
Iškilminga ,,OuSKARŲ 2020” įteikimo ceremonija – nuotoliniu būdu… 

Tikram menui karantinas nebaisus 

 

Balandžio 1 d. „Romuvos” gimnazijoje vyko nuotoliniu būdu transliuojamas „OuSKARŲ 2020“ 

apdovanojimų renginys. Renginys gimnazijoje vyksta antrus metus. Jame šlove ir OuSKARŲ 

statulėlėmis, o šiais metais tik šlove, pagerbiami abiturientai už vaidmenis Šimtadienio spektaklyje.  

Renginio repeticijos taip pat vyko nuotoliniu būdu.  Youtube kanale peržiūrų skaičius rodo, kad 

renginys peržiūrėtas 552 kartus. Dalinamės žiūrovų mintimis:  

„<…> labai nustebau išvydusi žymų aktorių. Pati idėja ir jos pateikimas nustebino ne tik mane, bet, 

tikiuosi, ir kitus.“ Kamilė 

„Spektaklis „Romeo ir Džuljeta” buvo labai įdomus. Mane ypač sužavėjo kostiumai iš maišelių. Patys 

apdovanojimai buvo neįprasti. Dar neteko dalyvauti apdovanojimuose per Youtube.“ Armida 

„Daugumą nugalėtojų atspėjau, bet dėl geriausio mokytojo vaidmens nominacijoje asmeniškai būčiau 

išrinkusi dailės mokytoją. Įsimintiniausio vaidmens nominacijos tikrai buvo verti broliai <…>. O 

daugiau, kaip minėjau, buvo viskas, kaip ir numaniau, tik tiek, kad žymiai įdomesni buvo 

apdovanojimai, nei tikėjausi.“ :) Dovilė 

„Nustebino kviestinis svečias. <…> Vienuoliktokų sveikinimo intarpas irgi buvo įdomus. 

Apdovanojimai neprailgo. Gerai praleista valanda.“ Agnė 

„Džiaugiuosi dėl apdovanojimų, labai sunku buvo išsirinkti mėgstamiausią, nes visi buvo labai geri. 

Labai patiko visi muzikiniai pasirodymai, ypač ,,Ruduo’’,  ,,Tai mūsų laikas’’, ,,Balintos sienos’’. 

Džiaugiuosi, jog įspūdingiausią vaidmenį laimėjo močiutė-Ieva. Dėl pagrindinio moters vaidmens taip 

pat džiaugiuosi, tačiau patiko ir mergina, kuri atliko Airės vaidmenį. Užplūdo labai geros emocijos po 

renginio.“ :) Rosita 

„Man labai patiko visos dainininkės merginos, nes jos tikrai labai gerai vaidino. Taip pat man patiko ir 

močiutė <…>. Žiūrėdamas šį spektakli jaučiausi lyg sėdėčiau dramos teatre ir žiūrėčiau profesionalų 

vaidinamą spektaklį.“ Dovydas 

„Buvo įdomu žiūrėti. Trečiokų vaidinimas buvo liuks, daug juoko. Negalvojau, kad trečiokai taip 

puikiai pasirodys. Vedėjai taip pat pasistengė, pralinksmino. Jei kalbant apie Šimtadienį ir 

apdovanojimus - Šimtadienis buvo labai šaunus. Apdovanojimuose tikėjausi kitų ketvirtokų 

laimėjimų, bet yra kaip yra… .“ Solvita 

„Mano nuomone „Ouskarų 2020“ apdovanojimai buvo tikrai originalūs. Man patiko, kad trečiokai 

turėjo originallią idėją ir viską atliko nuotoliniu būdu. Visi apdovanojimų nugalėtojai tikrai jų 

nusipelnė. Matėsi, kad buvo įdėta nemažai darbo. Buvau tikrai nustebusi pamčiusi žymų aktorių, idėja 

tikrai pasirodė puiki. Taip pat džiaugiuosi už laimėtojus, kurie buvo nuostabūs.“  Monika 

„<...>Patiko, jog nominacijose buvo pakartotos vaidinimo ištraukos, kad galėtume prisiminti, koks 

buvo vaidmuo.“ Gabija 



„Ypač patiko Romeo, Džuljetos ir grafo vaidyba.  Renginio vedėjai buvo labai gerai nusiteikę, linksmi 

ir, mano nuomone, puikiai vedė renginį. Taip pat labai patiko, kad renginį pagyvino svečias Rokas 

Petrauskas. <...> Ypač patiko, kad laimėjo močiutė ir daina „Ruduo“. Džiaugiuosi, kad toks renginys 

buvo surengtas nuotoliniu būdu. Jis pagyvino mano įprastą mokymosi rutiną. Ačiū!“ Gabija 

„Renginys mane labai pralinksmino. Smagu, kad susiklosčius tokioms sąlygoms jis vis tiek įvyko. Visi 

ketvirtokų vaidmenys patiko, nes visi labai stengėsi. Mano nuomone, visi nugalėtojai ir buvo verti 

nugalėtojų vardo. <...> Manau, galime visi pasidžiaugti, kad yra jaunų žmonių, kurie su mokytojų 

pagalba gali sukurti tokius renginius.“ Kornelijus 

 

„<...>Labai gerai parinktos dainos pagal temą ir graži choreografija. Tikrai rekomenduočiau pasižiūrėti 

kitiems, nes renginys sukėlė gerų emocijų.“ Armandas 

* * * * 

    O aš džiaugiuosi, kad „Romuvos“ gimnazijoje yra daug talentingų aktorių ir puikių žiūrovų. Su 

tokiais jaunais žmonėmis joks karantinas nebaisus. Dėkoju aktoriui Rokui Petrauskui už virtualų 

apsilankymą „OuSKARŲ 2020“ apdovanojimų renginyje.  

                                                                                Teatro mokytoja Inga Dovidavičienė 


