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Premjeros gimsta,
kai teatre susijungia
kūrėjų vizijos
2021–2022 m. KVMT sezonas – unikalus
savo vyksmo kontekstu, nes vis dar gyvename ir dirbame pandemijos sąlygomis.
Nepaisant aplinkybių, muzikinis teatras
kuria, stengiasi prisikviesti publiką, ir džiugu, kad tai pavyksta!

Laima Vilimienė. Martyno Aleksos nuotr.

Vadovės skiltis

Įžanga į sezoną
Sezoną pradėjome Sergejaus Prokofjevo šokio spektakliu „Romeo ir Džuljeta“, kuris būtent dėl pandemijos ribojimų iš vasario mėnesio buvo perkeltas į rugsėjį. Džiaugiuosi,
kad ši premjera Žvejų rūmuose įvyko ir pavyko. Tai labai svarbu visai KVMT bendruomenei: baleto trupei, orkestrui ir visiems,
prisidėjusiems prie spektaklio sukūrimo. Šis
šokio spektaklis kupinas sudėtingų choreografijos, scenografijos, videografijos, apšvietimo sprendimų.
Ne mažiau svarbiu muzikinio teatro gyvenimo įvykiu galima vadinti ir simfoninės muzikos koncertą, kurį Klaipėdos valstybinio
muzikinio teatro simfoninis orkestras, vadovaujamas vyriausiojo dirigento Tomo Ambrozaičio, paskyrė Tarptautinei muzikos dieNukelta į 3 psl.
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nai ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
(LMTA) Klaipėdos fakulteto 50-mečiui. Spalio 1-ąją LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų
salėje drauge su orkestru pasirodė ir 1975 m.
čia įrengtais koncertiniais vargonais griežė
viena labiausiai patyrusių Lietuvos vargonininkių Renata Marcinkutė-Lesieur. Koncerto
programoje skambėjo trys kūriniai iš klasikinės muzikos lobyno: Johanno Sebastiano
Bacho Tokata ir fuga d-moll vargonams, Georgo Friedricho Händelio Koncertas vargonams ir styginių orkestrui F-dur ir Camille‘io
Saint-Saënso „Vargonų simfonija“. Vietinei
klasikinės muzikos gerbėjų bendruomenei
šis koncertas tapo ypač reikšmingu įvykiu:
KVMT iniciatyva vargonai po daugelio metų
suskambėjo ypač garsiai ir prakilniai. Mes
padarėme svarbią įžangą, kuri tikimės virs į
daugybe kitų koncertų, kuriuose skambės ir
vargonai.
Muzikinis teatras – tai nuolatinis premjerų laukimo ratas. Pandemijai surežisavus,
KVMT jau pristatė tris šokio spektaklius, o
dabar laukia dviejų operų premjeros. Lapkričio 12, 13, 14 d. laukiame Gaetano Donizetti
komiškos operos „Pulko duktė“ premjeros.
Šio veikalo pastatymo Klaipėdoje ėmėsi muzikos vadovas ir dirigentas Martynas Staškus, režisierė Jūratė Sodytė, scenografė Sigita Šimkūnaitė, kostiumų dailininkė Agnė
Kuzmickaitė ir šviesų dailininkas Andrius
Stasiulis. Ši opera Lietuvoje statoma pirmą
kartą, tad labai džiugu, jog istorinio įvykio

epicentru tampa būtent Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras. Intensyviai ruošiamės
ne tik šiai premjerai, bet ir suplanuotoms vėliau.
Dinamiškas repertuaras
Įdomus bei traukiantis publiką ir mūsų šio rudens repertuaras. Nuolat atsinaujinant teatro trupei, turime daug debiutuojančių baleto
artistų ir solistų, tad ne vieną seniai rodomą
spektaklį publika pasitinka tarsi premjerą.
Rudenį į spektakliams įprastą sceną iš elingo buvo perkeltas vienas geriausių šalies
pastatymų (taip manau ne tik aš, tą byloja
ir kritikų atsiliepimai) – vienaveiksmiai šokio spektakliai „Stabat Mater” ir „Šventasis
pavasaris”. Vienas žymiausių nūdienos Europoje choreografų Edwardas Clugas muzikinę partitūrą perteikė laisvai, organiškai ir
išradingai, saikingai pasitelkdamas įdomius
judesio dramaturgijos paradoksus. Igorio
Stravinskio „Šventojo pavasario” pagrindiniu
veikėju jis pasirinko vandenį, kuris nuo senų
senovės siejamas su aukojimo ir apsivalymo
ritualais. Nuogąstavimai, kad sceną užpilančio vandens nepavyks perkelti į sceną, kad šis
sumanymas galimas tik lauke, nepasitvirtino. Išradingųjų KVMT Pastatymų tarnybos
specialistų dėka spektaklis sėkmingai „įsikūrė“ Žvejų rūmų scenoje. Džiaugiuosi ir tikiu,
kad „Šventasis pavasaris“ įprastoje scenoje
taps didžiuliu įvykiu visiems meno mylėtojams. Pažadu, kad scenos tikrai neužtvindysime, nes pasitelkėme maksimaliai saugias
technologijas. Beje, KVMT baleto trupė, be-

siruošdama premjerai, tris mėnesius repetavo vandenyje, tad mes išmokome kaip su
šiuo scenografijos elementu tvarkytis.
Spalio 29-ąją šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Tomo Ambrozaičio diriguojamas teatro simfoninis orkestras ir choras atliko
Wolfgango Aamadeaus Mozarto „Requiem“,
nuteikusį klausytojus artėjančioms Vėlinėms.
Apims visą Lietuvą
Ypatingas susitikimas publikos laukia lapkričio 25 dieną. Iš Klaipėdos kilusio garsaus
solisto Almo Švilpos koncertas „Dedikacija
Klaipėdai“, skirtas jo 50-mečiui, į Žvejų rūmus
sutrauks nemažą būrį jo bičiulių ir scenos
pažibų. A. Švilpa jau beveik ketvirtį amžiaus
dirba ir gyvena Vokietijoje, tačiau nemažai ir
keliauja, dainuodamas įvairiausiose pasaulio
šalyse. Džiugu, kad jo meilė Klaipėdai ir Lietuvai tik stiprėja, tad jubiliejų jis nori švęsti būtent gimtinėje. Net dvi vasaras iš eilės
A. Švilpa grįždavo į Lietuvos pajūrį kaip pagrindinės Olando partijos atlikėjas R. Wagnerio operoje „Skrajojantis olandas“.
Laikas prieš šv. Kalėdas turbūt neįsivaizduojamos be Piotro Čaikovskio „Spragtuko“: gruodžio 16 d. Kirilo Simonovo 2019 m.
KVMT sukurtas šokio spektaklis pristatomas „Avia Solutions Group“ arenoje, Vilniuje,
o gruodžio 22 d. „Švyturio“ arenoje, Klaipėdoje. Spektaklis į sceną sugrįžta visiškai atsinaujinęs: gyvybingoje KVMT baleto trupėje
vyksta nuolatinė šokėjų kaita, tad spektaklyje išvysime ne vieną debiutą.

2022 m. muzikinio teatro pasirinkta teminė
kryptis – pasakos. Jau vasario pabaigoje Žvejų rūmų uždanga pakils gerai žinomai, tačiau
retai Lietuvoje statomai Antoníno Dvořáko operai „Undinė“. Šios operos imsis muzikos vadovas ir dirigentas Tomas Ambrozaitis, režisierius Gytis Padegimas, scenografė
Birutė Ukrinaitė. Į pasaulio populiariausių
operų dešimtuką dažnai įtraukiama opera
Klaipėdos scenoje užgims kupina neįtikėtinų siužeto posūkių ir intrigų. „Undinė“ labai
populiari pasaulyje, mūsų šalyje mėgstamos
šios operos ištraukos, tačiau tai tik antras
šios operos pastatymas Lietuvoje („Undinė“
1972 m. buvo pastatyta Kauno valstybiniame muzikiniame teatre).
2022 m. balandį į Klaipėdą grįžta publikos
pamėgtas, unikalus mūsų teatro projektas
„Dėmesio! Baletas 2022“. Tai choreografinių
miniatiūrų vakaras, su didžiuliu pasisekimu
Klaipėdoje įgyvendintas 2020 ir 2021 metais.
Publiką žavi scenoje laukiantis netikėtumas:
jaunieji baleto trupės nariai šiame projekte
atsiskleidžia ne tik netikėtomis choreografinėmis vizijomis, bet ir scenografija, kostiumais, muzikos parinkimu. Būtina pabrėžti, kad
visa tai sukuria mūsų jaunieji baleto artistai,
šio projekto dėka išbandantys save naujame
amplua, kuris galbūt po daugelio metų lems
jų tolesnio profesinio kelio pasirinkimą.
Nukelta į 4 psl.
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Kai svajonės susijungia
Pavadinimai „Pulko duktė“, „Undinė“, kaip ir
„Skrajojantis olandas“, muzikos pasaulyje
garsėja kaip nemarūs kūriniai, tampantys
Everestu tiek kūrėjams, tiek atlikėjams. Didžiuojuosi visu Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kolektyvu, kuris man vadovaujant (nuo 2018 m. rudens) dirba ypač
kryptingai: pastatymas veja pastatymą ir
kiekviena iš paskos sekanti užduotis viršija
iki tol buvusias. Stengiuosi, kad kiekvienas
naujas spektaklis taptų kolektyvo tobulėjimu. Mūsų tikslas, išsikeltas dar prieš tris
metus, lieka nepakitęs, nepaisant kintančių laikmečio iššūkių: judėti pirmyn ir tapti originalia profesionalaus scenos meno
institucija, turinčia savo „veidą“, žinoma
ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regione. Su
kiekvienu nauju spektakliu to ir siekiame!
Beje, pastatyti Klaipėdoje operą „Pulko
duktė“ – sena mano svajonė. Ši opera įrašyta ir į mano kūrybinę programą, su kuria laimėjau KVMT vadovo poziciją ir kuria
vadovaujuosi, formuodama teatro repertuarą. Mano manymu, Lietuvoje statoma
per mažai komiškų operų. Dažniausiai šalies teatrų uždangos prasiskleidžia chrestomatiniams kūriniams, sukurtiems, pvz.,
Gioacchino Rossini, Wolfgango Amadeaus Mozarto… Manau, šis žanras nepel-

nytai apleistas ir tai suteikia puikų šansą
išsiskirti KVMT. „Pulko duktė“ – puikus
kūrinys. Man didelį įspūdį paliko pastatymas Niujorko „Metropolitan“ operoje.
Aš tikiu mūsiškės „Pulko dukters“ pastatymo komanda: režisierė Jūratė Sodytė,
nors tai jai pirmas „ilgametražis“ pastatymas, puikiai įveiks šią užduotį. Esu mačiusi J. Sodytės sukurtas operos miniatiūras, vienaveiksmius spektaklius, pažįstu
jos braižą, kuriame pastebėjau komiško
prado perteikimo geną.
Į „Undinės“ pastatymą mus atvedė gražūs sutapimai. Ne veltui sakoma, kad
idėjos sklando kūrėjų galvose, tereikia
jas pagarsinti ir viskas įvyks. Kaip buvo ir
su „Skrajojančiu olandu“, kai mūsų svajonės sutapo su režisieriaus Daliaus Abario sumanymais. Aš net kartais juokauju,
kad mano kaip teatro vadovės pareiga
sugaudyti ore sklandančias idėjas ir jas
paversti realybe. Tada ir pasiekiamas geriausias rezultatas, kuris teikia didžiausią
pasigėrėjimą publikai, nes gimsta iš daugybės kūrėjų pozityvios kūrybinės energijos.
Visada Jūsų laukiančio
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
vadovė
Laima Vilimienė

Premjeros belaukiant

Dirigentas Martynas Staškus:
„Šioje operoje šoksime visi!“

Martynas Staškus. KVMT nuotr.

Pirmąkart Lietuvoje statomą italų kompozitoriaus Gaetano Donizetti operą „Pulko duktė“ lapkričio 12, 13 ir 14 dienomis Klaipėdos Žvejų rūmuose įvyksiančiai premjerai rengia
charizmatiškasis dirigentas Martynas Staškus. Pokalbis su maestro lengvas tarsi operos
„Pulko duktė“ muzika, tačiau atskleidžiantis daug netikėtų detalių. Esame tikri, kad jums
bus įdomu pasigilinti į operos, jau beveik du šimtmečius karaliaujančios garsiausiose pasaulio scenose, pastatymo subtilybes.
Turbūt retas yra girdėjęs visą G. Donizetti komišką operą „Pulko duktė“, nors dauguma
operos gerbėjų žino, kokios nuostabios šio
kūrinio arijos. Kokią vietą ji užimą kompozitoriaus kūrybiniame palikime?

Nukelta į 5 psl.
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Ši opera žinoma, tačiau nėra viena iš populiariausių G. Donizetti sukurtų operų. Kompozitorių išgarsino „Meilės eliksyras” „Liučija
di Lamermur“, „Don Paskualė“ ir šie kūriniai
mūsų publikai žinomiausi. „Pulko duktė“ –
viena iš rečiau statomų operų, sukurtų tuo
laikotarpiu, kai G. Donizetti dirbo ir gyveno
Paryžiuje XIX a. 4-ojo dešimtmečio pabaigoje. Įvykus jos premjerai Paryžiaus komiškojoje operoje 1840 m., tais pačiais metais
buvo sukurtas ir itališkas šios operos libretas, adaptuotas Italijos publikai. Klaipėdoje
statomas pirminis variantas – prancūziškasis.
Kaip manote, kodėl ši opera Lietuvoje populiarumu neprilygsta visuose šalies muzikiniuose
teatruose ne po vieną kartą statytai G. Donizetti komiškai operai „Meilės eliksyras“?
G. Donizetti operas „Meilės eliksyras“ ir
„Liučija di Lamermur“ mūsų šalyje gerai
žino kiekvienas, nes tai itališkojo laikotarpio operos, dainuojamos italų kalba. Gal jos
populiaresnės, nes italų kalba mūsuose populiaresnė. Dainuoti prancūzų kalba, ką ir
darome Klaipėdoje, didelis iššūkis visai čionykščio muzikinio teatro trupei.
Komišką operą įsivaizduojame su daugybe
gražios muzikos, tarsi lengvai plevenantį drugelį. Ar tokį įspūdį palieka ir „Pulko duktė“?
Ši opera iš tiesų iš pažiūros labai lengva.
Tokia ją ir išvys žiūrovas. Jos siužetas painokas, bet jis žaismingas, lengvai perteikiamas publikai. Tokia pat žaisminga ir operos

muzika. Šioje operoje ir dainuojama, ir kalbama, ir vaidinama. Komiška opera „Pulko
duktė“, kai dar nebuvo užgimęs operetės
žanras, yra tarsi tų laikų operetė.
Kaip manote, kur slypi neblėstančio G. Donizetti muzikos populiarumo paslaptis?
Yra kūrėjų, kurie vadinami genijais: jų kūriniai išskirtiniai ir laikui nepavaldūs. Būna ir
žinomų autorių užmirštų kūrinių, tačiau tai
neleidžia abejoti jų verte. Tarkim, Camille‘io
Saint-Saënso opera „Samsonas ir Dalila“
kompozitoriaus gyvenimo metais nebuvo vertinama. Šis kūrinys sėkmės sulaukė
tik po šimtmečio. Tačiau G. Donizetti į save
dėmesį atkreipė dar būdamas vaikas: net
ankstyvieji jo kūriniai keldavo žmonėms
nuostabą ir susižavėjimą. Jo genialumas
slypi jo muzikos paprastume.
Kaip manote, dėl kokių priežasčių „Pulko
duktė“ iki šiol nebuvo pastatyta Lietuvoje?
Viskam savas laikas: kartais, kad ir labai
populiaraus kompozitoriaus retesnė opera
į sceną ateina savo laiku. Ir KVMT šį kūrinį greičiausiai pasirinko kaip naujieną, nes
kitos G. Donizetti operos – „Liučija di Lamermur“, „Meilės eliksyras” yra ne kartą
statytos Lietuvos teatruose. Vilniuje pernai
pastatyta „Ana Bolena“. „Pulko duktė“ Lietuvą vis aplenkdavo, tad klaipėdiečių pasirinkimas labai savalaikis, įdomus ir net
intriguojantis. Juk visiems įdomu kokia tai
opera!
Galbūt šis kūrinys sudomins visos šalies operos gerbėjus, ir žmonės su malonumu vyks į
pajūrį, kad ją išgirstų?
Neabejoju. Tokią tendenciją išduoda ir dide-

lis profesionalų susidomėjimas vos paskelbus apie solistų atranką dainuoti operoje.
Tarp solistų opera „Pulko duktė“ yra gerai
žinoma. Natūralu, kad sau aukštus standartus keliantys atlikėjai sukluso išgirdę
apie „Pulko dukters“ premjerą, nes jiems tai
puikus šansas realizuoti save. Atvykęs į solistų perklausą, pasidžiaugiau atradęs, kad
puikių dainininkų, tinkančių komiškai operai, esama ir Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre.
Muzikologai žinią apie būsimą premjerą taip pat palydėjo skambiais šūksniais –
„Ooo!“. Tai ne šiaip nustebimas, o nuostaba
su šauktuku! Supraskite: Klaipėda sau leidžia statyti tokią operą, kurią atlikti gali tik
ypatingo lygio ir meistriškumo dainininkai.
Iš Jūsų girdžiu, kad palankiai vertinate tai,
jog Klaipėda nelieka vien su vietiniais atlikėjais, o nuolat kviečiasi kviestinius solistus?
Aš labai gerbiu Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro požiūrį: šis teatras atviras visiems. Tokia praktika taikoma ne tik mūsų
šalies, bet ir viso pasaulio muzikiniuose teatruose. Ji turi daug teigiamų aspektų: galimybė atvykti ir pasirodyti solistams iš kitų
miestų, šansas neseniai baigusiems studijas, profesionalams – galimybė dainuoti tai, kas labiausiai tinka jų balsams. Kartu
tai skatina vietos trupės narius pasitempti,
„nevirti savo sultyse“. Atviro teatro sėkmė
daugiasluoksnė ir palanki visiems.
Minėjote, kad muzika lengva ir smagi klausyti. Bet neretai gražus skambesys juk pasiekiamas nelengvu darbu?
Jūsų įtarimas teisingas (juokiasi). G. Do-

nizetti muzika savo sudėtingumu prilygsta
W. A. Mozarto kūriniams, kurie irgi skamba
lengvai ir linksmai. „Pulko dukters” partitūra, kaip ir kitų G. Donizetti kūrinių, yra labai
„plona“. Dirigentai žodyje „plona“ koduoja
atlikimo sudėtingumą ir trapumą. Net pats
kompozitorius partitūroje yra užrašęs ją atlikti „lengvai“. Tačiau orkestro muzikantams
ir dainininkams scenoje tenka įdėti daug
pastangų, norint atlikti virtuozines partijas.
Beje, solistams šioje operoje kadencijas leidžiama dainuoti laisvai, taip publikai parodant
visas savo balso galimybes ir diapazoną.
Kaip manote, ar Klaipėdos trupei pavyks įveikti G. Donizetti mestą operos atlikimo iššūkį?
Repeticijos mane nuteikia labai pozityviai.
Ypač džiugina KVMT solistų nuoširdus atsidavimas darbui bei troškimas dainuoti
operas. Negaliu nepaminėti, kad KVMT trupė savo pasirengimą didingiems pastatymams įrodė jau ne kartą. Prisiminkime vasarą elinge pristatytą Richardo Wagnerio
„Skrajojantį olandą“, kuris teatro trupę privertė perlipti per pačius aukščiausius operoje įmanomus barjerus. G. Donizetti irgi turi
barjerų, ir jie Klaipėdos teatrui tikrai įveikiami.
Kokie solistai ruošia pagrindines Mari ir Tonijaus partijas?
Nukelta į 6 psl.
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Mari partiją dainuos kviestinė solistė Lina
Dambrauskaitė bei dvi ryškiausios KVMT
solistės – Rita Petrauskaitė ir Rasa Ulteravičiūtė. Su Rita teko kartu dirbti ne viename
spektaklyje ar projekte, ji puikiai pasirodė
Leonardo Bernsteino „Kandide”. R. Ulteravičiūtė mane nustebino: iš kuklaus soprano ji tapo tikra prima su puikia koloratūra.
Toks pasiruošimas puikiai tinka Mari partijai. L. Dambrauskaitė mokslus baigė užsienyje, ji garsėja ne tik puikiu balsu, bet ir
pasiruošimu. Atrodo, kad Mari partija tarsi
jai parašyta. Taigi, galime didžiuotis trimis
puikiomis Mari.
Su Toniju situacija labiau įtempta, bet džiugu, kad šią partiją dainuoti sutiko Tomas
Pavilionis, kilęs iš Klaipėdos, kur ir prasidėjo
jo karjera. Mindaugą Jankauską pažįstu nuo
studijų laikų. Nuo tol jis vis kartodavo, kad
nori operoje „Pulko duktė“ dainuoti Tonijo
partiją. Ir tai pildosi!
Nors laiko pasirengimui buvo nedaug, atrodo, lyg bendras darbas tęstųsi jau ne vieną
mėnesį. Solistai yra pasirengę, nežinomybę
kelia tik drakonas vardu Pandemija. Mūsų
repeticijos įdomios ir vaisingos. Noriu padėkoti režisierei Jūratei Sodytei, kuri ypatingai
ruošiasi šiam pastatymui. Dar antro karantino metu ji man skambindavo vos ne kasdien ir klausdavo ar galima vienaip ar kitaip
išspręsti iškeltas užduotis. Kai kurie G. Donizetti sumanymai nebūtų įdomūs arba atrodytų keistai šiandienos publikai. Tarkim,

tai, kad būtų ištekinama dvylikametė mergaitė. Laikai pasikeitė. J. Sodytė pasirinko
1960 m. revoliuciją arba Nepriklausomybės
karą Alžyre. Pritariu režisierei: karas – baisus dalykas, tačiau nepaisant nieko, žmonės trykšta gyvenimo džiaugsmu, išgyvena
pirmą meilę ir t. t. Ir pozityvūs jausmai operoje daugiau matomi nei negandos. J. Sodytė operos medžiagą pateiks labai įdomiai,
režisierė solistams yra iškėlusi išskirtinių
užduočių. Publika, išgirdusi jos pavardę,
žino, kad jos pastatymuose būna daug judesio, šokio. Ir šioje operoje šoksime visi!
Gal veiklioji J. Sodytė ir Jums ras užduotį scenoje? Ir tai nebūtų nauja, nes KVMT pastatyme „Graikas Zorba“ jūs kartu su baleto šokėjais trypėte finalinį sirtakį.
Nežinau ar tai įvyks, bet aš norėčiau ir pašokti, ir pajudėti (juokiasi). Arba galėčiau
spektaklio metu pareplikuoti su veikėjais.
Bet neišduokime visų paslapčių. Tegul lieka
intriga. Viskas paaiškės premjeros metu.
Ar Jums neteks stabdyti režisierės užmojų,
nes solistams neliks laiko dainuoti?
Kuo daugiau spektaklio veikėjai judės, tuo
opera bus komiškesnė. Beje, man patinka,
kad su J. Sodyte galima diskutuoti ir kartu
nuspręsti, kas ir kaip vyks scenoje. Pavyzdžiui, kuriuo momentu solistams užsiimti
kitomis sceninėmis užduotimis, kad tai netrukdytų jų dainavimui. J. Sodytė ir pati, kaip
buvusi šokėja, supranta, kaip solistams yra
svarbus tinkamas kvėpavimas.
Pasitarimas bendroje veikloje labai svarbus. Turime dirbti kaip viena komanda: režisierius, dirigentas, scenografas, kostiumų
dailininkas ir kt. Tik nuo bendro darbo re-

zultato priklauso spektaklio sėkmė. Visi dalyvaujame visur: nuo spektaklio pristatymo
iki kūrybinio proceso.
Jums ne tas pats kokia bus spektaklio scenografija ar kostiumai?
Žinoma. Tarkim, scenografė sumanė sumontuoti laiptus ir mes tarėmės, kad jie
nebūtų per aukšti, kad solistams nebūtų
sunku judėti, kad jie neuždustų. Taip ir su
veikėjų kostiumais, jei jie bus nepatogūs, ar
spaus batai, solistai scenoje vaikščios rūškanais veidais. Yra daug dalykų, kurie atrodytų dirigentui turėtų nerūpėti, tačiau...
Mes įpratę, kad priešais orkestrą stovi gražus ir pasitempęs dirigentas , o visi dalyviai
puikiai žino, ką turi daryti. Tad dirigentui belieka džiaugtis savo gražia veikla?
Mano darbas ir yra šventė. Ypač koncertuose, kur yra tik dirigentas, orkestras ir solistas. Čia dirigentas gali būti visa ko šeimininkas. Statant muzikinio teatro spektaklius
– operas, operetes ir kt. – visos detalės
tampa ypač svarbios. Net teatro budėtojas
ar aprengėja gali turėti įtakos spektakliui.
O jei jie sugadins dirigentui nuotaiką? (juokiasi). Ne veltui sakoma, jog viskas prasideda nuo mažų dalykų. Todėl aš visada labai
džiaugiuosi dirbdamas Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Nuo pat pirmos dienos arba pirmo mano čia diriguoto spektaklio „Velnio nuotaka“, kai tik įėjau
į tada dar senąjį pastatą, pasijutau tarytum
darnioje šeimoje. Čia jauku, tvyro tikrojo Teatro atmosfera. Šis kolektyvas bendrauja
nuoširdžiai – čia tu visada būsi apgaubtas
rūpesčiu ir būtinai bus paklausta „ar Jums
nieko netrūksta“.

Martynas Staškus. KVMT nuotr.
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Premjeros belaukiant

Režisierė
Jūratė Sodytė:
kai kaunasi dvi tiesos,
nugali meilė
Judesio ir operos režisierė, ilgametė operos režisierių asistentė Jūratė Sodytė Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre
stato Gaetano Donizetti komišką operą
„Pulko duktė“. Pokalbis smagus, nes gera
nuotaika nuolat trykštančios J. Sodytės
pasakojime gausu jaustukų, pagyrimų ir
paslapčių.
Kokia bus pirmą kartą Lietuvoje statoma
„Pulko duktė“?
Kertinė šios operos siužeto tema, man tapusi atspirties tašku, yra pasirinkimo laisvė,
kuri kiekvieną šimtmetį, kiekvienai tautai ar
kartai yra skausmingas ir aktualus dalykas
vis kitokiame kontekste. Žmonės patiria
karus, kolonizaciją, net vergiją. Mane labai
skaudina kitų tautų okupavimas, netolerancija religinėms pažiūroms, žmogaus laisvių
ir teisių nepaisymas. Šie pamąstymai mane
ir atvedė prie minties perkelti operos „Pulko duktė“ veiksmą į Alžyro Nepriklausomybės karo laikus (1954–1962). Rėmiausi tuo
metu Alžyre vykusiais aktyviais prancūzų
kariškių veiksmais. Mano vaizduotėje „Pulko
dukters“ veiksmas rutuliojosi ne austriška-

me Tirolyje ar prancūziškame Elzase, o egzotiškame Alžyre. Šis miestas mane traukia
čia gyvenančių žmonių požiūriu į gyvenimą,
aplinką ir visišku pasiaukojimu Tėvynei bei
laisvės troškimu. Išskirtinis laisvės troškimas būdingas daugeliui tautų, kaip ir lietuviams. Prisiminkime mūsų tautos kovas
už laisvę, partizaninį judėjimą. Kiekvienoje
tautoje atsiranda herojų, pasižyminčių beatodairiška narsa ir pasiaukojančių dėl Tėvynės laisvės.
Alžyro pasipriešinimo judėjimui buvo svarbi
ne tik tautos laisvė, bet ir kiekvieno žmogaus laisvė rinktis. Ir jokia politinė ar moralinė jėga nėra pajėgi užkirsti kelią meilei.
Skirtingų tautų, pažiūrų, mentalitetų žmones netikėtai užklumpa jausmas. Kaip kad
dainuoja Mari meilės duete: „Nekenčiau
priešų, bet dabar, nuoširdžiai prisipažįstu,
kad dėl vieno jų, o dangau, aš virpu!“. Man tai
nepaprastai gražu. Tai tarsi patvirtinimas,
kad tas aukščiausias jausmas, didžiausia
jėga gali mus pakeisti į gerąją pusę. Tegul
baigiasi kovos ir nugali stebuklingas meilės
jausmas – taip norisi baigti šią istoriją.
Bandydama inscenizuoti pirmąjį operos
veiksmą, net pati išsigandau, kad komiškos operos pradžia per rimta, per gili ir syNukelta į 8 psl.
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kiu jaudinanti. Juk čia scenoje išvysime dvi
kariaujančias puses – arabus ir prancūzus,
kurie parodomi skirtingu rakursu. Tačiau šių
priešingų stovyklų atstovai susitinka, įsimyli
vienas kitą ir tampa vieniu. Man gražu, kad
Tonijas antrajame veiksme suranda mylimąją tolimoje Prancūzijos pilyje. Antrasis
veiksmas lyg intriga žiūrovui, nes pasikeičia
ne tik veiksmo vieta, bet ir valstybė. „Pulko duktė“ publiką klaidins mielos, tačiau labai painios meilės istorijoje peripetijomis.
Pradėjusi skaityti klavyrą, klausytis operos
muzikos, kėliau rankas į dangų, prašydama
padėti rasti minčių, kaip man pereiti iš pasirinktos idėjos tragizmo į komiškumą. Pamažu susidraugavau su operos situacijomis
ir jos tapo komiškomis.
Kaip režisierė garsėjate sudėtingomis užduotimis solistams, šokėjams. Ką jiems paruošėte šį kartą?
Bus labai daug užduočių visiems, bet neišsigąskite. Dauguma jų bus linksmos. Pirmame veiksme bus įtampos, kas privaloma
mūsų pasakojamai istorijai (tokie šios istorijos faktai). Pasipriešinimą arabų pusėje
vaizduos baleto trupės nariai: mizanscena
labai sudėtinga ir aktyvi, nes visas ginklavimasis ir pasirengimas pasipriešinimui būtent čia ir vyksta. Jis nematomas prancūzų
scenos pusėje, tačiau atviras žiūrovams ir
keliantis didelę įtampą. Bus nelengva, bet
susitvarkysime (juokiasi).
Užduočių klius ir solistams: Mari, Tonijui,

Sulpicijui ir net mano mielam Hortenzijui,
kuriam jaučiu ypatingas simpatijas. Juk tai
vienas komiškiausių operos personažų, kupinas savito žavesio. Antro veiksmo pradžioje scenoje vyks dvi pamokos – dainavimo ir šokių, nes markizė de Berkenfyld
sieks lavinti Mari, tad prireiks ir pedagogų.
Galimybė tai stebėti publikai sukels daug
smagių emocijų.
Kuriant komišką operą „Pulko duktė“, scenoje norėjau išvysti kontrastus. Džiugu,
kad mano idėjas palaikė scenografė Sigita
Šimkūnaitė ir kostiumų dailininkė Agnė Kuzmickaitė. Jų dėka pirmas operos veiksmas
karštas ir saulėtas, o antras veiksmas pasitinka minimalizmu ir šaltuku. Juk pagrindinė
herojė Mari iš karo lauko sąlygų persikelia
į pilį, kur tampa trapesnė ir pažeidžiamesnė nei anksčiau, nors aplinka gražesnė. Tuo
tarsi paryškinu visiems žinomą tiesą, kad
žmogus gerai jaučiasi savo terpėje, kad ir
kokia nesuprantama, nejauki aplinkiniams
ji atrodytų. Antras veiksmas parodo Mari
liūdesį ir nepritapimą aukštesnio sluoksnio visuomenėje. Kaip sako Mari: „Jie norėjo
mane papirkti prabanga ir brangenybėmis,
bet ne tie dalykai man svarbūs“. Opera sudėtinga, tačiau kartu ir aiški: jos muzikoje
puikiai atsiskleidžia visa žmogaus jausmų
gama ir jų transformacijos. Kaip režisierei,
man smagu publikai parodyti personažų
charakterių pokyčius, įvykstančius operos
metu. Net man bus įdomu išvysti galutinį rezultatą. Laukiu, kiek operos metu mes
užaugsime.

Antrame veiksme nusikelsime į Paryžių – mados ir prabangos sostinę?
Kodėl pasirinkau būtent XX. 7-ąjį dešimtmetį? Nes mados pasaulyje šis laikotarpis
– tarsi grožio sprogimas, kai kurti pradėjo iki šiol elitiniais vadinami mados kūrėjai.
Esu tikra, kad šioje dvasioje A. Kuzmickaitės sukurti kostiumai taps tikra puota žiūrovų akims.
Minėjote didingai skambančią pilį. Kaip ją
vaizduosite scenoje?
Bus labai gražu. Labai žaviuosi S. Šimkūnaitės scenografija, išmanymu, sugebėjimais ir
mokėjimu tai pateikti scenoje. Scenografija
idealiai atkartos tai, ką piešė mano vaizduotė. Pilies nebus, bet didesnių statinių – taip.
Finalas bus laimingas?
Mūsų laikais laimingi finalai būtini.
Jums, kaip režisierei, svarbu ne tik tai kas
vyks scenoje, bet ir kokia muzika užlies salę?
Absoliučiai svarbu. Stengiausi veiksmą scenoje sudėlioti kuo muzikaliau bei pabarstyti staigmenų, bet jų dar negaliu atskleisti.
Žiūrovai išvys, kokių šmaikščių muzikinių
intarpų jiems paruošėme.
Kuo bus ypatingi operos solistai?
Pagrindiniams operos herojams: Mari, Tonijui, Sulpicijui, Hortenzijui – teks daug užduočių, tad reikės daug galvoti ne tik apie
dainavimą (juokiasi). Ir net vyrų choro, turėsiančio scenoje žygiuoti, laukia ypatingi
„judesiai“. Paprastų marširavimų scenoje
nebus, tik sudėtingi. Kaip didžiausią sau ke-

Jūratė Sodytė. KVMT nuotr.

liamą užduotį, įsivardijau kareivius sukurti
įspūdingais, įsimintinais. Analizavau daug
specialiųjų tarnybų medžiagos, siekdama
pirmo veiksmo kovotojus scenoje pristatyti kuo autentiškiau. Juk ir kostiumus jiems
paruošėme autentiškus. Choro vyrų ir paNukelta į 9 psl.
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grindinių solistų laukia daug darbo! Choro
moterys – bus žavios ir užburiančios, kaip
ir dera tikroms prancūzėms, siužeto pasakojamu metu gyvenančioms Alžyre. Mūsų
sprendimai originalūs!
Su maestro Martynu Staškumi analizavome operos „Pulko duktė“ medžiagą. Kupiūrų
yra, tačiau jos gula sklandžiai ir kūrinys nuo
to nenukentės. Ir komiškos operos atmosfera bus puiki.
Ar domėjotės šios operos pastatymais užsienyje? Ar juos žiūrint kilo minčių?
Domėjausi pastatymais kitose šalyse, žiūrėjau jų įrašus. Man nuostabiausias Londono Karališkojo operos teatro pastatymas.
Režisieriaus Laurent‘o Pelly sukurtas spektaklis tiesiog tobulas! Puikus ir Tokijo teatro
Japonijoje pastatymas. Žinoma, stengiausi
kiek įmanydama atsiriboti nuo matytų pastatymų įtakos. Operos „Pulko duktė“ muzika fantastiško grožio, personažai labai
spalvingi. Net keista, kad ši opera iki šiol nebuvo pastatyta Lietuvoje. Galima tik spėti,
kad tai nutiko dėl sudėtingų arijų, tenkančių
pagrindiniams solistams. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras surinko daug puikių
solistų, tad tikiuosi, kad čia įvykusi premjera
atvers „Pulko dukteriai“ duris ir į kitus šalies
muzikinius teatrus. Mums, statantiems šią
operą, belieka atrasti raktelį į žiūrovo širdį,

kad jis tai pamėgtų ir ne kartą sugrįžtų. Publika spektakliams kelia vis didesnius reikalavimus, tad tiek kūrėjai, tiek atlikėjai turi
gerai pasistengti, kad klausytojai pamiltų jų
kūrinius.
Kūrėjai ir atlikėjai, atrodytų, į naują spektaklį
sudeda visą savo išmonę ir gebėjimus. Kaip
manote, kas lemia jo sėkmę arba atvirkščiai
– nesėkmę?
Manau, kad svarbiausia nuoširdumas, atvirumas bei originalumas. Reikia nebijoti atsiverti publikai ir scenoje jai pasakoti apie
įvairius žmonių jausmus. Nebijoti nei komiškumo, nei dramatizmo. Jei spektaklis nesuvirpina mano sielos, imu analizuoti įvairius
sceninio pastatymo aspektus, kartais tampa net nuobodu. Kai taip nutinka, žiūrovas
iš spektaklio išeina jį „pamatęs”, bet ne „kupinas emocijos“.
Jūs esate kilusi iš Kretingos, tad Jūsų linkėjimas ir kvietimas publikai apsilankyti – tiesiog būtinas.
Vakarų Lietuva ypatinga. Važiuodama į pajūrį, jaučiuosi lyg keliaučiau namo... Kai artėja Klaipėda, o ypač kai išvystu užrašą Kretinga, mano širdis ima plakti greičiau, nes tai
mano gimtinė. Džiaugiuosi, kad galiu dirbti ir
bendradarbiauti su savais. Kad juos galėsiu
išvysti žiūrovų salėje. Šis kraštas išskirtinis,
kaip ir ypatingi čia gyvenantys žmonės. Žemaitija yra Žemaitija: žodžiais nenusakysi,
reikia pajausti širdimi.

Sigita Šimkūnaitė. Odetos Riškutės nuotr.

Premjeros belaukiant

Scenografė Sigita Šimkūnaitė: „Visada įdomu
prisitaikyti prie žaidimo taisyklių“
Teatro ir kino dailininkės Sigitos Šimkūnaitės sukurta scenografija papuošė ne vieną Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektaklį. Nuo 2017-ųjų, kai ji sukūrė choreografiją
šokio spektakliui „Karmen“ pagal Georges‘o Bizet ir Rodiono Ščedrino muziką, sekė Giedriaus Kuprevičiaus opera „Prūsai“, Mikio Theodorakio baletas „Graikas Zorba“ ir ypatingo
dėmesio sulaukęs Richardo Wagnerio „Skrajojantis olandas“. Šiemet menininkė publikai
ruošia dar vieną staigmeną: Afrikos karščiu tvieskiančią bei Paryžiaus prabanga dvelkiančią scenografiją Gaetano Donizetti operai „Pulko duktė“.
Sakoma, kad spektaklio gimimas prasideda
nuo to, kad režisierius paskambina scenografui. Ar taip viskas ir vyksta?
Būna įvairiai. Iki pirmo susitikimo su režisieriumi būnu gana nuodugniai susipaži-
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Sigita Šimkūnaitė. Odetos Riškutės nuotr.

nusi su kūriniu: perklausau muzikinę medžiagą, perskaitau scenarijų, libretą, žiūriu
filmus, skaitau knygas, susijusias su būsimo spektaklio tema ar laikotarpiu. Dažnai
jau patiems pirmiems susitikimams būnu
paruošusi eskizus. Kitą kartą atsitinka taip,
kad režisierius jau turi savo numanymą apie
veiksmo laiką ir vietą. Visada įdomu prisitaikyti prie žaidimo taisyklių.
Kieno žodis būna paskutinis: režisieriaus ar
scenografo, o gal ieškoma bendro matymo?
Man režisierius yra viso pastatymo ašis,
todėl galėčiau pasakyti, kad jo žodis paskutinis, bet tam paskutiniam žodžiui visada
svarbu surasti bendrą matymą.

Scenografus reikėtų vertinti pagal tai, kaip
giliai jie suvokia dramaturgiją ir geba atsiliepti į režisieriaus sumanymą?
Reikia vertinti darbą – kūrinį apskritai, galbūt neišskiriant atskirų sudėtinių jo dalių.
O klausyti, girdėti ir išgirsti vienas kitą yra
tiesiog būtina.
Nuo ko prasidėjo operos „Pulko duktė“ scenografijos kūrimas? Kokia ji bus?
Vos pirmąkart susitikus, režisierė Jūratė
Sodytė išdėstė gana aiškią viziją: kokią šalį
vaizduosime, į kokį laikotarpį nukelsime
operos veiksmą. Tad man buvo skirta labai
įdomi užduotis – pavaizduoti Alžyro Nepriklausomybės karo laikotarpį bei septintojo dešimtmečio Paryžių. Labai nekantrauju
pamatyti, kaip viskas suskambės scenoje!
Ar galėtumėte operos „Pulko duktė“ scenografiją palyginti su Jūsų ankstesniais darbais?
Nežinau ar reikia lyginti. Juk skiriasi kiekvieno pastatymo muzikinė medžiaga, operos
istorija, komanda. Su režisiere J. Sodyte dirbu pirmą kartą. Man tai labai įdomi ir vertinga patirtis. Manau, kad vizualiai tai bus
visiškai kitoks, man neįprastas rezultatas.
Apie pasikartojimus labai negalvoju, sau
visada keliu klausimą: kas šiai konkrečiai medžiagai tinka labiausiai. Kita vertus,
nesu padariusi tokio didelio kiekio spektaklių, kad nesugalvočiau ko nors naujo.
Kas jus įkvepia?
Papasakoti apie įkvėpimą sunkiausia. Jis

dažniausiai ateina tiesiog ilgai mąstant ir
dirbant. Operos „Pulko duktė“ atveju, ieškojau ir radau atramą kūrybai, pažiūrėjusi filmą „Alžyro mūšis“ („The Battle of
Algiers“), kurį rekomendavo draugas istorikas, o antro veiksmo stilių įkvėpė mada
ir Coco Chanel kūryba. Skirtingos patirtys,
sutikti žmonės, kartais trumpa ištrauka iš
straipsnio sukelia smalsumą ir skatina kūrybinį mąstymą.
Operos „Pulko duktė“ pirmo ir antro veiksmo
scenografija bus skirtinga?
Du operos veiksmai vienas nuo kito skirsis
kaip diena ir naktis: Alžyre švies kepinanti saulė, oro temperatūra bus tokia aukšta,
kad prancūzės alpės nuo karščio, o Prancūzijos kariai ir vietiniai gyventojai nespės
valytis prakaito nuo savo veidų. Na, o antras veiksmas turėtų būti gerokai rafinuotesnis, suvaržytas, niūrokas ir šaltas. Tai
turėtų atsispindėti ir scenografijoje, ir kostiumuose.
Spėju, kad didžiausias ir vienintelis laukiantis iššūkis – laikas, per kurį turėsime įgyvendinti montažą bei „suveržti“ spektaklį.
Kas Jūsų manymu labiausiai lemia statomo
spektaklio sėkmę ir kiek tam įtakos turi scenografija?
Sėkmė, manau, yra nenuspėjama. Tačiau
jūs man pasakykite, kuris operos gerbėjas nenorėtų išgirsti ir pamatyti G. Donizetti operos? Manau, kad daugiausia sėkmės
taškų susirenka muzika, jos puikus atlikimas, aukščiausio lygio solistai ir įdomūs,

besikeičiantys paveikslai scenoje. Scenovaizdis labai svarbus spektaklio dėmuo,
kuris turėtų papildyti ir pabrėžti muzikos
grožį, bet jokiu būdu jai netrukdyti. Vis dėlto manau, kad spektaklio sėkmė yra kompleksinis dalykas.
Scenografija – tai dažniausiai didžiulės
konstrukcijos, vienaip atrodančios scenoje,
kitaip užkulisiuose, o ten jas dažniausiai gamina ir surenka vyriškos komandos. Ar noriai vyrai paklūsta scenografei-moteriai?
Puikiai sutariu su komandomis, su kuriomis tenka dirbti. Tikrai niekuo negalėčiau
skųstis. Pastebiu, kad paskutiniu metu vis
rečiau tenka galvoti ar skirstyti darbus į vyriškus ir moteriškus. Manau, kad ribos tarp
vyriškų ir moteriškų profesijų beveik išnykusios. Aišku, pagarbą reikia užsitarnauti ir
jos nusipelnyti. Norėčiau, kad mane vertintų arba nevertintų už mano darbus, už tai,
ką moku arba nemoku ir darau gerai arba
blogai, o ne lyties pagrindu.
Kokios būna scenografų profesinės svajonės? Kokia Jūsiškė?
Mano svajonės jau pildosi: jei anksčiau tik
mintyse pasvajodavau apie darbą operų
pastatymuose, tai šiandien viskas vyksta
iš tikrųjų. Esu dėl to be galo laiminga.
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Premjeros belaukiant

Kostiumų dailininkė
Agnė Kuzmickaitė:
„Opera leis pasisemti
stiprybės iš praeities
vertybių“
Viena žymiausių Lietuvos drabužių dizainerių, teatro kostiumų dailininkė Agnė Kuzmickaitė, neseniai Londono mados savaitėje virtualiai pristačiusi naujausią savo
mados kolekciją, kuria kostiumus Gaetano
Donizetti komiškai operai „Pulko duktė“.
Kostiumų prireiks daug ir įvairių, nes pirmą
kartą Lietuvoje statomas kūrinys suburs
ne tik solistus, chorą, bet ir baleto artistus.
A. Kuzmickaitė pasakoja apie kiekvienam
spektaklio personažui kuriamus išskirtinius kostiumus bei kylančius iššūkius.
Ar tai pirmas Jūsų kūrybinis darbas Klaipėdoje?
Teko kurti kostumus dviem Oskaro Koršunovo spektakliams, statytiems Klaipėdos
dramos teatre, tad uostamiesčio kūrybinėje terpėje jau teko dirbti.
Papasakokite, kaip gimsta komiškos operos
„Pulko duktė“ kostiumai. Nuo ko prasideda
Jūsų kūryba?
Kūrybinės idėjos gimė bendrose diskusijose su spektaklio režisiere Jūrate Sodyte ir

scenografe Sigita Šimkūnaite. Opers „Pulko duktė“ siužetas rutuliojasi XX a. 70-ajame dešimtmetyje, tad to laikmečio įkvėptus
kostiumus scenoje ir išvysime. Man, kaip
kostiumų dailininkei, labai smagu, kad vieno
spektaklio metu scenoje įvyks daug radikalių pasikeitimų: pirmas veiksmas vyks Alžyre
(Afrikoje), o antras – Paryžiuje (Prancūzija).
Pirmame veiksme publika išvys Prancūzijos
kariuomenės atstovus, vilkinčius uniformas
bei choro damas – stilingas prancūzes, taip
pat vietos gyventojas, kurios vilkės tradiciniaishidžabais. Antrame spektaklio veiksme
atskleisime Paryžiaus aukštuomenės aprangą ir „buitiškas“ kariuomenės uniformas.
Ar pirmą kartą siuvote hidžabus?
Pirmą. Buvo labai įdomu. Teko pasiieškoti informacijos, kaip juos teisingai pasiūti.
Kokios bus kariškių uniformos?
Karinė tematika operose dažnai sutinkama.
Ji užkoduota ir šios operos pavadinime. Kariškių uniformos bus truputį stilizuotos savo
spalvine gama, bet jų koncepcija nebus labai
nutolusi nuo tikrovės. Ne visos militaristinės
detalės bus funkcionalios, nes kuriame komišką operą, tad ir kostiumai turi būti linksmi, o ne bauginantys.
Nukelta į 12 psl.
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Kuo išsiskirs pagrindinių operos herojų kostiumai? Finale išvysime nuotaką?
Daugelyje operų egzistuoja neatsiejami jų
elementai: kareiviai, įsimylėjėliai, laimingas
finalas, nuotaka. Tai tradiciška, bet kartu ir
žavu. Man šioje operoje ir norisi paryškinti
tradicines žmonijos vertybes. Kai pasaulis
tampa nestabilus, viskas kas ateina iš praeities, turi klasikos atspalvį, mus žavi labiau.
Pandemijos akivaizdoje norisi pasisemti stiprybės iš stabilių, įprastų praeities vertybių.
Tarsi patvirtinti seną tiesą, kad po smarkių
sukrėtimų žmonės gyvena toliau. Pagrindiniai komiškos operos veikėjai – Mari, pulke užaugusi mergina, ir ją įsimylėjęs Tonijas. Pradžioje Mari vilkės karišką uniformą,
vėliau išvysime priverstinę jos personažo
transformaciją – iš sunkiai pastebimos į labai moterišką. Aktualia taps ir emancipacijos linija: operos finale Mari nusprendžia
elgtis taip, kaip norisi jai, o ne verčia aplinkybės.
Kiek kostiumų, kokių išskirtinių aksesuarų
prireiks šiai operai?
Jų prireiks labai daug, nes komiškoje operoje be solistų dalyvauja ir choras: 26 moterys ir 15 vyrų.
Visi operos atlikėjai persirengia kelis kartus, tad prireiks iki 100 sceninių kostiumų.
Man labai patinka, kai jie yra kuo unikalesni. Ne taip, kai vienas eskizas pritaikomas
ir padauginamas iš žmonių skaičiaus. Juk
visi žmonės labai skirtingi ne tik kūno su-

dėjimu, bet ir charakteriu. Noriu, kad visi
spektaklio personažai pasijustų išskirtiniais
ir svarbiais, tad nebuvo taip paprasta viską suorganizuoti. Sudėtingiausia buvo rasti
specifinio smėlio atspalvio audinio, norint
sukurti Afrikoje dislokuotų Prancūzijos kariškių uniformas. Kamufliažinis audinys taip
pat buvo užsakytas ir atvežtas iš užsienio,
tačiau jo marginimas vyko Lietuvoje. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro repertuaras labai intensyvus, tad operos „Pulko
duktė“ kostiumų siuvimas teatro siuvykloje
suintensyvėjo tik po šokio spektaklio „Romeo ir Džuljeta“ premjeros.
Operos „Pulko duktė“ veiksmas vyksta labai įdomiu laikotarpiu XX a. 6–7 dešimtmečių sandūroje, kuris mados istorijoje žinomas kaip prancūziškos mados klestėjimo
metas, kai iškilo ikonomis tapę dizaineriai
Yves’as Saint Laurent’as, Christianas Dioras, dar tebekūrė Coco Chanel. Šių mados
grandų sukurtus siluetus bus galima atpažinti ir sceniniuose kostiumuose, nes antras
operos veiksmas vyks Paryžiaus aukštuomenės namuose.
Ar ieškant idėjų Jums padeda operos libretas?
Teko ne kartą skaityti operos „Pulko duktė“ libretą ir vis dar jį paskaitau. Kai dirbu
statant pasaulyje gerai žinomą kūrinį, stengiuosi pasidomėti ir kitų šalių pavydžiais,
kad galėčiau geriau pažinti veikėjų charakterius, sužinoti ką jie veikia scenoje ir kaip
kitų šalių kūrėjai sprendė tam tikrus siužeto
atskleidimo niuansus.

Nors Gaetano Donizetti „Pulko duktė“ Lietuvoje dar nėra statyta, tačiau melodingos
jos arijos šalies publikai gerai žinomos ir
mėgstamos. Kiekviena opera publiką labiausiai traukia savo muzika ir ji tampa didžiąja traukos jėga. O statytojų komanda,
tarp jų ir aš, stengsimės, kad „Pulko duktė“ klausytojus sužavėtų ir savo vizualumu,
kuriama nuotaika.
Jums teko kurti kostiumus daugiau nei dvidešimčiai spektaklių. Kokį žanrą mėgstate pati:
dramas, operas, baletus ar kita?
Kurti kostiumų baletui man dar neteko, bet

norėčiau. Esu dirbusi Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Oskaro Koršunovo teatre, Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre, Lietuvos rusų dramos teatre,
Valstybiniame jaunimo teatre, Oslo nacionaliniame teatre, Turino teatre „Teatro Regio“ ir kt. Teko garbė bendradarbiauti su tokias režisieriais kaip O. Koršunovas, Jonas
Vaitkus, Jeanas Claude‘as Berutti ir kitais.
Beje, tai ne pirmas mano meninis susidūrimas su Gaetano Donizetti kūryba. 2008 m.
Nukelta į 13 psl.
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kūriau kostiumus G. Donizetti operai „Meilės eliksyras“ (režisierius O. Koršunovas, dirigentas Modestas Pitrėnas, LNOBT).
Mane žavi dideli operos teatrai, nes juose
dirbdama suvokiu, kokia galinga ir didžiulė ši
kūrybinė „mašina“. Nesi viena, o tai reiškia,
jog lieka mažiau galimybių spontaniškai kūrybai. Tačiau čia yra puikios sąlygos iš anksto sumanytų kūrybinių sumanymų įgyvendinimui. Operos teatrų cechuose dirba daug
aukščiausio lygio profesionalų, kurie gali pagaminti bet ką: ne tik rūbus, avalynę, aksesuarus, bet ir atkurti istorinius kostiumus.
Operos žanras suteikia daugiau šansų pasigilinti į vaizduojamą epochą, herojų istorinius
kostiumus. Man, kaip kostiumų dailininkei,
tai labai įdomu. Dramos teatrų pastatymuose kostiumai dažniausiai būna šiuolaikiški
ir nebūtinai juos reikia naujai sukurti, siūti.
Būna spektaklių, kuriems pagal kūrėjų sumanymą, naudojami kasdieniški drabužiai,
iš eilinių parduotuvių, kad žiūrovai juos atpažintų kaip vilkimus kasdienybėje. Darbas
spektakliuose man suteikia išskirtinių galimybių į kostiumus pažvelgti įvairiapusiškai:
dramoje – iš vienos pusės, operoje – iš kitos.
Visada mielai einu pasižiūrėti spektaklių. Gaila, kad pastaraisiais metais tam trukdė pandemija. Paskutinis mano matytas spektaklis
– vasarą Klaipėdos elinge R. Wagnerio operos „Skrajojantis olandas“ spektaklis, kuris
man labai patiko. Prisipažinsiu, kad man nepavyksta spektaklių pažiūrėti neatkreipiant
dėmesio į kostiumus. Profesinė būtinybė:
įvertinti, padaryti išvadas, ką galima pritaikyti, kogeriau nedaryti, pamatyti, kas pasiteisina, o kas – visai netinka.

Jūsų, kaip menininkės, išskirtinis ženklas –
drugeliai. Gal ir operos „Pulko duktė“ kostiumuose juos pamatysime?
Tokio tikslo sau nekeliu (juokiasi), bet jei pamatysiu, kad jų tikrai labai reikia – tai bus.
Operoje „Pulko duktė“ noriu sukurti klasikinio Paryžiaus nuotaiką.
Kaip gimsta Jūsų kūrybiniai sumanymai?
Pirmiausia reikia gerai žinoti, ką tu nori sukurti. Inspiracijos svarbios, tačiau ir scenografija, kontekstas labai svarbus. Kūryboje
nėra jokios paslapties: kai skiri tam laiko ir
jau turi patirties, idėjos ateina ir viskas pavyksta. Kai tuo užsiimi ne vienerius metus,
kartais nebelauki net galimybės pabūti vienam, gali piešti eskizus net šeimyniškame
chaosėlyje (juokiasi), bet turėti ramų laiką
skirtą tik kūrybai – smagu.
Jūs ne iš tų kūrėjų, kurie sako, kad Lietuva
jiems per maža ir jie norėtų išvykti?
Kiekvienoje šalyje – savi talentai. Svetimtautis užsienyje visada bus mažiau vertinamas
ir sunkiau kelią į pripažinimą besiskinantis atvykėlis. Jei taip susiklostė, kad gimiau
Lietuvoje, tai ir kuriu čia. Man įdomu dirbti ir
teatre, o mūsų šalyje daug teatrų ir tam aš
turiu puikias galimybes. Gal kartais nebūtina
analizuoti, kur tu gyveni, o tiesiog maksimaliai gerai daryti tai, ką moki ir tuo mėgautis?
Drabužių dizainas – tokia sfera, kad jei nieko
nedarysi, tai nieko ir nebus. Žinau, kad ne visi
dizaineriai gali dirbti pagal specialybę – kurti kostiumus ir matyti kaip, jie patenka ant
scenos. Man atrodo, jau tai yra laimė! Drabužių dizainas nėra pirmo būtinumo prekė ir
kad kažkas vertina tai, ką kuri – jau pasiekimas, ne taip svarbu kurioje šalyje.

Sukaktis

Almas Švilpa – Olandas R. Wagnerio operoje „Skrajojantis olandas“. Martyno Aleksos nuotr.

„Skrajojančio olando“ kapitonas Almas Švilpa
jubiliejų pasitiks Klaipėdoje
Grįžimas į savą uostą svarbus ne tik jūreiviams: lapkričio 25-ąją po kūrybinių klajonių garsiausiuse Europos scenose į Klaipėdą grįžta senajame elinge pastatytoje Richardo Wagnerio operoje „Skrajojantis olandas“ įspūdingai Olandą įkūnijęs Almas Švilpa. Bosas-baritonas, dainuojantis pagrindines partijas žymiausiuose Vokietijos teatruose, publiką pakvies
į savo jubiliejinį vakarą „Dedikacija Klaipėdai“.
Man reikia Klaipėdos!
Lietuvį Europos publika įsiminė dėl jo ypatingai sodraus ir spalvingo tembro balso,
puikios dikcijos ir impozantiškos vaidybos,
kuria A. Švilpa prikausto dėmesį kiekvieno
pasirodymo metu. Tačiau Klaipėdos publikai jis pažįstamas kaip iš šio miesto kilęs bei
mielai į Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą
dainuoti atvykstantis solistas.

„Klaipėdoje gimiau, augau, tad natūralu,
kad ir mano jubiliejinis koncertas, pavadintas „Dedikacija Klaipėdai“, vyks šiame miesNukelta į 14 psl.
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te. Man reikia Klaipėdos! Noriu, kad mano
gimtinė atsigautų. Kad ne tik Vilniuje telktųsi geriausi menininkai bei vyktų geriausi
koncertai ir spektakliai. Kad sužydėtų man
pats gražiausias miestas Klaipėda, kuriame pastaruoju metu irgi vis daugiau aukšto lygio kultūrinio gyvenimo. Į šį sūkurį noriu įsijungti ir aš. Be to, mano šeima turi
dvejus namus: vieni Vokietijoje, kiti – Klaipėdoje. Ir mūsų kelionės būna iš namų Vokietijoje į namus Klaipėdoje“, – akcentuoja
solistas.
Nuo 1997 m. Almas Švilpa dirba solistu
Aalto muzikiniame teatre Esene. Jis yra
sėkmingai pasirodęs Vienos valstybinėje
operoje ir Vienos liaudies operoje, Zalcburgo festivalyje, Maskvos didžiajame teatre, Berlyno Vokiečių operoje, Drezdeno,
Diuseldorfo, Štutgarto, Hanoverio, Kelno,
Miuncheno, Ciuricho, Ženevos, Kopenhagos, Liono, Reno, Nanto, Antverpeno, Gento, Sankt Galeno ir kitų miestų teatrų scenose. Lietuvoje dažnai pasirodo LNOBT ir
„Vilnius City Opera“ spektakliuose.
Visi iššūkiai įveikiami
„Profesionalioje scenoje dainuoju 26 metus. Sudainavau 89 partijas įvairiuose
spektakliuose: iš jų 59 – pagrindinės, kitos mažesnės. Partijų skaičius parodo, kad
dauguma mano sceninių svajonių jau išsipildė, tačiau turiu dar pora svajonių spek-

taklių, kuriuos norėčiau įveikti. Vienas jų –
Hanso Zachso partija R. Wagnerio operoje
„Niurnbergo meisterzingeriai”. Ši partija
pati ilgiausia visoje operos literatūroje, ją
išdainuoti trunka 2 valandas 45 minutes.
Palyginimui, opera „Niurnbergo meisterzingeriai“ trunka 5 valandas 30 minučių.
Norint išmokti šią partiją, tektų paaukoti
2,5-3 metus, bet aš jos norėčiau! Šiemet
pirmą kartą dainuosiu Pilypą Giuseppe‘ės
Verdi operoje „Don Karlas“, kito sezono
metu irgi turėsiu gražių premjerų. Visi iššūkiai įveikiami ir visos svajonės pildosi“, –
sako A.Švilpa.
Dainininko kūrybiniame bagaže – ir populiariausi, ir retai atliekami boso vaidmenys:
Olandas (R. Wagnerio „Skrajojantis Olandas“), Jonas Krikštytojas (R. Strausso „Salomėja“), Skarpija (G. Pucinni „Toska“), Mefistofelis (Ch. Gounod „Faustas“), Orestas
(R. Strausso „Elektra“), Don Bazilijus (G.
Rossini „Sevilijos kirpėjas“), Didysis inkvizitorius (G. Verdi „Don Karlas“), Sparafučilė
(G. Verdi „Rigoletas“), Figaras (W. A. Mozarto „Figaro vedybos“), Votanas (R. Wagnerio tetralogija „Nibelungo žiedas“), Zacharijas (G. Verdi „Nabukas), Kunigaikštis
Nukelta į 15 psl.
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Igoris (A. Borodino „Kunigaikštis Igoris”),
Farlafas (M. Glinkos „Ruslanas ir Liudmila“) ir kt.
Gražiausi metai – dabar
Solistas A. Švilpa jubiliejų nesibaimina:
„Bėgantys metai lyg brandinamas taurus
gėrimas: kuo brandesnis, tuo brangesnis
ir skanesnis (juokiasi). Aš pasitikiu ir pritariu gydytojų pasakymui, kad gražiausi
žmogaus metai prasideda nuo 40-ies, jei
tik nieko neskauda. Ačiū Dievui, esu sveikas, tad gyvenu savo gražiausius metus. Ir
kūryboje – taip pat. Žemo balso savininkai, kaip bosai, sako, kad nuo 45–50 metų
prasideda jų balso branda ir aukščiausios
karjeros viršukalnės. Operos solistas – tokia profesija, kad save turi tobulinti nuolat.
Balsas tarsi deimantas: jei nustosi jį šlifuoti, bus blogai. Mano manymu, norint pilnai
ištobulinti savo balsą, solistams pritrūksta dar vieno gyvenimo... Noriu išdainuoti
dar daugiau naujų partijų ir patobulinti jau
atliekamas iki begalybės. Solistai turi nuolat mokytis: tai mūsų darbo sudedamoji
dalis. Jei kažkas supranta, kad jau yra tobulas, mano manymu, tą pačią minutę ima
ristis atgal“.
Slapta misija skirta Klaipėdai
A. Švilpos nuomone, miesto muzikinis gyvenimas prasideda nuo muzikinio teatro.
„Nekantriai laukiu KVMT pastato rekons-

trukcijos pabaigos. Tikiu, kad jau greitai
Klaipėda taps sostinei prilygstančiu miestu, galėsime didžiuotis jo kultūra, skambančiais klasikos kūriniais. Už visa tai turime dėkoti per keletą metų daug ryškių
darbų nuveikusiai muzikinio teatro vadovei Laimai Vilimienei. Ji į teatro veiklą žiūri
principingai, tikslingai, veda teatrą teisingu keliu. Tokiu, kuriuo ji pati, būdama klaipėdietė, galėtų didžiuotis. Jei visi talentingi klaipėdiečiai prisidėtų, miestas klestėtų.
Tokia mūsų visų slapta misija: ne kalbėti,
o daryti. Ir tai įvyks!“,- sako solistas, savo
jubiliejui pasirinkęs Klaipėdos Žvejų rūmų
sceną.
Lapkričio 25-ąją publikos laukia išskirtinis
koncertas „Dedikacija Klaipėdai“, kuriame
skambės itin plataus žanrinio spektro kūriniai – nuo ištraukų iš miuziklų iki klasikinių arijų. Gėrėsimės G. Verdi, Ch. Gounod,
M. Musorgskio ir kitų žinomų kompozitorių muzikos perlais.
Vienas geriausių pasaulyje
Diriguoti KVMT simfoniniam orkestrui specialiai šiam koncertui atvyksta Stefanas
Soltészas, patenkantis į geriausių pasaulio dirigentų dešimtuką. Tai profesionalas, kuris žymiajame Zalcburgo festivalyje
asistavo tokiems batutos meistrams kaip
Karlas Böhmas, Christophas von Dohnányi ir Herbertas von Karajanas. „Man didelė garbė, kad S. Soltészas atvyks į Klaipėdą
diriguoti mano jubiliejinio koncerto, tačiau

dar labiau džiaugiuosi, kad jo profesionalumu galės pasimėgauti gimtojo miesto
publika. Maestro esu dėkingas už savo sėkmingai susiklosčiusią karjerą: jis mane išgirdo ir pakvietė dainuoti į Aalto muzikinį
teatrą Esene, kai man buvo 25-eri. Su šiuo
profesionalu kartu dirbau net 17 metų.
Kaip vyriausiasis muzikos vadovas, operos intendantas jis buvo iškėlęs Aalto muzikinį teatrą į visas įmanomas aukštumas.
Jam vadovaujant, Aalto muzikinis teatras
keturiskart buvo išrinktas geriausiu visoje
vokiškai kalbančioje Europoje. Geriausiųjų vardą ne sykį pelnė ir orkestras. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, turėdamas kuklų valstybinį biudžetą, niekada
nepajėgtų jo prisikviesti atvykti diriguoti į
Klaipėdą, nes garsiausiuose pasaulio teatruose jam mokami didžiuliai honorarai.
S. Soltészas diriguoja geriausiuose pasaulio teatruose, tokiuose miestuose kaip
Viena, Miunchenas, Ciurichas, Berlynas,
Hamburgas, Buenos Airės ir kitur. Net man
sunku patikėti, kad jis tikrai sutiko atvykti! Kai tokio lygio muzikas atvyksta į mūsų
miestą, tai prilygsta stebuklui. Kaip Žvejų
rūmai sutalpins visus norinčius jį pamatyti?“, – jaudinasi A. Švilpa.
Solistų žvaigždynas
Kartu su S. Soltészu į Klaipėdą atvyksta ir
jo žmona, tarptautinį pripažinimą pelniusi
solistė Michaela Selinger. Koncerte taip pat
dalyvaus geriausi šalies solistai: Ieva Pru-

dnikovaitė, Vaidas Vyšniauskas (Kristian
Benedikt), Laimonas Pautienius, Kamilė
Balabonaitė-Bonté. Jubiliatas dainuos duetu su savo mokytoju Vladimiru Prudnikovu. „Duetuose kartu su manimi dainuos ir
KVMT geriausi solistai – Mindaugas Rojus
ir Rita Petrauskaitė“, – žada A. Švilpa.
Jubiliatas ypač šiltai atsiliepia apie teatro
simfoninį orkestrą, kurį jis vadina ypatingu.
„Tai ne pagyrimas, o faktas. Dvi paskutines
vasaras dainavau muzikinio teatro pastatytoje R. Wagnerio operoje „Skrajojantis
olandas“. Tad ne iš nuogirdų, o iš patirties
galiu užtikrinti, kad tai labai aukšto lygio
orkestras. Groti „Skrajojančio olando“ muziką gali tik geriausieji, o aš pastebiu kaip
orkestras tobulėja septynmyliais žingsniais: 2021 metų vasarą muzikantai grojo
dar geriau nei 2020 metais. Mano rečitalio
repertuaras KVMT orkestrui dar prieš dešimtį metų būtų buvęs sunkiai įkandamas,
o dabar jie yra pasiruošę“, – džiaugiasi solistas.
Kiekvieno miesto publika savita ir ypatinga, o A. Švilpa sako nekantriai laukiantis
susitikimo su gimtojo miesto žmonėmis.
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Solistas
Šarūnas Juškevičius –
apie gyvenimą,
paskirtą scenai
Spalio 8-osios Jacques‘o Offenbacho operetė „Orfėjas pragare“ Žvejų rūmuose buvo
dedikuota Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro solisto Šarūno Juškevičiaus jubiliejui. Kolegos kartu su publika minėjo 65-ąjį
vieno pirmųjų KVMT vadovų gimtadienį.
Daug galimybių improvizacijai
„Kai dirbi darbą, kuris tau Dievo skirtas, o
ne primestas – esi laimingas. Sprendžiant
iš to, kad mane jo link už rankos vedė kažkas nematomas ir nesuvokiamas, manau,
kad muzikinio teatro solistas – tai mano
pašaukimas. Nesijaučiu žinomas. Kartais
gatvėje žmonės sveikinasi, o aš nepažįstu,
pasijuntu nesmagiai... Bet publiką ir visus
žmones aš labai myliu“, – sako baritonas
Š. Juškevičius.
Pasak solisto, charakteriniai personažai,
kaip Stiksas iš „Orfėjas pragare“, su kuriuo
kartu simboliškai pasitiko jubiliejų, jam tinka ir net labai patinka. „Juk užtenka pasižiūrėti į veidrodį ir supranti ką ten matai –
herojinį ar charakterinį tipažą. Scenoje nuo
pat jaunystės aš esu „senas“ arba koks

keistuolis, nevykėlis. Taip mane matydavo
ir mato režisieriai. Bet tai nuostabu: atsiveria daug galimybių improvizacijai“, – nenusimena dainininkas.
Bėgo nuo vadovavimo
Solistas 1987–1989 m. buvo pirmasis naujai įsteigto Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro direktorius. Daugumai žmonių būti
teatro vadovu siekiamybė, tačiau Š. Juškevičius juokiasi jų nesuprantantis. „Kaip galima sulyginti? Kai esi teatro vadovas tau
neša krūvas popierių, išspręsk tą ir aną...
Ir visai šalia, scenoje, repetuoja tavo kolegos, ruošiasi pastatymui ar koncertui ir tu
visa siela nori būti ten. Aš nuo direktoriaus
pareigų bėgau ir 1989 m. man pavyko. Vėl
tapau šio teatro solistu“, – juokiasi jis.
Š. Juškevičius sako, kad pasiūlymų atlikti
vis naujas solines partijas jam niekada netrūko: „vaidmenų savo gyvenime turėjau
daugiau nei 70. Muzikiniame teatre daugybę, Klaipėdos dramos ir Pilies teatruose, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre – po vieną. Darbo buvo visada
ir įvairiausio. Ar kada jutau scenos baimę?
Ne, bet nepasitikėjimas savimi nulėmė
mano gyvenimo kelio pasirinkimą: nedrįsau svajoti apie aktorystę. Buvo ir kitų
aplinkybių. Muzikos mokykloje mokiausi
groti akordeonu, vidurinėje mokykloje nemėgau ir nesisekė matematika, tad tėvai
Nukelta į 17 psl.

Šarūnas Juškevičius – Bartolas G. Rossini operoje „Sevilijos kirpėjas“. KVMT nuotr.

Portretas
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Šarūnas Juškevičius. Asmeninio archyvo nuotr.
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(Boleslovas Juškevičius – buvęs Klaipėdos
dramos teatro direktorius, aktorius ir režisierius; Janina Juškevičienė – pedagogė)
pasiūlė rinktis Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatoriją. Pasinėriau į muziką ir dėl
to visai nesigailiu. Meniška aplinka ugdė
ir sukūrė mano vidinį pasaulį, neatsiejamą
nuo muzikos ir teatro, o muzikinis teatras
šias dvi sritis sujungė“.
Universitetu tapo scena
Š. Juškevičius pasakoja, kad į didžiąją sceną jį atvedė profesorius Kazys Kšanas, tuo
metu vadovęs Klaipėdos liaudies operai.
„Tai jis pamatė manyje būsimą charakterinių vaidmenų atlikėją. 1978 m. K. Kšanas statė linksmą Carlo Millöckerio operetę „Studentas elgeta“. Tai tapo lemtingu
mano gyvenimo posūkiu. Pradžioje vienas
nedidelis vaidmuo, paskui – kitas, vis didesni, ryškesni. Pirmąja mano pedagoge
buvo Vida Kuraitė, vėliau mano balsą tobulino Antanas Bajerčius. Taip atsirado
vokalinė patirtis, o aktorystės meno niekas nemokė. Ką turėjau atsinešęs iš Dievulio, su režisieriaus pagalba „pašlifuodavau“, tad mano „universitetu“ tapo scena
ir spektakliai. Viskas atėjo su patirtimi“,
– akcentuoja žinomas solistas. „Likimas
lėmė nemažai charakterinių vaidmenų, bet
mylimiausi liko tik keli. Tai pirmasis Pifkės
vaidmuo minėtoje operetėje „Studentas

elgeta“, kunigaikščio Bazilio Bazilovičiaus
vaidmuo Franzo Leháro operetėje „Grafas
Liuksemburgas“, Bartolas Gioacchino Rossini operoje „Sevilijos kirpėjas“, Pičemas
Bertolto Brechto ir Kurto Weillio „Trijų grašių operoje“ ir, žinoma, Tevje Jerry Bocko
miuzikle „Smuikininkas ant stogo“.
Nuo solisto iki režisieriaus
Šarūnas Juškevičius 1975 m. Klaipėdos
S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje baigė muzikos teorijos specialybę, o
1979 m. Vilniaus konservatorijos Klaipėdos pedagoginiame fakultete gavo muzikos mokytojo diplomą. 1979–1984 m.
mokytojavo Kretingos rajono Kartenos vidurinėje. mokykloje. 1995–2008 m. dėstė Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje.
2003–2018 m. dėstė Klaipėdos universiteto Menų akademijos Teatro katedroje (docentas), o nuo 2018 m. – Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos
fakultete. 1996–2011 m. buvo Klaipėdos
S. Šimkaus konservatorijos lietuviškos
muzikos ansamblio „Kupolė“ solistas. Su
šiuo ansambliu gastroliavo Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, Italijoje, Šveicarijoje.
1984–1986 m. buvo Klaipėdos liaudies
operos teatro solistas. 1987 m., pradėjus
veikti Klaipėdos valstybiniam muzikiniam
teatrui, tapo jo direktoriumi. Nuo 1989 m.
– šio teatro solistas.

Scenos džentelmenu tituluojamas solistas
sukūrė daugybę vaidmenų operose, operetėse, miuzikluose ir dramos spektakliuose. 1999 m. jis buvo nominuotas Kristoforo apdovanojimui už vaidmenis Arthuro
Honeggero dramatinėje oratorijoje „Žana
d‘Ark ant laužo“ ir Fredericko Loewe operetėje „Mano puikioji ledi“. 2005 m. nominuotas Auksiniam scenos kryžiui už vaidmenį Imre‘s Kálmáno operetėje „Čardašo
karalienė“. 2009 m. apdovanotas Padėkos
kauke Metų aktoriaus nominacijoje.
Š. Juškevičius režisavo keliolika Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro teatralizuotų
koncertų. Tarp jų – „All for Love“, „Meilės
rojaus beieškant“, „Nuo baroko iki roko“,
„Tegyvuoja Ispanija“, „Operetė – mano
meilė“, „Aš myliu miuziklą“. 2003–2004 m.
režisavo koncertus Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume.
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Muzikinis teatras kviečia šventes pasitikti su „Spragtuku“ ir „Orfėjumi pragare“
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kviečia gražiausias metų šventes pasitikti kartu. Į šv. Kalėdų stebuklą palydės šokio spektaklis „Spragtukas“,
o į Naujųjų sutikimo siautulį įsuks kankanas iš Jacques‘o Offenbacho operetės „Orfėjas pragare“.
Klaidins virtualūs vaizdai
Gruodžio 16 d. „Avia Solutions Group“ arenoje Vilniuje, o gruodžio 22 d. „Švyturio“
arenoje, Klaipėdoje užgims Kalėdinis Piotro
Čaikovskio „Spragtuko“ stebuklas.
Mažame Vokietijos miestelyje kalėdinio vakaro metu mergaitė Klara iš savo krikštatėvio senojo Droselmajerio dovanų gauna
keistą lėlę – neišvaizdų Spragtuką. Išėjus
svečiams ir laikrodžiui išmušus vidurnaktį, Klara atsiduria stebuklingame pasaulyje,
kuriame atgiję žaislai kovoja su pilkų pelių
būriais. Jiems vadovaujantis Pelių karalius
pralaimi prieš Spragtuką, ir šis virsta gražiu jaunuoliu – Princu. Dviese su Klara jiedu keliauja po pasakų šalis. O rytą mergaitė
pabunda iš sapno su lėle rankose...
„Spragtuką“ Klaipėdoje 2019 m. pastatė
garsus rusų choreografas Kirilas Simonovas, padedamas kostiumus ir scenografiją
spektakliui sukūrusių dailininkų Jekaterinos
Zlajos ir Aleksandro Barmenkovo, taip pat
šviesų dailininko Jevgenijaus Vinogradovo.
Sceną puošia gigantiškos dekoracijos, o išmanūs Linarto Urniežio vaizdo projekcijų
sprendimai stebina skaitmeninės realybės
tikroviškumu. Žiūrovų regimą pilį, Kalėdinę
eglę, pelių kariuomenę, net pūgos snaiges

spektaklyje čia sunku atskirti nuo tikrų. Akį
traukia ir netikėtos sceninių kostiumų detalės. Beje, spektaklio metu kiekvienam šokėjui teks pakeisti net keletą kostiumų.

ma kaip šokio spektaklių „Faustas“, „Romeo ir
Džuljeta“ pagrindinių partijų atlikėja. Jos partneriu taps premjeriniame „Spragtuke“ 2019
m. sužibėjęs Spragtukas-Princas – Mykhailo
Mordasov. O štai 2019 m. Klarą šokusi Kira
Tykhonova, deja, KVMT baleto trupę paliko,
nes Klaipėdoje sutiko savo širdies Princą...

Nukelta į 19 psl.

Oleksandra Borodina. Asm. albumo nuotr.

Pirmoji Klara jau sutiko Princą
Klaros partiją „Spragtuke“ pirmą kartą atliks
Oleksandra Borodina, publikai gerai pažįsta-

Bene labiausiai intriguojantis krikštamotės
Droselmajer vaidmuo patikėtas patyrusiai
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro
vedančiajai solistei, šokių mokyklos įkūrėjai
ir vadovei Olgai Konošenko. Pastatyme taip
pat šoks Yanas Malaki (Fricas), Aušra Krasauskaitė (Frau Štalbaum), Danylo Butenko
(Ponas Štalbaumas / Pelių Karalius) ir visa
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto trupė.
Daugeliui kūrėjų taptų iššūkiu klasikinį baletą pritaikyti universalioms arenoms, bet
tik ne K. Simonovui, jau stačiusiam šį baletą
su įvairių šalių baleto trupėmis. „P. Čaikovskis parašė tokią nuostabią muziką, kad ji gyvuos ilgiau nei amžinybę. Planeta išnyks, o
ši muzika vis dar skambės kažkur astraluose… „Spragtukas“ – nemirtingas kūrinys. Ir
tai mane įkvepia prie šio kūrinio grįžti vėl ir
vėl“, – įsitikinęs choreografas.
„Spragtukas“ laikomas vienu gražiausių
P. Čaikovskio kūrinių, o gyvas jo atlikimas er-

Mykhailo Mordasov – Princas Spragtukas. Martyno Aleksos nuotr.
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Olga Konošenko – Frau Droselmajer. Martyno Aleksos nuotr.
Atkelta iš 16 psl.

dvę užpildo stebuklu. Muzikos vadovas, teatro vyriausiasis dirigentas Tomas Ambrozaitis sako, kad ši muzika – kietas riešutas
orkestrui, tačiau skamba – genialiai. „Girdėsime tokią „Spragtuko“ muzikinę versiją,
kokią ją sukūrė genialusis P. Čaikovskis“, –
tvirtina T. Ambrozaitis. Šiame „Spragtuke“
bus galima išgirsti ir retai girdimą instrumentą čelestą, kurio skleidžiamas garsas
primena varpelių skambėjimą.
Kankano ritmu
Gruodžio 29-ąją Klaipėdos Žvejų rūmuose
rodoma Jacques‘o Offenbacho operetė „Or-

fėjas pragare“ vėl pajuoks visuomenės stereotipus ir kvies linksmai pašėlti belaukiant
Naujųjų!
Būtent ši operetė, pirmąkart suvaidinta
Paryžiuje 1858 m., Europos scenose įtvirtino ir išpopuliarino garsųjį kabareto šokį
– kankaną. XIX amžiuje Paryžius buvo žėrintis pramogų pasaulio centras, o kompozitoriui J. Offenbachui patiko laužyti nusistovėjusias „rimtosios operos“ tradicijas. Jo
operetėje „Orfėjas pragare“ regime ironišką
antikinio mito apie Orfėją ir Euridikę versiją, parodijuojančią šeimyninio gyvenimo realybę: kartu gyvendami Euridikė ir Orfėjas
pavargo vienas nuo kito. Euridikė jaučiasi
apleista, ją erzina vyro aistra muzikai. Savo
ruožtu Orfėją žeidžia žmonos abejingumas
jo talentui. Atšalę tarpusavio santykiai verčia sutuoktinius dairytis kitos draugijos...
Tada ir prasideda nuotykiai.
„Operetė įtraukia žiūrovą, leidžia jam scenoje atpažinti save, sarkastiškai pasijuokti
iš kaimyno ar vaizduojamo politiko. „Orfėjas
pragare“ – tarsi kreivų veidrodžių karalystė.
Euridikė netgi didžiojoje Žvejų rūmų scenoje
neranda kur pasislėpti nuo savo vyro Orfėjo griežiamų genialių melodijų...“, –pasakojo
vyriausiasis dirigentas Tomas Ambrozaitis.
Kam atiteko sudėtingiausia misija?
Anot režisierės Rūtos Bunikytės, ši operetė
– tai ironiška pasaka suaugusiesiems apie
žmonių santykius, kurioje mitologiniai ir
kartu realūs personažai trokšta išlieti savo
širdgėlą ir paragauti Edeno sodo vaisių. „Tai
– maištas prieš kontrolę ir asmeninius suvaržymus: čia drąsiai juokiamasi iš žmonių
ydų ir bendravimo klišių, iš klasikinių moralės nuostatų. Spektaklyje gausu ryškių

Rita Petrauskaitė – Euridikė. KVMT nuotr.

personažų, išraiškingų kostiumų ir smagių
šokių... Ir, žinoma, sulauksite velniškai laimingos pabaigos“, – žada R. Bunikytė.
Operetėje tiek daug judesio, kad čia nejuda
tik statulos... Beje, operetės veiksmas vyksta ant laiptų, tad judesius, šokius teko gerai
apgalvoti ir tiksliai apskaičiuoti. Tad choreografijai įtakos turėjo ir neeilinė scenografija,
ir kostiumai. „Čia šokama nuo dangaus iki
pragaro ir atgal“, – intriguoja choreografė
Inga Briazkalovaitė. Sudėtingiausia misija,
norint judėti laiptais, tenka veikėjui Aristėjui, kuris scenoje avi nedidelius kojūkus primenančius aukštakulnius, vaizduojančius
velnio kanopas.
Vaidmenis operetėje atliks Muzikinio teatro solistai: Euridike taps Rita Petrauskaitė,

Orfėju – Kęstutis Nevulis, Aristėju – Tadas
Jakas, Publikos nuomone – Dalia Kužmarskytė, Jupiteriu – Mindaugas Rojus, Venera –
Judita Butkytė-Komovienė, Diana – Gabrielė Kuzmickaitė, Minerva – Dina Mataitienė,
Amūru – Rasa Ulteravičiūtė-Kazlauskienė,
Stiksu – Šarūnas Juškevičius, Junona – Reda
Jucevičienė, Merkurijumi – Gytis Šimelionis.
Švęskime kartu!

19

Bendraukime!
www.klaipedosmuzikinis.lt
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
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