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Prieš keletą dienų UNESCO generalinė direktorė Irina Bokova Lietuvos operos solistei
Marijampolėje užaugusiai Violetai Urmanai suteikė UNESCO menininkės taikai vardą.
Iškilmingos ceremonijos metu UNESCO vadovė pabrėžė, jog šis titulas Lietuvos atstovei
suteiktas

už jos aktyvias pastangas skatinant kultūros, kuria remiasi taikus dialogas ir tarpusavio
supratimas tarp bendruomenių bei pačiose bendruomenėse, vaidmenį. Konkrečiau buvo
pabrėžtas V. Urmanos domėjimasis organizacijos veikla Afrikoje. Kaip UNESCO menininkė
taikai, Lietuvos operos žvaigždė prisidės skatinant UNESCO iniciatyvas, tokias kaip studentų
mokymai Afrikos valstybėse.

Lietuvos operos solistės nominacija - papildomas etapas Lietuvos ir UNESCO
bendradarbiavimo istorijoje šiais simboliniais 2016 metais, kai Lietuva mini UNESCO narystės
25-metį. V. Urmanos pripažinimas sustiprino Lietuvos, kaip valstybės, aktyviai skatinančios
savo piliečių sąmoningumą ir aktyvumą pasaulinių iššūkių akivaizdoje ir tokiu būdu
prisidedančios siekiant žmonijos gerovės, vaidmenį.

V. Urmanos nominacija kartu yra ir kelerius metus trukusių kruopščių ir nuoseklių Lietuvos
nuolatinės atstovybės prie UNESCO pastangų rezultatas. UNESCO menininkai taikai - tai
tarptautiniu lygiu pripažintos asmenybės, kurios, naudodamosi savo įtaka ir autoritetu, garsina
UNESCO veiklą. Aktyviai dirbdama su šiais žmonėmis, organizacija kelia visuomenės
sąmoningumą pasauliui svarbių vystymosi klausimų atžvilgiu. Tarp UNESCO menininkų taikai tokios asmenybės kaip dainininkės Sarah Brightman ir Celine Dion, architektė Zaha Hadid.
V. Urmana - pirmoji Lietuvos atstovė, gavusi UNESCO menininkės taikai vardą. Panašia veikla
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užsiimančių asmenybių gretoms priklauso kiti du Lietuvos atstovai - Prezidentas Valdas
Adamkus, kuriam buvo suteiktas UNESCO geros valios ambasadoriaus vardas, ir UNESCO
sporto čempionas Virgilijus Alekna.

Nominacijos ceremonijoje dalyvavo UNESCO valstybių narių ambasadoriai ir kiti diplomatai,
organizacijos sekretoriato aukšti pareigūnai, Lietuvių bendruomenės Prancūzijoje nariai.

2012 m. prie Marijampolės kultūros centro atidengtas primadonos vardinis suoliukas
(skulptorius Kęstutis Lanauskas). V.Urmanavičiūtę-Urmaną simbolizuoja ant gimtinės pievų
gėlėmis išraižyto brangaus suoliuko krašto nutūpusi lakštingala. Šios dovanos sumanytojas ir
mecenatas „Arvi“ įmonių grupės prezidentas Vidmantas Kučinskas tuomet sakė seniai svajojęs
parengti šią dovaną miestui. "Kai dainuoju namuose, atsakomybė tik padidėja, bet kartu žinau,
kad galbūt man atleis, jei kas bus ne taip. Dainuodama čia, galiu matyti savo beveik verkiančią
mamą, stebėti žmones, kuriuos pažįstu, todėl turiu saugotis, kad dėmesys nepabėgtų“, –
prisipažino garsioji operos solistė. Jai yra suteiktas ir Marijampolės garbės piliečio vardas.

www.marijampolieciai.lt
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