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Kultūros vartai
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, skelbdamas 
I-ąjį tarptautinį Klaipėdos festivalį, kelia sau 
ambicingą tikslą – sukurti kasmetinį vasaros ĮVYKĮ, 
skirtą operai, šokiui ir klasikinei muzikai. Norime, 
kad festivalis reprezentuotų ne vien uostamiestį 
ar pajūrio regioną, bet ilgainiui taptų Lietuvos 
kultūros vartais, plačiai atvertais įvairių sričių scenos 
menų profesionalams ir žiūrovams iš Europos bei 
tolimesnių pasaulio kraštų. 
Įkvėpimo ir idėjų naujam festivaliui sėmėmės iš 
itin sėkmingos pernykštės Richardo Wagnerio 
operos „Skrajojantis olandas“ premjeros 
senajame Klaipėdos elinge. Ši unikali istorinė 
vieta tapo naujojo festivalio simboliu: būtent čia, 
atvirame ore, buvusioje Paulio Willy Lindenau 
laivų statykloje prie Kuršių marių, rutuliosis visų 
festivalio renginių veiksmas. 
Šiemet publikai per tris savaites pristatysime 
septynis renginius, kupinus marių vandens 
ar net inscenizuotų audrų. Didesnė pusė bus 
sugrįžtančios R. Wagnerio operos parodymai, 
tačiau būtino renginių rekvizito – vandens – 
netrūks ir kitose premjerose.

Šoks vandenyje!
Festivalio programoje norime atkreipti dėmesį 
ne vien į išskirtinius pastatymus, bet ir į atlikėjus, 
kurie, gimę ir augę Klaipėdoje ar jos apylinkėse, 
dabar puoselėja sėkmingas tarptautines karjeras 
už Lietuvos ribų. Ir atvirkščiai – į iš kitų šalių 
atvykstančius muzikus ir šokėjus, kurie suvilioti 
dinamiškos, gyvybingos, naujus profesinius 
horizontus atveriančios čionykštės muzikinio 
teatro scenos, pastaraisiais metais vis dažniau 
renkasi Klaipėdą ir savo talentu prisideda prie 
miesto kultūrinės aplinkos turtinimo.

Pagrindinėje festivalio scenoje šiemet turėsime 
galimybę mėgautis Lietuvos, Latvijos ir 
Vokietijos operos solistų ansambliu, nepaprastai 
sustiprėjusiais Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro kolektyvais: choru, simfoniniu orkestru, 
dalyvaujančiu operos bei šokio spektakliuose, 
taip pat parengusiu solidžią simfoninės muzikos 
programą su rusų smuiko virtuozu Maksimu 
Fedotovu, ir teatro baleto trupe priėmusią iššūkį 
atvirame ore pristatyti žymaus choreografo 
Edwardo Clugo dviejų vienaveiksmių šokio 
spektaklių premjeras. Norisi išlaikyti premjeros 
intrigą, tačiau neįmanoma nepasakyti, kad šokėjai 
šoks vandenyje!

Gamtos įkvėpti
Festivalis vyks supamas ypatingos pamario 
gamtos, senojo miesto architektūrinio ir 
industrinio paveldo darnos. Ji mus įkvėpė ir kitai, 
ne mažiau svarbiai minčiai apie harmoningą 
žmogaus santykį su aplinka, gamta, apie 
ekologijos svarbą ir problemas, visaapimantį 
tvarumą. Tad šalia scenos meno kūrinių atlikimų 
drauge su mūsų partneriu, Lietuvos jūrų 
muziejumi, pasiūlysime ekoprovokacijų programą 
– edukacines veiklas, pokalbius, diskusijas 
įvairiomis, plačiausia prasme suvokiamomis 
ekologijos temomis. 
Meno ir ekosąmoningo požiūrio į aplinką sąjunga 
yra galinga jėga, galinti nulemti kiekvieno iš 
mūsų harmoningą gyvenimą, veiklą, kūrybą. 
Pasikliaukime ja ir kurkime savo gyvenimo 
festivalį Klaipėdoje kartu! 

Laima Vilimienė
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė

Klaipėdos festivalio meno vadovė 

Prologas
Mielieji,

Kiekviena Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro laikraščio eilutė ir nuotrauka Jums 
pasakos apie I-ąjį tarptautinį Klaipėdos 
festivalį, savo nuolatine vasaros scena 
pasirinkusį Klaipėdos senąjį elingą. 

Istorinėje vietoje ne tik šiemet, bet ir 
kasmet, grožėsimės Richardo Wagnerio 
opera „Skrajojantis olandas“. Praėjusiais 
metais čia užgimęs „Skrajojantis olandas“ 
per metus suspėjo virtualiai apkeliauti 
pasaulinį interneto tinklą bei sulaukti 
užsienio publikos pripažinimo. Tad su 
malonumu dalinamės dviejomis užsienio 
kritikų recenzijomis. Paskaitę sužinosite, 
kokius įspūdžius Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro pastatymas paliko Turkijos 
ir Prancūzijos kritikams.

Bene labiausiai visus sužavėjo operos 
pastatymo lokacija ir scenoje siautusi 
audra. Niekas neabejoja, kad ši vieta – pati 
tinkamiausia ne tik prišvartuoti vaiduoklių 
pilną Skrajojančio olando laivą, bet ir 
pasižvalgyti ištikimos meilės. Juk jei ne 
meilės, tai bent ramybės ir sielos pilnatvės 
ieškome visi. Kelis vakarus elinge turėsime 
galimybę nusikelti į praeitį ir pasijusti lyg 
patys būtume jūreiviai ar uosto darbininkai! 
Tikimės, kad audra ir gausybė marių 
vandens, atlydinčio užburtąjį laivą, jūsų 
neišgąsdins, priešingai – nuteiks drąsiai 
pasitikti gyvenimo audras.

Vandens artumas nebaisus ir KVMT 
orkestrui, dirigentui Robertui Šervenikui 
bei smuiko virtuozui iš Rusijos Maksimui 
Fedotovui. Jų muzikavimas įsiūbuos ir senąjį 
elingą, kurio ritmas susilies su žėrinčių 
marių bangų raibuliavimu. Ar sudėtinga 
derinti skirtingas kūrybines veiklas ir 
atsakomybes? Ar atlikėjus įpareigoja 
publikos suteiktas išskirtinis statusas? Apie 
tai skaitykite mūsų laikraščio puslapiuose.

Daug vandens prireiks ir pirmosioms 
festivalio šokio spektaklių premjeroms, 
kurias su atsakomybe elinge ruošia 
tarptautinė kūrėjų komanda ir Slovėnijos 
ir Ispanijos. Statytojai jau dabar aikčioja, 
kad kurti tokioje išskirtinėje scenoje jiems 
dar neteko. O marių vanduo ant baleto 
artistų pasipils tiesiog iš dangaus... Išties, 
išskirtiniai sumanymai gimsta unikaliems 
kūrėjams.

Kad visur suspėtumėte laiku ir būtumėte 
informuoti apie tai, kas jūsų laukia festivalio 
scenoje, pridedame I-ojo tarptautinio 
Klaipėdos festivalio programą. Laukiame 
jūsų dėmesio ne tik festivalio pagrindinei 
programai , bet ir drauge su Lietuvos jūrų 
muziejumi rengiamai festivalio „Ekoženklų“ 
programai – edukacinėms veikloms 
ekokube, pokalbiams ir diskusijoms 
festivalio ekoforume. 

Vadovės skiltis

Tarptautinis Klaipėdos festivalis siekia tapti plačiai 
atvertais kultūros vartais visiems 
Liepos 29 – rugpjūčio 14 d. Klaipėdos senajame elinge, kur prieš šimtmetį gimdavo to meto 
pažangiausių technologijų laivai ar naujam gyvenimui prisikeldavo jūros bangų nuvargintieji, 
užgimsta naujas Klaipėdos festivalis. Jo rengėjų siekiai – ne kuklesni nei laivų statytojų: Klaipėdoje 
suburti įvairių šalių menininkus naujiems scenos meno projektams ir tokiu būdu skleisti žinią apie 
miestą, šalį ir jos kūrėjus tarptautiniuose meno vandenyse. Kviečiame tapti šios džiugios ir unikalios 
akimirkos liudininkais!

Laima Vilimienė. Martyno Aleksos nuotr.
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Violeta Urmana. Asmik Grigorian. Edgaras 
Montvidas. Tai tik keli vardai, liudijantys, 
kad operos žanras Lietuvoje anaiptol nėra 
nepopuliarus. Pernai vasarą Klaipėdoje (seniau 
vadintoje Mėmeliu, kai dar priklausė Hanzos 
sąjungai2), trečiame pagal dydį Lietuvos mieste, 
nufilmuotos operos „Skrajojantis olandas“ vaizdo 
įrašas prieš kelias dienas buvo paviešintas 
„OperaVision“3 interneto svetainėje. 
Pasakojama, kad kelionės audringa Baltijos jūra 
metu girdėti šūksniai ir dainos įkvėpė Richardą 
Wagnerį sukurti savo pirmąją brandžią operą 
– ankstyviausią iš visų, vėliau įsitvirtinusių 
Bairoito festivalio teatro scenoje. Tuo tarpu šis 
„Skrajojantis olandas“ buvo pastatytas Klaipėdos 
uoste, Baltijos jūros fone, pasitelkiant mikrofonus 
ir garsiakalbius, turėjusius kompensuoti 
tinkamos akustikos trūkumą. Įspūdingi įrenginiai 
akivaizdžiai pasitarnavo perteikiant kai kurias 
librete minimas detales, įskaitant tikrą laivą, 
atitekusį Olandui!
Dešinėje, tarsi didelėje dėžėje po stogu, saugančiu 
nuo gamtos gaivalų, įkurdintas orkestras. 
Platforma virš jo – tai namas, kuriame laukia 
Zenta. Kairėje pusėje stovi du dideli metalinių 
pastolių bokštai, vaizduojantys Dalando laivą. 
Tarp šių dviejų bokštų (nuo jų per audrą operos 
pradžioje tonomis liejasi vanduo ir per visą 
uvertiūrą be perstojo laipioja mimanso artistai bei 

choristai) kaip tik ir išnyra vaiduokliškas laivas.
Kaip žinia, tie, kas stato operas atvirame ore, 
režisūroje siekia paprastumo ir aiškumo: užuot 
valandų valandas tyrinėję psichoanalizės 
raštus ar perkėlę spektaklio veiksmą kur nors 
į Čitagongą ar dar toliau, spektaklio režisieriai 
Dalius Abaris ir Gediminas Šeduikis tiesiog 
pasinaudojo pačios vietos vaizdingumu, pasitelkę 
pakeltas platformas, daug dūmų ir ryškių šviesų 
– lyg roko koncerte. Operos veiksmas rutuliojasi 
netolimoje praeityje. Šiame neperšlampamais 
apsiaustais ir ilgaauliais batais apsirėdžiusių 
jūreivių pasaulyje Erikas labiau panėši į Teksaso 
fermerį. Damos išvis atsikračiusios stereotipinių 
moteriškumo atributų: verpėjos čia kilnoja dėžes, 
pasiraitojusios rankoves ir plaukus pasikaišiusios 
po kepuraitėmis, primenančiomis XX a. penktojo 
dešimtmečio darbininkę Rožytę Kniedytoją (Rosie 
the Riveter) iš žymaus Antrojo Pasaulinio karo 
laikų amerikietiško plakato „We can do it!“ („Mes 
galime tai padaryti!“). Veidą slepiantis po gobtuvu, 
supamas zombių ir gyvųjų mumijų, Olandas 
atrodo lyg būtų nužengęs iš „Assassin’s Creed“ 
videožaidimų pasaulio. Kitaip tariant, veikėjus 
supa publikai atpažįstamos kultūrinės nuorodos, 
tačiau jos neprieštarauja kūrinio dvasiai.
Veikiausiai įgarsinimo dėka Klaipėdos simfoninis 
orkestras, entuziastingai diriguojamas Modesto 

Laurent Bury

„Skrajojantis Olandas“ Klaipėdoje (vaizdo įrašas):
Zenta – „Assassin’s Creed“1 aistruolė

R. Wagnerio opera „Skrajojantis olandas“. Martyno Aleksos nuotr.

1 Populiaraus prancūziško kompiuterinio žaidimo pavadinimas, kurio svarbiausias veikėjas savo išvaizda primena 
„Skrajojančio olando“ pagrindinį herojų Olandą KVMT pastatyme.
2 Straipsnio autorius klysta: Klaipėda (anksčiau Mėmelis) niekada nepriklausė Hanzos miestų sąjungai.
3 Tarptautinė operos platforma internete.

Pitrėno, skamba galingai ir nepaprastai raiškiai. 
Tai ypač pasakytina apie medinius pučiamuosius, 
kurių garso sodrumas ir veržlumas primena 
senąją prancūzų mokyklą. Taip pat turbūt dėl 
mikrofonizacijos antrame veiksme buvo galima 
aiškiai išskirti žemus ir aukštus choro moterų 
balsus. Kalbant apie solistus, susilaikysiu nuo 
komentarų apie jų balso jėgą, nes ją būtų galima 
vertinti, jeigu opera būtų atliekama uždarose 
patalpose be technologijų pagalbos.
Savo pagyras pradėsiu boso rakte nuo sveikinimų 
Tadui Girininkui už nuostabų Dalandą, kurio varinis 
balso atspalvis ir sceninė įtaiga neleidžia nuslysti 
į komišką personažo traktuotę. Ne mažiau žavus 
pagrindinio vaidmens atlikėjas Almas Švilpa, jis 
pavergė savo dainavimu nuo pat arijos „Die Frist 
ist um“ .
Tenorai buvo ne tokie įspūdingi. Galbūt nereikėjo 
teikti pirmenybę jėgai ten, kur tikimasi daugiau 
žavesio. Andris Ludvigas Eriko vaidmenį 
pernelyg suherojina, paima aukščiausias natas. 
Dalia Kužmarskytė sukūrė korektišką Mariją. Iš 
Sandros Janušaitės tikimasi daugiau. Be abejo, 
jai teko ypatingo sudėtingumo Zentos vaidmuo, 
reikalaujantis ne tik jaunatviško, bet ir stipraus 
balso. Šios talentingos lietuvių dainininkės 
sopranas, pasiekdamas labai aukštas natas, 
kartais rėžia ausį. Tikėtina, ilgainiui balsas įgaus 
švelnumo.
Laimingi klaipėdiečiai – jiems siūlomi tokios 
kokybės vasaros spektakliai!

Recenzija išspausdinta internetiniame žurnale
www.concertclassic.com 2021 m. balandžio 7 d.

Iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Terleckaitė.



4 stengtis iki paskutinio teismo dienos. Tai išgirdęs 
Šėtonas, žinoma, pasmerkė kapitoną amžinai 
klajoti jūromis. Jo vienintelis išsigelbėjimas – 
surasti moterį, kuri jį mylėtų ir būtų jam amžinai 
ištikima, tuomet jis galėtų vėl gyventi žemėje.
Wagneris perkėlė šią istoriją į Norvegiją. 
Kapitonas Dalandas pakeliui namo patenka į 
audrą ir pasislepia Norvegijos fjorduose (visai kaip 
patį Wagnerį priglaudęs laivas). Čia jis susiduria su 
Skrajojančiu olandu ir jo laivu bei išklauso liūdną jo 
istoriją. Pastarasis sumano vesti Dalando dukrą 
Zentą. Mainais į jos ranką jis pasiūlo Dalandui 
pilną aukso skrynią, o šis, pakerėtas Olando turtų, 
sutinka. Tuo tarpu Zenta, žinodama visą istoriją 
bei žiūrėdama į Olando nuotrauką, jį įsimyli bei 
svajoja jį išgelbėti, nepaisant to, kad yra pažadėta 
Erikui, kuris ją ima kaltinti netinkamu elgesiu 
ir galima neištikimybe. Visa tai girdėdamas, 
Olandas praranda viltį kada nors būti išgelbėtas 
nuo savo prakeiksmo ir išskuba atgal į laivą. Tai 
sužinojusi Zenta, norėdama įrodyti savo rimtus 
ketinimus Olandui, nušoka nuo uolos. Jos auka 
išvaduoja laivą, o kūrinio pabaigoje Olando ir 
Zentos sielos pakyla iš vandens į dangų. 
Nors šioje istorijoje gausu antifeministinių 
motyvų (pvz., moteris išmainoma į turtą, 
parduodama vieno vyro kitam, o galiausiai jos 
gyvybė paaukojama tam, kad būtų išgelbėtas 
vyras), nesiūlau per daug kreipti į tai dėmėsio. Vis 
dėlto veiksmas vyksta XIX a. pirmojoje pusėje. 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektaklis 
rodomas sename Baltijos jūros elinge – vos už 
kelių šimtų kilometrų nuo ten, kur Wagneriui 
kilo pirmosios mintys apie šią operą. Pauliaus 
Lindenau laivų statyklos elingas – aukšta, 
sudėtinga ir pavojinga struktūra – čia tampa 
operos scena. Surūdijęs žvejybinis laivas, tapęs 
Olando vaiduoklišku laivu, pastoliai, tiltas – 
tampa solistų ir choro dainininkų vaidybos 
aikštele. Režisierius Dalius Abaris nusprendė 
papasakoti istoriją labai aiškia, dinamiška bei 
vizualiai turtinga kalba ir tam pasirinko idealią 
vietą.
Virvės, įgula, kabanti ant lynų, nuo pastolių 
krentantys tūkstančiai litrų marių vandens, 
muzikiniai motyvai, besidaužančios stiklinės 
gėrimų talpos, choras, sodrios žalios, smėlinės, 
vyšninės spalvų paletės, harmoningai derančios 
su surūdijusia laivų statykla – tai vizualiai 
nepaprastai įtraukiantis pastatymas. Rūkas, 

migla ir šviesos pabrėžia veikalo didingumą, o už 
scenos matomas tikras saulėlydis, praplaukiantys 
laivai bei uostas tik sustiprina šį įspūdį. 
Kalbant apie muzikinę pastatymo pusę, girdime 
puikų orkestrą ir dar įspūdingesnį chorą. Garso 
kokybė labai aukšta, o kiekviena choro balsų 
grupė – aiškiai girdima.
„Skrajojantis olandas“ – tai opera, kurią būtina 
pamatyti ir išgirsti. Joje netrūksta ryškių arijų, kaip 
kad Zentos baladė, įspūdingų duetų ir tercetų. 
Leitmotyvai (dažnai kartojami, pasikartojantys 
muzikiniai motyvai) yra lengvai įsimenami, juos 
galima sekti nuo pat uvertiūros, nes jie tarsi 
įsirėžia į klausytojų ausis. 
Audros, Olando, Zentos motyvai skamba visame 
kūrinyje, bet juos girdime jau uvertiūroje. Manau, 
tai paaiškina, kodėl uvertiūra buvo parašyta 
paskutinė: kai tik išgirstate motyvą, galite iš 
karto jį atpažinti ir taip sujungti scenas vieną su 
kita, kad ir mes, žiūrovai, pasijustume spektaklio 
dalimi. Žinoma, interaktyvumo galimybės 
ikitechnologiniame amžiuje buvo ribotos, bet 
net ir tai, ką matome spektaklyje, yra labai 
įtraukiantis reginys. 
Almas Švilpa (Olandas) yra labai geras bosas-
baritonas, Tadas Girininkas (Dalandas) yra vienas 
iš mano girdėtų galingiausių ir giliausių bosų, 
o solistą Rafailą Karpį (Vairininkas) galėčiau 
pavadinti aksominiu tenoru. Solistė Sandra 
Janušaitė (Zenta) yra tvirtas sopranas, tačiau šiai 
partijai solistės balsas yra šiek tiek per lengvas, 
ji neturi charizmos, kurios reikia personažui. Jis 
turėtų būti dėmesio centre nuo to momento, kai 
tik įžengia į sceną. Tačiau, atsižvelgiant į vaidmens 
sudėtingumą, solistė pasirodo pakankamai gerai. 
Richardo Wagnerio operos ir jo gyvenimo 
aplinkybių sujungimas tikrame elinge – nuostabi 
idėja. Tai vienas geriausių mano matytų kūrinių.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektaklis 
Richardo Wagnerio opera „Skrajojantis olandas“ 
buvo transliuojamas tarptautinėje operos 
platformoje „OperaVision“ iki liepos 2 d. O liepos 
29 d. – rugpjūčio 4 d. galite jį pamatyti gyvai 
Klaipėdos festivalyje. Tai bus puikus būdas grįžti į 
normalų ir įprastą gyvenimo ritmą, tiesa?

Recenzija išspausdinta žurnalo „Milliyet Sanat“
2021 m. birželio numeryje.

Iš turkų kalbos vertė Ieva Vasiliauskaitė.

Kokie naivūs buvo XIX a. romantikai, tikėję, kad 
meilė gali išgelbėti net prakeiktuosius! Nors 
ir nekyla klausimų dėl gydomųjų meilės galių, 
tačiau ji juk dažniau pasirenka ne gelbėtojos, 
o griovėjos vaidmenį. Galbūt su modernizmu 
pasibaigė meilės aukštinimas, o gal ji ir nebuvo 
aukštinama, tiesiog ranka rašomų laiškų laikais 
žmonės galėjo paslėpti daugiau dalykų. Bet kokiu 
atveju, meilėje niekada netrūko ne tik entuziazmo 
ir laimės, bet ir skausmo bei širdgėlos.
Opera, žinoma, yra vienas iš populiariausių 
žanrų, kuriame dažnai pasirenkama meilės tema. 
Nedaug rastume kitų žanrų, kuriame draminiam 
veiksmui būtų taip meistriškai pajungiamas 
didžiulis orkestras bei stiprūs dainininkų balsai. 
Į pagrindinę meilės kaip gelbėtojos temą 
įpintas vaiduoklio pasakojimas atsiskleidžia 
vienoje ankstyvųjų Richardo Wagnerio operų 
„Skrajojantis olandas“, pastatytoje Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro. Pirmą kartą plačiajai 
auditorijai 2020-ųjų rugpjūčio mėnesį pristatytas 
spektaklis buvo transliuojamas tarptautinėje 
operos platformoje „OperaVision“. 
Nors manoma, kad idėją operos siužetui 
pasufleravo didelė Olandijos kaip jūrinės 
valstybės galia, o ypač, Olandijos Ost Indijos 
bendrovės1 įtaka, „vaiduoklių laivo“ legenda buvo 
populiari gerokai iki filmų serijos apie Karibų 
piratus atsiradimo. Vis dėlto, šios operos šaknys 
glūdi paties Wagnerio gyvenimo istorijoje. 1839 
metais 26-erių sulaukęs muzikantas Wagneris 
dirbo karališkojo orkestro kapelmeisteriu Rygoje, 
Latvijoje, mėgo prabangiai gyventi ir švaistė 
pinigus. 
Kai jo žmona aktorė Minna Planer nustojo 
vaidinti, Wagneris nebeišgalėjo susimokėti 
skolų. Rašydamas operą „Riencis“, kompozitorius 
sugalvojo planą: nuo skolų Rygoje pabėgti į 
Paryžių. Tikėjosi, kad Paryžiuje sutiks pastatyti 
jo operą, o ir pačiam pavyks išsivaduoti nuo 
kreditorių. Tačiau planas žlugo, o viena bėda vijo 
kitą: kai žmonės, kuriems jis buvo skolingas, atėmė 
pasą, abu sutuoktiniai buvo priversti nelegaliai 
kirsti Prūsijos sieną. Kelionės metu Minna patyrė 
persileidimą. Vėliau juos be dokumentų sutiko 
priimti laivo „Thetis“ kapitonas. Vieną naktį laivą 
užklupo smarki audra, teko glaustis Norvegijos 
fjorduose – aštuonių dienų kelionė išsitęsė iki 
trijų savaičių. 
Atvykus į Paryžių, reikalai ir toliau prastėjo. 
Niekas nesutiko statyti „Riencio“, o Wagneris 
nerado kapelmeisterio darbo. Versdamasis 
vienkartiniais darbais bei gaudamas paramą iš 
draugų, Wagneris vos sudūrė galą su galu. Tačiau 
kelionė po Norvegijos fjordus kompozitoriaus 
vaizduotei pametėjo „Skrajojančio olando“ idėją. 
Rašydamas libretą, Wagneris rėmėsi Heinricho 
Heine’s novele „Iš pono von Schnabelewopskio 
memuarų“ – viena iš gerai žinomos legendos 
versijų. Pirmoji libreto versija baigta 1840 m. 
gegužės mėnesį, o po metų buvo baigtas ir 
visas libretas. Nors Wagneris operos libreto 
eskizą sugebėjo parduoti už 500 frankų, niekam 
nepatiko muzika. Bet jis nepasidavė – 1843 m. 
sausį kūrinys pirmą kartą buvo pastatytas 
Drezdene.
Pasak legendos, Skrajojantis olandas audringą 
dieną bandė aplenkti Gerosios Vilties kyšulį. 
Jis prisiekė, kad jam tai pavyks, net jei reikėtų 

Zeynep Aksoy  

Vaiduoklių laivas tikrame elinge

1 Vieningoji Olandijos Ost Indijos bendrovė (olandų k. Vereenigde Oost-indische Compagnie) – 1602 m. įsteigta  bendrovė, turėjusi padėti Olandijos pirkliams prekiauti Indijos 
vandenyno pakrantėse ir paremti Nyderlandų provincijų kovą su Ispanija. Olandijos Ost Indijos bendrovę sudarė keletas smulkių prekybos bendrovių, ji turėjo karo pajėgas (1669 
– 40 karo laivų, 10 000 karių), prekybos monopolį, suvereno teises bet kuriame krašte į rytus nuo Gerosios Vilties rago iki Magelano sąsiaurio.
https://www.vle.lt/straipsnis/olandijos-ost-indijos-bendrove/

R. Wagnerio opera „Skrajojantis olandas“. Martyno Aleksos nuotr.
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Jūsų atvykimas koncertuoti į Klaipėdą nebuvo 
atsitiktinis?
Koncerto dirigentas Robertas Šervenikas – 
mano bičiulis. Kartu su juo teko groti įvairiuose 
koncertuose įvairiose šalyse ir miestuose – nuo 
Maskvos iki Seulo. Daug kartu grojome Vilniuje, 
o Klaipėdoje – tik kartą prieš keletą metų. Čia 
grojau su savo žmona ir scenos partnere, pianiste 
Galina Petrova. Ir mums tai labai patiko. Su 
džiaugsmu sutikau atvykti į Jūsų miestą dar kartą 
ir nekantriai laukiu susitikimo su publika.
Suderinęs su R. Šerveniku, atliksiu Maxo Brucho 
Koncertą smuikui ir orkestrui Nr. 1, g-moll, op. 26, 
ir Camille‘io Saint-Saënso „Introdukciją ir rondo 
capriccioso“ a-moll, op. 28. Šie kūriniai – vieni 
populiariausių romantizmo opusų smuikui ir 
orkestrui. Atsižvelgta ir į KVMT orkestro sudėtį. 
Diskutavome, gal verčiau atlikti L. van Beethoveno, 
W. A. Mozarto kūrinius, tačiau nutarėme rinktis 
M. Bruchą ir C. Saint-Saënsą.
Jus vadina smuiko virtuozu, genijumi. Tai 
įpareigoja?
Esu tai girdėjęs, tačiau į šiuos epitetus žiūriu 
atsargiai. Manau, kad tikraisiais smuiko genijais 
buvo prieš kelis šimtmečius gyvenę atlikėjai, 
kuriuos būtų galima vardyti be galo. Jie yra tikrieji 
griežimo šiuo instrumentu pradininkai, pagal jų 
įgrotus įrašus mokėsi ištisos kartos, kaip ir aš. Ir 
vis dar mokausi. 
Žinoma, tai įpareigoja. Juk turi stengtis šį titulą 
pateisinti (juokiasi). Ir jaudulio prieš koncertą nuo 
tik dar daugiau.
Girdėjau, Jums svarbu, kaip publika jaučiasi jūsų 
koncertuose?
Publikos dalyvavimas koncerte labai svarbus, 
kaip ir klausytojų reakcijos. Tai svarbu 
kiekvienam atlikėjui, net to nepripažįstančiam. 
Koncertas man – lyg trikampis su trimis 

svarbiais komponentais: muzika, atlikėjai ir 
klausytojai. Tik esant visiems trims veiksniams, 
koncertą galima vadinti koncertu. Nuotoliniai 
koncertai niekada neatstos gyvų, nes žmonėms 
reikia koncerto su gyvu bendravimu, jausmu. 
Koncerto metu užsimezga ryšys tarp muzikos, 
atlikėjo ir publikos. Man tai neįkainojamos 
patirtys.
Sykį koncertą prilyginote hipnozės seansui?
Taip ir yra. Aš taip suprantu savo koncertus, tiek 
stovėdamas scenoje kaip smuikininkas, tiek 
kaip dirigentas. Ypač, kai dirbu kaip dirigentas: 
turiu įtikinti orkestrą, turiu prikaustyti ir publikos 
dėmesį. Vadinkime hipnoze, magija, bet be to 
apsieiti nepavyks. Žmonės turi tavimi ir kitais 
atlikėjais patikėti, nes jie ateina pamiršti savo 
kasdienybės. Klausytojai perka bilietus į koncertą 
ir turi gauti kažką tokio, kas jiems užgniaužtų 
kvapą. Čia jau atlikėjų profesionalumas: jie turi 
stengtis, kad pavyktų.
Ar pirmą kartą tenka griežti smuiku ant jūros 
kranto?
Ne pirmą, teko tai daryti anksčiau su įvairiais 
kolektyvais. Svarbiausia, kad oras būtų palankus, 
tada viskas bus gerai. Nors koncertai lauke 
visada kitokie, nenuspėjami. Mano smuikui teks 
galynėtis su jūros vėju, bangų mūša ir esu tikras, 
kad jis pasirodys galingesnis (juokiasi).
Jūs ne tik smuikininkas, bet ir dirigentas. Kaip 
pavyksta suderinti abi karjeras?
Į Klaipėdą atvykstu kaip smuikininkas, nes man 
visada smagu groti vienoje scenoje su dirigentu 
R. Šerveniku. Bet stovėti scenoje su batuta 
rankose irgi mėgstu, to mokiausi daug ir rimtai.
Dabar aktyviai reiškiuosi kaip dirigentas: diriguoju 
ne tik Rusijoje, bet ir kitose šalyse. Tačiau smuikas 
– mano siela, save laikau labiau smuikininku nei 
dirigentu. Nukelta į 6 psl.

Robertas Šervenikas:
„Koncerto tyla 
iškalbingesnė nei žodžiai“
I-ajame tarptautiniame Klaipėdos 
festivalyje KVMT simfoninis orkestras 
pristatys solidžią simfoninės muzikos 
programą, rengiamą kviestinio dirigento, 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato Roberto Šerveniko. 
Nebe pirmus metus koncertines 
programas su šiuo orkestru pristatantis 
dirigentas šįkart į Klaipėdą pakvietė 
savo bičiulį, rusų smuikininką Maksimą 
Fedotovą. Su orkestru jis atliks vienus 
populiariausių romantizmo kūrinių 
smuikui ir orkestrui: Maxo Brucho 
Koncertą smuikui ir orkestrui Nr. 1, 
g-moll, op. 26 (1866) ir Camille‘io Saint-
Saënso „Introdukciją ir rondo capriccioso“ 
a-moll, op. 28 (1863). Koncerto programą 
užbaigs ištraukos iš Sergejaus Prokofjevo 
baleto „Romeo ir Džuljeta“ (1935), kurio 
premjera rugsėjo 17–19 dienomis KVMT 
atvers savo naująjį sezoną.
Koncerto programą pristato ir grojimo 
ant marių kranto ypatumus atskleidžia 
dirigentas Robertas Šervenikas.

Kiekvieną vasarą su KVMT orkestru 
pristatote Lietuvoje rečiau girdimus atlikėjus 
bei kūrinius. Kuo publiką nustebinsite šį 
kartą?
Šįsyk publika turės galimybę pasigėrėti 
smuiko virtuozo iš Rusijos Maksimo 
Fedotovo muzikavimu su orkestru. Muzikas 
jau ne kartą koncertavo Lietuvoje, tačiau 
pirmą kartą pasirodys Klaipėdos festivalyje. 
M. Fedotovo karjera išties įspūdinga: jis 
koncertuoja prestižiškiausiose pasaulio 
salėse, bendradarbiauja su geriausiais 
pasaulio orkestrais ir žymiausiais 
dirigentais. 
M. Fedotovas yra pelnęs ne vieną prestižinį 
apdovanojimą, tarp jų – P. Čaikovskio 
tarptautinio konkurso II premija, konkurso 
„Premio Paganini“ Genujoje I premija, 
konkurso Tokijuje aukso medalis bei 
specialiosios premijos. 1996 m. jo įrašyti 
visi Niccolò Paganini 24 kaprisai („DML 
Classics“) Japonijoje puikavosi perkamiausių 
klasikinių diskų sąrašo viršuje. Jis taip pat 
yra įrašęs visus M. Brucho kūrinius smuikui 
ir orkestrui („Naxos“). M. Fedotovas dirba ir 
kaip dirigentas, tačiau daugiau dėmesio ir 
laiko skiria griežimui smuiku.
Labai džiaugiuosi, kad tokio aukšto lygio 
atlikėjas rado laiko atvykti į Klaipėdą būtent 
šiuo metu, kai, atlaisvinus pandemijos 
ribojimus, visur pasipylė gausybė renginių. 
M. Fedotovo pasirodymas koncerte taps 
ypatingu renginio akcentu.
Ar anksčiau turėjote progų 
bendradarbiautisu M. Fedotovu?
Daug kartų. Susipažinome per jo tėvą, 
žymų dirigentą ir pedagogą Viktorą 
Fedotovą, kurio klasėje mokiausi operinio 
ir simfoninio dirigavimo Sankt Peterburgo 
konservatorijoje. Pirmą kartą pakviečiau 
Maksimą koncertuoti Lietuvoje 1999 
metais ir nuo to laiko tapome ne tik gerais 
kolegomis, bet ir bičiuliais.
Gal žinote, kodėl šis smuikininkas 
vadinamas „rusiškuoju Paganiniu“? 
„Rusiškuoju Paganiniu“ M. Fedotovą 
pavadino muzikos kritikai. Šis titulas – 

Maksim Fedotov: „Smuikas – mano siela“
Simfoninės muzikos koncerte „Elingo ritmu – žėrinti marių muzika“ publika gėrėsis „rusiškuoju 
Paganiniu“ tituluojamo smuiko virtuozo Maksimo Fedotovo grojimu. Rugpjūčio 6 dieną Klaipėdos 
senajame elinge jis pasirodys su Roberto Šerveniko diriguojamu Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro simfoniniu orkestru.
Apie tai, ar sudėtinga išlaikyti kritikų ir publikos suteiktus įpareigojančius titulus, kaip sekasi derinti 
atlikėjo ir dirigento veiklas, skaitykite interviu su M. Fedotovu. 

Maksim Fedotov. smeninio albumo nuotr.
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Robertas Šervenikas diriguoja KVMT simfoniniam orkestrui. Olesios Kasabovos nuotr.

įvertinimas už jo ekspresyvią, emocingą 
griežimo manierą bei įvaizdį scenoje. Visada 
džiugu būti vienoje scenoje su M. Fedotovu ir 
tapti jo originalių interpretacijų liudininku. 
Beje, M. Fedotovas – vienas iš nedaugelio 
pasaulio smuikininkų (jeigu ne pirmasis), 
kuriam teko laimė pagriežti rečitalį iš 
paties virtuozo paveldėtais legendiniais 
instrumentais – Bartolomeo Giuseppe 
„del Gesù“ Guarneri pagamintu ir muziko 
ypač mėgtu „Il Cannone“ (1743) bei Jeano-
Baptiste’o Vuillaume’o pagaminta garsiojo 
smuiko kopija (1833).
Teko skaityti pamąstymus, kad prieš šimtus 
metų sukurta muzika šiame amžiuje skamba 
kitaip, nes yra pasikeitęs visas jos gyvavimo 
kontekstas?
Norime ar nenorime, tačiau prieš kelis šimtus 
metų parašyta muzika, atliekama šiais laikais, 
suskambės kitaip nei parašymo metu. Tas 
šiuolaikinis požiūris tūno mumyse – mūsų 
galvose, patirtyse, gyvenime. Atlikdami prieš 
šimtmetį sukurtą kūrinį, net ir išmanydami jo 
muzikinį stilių, nejučia pridedame šių dienų 
ritmą, tempą, charakterius, net savo patyrimus 
– tiek asmeninius, tiek mūsų epochos. Juk 
muzikos atlikimas nuolat kinta. Kas vyko prieš 
100 metų galime atsekti klausydami senų 
įrašų, bet dabar sugrosime jau kitaip. Muzika 
kinta priklausomai nuo atlikėjo talento, nuo jo 
įsigilinimo į kūrinį, jame rastų slėpinių.
Kokius jausmus kelia tai, kad koncertas vyks 
ant marių kranto, atvirame ore? 

Ant marių kranto man dar neteko groti, tačiau 
atvirame ore – kone kiekvieną vasarą. Groti 
lauke sudėtingiau nei groti uždaroje salėje, nes 
garsas sklinda skirtingai. Jei įgarsinimas geras – 
puiku, jei pučia vėjas – nelabai gerai, nes orkestro 
muzikantams sunku net perversti natas. Baisu, 
kad vėjas nenuneštų natų į marias. Oro sąlygos 
labai svarbios. Jei oras geras, kokio mes ir tikimės, 
publikai bus labai smagu mėgautis nuostabia 
muzika. Manau, kad KVMT Klaipėdos festivaliui 
išrinko nuostabią vietą. Tai tiesiog atradimas. 
Aš labai džiaugiuosi KVMT orkestru, kuris 
nuolat pildosi naujais muzikantais ir virsta vis 
labiau tarptautiniu kolektyvu. Repetuodamas 
su orkestru, pastebiu teigiamus pokyčius: kai į 
jį ateina nauji muzikantai su kitose šalyse įgyta 
gera atlikimo mokykla, kolegoms kyla ūpas groti 
dar geriau. Tai labai motyvuoja tobulėti.
Su KVMT orkestru naujo sezono pradžiai 
rengsite S. Prokofjevo baleto „Romeo ir Džuljeta“ 
pastatymą kaip muzikos vadovas, o festivalio 
koncerte išgirsime baleto muzikos ištraukas. 
Papasakokite, koks tai kūrinys?
S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“ – sudėtingas 
kūrinys, reikalaujantis ypatingos orkestro 
grupių skambėjimo darnos ir virtuoziškumo. 
S. Prokofjevo muzika – tikras išbandymas 
orkestro muzikantams. Juk „Romeo ir Džuljeta“ 
atskleidžia ryškius veikėjų charakterius, jausmus, 
troškimus, vaizduoja jų mirtį... 
Koncerte taip pat išgirsime Maxo Brucho bei 
Camille‘io Saint-Saënso kūrinius. Kas lėmė 
repertuaro pasirinkimą?
Šiuos kūrinius pasirinko bei su mumis derino 
smuikininkas M. Fedotovas. Repertuarą nulėmė 

specifinė koncerto vieta – marių pakrantė. 
Rinktasi atsižvelgiant į jų nuotaiką, charakterį, 
epochą. Kompozitoriai M. Bruchas bei C. Saint-
Saënsas tam puikiai tiko.
Jūsų palinkėjimas į koncertą besiruošiančiai 
publikai?
Visi karantino metu labai pasiilgome publikos. 
Atsivėrusios galimybės klausytojus po truputį 
išjudina: vieni jau aktyviai eina į koncertus, kiti 
dar dairosi, mąsto. Noriu paraginti nedvejoti, 
nelaukti kitų metų ir laikantis visų saugumo 
priemonių jau dabar gyventi visavertį kultūrinį 
gyvenimą. Kuo greičiau žmonės išsirangys iš 
savo namų ir sodų į koncertus, tuo visi bus 
laimingesni ir sveikesni. Kalbu apie psichinę-
emocinę sveikatą. Aš tuo labai tikiu. Juk 
normalus, įdomus, turiningas gyvenimas be 
kultūros ir muzikos tampa mažiau vertingu, 
ar ne?
Ar stovėdamas ant dirigento pakylos jaučiate 
publikos reakcijas?
Priklauso nuo to, ar publiką užvaldo kūrinių 
atlikimas. Jei muzika prikausto ir išlaiko 
publikos dėmesį, susidariusį ryšį jaučiu net 
stovėdamas nugara į publiką. Tai, kad nematau 
publikos, netrukdo nebyliam bendravimui 
su klausytojais ir muzikos cirkuliavimui tarp 
atlikėjų bei publikos. Juk muzika – tai jausmai! 
O Klaipėdoje bus grojama ypatinga muzika, 
atspindinti mūsų išgyvenimus. Orkestro 
ryšys su publika priklauso ne tik nuo muzikos 
atlikimo kokybės, bet ir nuo to, ar publika 
noriai tame dalyvauja – klauso ir skleidžia 
savo jausmų bangas. Ar žinote, kokia ypatinga 
tyla koncerte? Ji pasako daugiau nei žodžiai.

Atkelta iš 5 psl.



7Choreografas
Edwardas Clugas:
„Elingas pabrėš baleto 
trapumą“
Choreografas Edwardas Clugas (Slovėnija) 
jaučiasi pakylėtas ir įsipareigojęs, nes būtent 
jo vienaveiksmiai baletai, statomi senajame 
elinge, taps pirmaisiais šokio spektakliais I-ojo 
tarptautinio Klaipėdos festivalio istorijoje. 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto 
trupė entuziastingai įsitraukė į repeticijų 
procesą ir deda ypač daug pastangų perprasti 
choreografo idėjas bei šokio kalbą. Tad 
neabejojama, kad ant marių kranto rugpjūčio 
13–14 d. pristatomi spektakliai „Stabat Mater“ 
pagal Giovanni Battista Pergolesi muziką 
ir Igorio Stravinskio „Šventasis pavasaris“ 
sulauks publikos atsako.

Koks buvo Jūsų startas šokio pasaulyje? Ar tiesa, 
kad pradėjote nuo baleto šokėjo karjeros?
Esu kilęs iš šeimos, kurios istorijoje nebuvo 
jokių sąsajų su šokiu. Žinote, mano gimtajame 
miestelyje Bejuše (Rumunija) net nėra teatro. 
Mano tėvas kadaise svajojo tapti artistu, bet 
gyvenimas nesuteikė jam šanso įgyvendinti 
savo svajonę. Tačiau jis norėjo šį šansą suteikti 
man. Kai buvau dešimties, tėvas manęs 
paklausė, gal norėčiau išbandyti Nacionalinę 
baleto mokyklą Kluže-Napokoje. Nustebau, nes 
niekada nesidomėjau baletu ir nebuvau matęs 
baleto spektaklių. Bet idėja vykti į didelį miestą 
man patiko, nes Klužas-Napoka – didžiausias 
Transilvanijos miestas.
Ir buvau priimtas į baleto mokyklą. Pradžia buvo 
sunki, gyvenimo sąlygos mokyklos internate 
buvo labai prastos, nes buvo pats nuožmiausias 
Nicolae Ceaușescu režimo laikotarpis .
Laimei, greitai supratau, kad baletas yra mano 
kelias, padėsiantis išsiveržti iš sistemos, ir tai man 
suteikė vilties. Girdėjau pasakojimus apie garsius 
baleto šokėjus, kuriems pavyko pabėgti į Vakarus 
gastrolių metu, ir tai tapo mano siekiamybe dar 
labai jauname amžiuje. Sutapo, kad tuo pat metu 
mane vis stipriau ėmė traukti baletas, o tapęs 
paaugliu buvau tiesiog apsėstas noro tapti didžiu 
klasikinio baleto šokėju. 
Nepaisant to, jog dirbau labai sunkiai, didelės 
pažangos pasiekti nepavyko. Tuo metu, kai 
baigiau mokyklą, 1991 m. Rumunija tapo laisva 
šalimi, kaip ir kitos Rytų Europos bloko šalys. 
Aš dalyvavau atrankoje ir taip tapau Slovėnijos 
nacionalinio teatro Maribore baleto artistu.
Kaip tapote choreografu?
Kaip šokėjas pradėjau bendradarbiauti su žinomu 
Slovėnijos dramos režisieriumi Tomažu Panduru. 
Pradžioje dalyvavau kaip šokėjas jo dramos 
pastatymuose, vėliau jis man pasiūlė kurti 
choreografijas.
Tai buvo mano pradžia, tačiau vėliau mano norai 
ėmė augti. Taip 1998 m. „gimė“ mano pirmas 
baletas „Tango“. Jis buvo palankiai sutiktas ir tapo 
naujos mano karjeros pradžia. Po šio baleto dar 
ilgai ieškojau savo tapatybės, savęs kaip kūrėjo, 
kol 2005 m. sukūriau „Radio and Juliet“ (Radijas 
ir Džuljeta).
Tai tapo tikru lūžiu mano karjeroje bei atnešė 
tarptautinį pripažinimą, susidomėjimą mano 
kūryba ir Mariboro baletu. Šis kūrinys per metus 
taip išpopuliarėjo, kad jau spėjo kelis kartus 
apkeliauti pasaulį nuo savo premjeros Maribore. 
Tada mane ėmė kviesti dirbti su geriausiomis 
baleto trupėmis pasaulyje. Ir vis dar palaikau 
glaudžius ryšius, bendradarbiauju.
Kokie pastatymai Jums atnešė didžiausią šlovę ir 
apdovanojimus?
Man pasisekė, kad Mariboro baleto trupės 
vadovo pareigas galiu derinti su laisvai samdomo 

choreografo darbu ir bendradarbiauti 
su baleto trupėmis visame pasaulyje. 
Kūriniai skirtingi: nuo visiškai abstrakčių ar 
suabstraktintų pasakojimų iki labiau įprasta 
teatro dramaturgija grįstų baletų. Džiaugiuosi, 
galėdamas konstatuoti, kad nors mano darbai 
dažniausiai vertinami kaip „netipiniai“, publikai 
nesunku suvokti, kas juose norima perteikti 
šokio kalba. Esu pelnęs daugybę nominacijų 
ir keletą apdovanojimų, kurie įpareigoja mane 
dirbti dar daugiau (juokiasi).
Ką Jūs žinojote apie čionykštę baleto trupę 
prieš pirmą kartą atvykdamas kurti spektaklių į 
Lietuvą? Kas svarbu choreografui? 
Mane susirado KVMT baleto trupės meno 
vadovė Jelena Lebedeva ir mes labai įdomiai 
pasikalbėjome. Buvau sužavėtas jos didžiulio 
troškimo ir ambicingos vizijos pakelti į aukštumas 
jauną baleto trupę. Kartu nusprendėme į Klaipėdą 
perkelti du vienaveiksmius baleto spektaklius: 
„Stabat Mater“ (pagal Giovanni Battista Pergolesi 
muziką) ir Igorio Stravinskio „Šventajį pavasarį“. 
Tai projektai, sulaukę pripažinimo visame 
pasaulyje. Baleto trupė ir mano asistentas Gajus 
Žmavcas dar tik pradėjo repetuoti. Peržiūrėjęs 
keletą atrankų vaizdo įrašų, dar labiau palaikau 
ir suprantu J. Lebedevos siekius. Baleto artistai 
su dideliu atsidavimu ir noru kibo į naujos šokio 
kalbos mokymąsi. Esu tikras, kad jie sugebės 
spektaklių idėjas publikai perteikti naujai ir 
savitai. Man, kaip choreografui, tokia galimybė – 

tarsi dovana. Nuostabu turėti galimybę pasidalyti 
savo darbu, patirtimi ir jausmais su įvairiais 
žmonėmis iš skirtingų pasaulio kampelių. Ypač iš 
tokios šalies, kaip Lietuva, kur manęs publika dar 
nepažįsta.
Kas Jus įkvepia ir kuo Jūsų pastatymai Klaipėdoje 
bus išskirtiniai?
Mano lūkesčiai labai dideli. Juk mes kuriame 
spektaklius naujam, pirmajam tarptautiniam 
Klaipėdos festivaliui. Tai tarsi pirmas naujo 
festivalio puslapis, o jis turi būti išskirtinis. Labai 
laukiu, kada galėsiu savo spektaklį integruoti į 
tokią išskirtinę ir netikėtą aplinką, kaip senasis 
laivų elingas. Manau, kad industrinė aplinka dar 
labiau pabrėš baleto trapumą.
Ar baletas užima visą Jūsų laiką? Ar jo lieka 
laisvalaikiui? 
Mano laisvalaikis glaudžiai siejasi su mano 
darbu: klausausi muzikos, skaitau ar bėgioju, 
kad išlikčiau geros fizinės formos. Tačiau tikroji 
gyvenimo atrama ir prasmė – mano šeima: 
žmona ir du vaikai.
Kokia, Jūsų manymu, šokio ateitis?
Tikiuosi, kad šokis kaip meno forma niekada 
netaps industrija. Šokis visada teikė žmonėms 
išsilaisvinimą ir įkvėpimą, ir aš tikiu, kad taip ir 
liks, nes mums tai tiesiog būtina.

Edward Clug. Asmeninio albumo nuotr.



Papasakokite apie save.
Buvau šešerių, kai susižavėjau gatvės šokiais, 
hiphopu, breiku. Ėmiau mėgdžioti Michaelo 
Jacksono judesius. Tai tapo mano pirmuoju 
ir lemtingu susitikimu su šokiu. Įsimylėjau 
šokį – kaip judesį, kaip meną – ir šis jausmas 
neblėsta iki šiol. Studijavau klasikinį baletą 
Mariboro muzikos ir baleto konservatorijoje 
(Slovėnija), vėliau Kijevo tarptautinėje klasikinio 
šokio akademijoje (Ukraina). Nuo 2006 m. šoku 
Slovėnijos nacionalinio teatro Mariboro baleto 
trupėje, kur ir prasidėjo mano draugystė su 
trupės vadovu ir choreografu Edwardu Clugu. 
Šoku bei dirbu kaip E. Clugo asistentas jau 15 
metų. Tai ilgas laiko tarpas, tad gerai pažįstu jo 
kūrybinį braižą ir mums lengva dirbti kartu. Tai, 
kad šoku pagrindinius vaidmenis spektakliuose 
man netrukdo būti ir choreografo asistentu. Šiuo 
metu pamažu baigiu savo kaip šokėjo karjerą ir 
daugiau koncentruojuosi į choreografiją bei filmų 
kūrimą. Ir būtent filmų kūrime matau savo ateitį.
Gal kuriate filmus ir apie baletą? Dokumentinius 
ar meninius?
Kuriu ir apie baletą, bet ne tik. Rūpinuosi vaizdo 
projekcijomis savo choreografijoms. Man 
patinka klasikiniai veiksmo filmai ir nebūtinai 
apie šokį. Bandau įvairius žanrus – dramą, 
dokumentiką, bet labiausiai mane traukia filmai. 
Tikri filmai!
Kas ruošiama Klaipėdoje? 
Ruošiamės dviejų vienaveiksmių baleto 
spektaklių „Stabat Mater“ pagal Giovanni Battista 
Pergolesi muziką ir Igorio Stravinskio „Šventojo 
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Gaj Žmavc: „Svarbiausia – baleto artisto unikalumas“
Šokio spektaklius „Stabat Mater“ pagal Giovanni Battista Pergolesi muziką ir Igorio Stravinskio „Šventąjį pavasarį“ kartu su tarptautine menininkų 
komanda Klaipėdoje ruošia choreografo asistentas Gajus Žmavcas (Slovėnija).
Repeticijoms su KVMT baleto trupe vos prasidėjus kalbiname choreografo asistentą G.Žmavcą. 

pavasario“ premjeroms, kurios vasarą bus 
pristatytos tarptautiniame Klaipėdos festivalyje. 
Abu spektakliai išskirtiniai ir sykiu labai skirtingi 
savo stiliumi. 
Pirmą kartą susitikdamas su baleto trupe, truputį 
jaudinuosi ir žinau, kad mes kartu turėsime daug 
gražaus darbo, daug išmoksime.
Kokie parengiamieji darbai prieš atvykstant 
statyti spektaklio su nauja, jums nepažįstama 
baleto trupe? Gal žiūrite vaizdo įrašus, kitaip 
ruošiatės?
Tikrai ne. Man svarbiausia asmeninis kontaktas, 
noriu susitikti su baleto artistais, juos pažinti, 
išvysti jų judesius, patyrinėti charakterius. 
Tai intymu. Juk dirbu su gyvais žmonėmis, 
gyvenančiais čia ir dabar, paveiktais dabartinių 
gyvenimo aplinkybių. Pirmos repeticijų dienos 
visada kupinos jaudulio, nes jie nepažįsta 
manęs, aš – jų. Jie manęs gėdijasi. Todėl ir 
svarbu dvasiškai suartėti. 
Darbas? Kiekvienas choreografas turi savo 
darbo stilių, specifinius judesius, naudojamus 
spektakliuose. Pagrindinėms partijoms 
spektakliuose atlikti pasirinksime baleto 
artistus, gebančius išraiškingiausiai perteikti 
choreografiją, bet tai paaiškės tik priartėjus 
premjerai. Repeticijų pradžioje svarbu „susišokti“ 
kaip grupei ir publikai kuo išraiškingiau 
papasakoti istoriją. 
Jūsų baleto trupėje tėra 40 artistų, taigi ji 
nedidelė. Didelėmis vadinamos trupės, turinčios 
150–200 baleto artistų. KVMT baleto trupė 
atrodo gerai, tarsi maža šeima. Ji daug žadanti!

Į ką choreografai ir jų asistentai labiausiai 
atkreipia dėmesį, stebėdami baleto artistus?
Svarbiausia – originalumas. Supratimas, kad esi 
kitoks, unikalus, ir gebėjimas tai atskleisti. Būti 
originaliam šiais laikais sunku, bet turėti savitą 
stilių ar braižą, kažką daugiau nei tiesiog gražūs 
estetiški judesiai – būtina.
Kokia Jūsų, kaip choreografo asistento, darbo dalis 
jums patinka labiausiai?
Nuostabu galėti medžiagą, kurią tu šoki ar 
šokai, perteikti kitiems žmonėms. Stebėti, kaip 
tai įtraukia publiką, kaip kaskart skirtingai ją 
pavyksta išpildyti ir kaip tai skirtingai suvokiama. 
Kurdami spektaklius, stengiamės nesikartoti. 
Net statydami tuos pačius veikalus, visada 
atsižvelgiame į šokėjus, į vietą, kurioje kuriame, 
tada pavyksta pasiekti „naujumo“ įspūdį. 

Nukelta į 9 psl.

Gaj Žmavc. Olesios Kasabovos nuotr.

Gaj Žmavc ir Tetiana Svetlična – partneriai ne tik scenoje, 
bet ir gyvenime. Asmeninio albumo nuotr.
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Klaipėdoje pristatysime baletus, E. Clugo 
sukurtus skirtingu laiku ir su skirtingomis 
trupėmis: „Šventasis pavasaris“ buvo pastatytas 
su jo vadovaujama Slovėnijos nacionalinio 
teatro Mariboro baleto trupe 2012 m., o „Stabat 
Mater“ buvo užsakytas ir pastatytas Miuncheno 
valstybiniame teatre „Gärtnerplatz“ 2013 m. 
2014-aisiais abu baletai buvo apjungti Maribore 
ir tapo mūsų baleto trupės vizitine kortele, 
apkeliavo daugelį baleto festivalių ir teatrų 
visame pasaulyje, sulaukė ne vieno perkėlimo. 
Tačiau Klaipėdoje jie užgims naujai, nes kiekviena 
baleto trupė, scenografija šiek tiek skiriasi. 
Klaipėdoje spektaklį pristatysime laivų elinge ir 
tai bus su niekuo nesulyginama. Aš jau apžiūrėjau 
spektaklio premjeros vietą. Tai fantiška, įkvepianti 
vieta: kokia aplinka, pro šalį mariomis plaukiantys 
laivai! Tai bus ypatingas įvykis!
Ar Jūsų negąsdina tai, kad premjera vyks atvirame 
ore? Gali būti vėjuota, lyti?
Ne, nes esame ne vieną spektaklio premjerą 
pristatę lauke, kai rengiame jas festivaliams 
užsienyje. Aišku, tai visiškai kita patirtis, palyginus 
su pasirengimu spektakliui ir jo rodymu uždaroje 
teatro scenoje, bet tam mes ruošiamės iš anksto. 
Būna daugiau vėjo, aplinkos garsų.
Gal tai leidžia labiau priartėti prie publikos, 
o žiūrovams labiau įsijausti į tai, kas vyksta 
scenoje?

Žinoma, bet neišduokime visų niuansų iš anksto. 
Palaukime premjeros.
Gal turite ir daugiau kūrybinių planų susijusių su 
Klaipėda?
KVMT vyriausiasis choreografas Aurelijus 
Liškauskas man parodė ne tik Klaipėdą, bet 
ir Kuršių neriją su didžiaja kopa. Įsimylėjau 
šį kraštą iš karto. Juk Klaipėda tokia graži! Tai 
nuostabus kraštas filmams kurti: čia tiek daug 
įdomių vietų: uostas, paplūdimiai, aukštos 
kopos Nidoje, įstabi miesto architektūra, kuri 
savyje talpina lietuvių, vokiečių, rusų kultūros 
elementus. Tai ypatinga. Jūsų miestas – vieta, 
kur patekęs nebežinai kokiame laikmetyje 
gyveni. Dabar tik žvalgausi, bet ateityje tikiuosi 
grįžti ir čia filmuoti, kurti.
Kaip Jums pavyksta rasti pusiausvyrą tarp darbo 
ir laisvalaikio?
Neturiu laisvalaikio. Man jo nereikia. Menas, 
kūryba, šokis ir yra mano gyvenimas, kuris talpina 
savyje visas šias sudedamąsias dalis. Žinoma, 
kartais reikia pailsėti kelias savaites ar tiesiog 
skirti laiko sau. Bet jei nori dirbti šį darbą, turi tarti 
„sudie“ normaliam gyvenimui (juokiasi). Mano 
partnerė Tetiana Svetlična tai supranta ir mane 
palaiko. Ji – viena iš pagrindines partijas šokančių 
baleto artisčių Slovėnijos nacionalinio teatro 
Mariboro baleto trupėje. Tad mes abu laimingai 
sukamės šiame rate.

Atkelta iš 8 psl.

1959 m. gegužės 15 d. „Tarybinės Klaipėdos“ publikuota 
Kultūros namų iliustracija

Gaj Žmavc repetuoja su KVMT baleto trupe.
Olesios Kasabovos nuotr.
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„Ateities pasaulis, jo saugumo problema sujungė 
menininkus ir Lietuvos jūrų muziejų,“ – sako 
muziejaus direktorė Olga Žalienė. – „Pavojingas 
žmogaus elgesys, niokojantis gamtą, priverčia 
mus visus atsigręžti į esmingiausius klausimus. 
Būtent atsigręžimas į esmę ir atvedė muzikus pas 
mus. Ir mes tikrai su meile padėsime muzikams 
kalbėti apie tai, kas šiandien svarbiausia – apie 
ateitį.“
Visus šiuos metus Lietuvos jūrų muziejus skyrė 
ekologijos temai ir bendradarbiavimui su įvairių 

sričių menininkais. Skambus šūkis „Gyvybei 
– rūpestį!“ lydi ir didelius, ir mažus muziejaus 
darbus. Jau daugiau nei 30 metų muziejaus 
vykdomas Baltijos jūros ruoniukų gelbėjimo 
projektas. Tokių Jūrų muziejaus biologų išgydytų 
ir Baltijai gražintų rastinukų – jau daugiau nei 
100. Šiemet vasaros pradžioje buvo atidaryta 
ruoniukams-rastinukams skirta paroda. Jos 
atidaryme buvo pristatyta muziejaus išleista 
pažintinė knyga visai šeimai „Vandens gyvenimo 
linija“, kurioje apie jūros ekologiją pasakojama 
iš ruonio perspektyvos (Justo Tertelio tekstai, 
Elenos Mayos iliustracijos s, Ritos Mačiliūnaitės-
Dočkuvienės garso takelis, lydintis autoriaus 
skaitomą tekstą). Iki pat metų pabaigos 
Lietuvos jūrų muziejuje taip pat veikia Rodiono 
Petroffo sukurta edukacinė meninė instaliacija 
„Jūros plastika“, atkreipianti dėmesį į augančią 
mikroplastiko taršą jūrose.
Lietuvos jūrų muziejus tiki, kad tvari ateitis 
gali būti kuriama tik įtraukiant jaunus žmones. 
Todėl neabejodamas tapo projekto „Klaipėda 
– Europos jaunimo sostinė 2021“ partneriu 
ir kartu įgyvendino įspūdingus jaunimo 
ekoforumų projektus, surengė „Tvarios 
ateities kūrėjų laboratoriją“, Vandenyno dieną 
ekokaravanu keliavo per miestą, dalindamiesi 
su miestiečiais ekologijos idėjomis. Šių 
renginių giją savaip pratęs drauge su Klaipėdos 
valstybiniu muzikiniu teatro organizuojama 
„Ekoženklų“ programa Klaipėdos festivalyje: 
kasdien vykstančios nemokamos edukacinės 
veiklos LJM ekokube, įkurdintame Klaipėdos 
elingo teritorijoje, festivalio ekoforume 
inicijuojamos diskusijos ir pokalbiai su 
menininkais, mokslininkais, kultūros ir valdžios 
institucijų atstovais apie meninių, kultūrinių 
praktikų ir ekologijos sąsajas. 
„Apie ekologiją reikia kalbėti dvejopai: ir kaip 
apie fizinius, ir kaip apie vidinius pokyčius“, 
– įsitikinusi Olga Žalienė. – „Tik išgyventas 
pasaulio pažeidžiamumo suvokimas duos 
kiekvienam mūsų postūmį keisti savo elgesį 
iš ekspansyvaus į tausojantį. Ir muzika, širdimi 
jaučiu, padės mums eiti šiuo keliu“.

Klaipėdos festivalyje –
neregėti gyvūnai
iš ateities
Nuo liepos 27 iki rugpjūčio 14 dienos kiekvieną 
dieną (išskyrus pirmadienius) 14–17 val. elinge 
įkurdintame Lietuvos jūrų muziejaus ekokube 
„14m³ 2050 BALTIJOS. Distopija ar realybė?“ 
vyks nemokamos edukacinės veiklos.
Lietuvos jūrų muziejaus ekokubo veiklos skirtos 
kiekvienam lankytojui. Jame gali apsilankyti visi 
– šeima, pora, draugų ratelis ar vienišas praeivis, 
kiekvienas jų bus pakviestas pasinerti į 2050 
m. Baltijos jūrą. 2050-ųjų distopinė aplinka, 
distopiniai jūrų gyvūnai, distopinės jų istorijos 
įtraukiai, kartais net šokiruojančiai pasakos 
apie distopinę visuomenę. Tik klausimas – ar 
mes tokiais jau esame, ar tik būsime, o gal 
pavyks to išvengti? Kube lankytojas užtruks 
vos 10–15 minučių, tačiau muziejininkai tikisi, 
kad sprendimas gyventi tvariau išliks ilgesniam 
laikui.
Susitikimai su Ruoniu Padangarus, Menke 
Celofanus, Ežiažuvė Mikroplastus Krapštukedija ir 
kitais kiekvieną paskatins pasitikrinti savo EKO 
IQ.
Šios patirtys leis plačiau, išsamiau diskutuoti 
ekologinio sąmoningumo, atsakingo ir tvaraus 
vartojimo temomis su muziejaus edukatoriais 
kube, savo draugų rate – po edukacijos.

Olga Žalienė: „Teatrą ir 
muziejų sujungė rūpestis dėl 
ateities“

Alfonso Mažūno nuotr.

Festivalyje skambės
ne tik muzika:
Ekoforumas įgarsins mintis
ir idėjas
Nors Klaipėdos festivalis yra muzikos festivalis, 
tačiau jame skambės ne vien muzikos garsai. 
Ne mažiau svarbu – ir kūrėjų bei mokslininkų 
įgarsintos mintys apie ekologiją ir ateities pasaulį, 
su kuriomis galėsite susipažinti Lietuvos jūrų 
muziejaus drauge su Klaipėdos valstybiniu 
muzikiniu teatru rengiamame ekoforume. Jo 
renginiai vyks Klaipėdos elinge, šalia Lietuvos jūrų 
muziejaus ekokubo.

Atidarymo (liepos 27 d., 18 val.) ir uždarymo 
(rugpjūčio 14 d. 18 val.) diskusijos „Klaipėdos 
festivalis – ant žaliosios bangos?“
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė 
Laima Vilimienė ir Lietuvos jūrų muziejaus 
direktorė Olga Žalienė pristatys šios dviejų 
kultūros institucijų sinergijos siekius ir būsimus 
renginius. Įstaigų vadovės ieškos atsakymų į 
klausimą, kaip operos, šokio ir klasikinės muzikos 
festivalis, rengiamas šalia vienos labiausiai 
užterštų pasaulio jūrų, gali prisidėti prie žalos 
aplinkai mažinimo ir tvaresnės ateities kūrimo. 
Diskusiją moderuos Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro edukacijos koordinatorius 
Domininkas Malajavas, savo mintimis dalinsis 
Lietuvos jūrų muziejaus vyr. muziejininkas-
biologas Remigijus Dailidė.

Rugpjūčio 4 ir 11 d. 18 val. kviesime dalyvauti 
gyvenimo būdo diskusijose „Ekoinspiracijos 
kasdienybėje“,
kuriose apie ekologiją kasdieniame gyvenime, 
ekologijos ir meno sąveikos galimybes kalbės 
garsus operos solistas Almas Švilpa ir Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro vyr. choreografas 
Aurelijus Liškauskas. Diskusijoje bus atveriamas 
žmogaus santykis su gamta kasdienybėje, 
kaip žmogaus ir gamtos sąveikai reikalingas 

EKOŽENKLAI KLAIPĖDOS FESTIVALYJE
Klaipėdos festivalį pasitinka ir iki pat uždarymo lydi ekologijos temoms skirta nemokamų renginių 
programa, organizuojama bendradarbiaujant su Lietuvos jūrų muziejumi.
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I-asis tarptautinis operos, šokio
ir klasikinės muzikos festivalis

PROGRAMA
Liepos 29 d., ketvirtadienis, 21.30 val.
Liepos 31 d., šeštadienis, 21.30 val.
Rugpjūčio 1 d., sekmadienis, 21.30 val.
Rugpjūčio 4 d., trečiadienis, 21.30 val.

Richard Wagner
SKRAJOJANTIS OLANDAS
Trijų veiksmų opera vokiečių kalba
(atliekama be pertraukų)

Idėjos autorius ir režisierius Dalius Abaris
Muzikos vadovas ir dirigentas Modestas Pitrėnas
Dirigentas Tomas Ambrozaitis
Režisierius Gediminas Šeduikis
Scenografai: Sigita Šimkūnaitė, Dalius Abaris
Kostiumų ir grimo dailininkė Sandra Straukaitė
Šviesų dailininkas Andrius Stasiulis
Vyriausiasis chormeisteris Vladimiras 
Konstantinovas
Chormeisteris Vytautas Valys
Choreografas Aurelijus Liškauskas

Premjera: 2020 m. rugpjūčio 1 d.
Klaipėdos elinge

Vaidmenys ir atlikėjai:
Olandas – Almas Švilpa (07/29, 07/31, 08/01), 
Rihards Mačanovskis (Latvija, 08/04)
Dalandas – Tadas Girininkas
Zenta – Manuela Uhl (Vokietija, 07/29, 07/31), 
Sandra Janušaitė (08/01, 08/04)
Erikas – Kristian Benedikt (07/29, 07/31, 08/01), 
Andris Ludvigs (Latvija, 08/04)
Vairininkas – Rafailas Karpis
Mari – Dalia Kužmarskytė

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
simfoninis orkestras ir choras
Dirigentai: Modestas Pitrėnas (07/29, 07/31), 
Tomas Ambrozaitis (08/01, 08/04)

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
baleto šokėjai ir mimanso artistai

Bilietų kainos: 15, 20, 25, 30, 50 Eur

Rugpjūčio 6 d., penktadienis, 18.30 val.

Simfoninės muzikos koncertas
ELINGO RITMU –
ŽĖRINTI MARIŲ MUZIKA

Solistas Maksim Fedotov (smuikas, Rusija)
Dirigentas Robertas Šervenikas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
simfoninis orkestras
(vyriausiasis dirigentas Tomas Ambrozaitis)

MAX BRUCH – Koncertas smuikui ir orkestrui 
Nr. 1, g-moll, op. 26 (1866)
 I. Vorspiel (Allegro moderato)
 II. Adagio
 III. Finale (Allegro energico)

CAMILLE SAINT-SAËNS – Introdukcija ir rondo 
capriccioso smuikui ir orkestrui, a-moll, op. 28 
(1863)

SERGEJ PROKOFJEV – Baleto „Romeo
ir Džuljeta“, op. 64 (1935) ištraukos

Bilietų kainos: 10, 15, 20, 25, 35 Eur 

Rugpjūčio 13 d., penktadienis, 21.30 val.
Rugpjūčio 14 d., šeštadienis, 21.30 val.

Vienaveiksmių
šokio spektaklių premjeros

Giovanni Battista Pergolesi /
Igor Stravinskij
STABAT MATER /
ŠVENTASIS PAVASARIS
Choreografas Edward Clug (Slovėnija) 
Choreografo asistentas Gaj Žmavc (Slovėnija)
„Stabat Mater“ muzikos vadovas ir dirigentas 
Tomas Ambrozaitis
„Stabat Mater“ scenografas ir kostiumų 
dailininkas Jordi Roig (Ispanija)
„Šventojo pavasario“ scenografas
Marko Japelj (Slovėnija)
„Šventojo pavasario“ kostiumų dailininkas
Leo Kulaš (Slovėnija)
Šviesų dailininkas Tomaž Premzl (Slovėnija) 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
simfoninio orkestro styginių grupė
Solistės: Rita Petrauskaitė (sopranas),
Viktorija Bakan (sopranas)

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
baleto trupė
Vyr. choreografas Aurelijus Liškauskas
Baleto meno vadovė Jelena Lebedeva

Bilietų kainos: 15, 20, 25, 30, 50 Eur

darnumas, pagarba, o šiuo laiku ir ypatingas 
rūpestis. Diskusijų moderatoriai – socialinių 
mokslų daktaras Liutauras Kraniauskas ir viešųjų 
ryšių specialistas, Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centro atstovas Arūnas Liubinavičius 
– su pašnekovais ieškos atsakymų į klausimus: 
kaip žymūs žmonės žiūri į dabartinę ekologijos 
problemą? Kokią įtaką daro visuomenei žymių 
žmonių gyvenimo būdas? Kodėl meno atstovai 
propaguoja tvaresnį gyvenimą, kaip stengiasi 
prisidėti prie gamtos tausojimo? Kaip ekologija 
inspiruoja jų kūrybą? Ar ekologija jų specialybėje 
yra socialiai perspektyvi? Į šiuos ir kitus klausimus 
atsakyti padės ir ekologiniam gyvenimui 
provokuos Lietuvos jūrų muziejaus direktorė 
Olga Žalienė, Klaipėdos universiteto prorektorius 
Darius Daunys, Lietuvos jūrų muziejaus vyr. 
muziejininkas-biologas Remigijus Dailidė. 

Rugpjūčio 9 dieną 18 val. Lietuvos jūrų 
muziejaus ir Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro Facebook paskyrose ir šio teatro 
Youtube kanale bus galima stebėti tiesioginę 
ekoforumo transliaciją iš Lietuvos jūrų 
muziejaus „Klaipėdos garsovaizdžiai ir 
ekologija šiandien. Meninių ir mokslinių tyrimų 
rakursai“.
Tai moksliniais tyrimais bei meniniais ieškojimais 
paremta diskusija, skirta atrasti ir suprasti ryšį 
tarp meno ir ekologijos, kūrybiškai pažvelgti į 
aplinkosaugos problemų sprendimą. Klausimus 
diskusijoje kels Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos žurnalistė Gerūta Griniūtė: kodėl 
reikalingas ekologinis sąmoningumas mene, 
kūryboje, teatre, muzikoje, kaip jį galima pasiekti? 
Ar šiuolaikinis menas gali tapti ekologinio elgesio 
forma? Nuo ko pradėti, norint kurti aplinkai 
draugišką meną? Kaip ekologinis kūrybiškumas 
tampa priemone, skatinančia aktyviai dalyvauti 
savo planetos išsaugojime, įgyvendinančia 
neįprastas veiklas, kylančias mūsų vaizduotėje? 
Kas yra tvarus teatras ir tvarūs žiūrovai? Į šiuos 
klausimus bandys atsakyti ir mokslo, scenos 
bei meninius tyrimus ekologijos tema pristatys 
diskusijos pašnekovai: Lietuvos jūrų muziejaus 
direktorė Olga Žalienė, Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro direktorė Vilma Vilimienė, 
filosofas Aldis Gedutis, kompozitorius Donatas 
Bielkauskas, Lietuvos jūrų ekologas habil. dr. 
Sergejus Oleninas ir Lietuvos jūrų muziejaus 
direktoriaus pavaduotojas–vyriausiasis fondų 
saugotojas Romualdas Adomavičius.

Alfonso Mažūno nuotr. 



Bendraukime!
 www.klaipedosmuzikinis.lt
 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
 klaipedos.muzikinis.teatras
 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 

Iškilo klausimų? Susisiekite:
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Adresas: K.Donelaičio g. 4,
LT-92144 Klaipėda
Tel. (8 46) 397 400
El. paštas: teatras@kvmt.lt

Informacija apie bilietus ir užsakymas:
Tel.: +370 616 42 129
 +370 618 35 938
El. paštas: rinkodara@kvmt.lt
www.klaipedosmuzikinis.lt

Pašnekovus kalbino ir tekstus parengė Žaneta Skersytė
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Bilietus platina

Rėmėjai:

Partneriai:

Informaciniai rėmėjai:

Festivalio mecenatas

Festivalį rengia Festivalį finansuoja


