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GEGUŽĖ – NORVEGIJA, 
ŠVEDIJA

Vitalija JALIANIAuSkIeNė  

Su meile apie gimtinę 
Norvegijos fotografo ir kelionių knygų 
leidėjo Olavo Breeno pasakojimas 
apie savo šalį sužavėjo į susitikimą 
atėjusius panevėžiečius. Buvo aišku, 
kaip stipriai šis žmogus myli, gerbia ir 
vertina gimtinę, kokia jam svarbi jos 
istorija, gamta ir žmonės.

Paklausyti svečio pasakojimo, 
pasižiūrėti jo fotografijų parodos 
„Atvirukai iš Norvegijos“ susirinko 
gausus būrys panevėžiečių. Dauge-
liui jų niekada nebuvo tekę matyti 
ypatingu, išskirtiniu gamtos grožiu 
pasižyminčios vakarinėje Skandinavi-
jos pusiasalio dalyje esančios Šiaurės 
šalies, tad fotografijose perteikti jos 
vaizdai ne vieną paskatino pasvars-
tyti, ar nevertėtų planuoti kelionės į 
Norvegiją. 

Gegužę Panevėžyje – Lietuvos 
kultūros sostinėje bus galima ir 
daugiau sužinoti apie Norvegiją ir 
jos kaimynę Švediją. Būtent šioms 
šalims šį mėnesį skiriama daug dė-
mesio, organizuojami  jas pristatantys 
renginiai.

Ekspozicijai O. Breenas atrinko 
savo geriausias Norvegijos gamtos 
fotografijas. Paroda įdomi ir  išskirtiniu 
fotografijų eksponavimo būdu – jos 
atspausdintos ant aliuminio plokščių, 
ant akrilo organinio stiklo, ant kitų 
neįprastų medžiagų.

Su fotoaparatu ir plunksna 
Norvegijai priklauso vaizdinga gamta 
pasižyminčios salos, ilgoje Atlanto 
vandenyno pakrantėje išsidėstę žy-

SVEČIAS. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyko Panevėžiui – Lietuvos kultūros sostinei skirtas 
renginys – susitikimas su norvegų fotografu Olavu Breenu ir jo darbų parodos atidarymas.


Norvegijos gamtos stebuklai iš arti  

mieji fiordai.
Pasakodamas apie savo gimtinę 

norvegas ekrane rodė Norvegijos že-
mėlapį – ilgą siaurą pakrantės ruožą, 
apačioje pasibaigiantį kiek platesne 
teritorija.

 „Jeigu tą žemėlapį apverstume,  
pati šiauriausia jos dalis atsidurtų 
Romoje“, – šypsosi norvegas. 

Išskirtinio savo šalies gamtos gro-
žio nuo mažens sužavėtas O. Breenas 
pradėjo fotografuoti dar besimoky-
damas mokykloje. Jo nuotraukos 
įvairiuose konkursuose greitai ėmė 
laimėti prizus, o  fotografavimas tapo 
aistringu  užsiėmimu. 

Iki pat 1980-ųjų pradžios autorius 
aktyviai dirbo fotografijos meno srity-
je, ne kartą buvo apdovanotas pres-
tižiniuose konkursuose. Tais pačiais 
metais jis rado dar vieną veiklą – pra-
dėjo rašyti knygas apie Norvegiją ir 
iliustruoti jas savo nuotraukomis.

O. Breenas yra išleidęs aštuonias 
knygas, devintoji išeis šiais metais. 
Dauguma jų –  kelionių po  Norve-
giją aprašymai. Nemažai jų sulaukė 
palankių įvertinimų nacionalinėje 
spaudoje. 

Viena populiariausių jo kelionių 
knygų pasakoja apie vaizdingąjį 
septynis šimtus kilometrų besitęsiantį 
turistinį kelią Šiaurės Norvegijoje. 

Ji buvo papildoma ir spausdinta net 
penkis kartus.

Kai kurios Panevėžyje eksponuo-
jamos nuotraukos pernai buvo rodo-
mos meno galerijoje Pietų Norvegijos 
mieste ir  sulaukė daug dėmesio. 

Dienos ir nakties nuotaikos 
Į susitikimą atėjusiesiems O. Breenas 
pasakojo kartą girdėjęs, kaip muitinėje 
pareigūnai kalbino į Norvegiją vyks-
tančią moterį ir teiravosi jos, ką žinanti 
apie Norvegiją.  „Toje šalyje daug kal-
nų, fiordų ir dideli plotai nepaliestos 
gamtos“, – atsakė keliautoja. 

„Muitininkai buvo patenkinti. Bet 
dar labiau jiems būtų patikę, jeigu 
moteris būtų atsakiusi, kad norvegai 
mėgsta lankytis teatruose ir žiūrėti 
savo tautiečio Henriko Ibseno dramų, 
klausytis Edvardo Grygo muzikos, 
skaityti garsaus norvego rašytojo Knu-
to Hamseno knygas“, –  pasakojo 
fotomenininkas.

Apžiūrėdami norvego parodą pa-
nevėžiečiai išvys jų akims neįprastus 
vaizdus. Nei Lietuvoje, nei šalyse kai-
mynėse tokio kraštovaizdžio pamatyti 
neįmanoma. 

„Turėjau sunkumų atrinkdamas 
šiai parodai fotografijas, norėjau, 
kad Lietuvos žmonės pamatytų, kaip 
atrodo įvairūs Norvegijos kampeliai 
rytą, dieną, naktį. Kiekviena čia 
atvežta nuotrauka turi savą istoriją, 
apie bet kurią galima išsamiai pasa-
koti. Visada stengiuosi fotografuoti tik 
šviesiąsias akimirkas – lietus, sniegas 
nuotraukose labai reti“, – pasakojo 
fotografas.

„Šalta naktis Osle“, „Nakties 
nuotaika saloje“, „Ryto nuotaika 

rudenį“, – tai O. Breeno nuotraukų, 
atskleidžiančių gerokai daugiau negu 
tie keli žodžiai, pavadinimai.

Turtinga šalis 
O. Breenas pasakojo, kad Norvegija 
yra viena iš turtingiausių pasaulio 
valstybių – garsi naftos, dujų eks-
portuotoja. Šalis, kurioje gyvena penki 
milijonai žmonių, yra tokiame pat 
aukštyje virš jūros lygio kaip Aliaska 
ir Sibiras, tačiau savo švelniu klimatu 
nuo jų labai skiriasi.

 „Gamta ir vanduo mus pavertė 
turtingais“, – pabrėžia norvegas. 

Lygindamas Norvegiją su Lietuva 
svečias atkreipė dėmesį: „Lietuvos 
teritorija apie 70 procentų naudojama 
žemės ūkiui, Norvegijos – 3 procen-
tai, joje 70 procentų užima kalnai.“ 

Dėl ypatingo Norvegijos krašto-
vaizdžio šalyje gana sunku tiesti ke-
lius, vis dėlto jie labai geri. Jiems tiesti 
ir prižiūrėti valstybė skiria milijonus. 

2014-ieji Norvegijai ypatingi – ša-
lis mini 200 metų Konstitucijos, kuri 
naudojama iki šiol, jubiliejų. Norvegija 
nuo senų laikų visuomet buvo ir yra 
jūrininkų, žvejų šalis. Žuvis iš Nor-
vegijos išvežama į daugelį pasaulio 
valstybių. „Neseniai buvau šviežios 
žuvies turguje Paryžiuje ir išsiaiškinau, 
kad didžioji dalis čia parduodamų 
žuvų atvežtos iš Norvegijos“, – džiau-
giasi savo šalies patriotas. Po Lietuvą 
pasižvalgiusiam norvegui labiausiai į 
akį krito savitos, įdomios, gražios ir 
skirtingos miestelių ir kaimų bažny-
čios, gamtos vaizdai. Savo šalį mylintis 
menininkas sugeba pastebėti ir kitų 
ypatybes, vertybes, grožį.  

ĮDOMU. Norvegijos fotografo ir kelionių knygų leidėjo O. Breeno pasakojimas apie savo šalį sužavėjo į susitikimą atėjusius panevėžiečius.  u. Mikaliūno nuotr.
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Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė 
– kiekvieną mėnesį pasitinka su vis 
kitoms šalims skirtais renginiais. Juos 
organizuoja miesto Savivaldybė,  kul-
tūros įstaigos. Tarp aktyvių kultūros 
sostinės renginių organizatorių bei 
dalyvių – ir miesto mokyklos. 

Gegužę, Švedijai ir Norvegijai 
skirtą mėnesį, renginių gausa pane-
vėžiečius džiugins „Vyturio“ progim-
nazijos bei V. Žemkalnio gimnazijos 
kolektyvai.

Gegužės 21 dieną 17.30 valandą 
„Vyturio“ progimnazija drauge su 
Panevėžio Europe Direct informacijos 

centru rengia protų kovų žaidimą, 
skirtą Švedijai. Protų mūšyje teks 
sublizgėti žiniomis apie Švediją, 
žaidimas pavadintas „Kokia ta šalis 
– Švedija“.

Išgirdę kalbant apie Švediją,  daž-
nai prisimenam garsiąją šios šalies 
rašytoją Astridą Lindgren, vokalinį 
ansamblį „ABBA“ bei daug kitų da-
lykų. Vienas iš jų – visiems įprasta 
švediško stalo sąvoka.

Švediškam stalui „Vyturio“ pro-
gimnazija skiria specialų renginį. Į 
mokyklą pakviestas etiketo specialis-
tas Arminas Lydeka surengs praktinę 
paskaitą apie švediško stalo etiketą. 
Susitikimas vyks gegužės 22 dieną 
16 valandą.  Gegužės 23 d. 11.30 va-

landą „Vyturio“ progimnazija mažus 
ir didesnius kvies į edukacinį renginį 
„Susitikime Švedijoje“.

Laisvės aikštėje veiks net kelios 
edukacinės stotelės. Pavyzdžiui, prie 
miesto apylinkės teismo bus  mokoma 
šiaurietiško ėjimo, prie  „Galerijos XX“ 
vyks renginys „Pepės klausimėlis“. 
Senvagėje bus surengta Pepių ir Karl-
sonų bėgimo estafetė, o štai Laisvės 
aikštėje netoli fontano bus varžomasi 
žaidime „Sudėk Švedijos žemėlapį“

Pepės kojinės raštais bus galima 
pasigrožėti prie viešbučio „Panevėžys“, 
o Ukmergės gatvės pradžioje vyks 
žaidimas „Keliaujame po Švediją“. 
Dėlionė apie Švedijos rašytojų knygas 
rengiama bibliotekoje „Šaltinėlis“. 

Renginį vainikuos sveikinimo kon-
certas Švedijai. „Vyturio“ progimnazija 
kviečia miesto ugdymo įstaigas taip 
pat pristatyti savo sveikinimo progra-
mas Švedijai Laisvės aikštėje. 

Kultūros sostinei skirti V. Žemkal-
nio gimnazijos organizuojami rengi-
niai vyks prie gimnazijos esančiame 
Maironio take. Gegužės 19–23 die-
nomis gražiausius ir prasmingiausius 
Maironio eilėraščius gimnazistai rašys 
ant asfalto. O gegužės 30 dieną tame 
pačiame Maironio take bus galima su-
sipažinti ne tik su Švedija ir Norvegija, 
bet ir su Lietuva, Latvija, Estija. Visas 
šias šalis panevėžiečiams pristatys V. 
Žemkalnio gimnazijos bendruomenės 
parengti stendai.

Į Kultūros sostinės renginius įsijungė ir moksleiviai

„Visada stengiuosi 
fotografuoti tik 
šviesiąsias akimirkas 
– lietus, sniegas 
nuotraukose labai reti.“

 O. BREENAs

KULTŪRINAMĖS
Dailės galerijoje 
TAU SPRĘSTI.  Norvegijos ir Švedijos keramika iš Panevė-
žio tarptautinių keramikos simpoziumų kolekcijos. 
Dailės galerijoje 
Paroda AUKŠTAITIJOS DAILĖ‘2014. QUO VADIS? 
G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Norvegų fotografo Olavo Breeno fotografijų paroda 
ATVIRUKAI IŠ NORVEGIJOS.
Turizmo informacijos centre ir internete 
Fotokonkurso AŠ ATRADAU ŠVEDIJĄ paroda. Organiza-
toriai kviečia panevėžiečius teikti įdomiausias kelionių po 
Švediją nuotraukas. Daugiau informacijos – www.vyturio.
panevezys.Im.lt. 
„Židinio“ bibliotekoje
Lietuvos ir Švedijos autorių karikatūrų paroda KLI-
MATO KAITA.
Parko bibliotekoje
Literatūros ir norvegiškų kalendorių paroda KALNŲ 
IR FIORDŲ ŠALIS.
Smėlynės bibliotekoje 
Norvegijos dailininko EDVARDO MUNKO reprodukcijų 
paroda. 
9 d. 16 val. „Vyturio“ progimnazijoje
ŠVEDIŠKO STALO ETIKETĄ pristato Arminas Lydeka.
Išankstinė registracija tel. 8 663 73008.
12 d. 17 val. viešojoje bibliotekoje 
Monospektaklis (NE) MANO ISTORIJA pagal norvegų 
autorės H. Wassmo knygą „Šimto metų istorija“. Aktorė 
ir režisierė Agnė Sunklodaitė. 
14–17 d. G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
ŽYDINTI LATVIJA. Selekcininko J. Salenso išvestų tulpių 
veislių ir fotografijų paroda.
Atidarymas 14 d. 14 val.
14 d. 17 val. Fotografijos galerijoje
Rimanto Plungės paskaita SKAITMENINIŲ MEDIJŲ 
MENO KŪRYBA
Nuo 14 d. Fotografijos galerijoje
Rimanto Plungės fotografijų paroda BERGENO 
MOTYVAS.
Atidarymas 14 d. 18 val.
15 d. 17 val. G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Švedijos ambasados Lietuvoje fotografijų parodos  
ŠEIMOS VAIDMUO ŠVEDIJOJE atidarymas.
Dalyvauja svečiai iš Švedijos ambasados.
15 d. 19 val. Bendruomenių rūmų lauko terasoje
Klasikinės ir alternatyviosios muzikos koncertų ciklas 
po atviru dangumi MUZIKOS TERASA. Saksofono, 
gitaros ir alternatyvių improvizacijų vakaras.
VAIKAMS IR JAUNIMUI  
9–10 d. Bendruomenių rūmuose
Tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis 
JAZZ  FONTANAS.
10 d. 12 val. Lėlių vežimo teatre
PREMJERA. PUSANTROS SAUJOS, rež. M. Urickis. 
ŠĖLSTAM
16 d. 18 val. Bendruomenių rūmų renginių salėje 
Vakaronė ŽALIOJ STOTELĖJ. Norvegijos ir Švedijos 
kultūrinio, kulinarinio paveldo pristatymas, pramoginė 
programa. 
MOKOMĖS IR DISKUTUOJAME
Trečiadieniais–penktadieniais Dailės galerijoje
Keraminių mozaikų PASAULIO TAUTŲ SIMBOLIKA. 
ŠVEDIJA, NORVEGIJA, ISLANDIJA kūrimas.
Išankstinė registracija tel. 584 803.
VAIKAMS IR JAUNIMUI  
Trečiadieniais–penktadieniais Dailės galerijoje
Edukacinė programa vaikams TROLIAI MUMIAI PRIEŠ 
KARLSONĄ IR MAŽYLĮ.
Išankstinė registracija tel. 584 803.

Trečiadieniais–penktadieniais Fotografijos galerijoje
Edukacinė programa vaikams FOTODĖLIONĖ.
Išankstinė registracija tel. 467 551.
KURIAME IR DALINAMĖS PATIRTIMI
Šiaurinėje bibliotekoje
Dariaus Dubausko fotografijų paroda ,,NORVEGIJOS 
TAKAIS“.
VAIKAMS IR JAUNIMUI  
„Židinio“, Šiaurinėje bibliotekose
Piešinių konkurso ŠVEDŲ RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ VEI-
KĖJAI paroda.
Šiaurinėje bibliotekoje 
Miesto mokyklų 1–4 kl. mokinių piešinių paroda ŠVEDŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ VEIKĖJAI.
14 d. 11 val. vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“
L i te ra tū r in i s  r y tme tys  VA IKYSTĖS  IŠDAI -
GOS.  Improvizacijos pagal A. Lindgren kūrinius. 


