Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų
Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai
šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė į viešosios įstaigos „Beepart“ kūrybinių dirbtuvių
atidarymą. Čia juos pasitiko maloniai nuteikianti muzika, kviečianti pakilti į antrą aukštą, kuriame
turėtų vykti patys įvairiausi užsiėmimai, ir apsižvalgyti. Čia lankytojų laukė trijų autorių meno darbų
parodėlės. Matėsi pirmieji mainų bibliotekėlės knygos ir periodiniai leidiniai:

Aptarinėjant „Beepart“ kūrybinių industrijų pastatą, buvo galima skanauti pieno kokteilių. Iš tikro
tai buvo jogų arbata - pasaldintas šiltas pienas su tam tikrais priedais kaip cinamonas, kardamonas,
pankolis, imbieras, gvazdikėliai. Jis pravertė kaip profilaktinė antivirusinė priemonė pradėjus
rudenėti ir plisti peršalimo ligoms. Spėjus susipažinti su naujuoju pastatu ir jo prieigomis,
persimetus pirmaisiais įspūdžiais su bičiuliu iš kairės ar dešinės, mikrofoną į rankas paėmė Andrius
Ciplijauskas ir prisistatė, jog yra viešosios įstaigos „Beepart“ vadovas ir šių kūrybinių dirbtuvių
Pilaitėje iniciatorius:

Paaiškino, kas tai per vieta, kas joje turėtų vykti ir žodžiui pakvietė architektą Simoną Liūgą,
kuriam teko nemažai pasidarbuoti, kol galutinai išsikristalizavo dabartinis dirbtuvių pavidalas.
Pasirodo, gimęs pastatas pastatytas remiantis septintuoju ir galutiniu architektūrinių ieškojimų
variantu:

Andrius Ciplijauskas padėkojo visiems, kurie prisidėjo, kad toks centras Pilaitėje atsirastų:

Pilaitėje jau tradicija: panašiuose renginiuose labai retai pasirodo atstovai iš Pilaitės seniūnijos,
tad sveikinimo žodžiui išstojo visuomeninės organizacijos „Pilaitės bendruomenė“ pirmininkė
Janina Gadliauskienė ir šios gyventojų bendruomenės aktyvistė Angelė Šarlauskienė, paskelbdamos,
kad tai didelis įvykis, kad toks centras čia atsirado, paminėdamos: jo link eita dvidešimt metų. Nuo
to laiko, kai čia apsigyveno pirmieji naujakuriai, minta ant pačių skirtingiausių pakopų biurokratų
kulnų, bet vis be rezultatų. Pasidžiaugta, kad po Andriaus Ciplijausko sparnu susitelkę jauni
iniciatyvūs ir šiuolaikiško kūrybinio polėkio žmonės sugebėjo pastatyti tokį jaukų ir pakankamai
ekologišką pastatą, kuris čia labai reikalingas, ir neabejojo, jog jis sulauks pačių įvairiausių
lankytojų ir pačios įdomiausios veiklos. „Pilaitės bendruomenės“ vardu „Beepart“ kūrybinėms
dirbtuvėms buvo įteikti puodeliai, iš kurių galėtų atsigerti visi, kurie čia atras savo nišą pačiai
įvairiausiai kūrybinei veiklai. Padovanojo ir šios bendruomenės iniciatyva gimusias knygeles. Tai
„Pilaitė: praeitis, dabartis, ateitis“, kur apibendrinta šio naujausio Vilniaus daugiabučių rajono nuo
seniausių laikų iki dabar padėtis, ir vieną iš poezijos pavasariui Pilaitėje skiriamų pilaitiškių ir jų
artimiausių kaimynų eilių rinktinę: „Lietuva! Tavo vardas mano širdy!“. Pridūrė: būtų labai malonu,
kad Lietuvos vardas būtų ir „Beepart“ širdy. Pažymėjo: tokių leidinių neturi nė vienas panašus
gyvenamasis rajonas:

Žalios spalvos lankstinukai su „Beepart“ kūrybinių dirbtuvių pasiūlymais buvo bemat išgraibstyti ir
čia pat gilintasi, ką jos jau dabar siūlo:

Netrukus dideliame tuščiame lape atsirado pageidavimų, kurie būtų svarbūs norintiems dar ir kitaip
save čia išreikšti ar dar kažko kito pasimokyti:

*
Po sveikinimų buvo pasiūlyta apšilti pirmame „Beepart“ kūrybinių dirbtuvių aukšte - atviroje
terasoje, įrėmintoje stiprių pušų rąstų, - šokant Lotynų Amerikos šokius, vadovaujant jaunam
mokytojui. Ši linksmoji dalis ypač susilaukė jaunesnio ir labai jauno amžiaus svečių dėmesio ir
entuziazmo:

Iki pat vėlumos skambant pačiai įvairiausiai muzikai, gurkšnojant švelnią ir ramybei nuteikiančią
arbatą, buvo galima šmirinėti po „Beepart“ kūrybinių dirbtuvių užkaborius ar burtis į grupeles
diskusijoms:

***

Kai vieni pasisotinę įspūdžiais paskubomis grįžinėjo iš įkurtuvių, kiti, tarsi žinodami, kad pati
įdomiausia dalis būna pabaigoje, tik suko naujo šiuolaikiško pastato link arba buvo ką tik jame
patogiai įsitaisę:

*

Iš tiesų, pabaigoje, kai sutemo, buvo įdomu. „Beepart“ kūrybinių dirbtuvių sienas viena po kitos
nutvieksdavo skirtingų šviesos spalvų instaliacijos:

*
Jos džiugins pilaitiškius ir jos svečius sutemus iki 24-os valandos, primindamos, kad tai vieta,
kurioje kiekvieno laukia turiningas laiko praleidimas, įdomios pažintys, susibūrimai, galimybė
įvairiapusiškai tobulėti ir sveikatintis.
P. S. Kadangi žalios spalvos lankstinukai su „Beepart“ kūrybinių dirbtuvių pasiūlymais bemat
išgaravo, pavyko sužinoti, kas juose. Kuriems tokių lankstinukų neužteko ar tiesiogiai negalėjo būti
šio įvykio Pilaitėje liudytojais, pateikiame, kas juose parašyta:

Parengė Pilaitės kronikininkė Angelė Šarlauskienė

