
  
Visokia. Tamsi, tyli ir gili, judri, triukšminga, žaižaruojanti.

Upė - daugelio mūsų vaikystės prisiminimų, mūsų namų, mūsų sielos dalis. 
Sek paskui upę ir atrasi savo sielą, sako rytų išmintis. 

Dar atsiveja Marcelijaus Martinaičio eilutės: 
...Einame tiltu – vėjas apsiaustus plaiksto, 

einame tiltu – juokiamės garsiai, 
o ant tilto stovi senukas 
ir mėto žuvims duoną. 

Eisite tiltu – vėjas apsiaustus plaikstys, 
eisite tiltu – juoksitės garsiai, 

o ant tilto stovėsiu jau aš 
ir mėtysiu duoną žuvims...

Kasmetė bibliotekos vasaros UPĖ - irgi iš ir dėl tos pačios jausenos, 
iš ir dėl tų pačių prisiminimų. Nes ji yra UPĖ.

Pilaitės naujienos
Upė
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Jau V-asis XXI a. neskubėjimo ciklas UPĖ.
 Šįkart Jūsų laukia meno, performansų ir 

muzikos diena (vakaras).

Kaip visad, Upė vėl dinamiška, įvairialypė.
Keistoka... (argi ne čia visas jos grožis?).

Ateikite. Kartu pajuskime jos dvasią. 

Briskime, liepos 2-ąją.



19.00 
Soledad Quartet 

Amžinybės vandenynas. Priešais jį tik mūsų norai grįžti į savus neatrastus uostus,
pasinerti į naujus pojūčius, potyrius, pažintis. Apsvaigti nuo jūros kvapo, stebėti

nuostabaus grožio saulėlydžius, eiti kartu su savo vienatve. Paklausti - iš kur jūs ir kur
keliaujate? Mintimis ieškoti šio pasaulio ribų. Visa tai įkvėpė ir bendram tikslui padėjo

susiburti keturiems muzikantams. "Soledad Quartet" - tai profesionalių atlikėjų
projektas, atliekantis Lotynų Amerikos, Ispanijos regionų stiliaus muziką, pasižyminčią

improvizaciniais intarpais, apipintais ritmingomis pulsacijomis, emocionalumu ir
pietietiška aistra. 

Atlikėjai: 
Vykintas Jasaitis – gitara 
Greta Šimkutė – vokalas 

Viktoras Rubežas - perkusija 
Gintautas Litinskas - kontrabosas

Soledad Qartet



20.30 
Renatos Karvelis poetinis performansas "mOterOs"

Moterų pasaulis sudėtingas, mažne pavojingas kaip Amazonės džiunglės. Jame bet
kada gali nugalabyti... indų krūvos! Laviruoti tarp mūzos, lyderės, pasyvios stebėtojos,

motinos, neužgaunant kitų tokių pačių. Nardo šalimais įvairiausio kalibro panteros
moteros. Moteros kaip panteros dalijasi teritorija, vyrais, galios zonomis, vaidmenimis,

paros laiku, apnuoginto kūno lopinėliais. 
Sovietinės moteros plaukioja šaltos kaip žuvys, nežino, kas yra seksas, gimdo vaikus

vienos, rodo juos per langą vyrams. Senovinės moteros sarmatlyvos, įaugusios į
kelmus kaip grybai. Jaunos moteros sugeltomis širšių lūpomis, nudžiūvusiom krūtim
supuojas ant lianos, o kitos priešingai - kovoja ir plyšauja ant svieto, jei į jų šešėlį kas

įsirango. Kobra kobrai kobra.
Poetinio performanso „mOterOs“ metu poetė autoriniais tekstais kalbės apie moteris,

moterystę, solidarumą, feminizmą. 
 
 

Renata Karvelis (g. 1988) yra rašytoja, poetė, slemerė. Čiabuko “Poems after sex*”
autorė, 2019 m. Audiovizualinių menų festivalyje “Kvadratu” pristatė poetinį

performansą “Rožnini_s”.

Renata Karvelis



21.00
 Teatro "Okarukas" performansas VOYAGER 

(rež. I. Sakurako)
 

OKARUKAS – vienintelis šokio teatras Lietuvoje, kuris šiuolaikinį šokį bei teatrą
praturtina Japoniška butō technika ir tokiu būdu sukuria naują scenos meno raiškos

formą šalyje. OKARUKAS išsiskiria savita estetika ir filosofija bei pasižymi
tarpdiscipliniškumu, kuriant skirtingoms erdvėms ir kontekstui pritaikomus

performansus.
Solo spektaklį „Voyager“ kurs performanso menininkė ir choreografė Sakurako,

kurios darbų geografija driekiasi nuo Amsterdamo iki Kioto.

OKARUKAS. "Voyager"



21.30 
The Cleaning Service Agency pasirodymas 

Agentūra dirba. 
 

Jos akiratyje užfiksuotas neįprastas ritmas! Agentai Mr.Justchecking ir
Mr.Dr.Hermandrowning atvyksta su užduotimi paslėpti svarbius įkalčius:

#weirdotronica #fluxcorepornonoise #adultcontemporarymusic #crimenoir
 

Neskubėjimo festivaliui dueto ruošiamas turinys - tai naujas analoginės
elektronikos išgyvenimas bei patirtis. Šios muzikos tėkmė praturtinta šiuolaikinės

muzikos suaugusiems elementais, ritmų skeveldromis bei giliomis išpažintimis,
tieisiai iš sintezatoriaus klavišų.

The  Cleaning Service Agency



22.00 
Koncertuoja grupė Planeta Polar

 
 

Dainuoja ispaniškai, bet atrodo ir skamba it trys fėjai, ką tik sugrįžę iš Sapnų
galaktikos. Nuo tokio spalvingo kosminio kokteilio, pagardinto elektronikos

prieskoniu, visai nesunku apsvaigti, o tuomet – kojos jus pakvies šokiui...
Stebėti ir klausytis Planeta Polar koncerto – tai lyg dalyvauti nežemiškame,

bet, tuo pačiu, labai nuoširdžiame rituale.

Planeta polar



23.00 
Slemą skaito Paulius Gadeikis. 

 
 

Talentingas bibliotekininkas jau trečią kartą savo kūryba dalinsis ant Upės
scenos. 

Paulius Gadeikis



 
23.30 

Post-industrinis, ritualinis baltų tamsiojo 
folko projektas "Vėlių namai"

 
Projektas buvo sukurtas 2006 m. Prahoje. Muzikoje atsispindi temos,

kylančios iš baltų tikėjimo, skirtingų mirties sampratų, vienatvės, karo ir
dvasinio pasaulio. „Vėlių namai“ klausytojams leidžia išgirsti tamsesnę

prigimties ir egzistencijos pusę. Dvasių takais nukeliantis į kitokį pasaulį,
apgaubtą rūko ir mistikos – tai kiti namai, kurie yra anapus. Visi pasirodymai

turi savo ritualinę aplinką. Apgaubti rūko, vaizdinių projekcijų, baltiškų
smilkalų, virš 100 žvakių, gyvūnų kaulų, ir įvairių senovės baltų ir Vidurio

rytų objektų bei simbolių.  
 
 



.
1. Esate skaitantis žmogus. Ką Jums reiškia skaitymas ir knyga?
Jūs uždavėt labai sudėtingus, malonius ir giliai į širdį įstringančius klausimus. Atsakydamas, ką man reiškia knyga, turėčiau
prirašyti kelis šimtus puslapių. Knygos reikšmės supratimas buvo įskiepytas dar vaikystėje. Kai vyko karas ir vokiečiai mus
iškraustė iš savų namų Raseinių raj., Paupio kaime, tapome klajokliais. Į vežimą su būtinais daiktais tėvas įsidėjo pintinę, pilną
prikrautą knygų, ant viršaus pasodino juodą mažą šuniuką, gale - mane su sesute ir prisirišo dvi karves. Taip keliavę kelias
dienas ir naktis atsidūrėme Šilalės rajone, Palokysčio kaime, pas mamos gimines, kurių nuoširdžiai buvome priimti. Tėvas
mokytojavo. Klumpėti vaikai po kelis kilometrus ateidavo į mokyklą. Klasėje buvo dvi lovos ir mokykliniai suolai. Svarbiausia
buvo mokslas.
Po karo tėvas nuvyko į buvusį ūkį ir rado viską sugriauta. Valdžia tėvui pasiūlė vykti mokytojauti į Pagėgių r., Rokų mokyklą, -
tada vadintą vokiškąjį Klaipėdos kraštą. Kadangi mokykloje buvo stovėję kareiviai, tai paruošti patalpas mokymui darbo buvo per
akis. Čia pasirašyti savo pavarde mokėsi ir kailiniuoti dėdės, ir būsimi profesoriai, mokslo vyrai. Tėvas iš Pagėgių niekada
neparveždavo žaislų, o tik knygutę – matyt, norėjo, kad užaugčiau protingesnis. Knygučių turėjau visą krūvelę. Tai „Jonas pas
čigonus“, „Dirbk ir baik“, „Dėdė Stepas“ ir daug kitų. Mama daug skaitė ir mums, mažiems, perpasakodavo nuostabiausias
pasakas. Knyga šeimoje buvo didžiausia vertybė.
2. Kokias knygas, kokią literatūrą mėgstate?
Nemėgstu talaliuškų. Gal išaugau iš to amžiaus. Knyga, kaip vertybė, turi duoti nors mažą dalelytę dvasinės naudos, padėti
susivokti, koks tu, kaip gyveni ir kas esi tame mažame kaime, ar tavo poelgiai priimtini kitiems.
3. Ar turite mėgstamą autorių?
Bėgant metams keičiasi ir knygų gausa, ir simpatijos didiesiems klasikams. Dauguma jų genijai, nepakartojami filosofai,
mąstytojai, mokytojai. Kas gali nemėgti E. Umberto, S. Ružo ar Dž. Irvingo, nors tai kiekvieno asmeninis skonio reikalas.
Nesuminėsi visų, tai ir L. Tolstojus, M. Prustas ar V. Hugo.
4. Labiausiai įsiminusi (kuo?) knyga.
Jeffrey Archer „Abelis ir Kainas“. Tai knyga apie žmonių tarpusavio santykius – nereikia per aukštai išsikelti savo siekių kartelės,
reikia likti žmogumi.
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ANKETOS svečias–pLATELIŲ BIBLIOTEKOS SKAITYTOJAS, KAIP PATS PRISISTATO, - PENSININKAS IŠ gINTALIŠKĖS, 
vytautas jaugėla. Tačiau jis - ir kolekcionierius, ir menininkas (medžio drožėjas, tapytojas, kryždirbys, fotografas), 

ir "štukorius", ir...

V. Jaugėla su Nukryžiuotuoju. A. Kuprelytės nuotr. 2007-09-21



.
5. Kokią knygą patartumėte perskaityti kitiems?
Sunku patarti. Jūs man davėte knygą apie jaunos mergaitės tremtį į įšalo žemę. Skaičiau ir verkiau. Skaudu, kai niekuo
neprasikaltusį žmogų paverčia baisiausiu nusikaltėliu. Tos kartos daug žmonių išgyveno pragarą. Tiek tėvo, tiek mamos giminių
dauguma pabuvojo tremtyje, kai kurie ten ir palaidoti. Tai buvo tos kartos gyvenimas ir to pamiršti nevalia.
6. Kokią knygą pasiimtumėte į negyvenamą salą?
Jeigu šito būtumėte paklausę prieš 70 metų, sakyčiau Defo „Robinzoną Kruzą“. Dabar – S. Ylos „Žmones ir žvėris“ – kad žinočiau,
kaip galima išgyventi nežmoniškomis sąlygomis. Pasiimčiau ne vieną, bet daug knygų, gal mažiau duonos. Juk sena patarlė sako,
kad žmogus ne vien duona sotus.
7. Ar norisi perskaitytos knygos įspūdžiais pasidalinti su kitais? Ar turite su kuo?
Kartais labai norisi. Žaviuosi, kaip iš paprastos problemos galima sukurti šedevrą. Štai Ferdinandas Ramuzas parašo nedidelę
knygutę „Adomas ir Ieva“, ir F. Ramuzo portretas puikuojasi ant 200 Šveicarijos franko banknoto. Arba Nobelio literatūros
premijos laureatės O. Tokarczuk knyga „Varyk savo arklą per mirusiųjų kaulus“ – rodos, tokia paprasta kasdieninė problema, o
atneša autorei šitokią šlovę.
Turiu dukrą bibliotekininkę, kuri žino mano skonį ir aprūpina mane pačiomis geriausiomis knygomis. Turiu nuostabų anūką,
kuris, perskaitęs kokią gerą knygą, ją atveža man. Kitų rekomendacijų nebereikia. Apie knygas nemažai diskutuojame su Antanu
Vaškiu (menininkas, vienas geriausių Lietuvos kryždirbių, medžio drožėjas, Žemaitijos nacionalinio parko amatų meistras –
bibliotekos pastaba). Tas žino knygos vertę. Kažkada buvo ir Gintališkėje biblioteka. Atėjęs žmogelis paklausdavo, ar Jaugėla tą
knygą skaitė. Jei skaitė, tai neims – ji jam būsianti „neįkandama“.
8. Kokie Jūsų skaitymo įpročiai: kada ir kaip dažniausiai skaitote?
Skaitau, kad neliktų be prasmės leidžiamo laiko. Kartais dar nebaigiu vienos knygos, o jau laukia kita. Drožybą pakeičiu skaitymu,
skaitymą pakaitalioju su kryžiažodžiais, kad priversčiau darbuotis smegenis. Taip kovoju su vienatve, kad neprisidėtų depresija.
9. Kokios knygos dabar labiausiai laukiate?
Nelaukiu, ji pati ateis. Didžiuojuosi perskaitęs „Senojo Testamento“ knygas – „Evangeliją pagal Judą“, „Paslaptingąją vakarienę“,
„Barabą“ ir daugelį kitų, kurios suteikė informacijos įsivelti į diskusijas.
10. Kaip renkatės knygas: pagal autorių, patartas/-a draugų, pasitikite bibliotekininkų rekomendacijomis, sekate literatūros,
leidyklų naujienas?
Dėl įprastinio intereso suskaičiavau turimas knygas. Jų bėra daugiau nei 2000. Bet neatsispiriu nusipirkti naują, rimtą knygą. Ne
visos aukštos vertės, bet knyga yra knyga.
11. Kaip manote, ar ateityje žmonės skaitys knygas?
Gal aš senamadiškas, atsilikęs nuo šiuolaikinių technologijų, todėl mane, perskaičius „Ateities istoriją“, nupurtė šiurpas. Man
knyga yra brangenybė ir tokių žmonių, kurie pirks knygas ne interjerui puošti, buvo ir bus.
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Plungės parke. Babrungas. 2021 m. birželis. 
Liepos 2 d. - alternatyvaus meno festivalis UPĖ - instaliacijų,

performansų ir muzikos diena Plungės parke, prie laikrodinės !!! :) 



Naujos knygos

Bibliotekoje 12



Kviečia Zubovų kelias
Grafų Zubovų istorinis kultūrinis palikimas 
Šiaurės vakarų Lietuvoje

Įdomių kultūros aobjektų ir laukinių pievų 
 k e l i a s  kviečia atrasti ir pažinti.

Netikėtos vietos ir neįtikėtini vaizdai, kadais
klestėjęs garsios giminės gyvenimas,

dvareliai ar tik tai, kas iš jų likę - visa tai (ir
dar daugiau) yra 400 km kelias per 

Šiaurės vakarų Lietuvą -
Plungė-Žadeikiai-Kretinga-

Pryšmančiai-Dimitravas-Grūšlaukė-
Akmenė-Dabikinė-Medemrodė-Žagarė-

Švetpolė-Joniškis-Saugėlaukis-
Skaistgirys-Vaizgučiai-Gruzdžiai-

Šiauliai-Bubiai-Aleksandrija-Ginkūnai-
Beinoriškė-Plungė.

Visa informacija:
https://www.plunge.rvb.lt/lt/zubovu-kelias

Dabikinė, Akmenės r. 

Medemrodė, Akmenės r.

Saugėlaukis, Joniškio r.

Gruzdžiai, Šiaulių r.

Šiauliai, Didždvaris
Bubiai, Šiaulių r.

Kretinga

Pryšmančiai, Kretingos r. Laikrodinė-oranžerija, Plungė Varpinė, Plungė 


