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TATA festivalis į Palangą atridens
Pakutuvėnų dvasią

Sekmadienį į Palangą, Antano Mončio namus-muziejų, su TATA festivaliu
atriedės vienas iš kūrybinėje stovykloje Pakutuvėnuose menininkų sukurtų
„Riedančių akmenų“ - dedikacija žemaičiui skulptoriui A.Mončiui (1921-1993).
Plateliuose birželio 17-ąją prasidėjęs antrasis TATA festivalis birželio 28-ąją
baigsis Palangoje. Įvairią muziką, dailę ir teatrą sujungęs festivalis antrąsyk
keliauja po Žemaitijos miestus ir miestelius. Šiemet jo renginiai jau vyko
Plateliuose, Pakutuvėnuose, Rietave, Kretingoje, rytoj festivalis dar užsuks į
Karteną, o šiandien į jį įsijungs Klaipėdos mišrus choras „Aukuras”, kuris su
„Vilniaus fagotynu” ir tarptautiniu jaunimo ansambliu „Inter Bassoon”
koncertuos Salantų ir Pakutuvėnų bažnyčiose.
TATA festivalis Žemaitijos miesteliuose vyksta jau antrąsyk.

TATA festivalio finišas - sekmadienį 21 val. Palangos A.Mončio namuosemuziejuje. Į jį bus atgabentas, atridentas ir iškilmingai perduotas muziejaus globai jaunųjų skulptorių sukurtas „Riedantis akmuo”. Jį
TATA festivalio metu Pakutuvėnų kaime (Plungės raj.) skaptavo, dailino penki Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto
skulptūros specialybės studentai su menininkais Asta ir Mindaugu Šimkevičiais. Keletą dienų veikusiose meno dirbtuvėse jie
sukūrė kelis „Riedančius akmenis“, padarė jiems ratus - lai rieda iš Pakutuvėnų iki Palangos, į Plungę, Platelius, Kretingą...
Per Palangą riedulys bus ridenamas, stumiamas, tempiamas iki pat A.Mončio namų- muziejaus. Anot jo direktorės Loretos
Turauskaitės, akmenį galės tempti visi norintieji. O muziejuje visus pasitiks ansamblis „Vilniaus fagotynas“ su nuotaikinga
koncertine programa. Suskubsiantys į muziejų anksčiau galės apžiūrėti jame veikiančią Alfonso Dargio (1909-1996) kūrybos
parodą. Nesuskubsiantys šios retos progos neturėtų praleisti iki liepos 8-osios.
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Nume
vou!!! kas atvyksit pasiimkit rieducius ir riedekit kartu su akmenimis :) turetu buti labai linksmas tempinas. bent Pakutoj jis toks buvo. :)
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