Geriausi LRT profesionalai vėl apdovanoti „Auksinėmis bitėmis“. Viena iš „Auksinių bičių“ atiteko mūsų k
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Pirmadienio vakarą LRT didžiojoje studijoje šešioliktą kartą išdalintos „Auksinės bitės“.
Darbščiausiems LRT darbuotojams atiteko keturiolika skulptoriaus Romualdo Kvinto
autorinių darbų.

LRT vadovas Audrius Siaurusevičius „Garbės bite“ už nuopelnus ir ilgametį darbą LRT
apdovanojo ilgametę radijo diktorę Daną Rutkutę – buvusią Joniškio „Aušros“
gimnazijos mokinę. Įvertinimą atsiėmusiam jos sūnui Kornelijui Matuzevičiui
perduodamas LRT vadovas negailėjo gražių žodžių: „Kai gyvenime matei tiek daug, kiek
Dana Rutkutė, viena kita bitė gali būti ne toks svarbus dalykas. Manau, kad jos gyvenime
buvo du tikrai svarbūs dalykai. Pirmojo mes negalime dokumentaliai patvirtinti, bet 1926
m. D. Rutkutė galimai girdėjo pirmuosius radijo šaukinius. O 1957 m., šitą jau tikrai
galime patvirtinti, ji tikrai matė, kaip gimė Lietuvos televizija.“

Dana Rutkutė (g. 1922 m. kovo 10 d. Joniškyje) – lietuvių teatro aktorė, teatrologė, televizijos ir
radijo diktorė, laidų vedėja. Ji baigė Joniškio Aušros gimnaziją. Neakivaizdžiai studijuodama kurį
laiką pastarojoje dirbo literatūros mokytoja. Mokėsi Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų
fakultete, vėliau tapo Vilniaus Vaidilos teatro aktore, kiek vėliau – Vilniaus miesto teatro aktorė,
dar vėliau- Panevėžio dramos teatro aktorė. 1961 metais baigė teatrologijos studijas Maskvos
A. Lunačiarskio teatro meno institute.

Nuo 1949 m.- Lietuvos radijo ir televizijos diktorė, vedė įvairias laidas. Sukūrė vaidmenis kine:
filmuose „Adomas nori būti žmogumi“ (1959 m., rež. Vytautas Žalakevičius), „Ties riba“ (1973
m., rež. Raimondas Vabalas).Dana Rutkutė periodinėje spaudoje paskelbė daugybę teatro
spektaklių recenzijų, apybraižų, aktorių kūrybinių portretų. Išleido straipsnių rinkinį „Aktorius
teatro veidrodyje“ (1989 m.), prisiminimų knygą „Mano jaunystės teatras“ (1994 m.). Už
pastarąją 1995 metais pelnė „Kristoforo“ padėkos prizą.

Gerbiamos diktorės vardas pagarbiai minimas gimnazijoje ir šiandien- Danos Rutkutės
nuotrauka puošia gimnazijos Garbės galeriją antrojo aukšto fojė.

GRAŽIAUSIŲ JUMS METŲ, SVEIKATOS IR STIPRYBĖS.....

1/2

Geriausi LRT profesionalai vėl apdovanoti „Auksinėmis bitėmis“. Viena iš „Auksinių bičių“ atiteko mūsų k
Antradienis, 24 Sausis 2017 12:35

Gimnazijos bendruomenė
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