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Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka



FESTIVALIO DOSJĖ



Organizatorius - Alytaus Jurgio Kunčino viešoji
biblioteka.
Trukmė - 2 dienos.



Skirtas:

Jurgio KUNČINO, iš mūsų miesto kilusio ir iki pat mirties 
glaudžius ryšius su gimtuoju Alytumi ir mūsų biblioteka 
palaikiusio prozaiko, poeto, publicisto, vertėjo atminimui 
bei trumpųjų lietuviškos prozos žanrų – novelė, 
apsakymas, esė, miniatiūra – populiarinimui.



Vyksta: 

Nuo 2004 m. -organizuojami kas antri metai.
Iki 2011 m. įvyko 4 festivaliai.
Išleisti 2 „Imbiero vakarų“ almanachai –
pristatomi trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui autorių Alytuje skaityti 

kūriniai, pranešimai, nagrinėjantys Jurgio Kunčino kūrybą bei šiandienines lietuvių

trumposios prozos aktualijas, šių literatūrinių festivalių atspindžiai žiniasklaidoje, foto 

kronikos fragmentai



Struktūra: 

• 2 Konkursiniai prozos skaitymų vakarai

• 1 literatūriniai naktipiečiai užeigėlėje „UŽĖJAU PAS 
DRAUGĄ“

• Atminimo valanda PRO MEMORIA:

(pranešimai, nagrinėjantys Jurgio Kunčino, kitų
„išėjusių“ prozaikų kūrybą, akcijos, meninės 
kompozicijos)

• J. Kunčino premijos laureato autorinė popietė

• Muzikos valanda

• Premijų įteikimas, iškilmingas festivalio uždarymas



Premijos:

• Jurgio Kunčino premija (įteikiama Alytaus miesto 
vardu).

• „Baltos varnos“ salono premija.

• Publikos premija.

• Premija/prizas geriausio naktinių skaitymų teksto 
autoriui.



„IMBIERO VAKARAI“ 2004 -2010: 

PREMIJOS IR LAUREATAI



2004 m.
Juozas Aputis Jurgio Kunčino premija

Kęstutis Navakas Salono „Balta varna“ premija

Andrius Jakučiūnas Publikos premija

Tomas 
Marcinkevičius

Premija už geriausią debiutą

Jaroslavas Melnikas Prizas „Be rėmų/be tabu“ už neformalius tekstus 
neoficialioje aplinkoje



2006 m.
Birutė Jonuškaitė Jurgio Kunčino premija

Alvydas Šlepikas Salono „Balta varna“ premija

Juozas Šikšnelis Publikos premija

Giedrė Kazlauskaitė Geriausias neprivalomų skaitymų tekstas

Justina Pupkaitė Geriausia Jurgio Kunčino kūrybos interpretacija



2008 m.

Jaroslavas Melnikas Jurgio Kunčino premija

Andrius Jakučiūnas Salono „Balta varna“ premija

Vytautas V. Landsbergis Publikos premija

Violeta Šoblinskaitė Premija už geriausią naktinių skaitymų tekstą



2010 m.

Danielius Mušinskas Jurgio Kunčino premija

Ieva Toleikytė Salono „Balta varna“ premija

Marius Jonutis Publikos premija

Jurgis Gimberis Prizas už geriausią naktinių skaitymų tekstą
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Pirmųjų
IMBIERO VAKARŲ

akimirkos



PRASIDĖJO...



Naktinėjimai vienoje iš Alytaus kavinių.



Pirmoji IMBIERO  VAKARŲ
komisija pasirengusi skelbti pirmąjį

verdiktą



Juozas APUTIS – pirmasis Jurgio Kunčino premijos laureatas.



Kęstučiui NAVAKUI –pirmoji salono “BALTA VARNA” premija, Andrius 
JAKUČIŪNAS- pirmasis “Imbiero vakarų” Publikos simpatijų laimėtojas



Jauniausiems alytiškiams rodytas spektaklis „Pilypas iš kanapių“, kurį J.
Kunčinas specialiai sukūrė Alytaus lėlių teatrui „Aitvaras“.



Džiazo improvizacijų valanda.
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Literatūrologas Laimantas Jonušys džiaugiasi, kad „toks renginys 
vyksta ne Vilniuje, nes jau nusibodo virti savose sultyse“.



Pristatyta unikali medžio drožėjo Sauliaus Lampicko
paroda „Tūla ir kiti“ J. Kunčino kūrybos motyvais.



Visuomenei pristatomas Jurgio Kunčino atminimo kambarys.



Naktiniai skaitymai 
improvizuotoje užeigoje 
“Užėjau pas draugą”



Jurgio Kunčino premijos laureatė
Birutė JONUŠKAITĖ



Juozui Šikšneliui -
publikos simpatijų prizas.



Gedimino Storpirščio dainuojamosios 
poezijos programa.
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„Imbiero vakarų“ vėliavą tradiciškai atidengia poetas ir 
festivalio globėjas Antanas A. Jonynas



Renginio tradicija – prisilietimai prie J. Kunčino kūrybos. Alytietiškų
rašytojo tekstų skaitymai jo atminimo kambaryje.



Naktinėjam.



Dalyvių šaržus ir piešėm, ir demonstruojam iki šiol



Renginyje patiems mažiausiems - „Mažasis imbieriukas“ -
trumpus lietuvių autorių apsakymėlius skaitė Alytaus lėlių
teatro „Aitvaras“ aktoriai.



Vytautas V. Landsbergis 
pelnė publikos simpatijas 

ir premiją.
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„Imbiero vakarų“ dalyviai 
prie namo Alytuje, 
kuriame  užaugo J. 
Kunčinas.

Prie Antano Jonyno 
memorialinio muziejaus



Festivalio metu pristatyta 
dailininko Mariaus
Jonučio darbų paroda 

„ŽMOGAUS TEISĖS“.
Pirmą kartą išleistas 
trumposios prozos 
skaitymų leidinys  
„IMBIERO TIESA“.



Sveikinimai Antanui A. 
Jonynui, kurio 
gimtadienis sutapo su 
„Imbiero vakarų“
pradžia.

Kęstutis Navakas 
poetui dovanoja 
kojines su žirafa.



Čia pat bulvinius blynus 
kepė “garsų fabrikėlio”
KOНЪFARMISTAI

muzikantai 

0

Ričardas Šileika 
dovanojo organizatorėms 
eksponatus bibliotekos 
“nesąmonių muziejui”.



Literatūrinę kompoziciją, skirtą paminėti 
100 – ąsias Antano Škėmos  gimimo metines, atliko 
Šv. Benedikto gimnazijos literatūrinis samburis
“Spindulys”.



IV Jurgio Kunčino premija –
Danieliui Mušinskui



Bibliotekoje veikiančio salono „Balta varna“
premija -jauniausiai dalyvei, studentei Ievai 
Toleikytei



Muzikos valanda: Evelina Sašenko atlieka Edit
Piaf dainas



Metai tarp festivalių



1. Konferencija NOVELĖS ANATOMIJA (2007 m.):

• Pranešimai, skirti J. Kunčino kūrybai ir trumposios 
prozos situacijai (hab. Dr. Jūratė Sprindytė, L. 
Mačianskaitė, D. Mušinskas)

• Short’ų akcija
• Kompaktinės plokštelės „Gyvasis Jurgio Kunčino 
pėdsakas“ II dalies ir almanacho „Imbiero vakarai. 
2004 - 2006“ pristatymas.

• Gasparo Aleksos, Violetos Šoblinskaitės, Herkaus 
Kunčiaus ir Petro Venclovo kūrybos vakaras.

• RS leidyklos knygų mugė.





2. Projektas MINI FORMŲ PASJANSAS (2009 m.):

• Ekslibriso kūrimo mokyklėlė (moksleiviams ir jaunimui).
• Miniatiūrinių knygų iliustracijų konkursas ir paroda 

(moksleiviams ir jaunimui).
• Vizualiųjų menų vakaras.

• Literatūrinių miniatiūrų vakaras.



3. Projektas IMBIERO VAKARAI: Post Scriptum. (2011 m. )

• 3 literatūrinių – muzikinių vakarų ciklas.
• Almanacho „Imbiero vakarai. 2008 - 2010“ išleidimas ir 

pristatymas.
• Konferencija literatūrinių renginių organizatoriams „Literatūriniai 
festivaliai Lietuvoje: patirtys ir problemos“.


