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AuSra Gineityte:

,Mano lemtis baletas“

Ausra Gineityté (g. 1962) - lietuviu baleto solisté,
pedagogé. 1980 m. baigusi M. K. Ciurlionio meny
baleto
mokykla, iki 2001 m. buvo Lietuvos operos
teatro solisté, 1998-2012 m. - Anzelikos Cholinos
Sokio teatro solisté, nuo 1995 m. pabaigos desto
Nacionalinés M. K. Ciurlionio menu mokyklos Baleto skyriuje charakterini Soki.

ir

Jurate Terleckaite
Turbut visi Lietuvoje iSugdyti baleto Sokejai nuéjo panasu kelia. Viena jo atkarpu - Sokiy burelis ir jame sutikta mokytoja - geroji féja, kuri paskatino stoti
ji M. K. Ciurlionio
menu mokykla. Ar
Ausra,
Jusu, gerbiama
istorija panasi?
Mano istorija neiSsiskiria i8 kitu. SeSeriu
pradéjau lankyti Sokiy btreli Gelezinkelininkyu
kulttros rumuose, kur pirmoji mano mokytoja
buvo baleto zvaigzdé Marija Juozapaityte-Kelbauskiené. Paskui Sokio moke buvusi baleto
artiste Viktorija Lipnickaité-Bauliené. Abi jos
ragino mane stoti i M. K. Ciurlionio meny mokykla. Paklausiati. Priemé. Mokykloje klasiki-

nio Sokio moké Leokadija Sveikauskaité-DumSaitiené. Man labai pasiseke, kad buvau jos
mokiné. Iki Siol ja myliu ir gerbiu. Laime lydéjo ir atéjus LNOBT, nes iS karto pradéjo
globoti pedagogé repetitoré Lidija Sulga-Tasolismuleviciené. Ji is karto pakvieté mane
buvo
Tai
nepaprastai
tams skirtas pamokas.
idomu ir naudinga. Lidija - labai subtili pedagogé, taikli, giliai ir kruopS¢iai kapstanti. Solo
vaidmenis ruoSiau ir su pedagoge repetitore
ij

i

Lilijana DiSlere (su ja esu repetavusi Makbetq), teko repetuoti su Henriku Baniu ir Vaclovu Sasnausku. Nuostabi patirtis buvo dirbti su
fantastisku pedagogu Jonu Katakinu. Baletas
nuostabus ir tuo, kad Sokejas per visa karjera
turi mokytoja, repetitoriu, ko neturi nei muzikantai, nei dailininkai.

Svarstau, kad Sokio mokyklu, bureliu
mokytojai yra nepakankamai jvertinti. Be ju pasiaukojamo darbo ne viena
zvaigzdeé nebutu suzibéjusi. Ka manote?
Kaip ziurite i ju vaidmeni?
Repetitoriai, kaip ir sporto treneriai, visa
laika Salia: stebi, susako pastabas, net fizini
krivi paskirsto, augina kaip vaika, moko meninés israiskos. Ju algos neatitinka darbo sanaudu. Pedagogo darbas nesibaigia pamoka ar repeticija. Kad ir kur bitum, galvoji, kaip geriau
vesti pamoka. Tai atima daug laiko, tam butinas atsidavimas, pasiSventimas. IS mokiniu
nelaukiu nei garbinimo, nei ditirambu. Nera
didesnio dziaugsmo, kaip matyti buvusius
mokinius gerai Sokancius. Is LNOBT visada
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iSeinu pakilios nuotaikos. Buve mokiniai prieje
sveikinasi, praSo pastabu. Su visais stengiausi

bendrauti geruoju, padéti, nors kartais tekda-

vo ir griezciau pakalbéti.
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Tai gal valdzia turetu pakelti atlyginima?
Nepasaky¢ciau, kad vargstu. Per daug nesuku galvos del pinigu, nesiekiu susikrauti
turtu. Noreciau, kad uztektu pinigu ir laiko
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kelionems.

Anais laikais nebuvo galimybes tobulintis tvairiuose kursuose. Jusu. mokytoja
L. Sveikauskaite-DumSaitiené, labai talentinga pedagogeé, paruosé Jus profesionalios balerinos karjerai ir gyvenimui.
LNOBT pedagogé

repetitoré

L. Sulga-Ta-

muleviciene taip pat ugde Jusu profesionaluma. Prisiminkite jas.
L. DumSaitiené buvo puiki pedagogé, pasak
mano mamos, ji man buvo kaip antra mama.
Bendrabutyje gyvenusios mergaités ypac¢ juto
baigiant
jos globa. Mes sveciuodavomes pas
mokykla scenai padovanojo savo papuoSalus, kuriu dali iSsaugojau. Véliau aplankydavo

ja,

Dalia balete Dalia

teatre, pasveikindavo pagimdzius kudiki, yra
sunaus kriksto mama. Ji suspe-

mano vyresniojo

davo visur: aplankydavo koleges, pakviesdavo
pas save i svecius, lankydavosi baleto ir teatro
spektakliuose, o paskui susakydavo pastabas.
Ji ugdé istverme, charakteri, fizinius duomenis,
Sokio technika. Lyg tarp kitko pasakydavo: ,,AS
nurodau pastabas
vienai, aStuntai. Galvokite pacios, nes teatre jusu bus nebe aStuonios,
o trisdeSimt aStuonios, ir niekas individualiu
pastabu nesakys, pacios turésite savimi pasirupinti.“ Turejo gera humoro jausma. Rugséjo
ne tik i$ savo
1-aja gaudavo daugiausia géliu,
mokiniu, bet ir iS tu, su kuriomis repetuodavo
Pelene. Visi ja mégo, nes buvo jdomi, stipri asmenybé, o kartu ir labai paprasta.
Dar mokykloje su L. DumSaitiene buvau paruosusi Alyvu Féjos variacija is baleto MieganCioji grazuole. Atejusi i teatra, pateikiau paraiska atlikti Si vaidmeni. Esu dékinga to meto
Baleto trupeés meno vadovui Vytautui Brazdyliui, kad sudaré tam salygas. Jis labai reme ir
skatino ciurlioniukus. Anuomet taikyta tokia
praktika: pasirenki norima vaidmeni ir susirandi repetitoriu, kuris noréty su tavimi dirbti.
Tada vyksta perzitra ir komisija sprendzia, ar

tik

ir

busi itrauktas

i

repertuara.
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Alyvy féja balete Mieganciojii grazuolé

Kaip tik tuo metu LNOBT staté Miegancigqjq
grazuole. Paprasiau L. Sulgos padéti parengti Alyvu Féejos vaidmenij, patekau j Alyvyu Féju
sudétj ir atlikau Si vaidmeni iki darbo teatre
pabaigos. Nors jis laikomas antraeiliu soliniu,
bet pagrindas klasikinis.
Véliau LNOBT vadovybé skyré stazuote Leningrade (Sankt Peterburge) pas Irina Kolpakova. Ten surepetavau Alyvy Féja ir kitus repertua,

ro vaidmenis. I. Kolpakova pripazino, kad Alyvu
Fejos vaidmuo atitinka mano fizinius duomenis
ir baleto technika. Viena kita mokiné ir dabar
papraso manes pakonsultuoti dél Sio vaidmens.
Su L. Sulga ruogiau ir kitus klasikinius ir
charakterinius vaidmenis. Artistai, su kuriais
ji repetuodavo, iSsiskyré subtilumu, buvo matyti jos ranka. Labai dziaugiuosi, kad teko su

ja daug dirbti.

Kai Miegancioji grazuolé buvo perstatoma,
repetavome su Ninel Kurgapkina. Beje, pirma karta statant $i spektakli buvo atvykusi
Kolpakova. Visada dirbome su atvykusiais repetitoriais, jokiu kursu nebuvo. O dabar kiek
galimybiu tobuleti!

I.

ir

pavyksta susidraugauti
su jauduliu? Kada - scenoje ar destydama mokyklos klaséje - labiau ji jauCciate? Paprastai kaip tik jaudulj kaltiname del nesékmeés konkurse, varzybose,
scenoje.

Ar pavykdavo

Su jauduliu susidraugauti nori nenori tenka.
Buna atveju, kai jis pakiSa koja. Esame gyvi
zmoneés, vienas spektaklis pavyksta geriau, kitas - prasciau. Begant metams iSmoksti Sokti
drebanciomis kojomis, suvaldyti jaudulj. O kartais jaudulys iSeina j gera. Stai Sviesaus atminimo J. Katakino kurybos vakare Sokau viena
Jurijaus Smorigino sukurta numerj - dueta su
J. Katakinu. Premjerose atiduodavau save visa,
netausojau saves. Kita diena Sokau Mieganciojoje grazuoléje. L. DumSaitiené po spektaklio
priéjusi taré: ,Zinai, viskas buvo gerai, bet
Siandien nebuvo to spindesio, kaip kad kituose
spektakliuose.“ Tai tiesa, emociSkai buvau iSsekusi. Jei jaudulio visai néra, nebéra Sviezumo.
Saléje prieS mokinius nesijaudinu, nebent
jie atlieka nauja mano Sokj. Bet tada ima ne
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Mirstanti gulbé (1989 m.)

jaudulys, o nervai. Taip nutinka per baigiamuosius egzaminus atliekant mano sukurta choreografija. Ir kuo mokinys geresnis, tuo didesnis
jaudulys. Saves net klausiu, ar labiau jaudindavausi pati eidama j scena, ar dabar. Ir ne todel,
kad mokiniai nepasirenge... Tiesiog neramu,
kad kas negera nenutiktu, kad ant prakaito laSelio nepaslystu, neuzliptu ant pédos
pan.
Nors neitikétina, bet jauduli gali kelti ir tobulai atliktas vaidmuo. Kai suSokau Motery
dainy premjeroje, daugelis sveikino sakydami,
kad ypa¢ gerai atlikau savo vaidmeni. Bet kituose spektakliuose zitrovai vél tikéjosi kazko naujo. Tada kildavo jaudulys, kaip islaikyti
pasiekta lygi. Ne Siaip sau mokiniams aiskinu:
»Publika yra ziauri, ji nori dar, daugiau, ji ta
jau mate, o tu esi toks pat.” Taigi svarbu iSlaikyti iskelta kartele, nes stovéjimas vietoje - tai
leidimasis Zemyn.

ir

Jusu, vaidmenys pasizymeéjo elegancija,
uzbaigtumu, Sokote muzika. Kas labiau-

siai padédavo rasti vaidmens rakta?

Sokau daug ka, ir ne vien tai, kas patinka.
skiriamas pagal fizinius,
techninius artisto duomenis, iSvaizda. Mokiniams sakau, kad mazai teks Sokti vaidmenu,
Be abejo, vaidmuo

kurie patiks, turés juos prisijaukinti.
Nelengva atsakyti, kas padedavo. [kvepia
choreografija, muzika, personazas. Svarbu,
ar vaidmuo dramaturginis, ar tiesiog emocinis. Mano galva, Sokis turi buti vaidmuo, tam
tikra dramaturgija, 0 ne vien sausas judesiu,
choreografijos junginiu atlikimas.

ArtistiSkumas igimtas ar igytas?
Turbut igimtas. Nors pati neturiu, su kuo
lyginti, bet is mokiniu matau, kad tai igimta.

Zinoma, kazkiek ir i8mokstama. Paklausta, ar
talentas, ar darbas-svarbiau, atsakau: viena,
ir kita. Be darbo talento nebus.
Baleto Sokéjui labai svarbu charakteris. Reikia nebijoti scenoje buti drasiam, rySkiam, nors
neréksmingam, savotiSkai apsinuoginti, ilisti i
kita asmeni. Scenoje butina itaiga. Musu Eglé
Spokaité visa tai turéjo, uZtat ir buvo Zvaigzdé.

ir

Kaip sovietmeciu pavyko isSsiugdyti individualuma? Juk buvome auklejami pa-

gal viena kurpali.
Daugelis

gyvenome

sovietmeciu,

o

kiek

daug individualybiu subrendo.

Kas Jums, dabar pedagogei, labiausiai padeda-ugdyti asmenybes, individualybes?
M. K. Ciurlionio menu mokykloje dirbu jau
27 metus. IS pradziu viska dariau apgraibom,
kaip tamsiame kambaryje. Dirbant pamazu
ejo patirtis. Ismokau aiSkinti pasitelkusi anatomijos duomenis, emocijy niuansus. Pedagoginés veiklos pradzioje maciau, kad mokiniai
mane kopijuoja. Dabar tam tikrus rémus, kaleidziu jiems patiems ieSkononus susakau
ti, kurti. Nustojau bijoti nesusiSnekéjimo su
mokiniais. Su vienais susiklosto labai geras
rysys, su kitais - ne. Visiems vienodai geras
nebusi. Programa ta pati, ja kartoju, bet ateina
kiti mokiniai, ir vél viskas prasideda is naujo.
Mokiniai jau yra individualybés, reikia jas pastebéti, iSlaisvinti. Buna taisytinu, gludintinu
dalyku. Taip individualybés ir auga. Mokytojo
misija - tik padeti.

at-

ir

Kokios naujos patirties igavote bendradarbiaudama su choreografe Anzelika

Cholina

ir jos teatru?
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Tai nuostabi patirtis. Anzelika kuria labiau

draminj baleta, kur esama techninio Sokio, bet
tai néra baleto Sokio technika. Motery dainos
buvo pirmas spektaklis, kur] stateme su dramos aktoriais. Dramos aktoriy ir baleto artistu
$0ki labai tiksliai apibudino aktoré Dalia Micheleviciaté: ,Baleto Sokéjai pirmiausia atsispiria nuo judesio, choreografijos, o dramos
aktoriai pradeda nuo turinio ir taip Iprasmina
judesi.“ Darbas su aktoriais scenoje buvo nejkainojama patirtis. Spektaklyje Karmen Sokau
su Vaidu Martinaiciu, véliau - su Sauliumi Balandziu. Dramos aktoriai, kordebaletas - visi
buvo individualybés.
Per Karmen spektakli ypac pavargdavau,
nors techniskai tai ne baletas. Mindaugo Bauzio, musu baleto zvaigzdes, klausiau: ,,Kodel
po baleto jauciuosi maziau pavargusi negu
po Karmen spektaklio?” Jis pasake: ,,Todel,
kad Gia tu darai viska is tikruju, o balete mes
gal daugiau vaidiname.” Emocinis krivis turi
buti taiklus, individualus, bet neperspaustas.
Acit Anzelikai uz jos ypatinga gebéjima, Dievo dovana parinkti tinkamus atlikéjus. Labai

Gatwes Soxéia balete Don Kichotas (Espada
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dziaugiuosi, kad teko su ja dirbti. Ypa¢ branviegus man Medéjos vaidmuo LNOBT
nas svarbiausiu ir idomiausiu mano vaidmeny

tai

teatre.

Jusu ir Voldemaro Chlebinsko partnerysté Don Kichote buvo tobula.
meistrystes paslaptis?

Kur

Sios

Bent jau ispanu, Cigonu, vengryu vaidmenyse, kuriuos Sokau su V. Chlebinsku Don Kichote, Gulbiy ezere, Raimondoje, néra bendru
susilietimu, dueto kaip tokio, téra vienas kitas

rankos padavimas, apvedimas, apsikabinimas.
Vyrauja akiu kontaktas, kuno kalba. Valdui
ypa¢ puikiai pavykdavo akiu kontaktas. Cia jis
buvo nepakartojamas.

ir

chaPuikus Jusu scenos partneris buvo
rizmatiskasis Genadijus Skorobogatovas.
Su juo Sokau Makbete, Don Kichote. Tai
buvo itin rySkus, vyriskas baleto artistas, ieskantis ir nepaprastai Siltas zmogus, partneris,

- Voldemaras Chlebinskas)
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Meilé

Su Vaidotu Martinaiciu spektaklyje Karmen

Motery dainos

t.

y. ziopciojome.
opera, o mes tik vaidinome,
Po pirmuju bandymy atsisakiau, bet rezisieré
prikalbino dirbti toliau. Po bandymu pasikeite
ir Jurgelio vaidmens atlikéjas - ji kure Rimantas Bagdzevicius. Buvo sunku, bet be galo idomu. Susipazinau su puikiais operos ir dramos
artistais iS visos Lietuvos. Buvo filmuojama labai graziose vietose: Baisogalos rumuose, Paluséje, RumSiskése.

asmenybe. O pradzia tokia, kad netikétai buvome paskirti per viena diena iSmokti ir scenoje atlikti ispanu Soki Gulbiu ezere, kurio net
mokykloje nebuvau repetavusi. ISvakarése susipazinome su choreografija, o kita vakara jau
turéjome Sokti.

-

Kaip atsitiko, kad paragavote ir kino
aktorés duonos
istoriniame filme Dalia sukuréte pagrindini vaidmenj? Kuo

Jums

Sis

Ar Si patirtis véliau padéjo Sokant bale-

vaidmuo ypatingas?

Tai vel nauja patirtis. Muzikiniu televizijos
filmu rezisieré Jadvyga Januleviciuté pakvieté i bandymus ir buvau patvirtinta. Tai buvo

to spektakliuose?

©

Ji tikrai buvo naudinga, praturtinanti daugeliu prasmiu.

J.
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Kur Jusu jaunatviskumo paslaptis?

Visos balerinos jaunatviskos, tai lemia darbo
specifika. Kariais girdziu sakant: ,,Tu elegantiskai eini*, nors biina, kad Sliauziu nuleista nugaar dramos aktoriu visada pazinsi
ra. Dainininka er
iS balso, tegul
buityje kalbétu, o Sokéjo kuna
judesys. Sukiuzti, pasenti neleiperformu
dzia ir darbas su mokiniais. Acit jiems!
Ciurlioniukai
nai isirézia ju
ir

-

ean

ae

Bet cae
maziukai yra
.
sjams reikia temperamento. Typeasitiati bijanciam vaikui sun:
kiau pasireiksi, nes scenoje turi biti rySkus.

Ar privalu mokiniams laikytis dietos?

Dabar - jokiu dietu, o Sokdama laikiausi valgymo rezimo, ypac po dveju motinystés atostogu, ilgesniu treumu. Dabar produktu kiek nori,
anuomet parduotuvése vaisiu, darzoviu, pasi<cimas
skurdus. Jogurto is viso nebuvo.
Kti kefyro, pasuky. Energijos
Galéjai 2
pasisemd
e if vitaminu. Pries spektakli
eleuterokoko laSiuku.
gliukozés,
gerdavome
Dabar gelime pasirinkti, kas individualiai tinka. Men, pevyzdziui, tikdavo valgyti tris kartus
per diena. o ne penkis
oO

Kas Jums buvo balerinos etalonas, kai
mokéiés, kai Sokote, ir kas yra dabar?

AKIMIRKEKA
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nors grimo kambaryje, pabuti kartu, aptarti,
kaip sekési. Labai brangintini dalykai, norétusi, kad jie butu daznesni.
Man isskirtinai brangus vaidmenys vienaveiksmiuose J. Smorigino baletuose Kelias
(Moteris), Albos namai (Angustija), Makbetas
(Ledi Makbet), taip pat A. Cholinos Medejoje
(Medéja). Dabar zaviuosi Boriso Eifmano, Kirillo Simonovo, Martyno Rimeikio choreografija, deja, ju pastatymuose neteko Sokti, nors
buciau labai noréjusi.
Labai mégstu Siuolaikini Soki. Kai aS mokiausi mokykloje, buvo tik klasikinio ir lietuviy,
liaudies Sokio specializacijos. Po aStuntos klasés vykdavo atranka: vieni j klasikinj baleta,
kiti i liaudies Soki. Dabar liaudies Sokio klasiu,
nebéra, bet yra Siuolaikinis Sokis. Net nezinau,
kaip butu buve man, gal buciau pasirinkusi

pastaraji.

Kaip apibudintumete santykius su choreografais: ar tai buvo kurybinis bendradarbiavimas, ar nurodymu vykdymas?

Sokéjas turi vykdyti komandas - atlikti vaidmeni pagal choreografija. Klasikos kanonai
grieztesni, bet ir ten galima individualiai pasireik&8ti. Siuolaikiné choreografija taip pat turi
kanonus, bet J. Smoriginas ir A. Cholina leisdavo varijuoti. Neteko susidurti su situacija,
kad choreografas pasakytu: ,,Daryk, kaip as
noriu.” Gal ir nepraSydavau, ko nereikia.

Vienes is balerinos etalony vaikysteéje ir da2
kaja. Jos itaiga buvo nejtiketiko ir du Sokéjai vyrai - Maris
dabar man
andras Godunovas.
Liepa
patinka Sylvie Guillem, Mariajie pat

Ir

Pastaraja maciau LNOBT spektaklyje Baiederé. Tiesiog nereali!

nela

Nuamez.

Smorigino Kelias (1982 m.), kuriame
Sokote Jas, Vijolé Parutyté, Valentina

J.

Tarasova ir Raimundas Maskalitnas,
buvo tarsi Sviezio oro gusis, naujas reiSkinys to meto Lietuvos baleto pasaulyje.
Prisiminkite Sia patirti.

ee.

Taip. tai buvo, kaip sako ispanai, ,,eso es“
Smorigino diplominis darbas
Tai
do
rburgo) konservatorijoje. Kai
astaté Keturias dramas, o paskui
veli
teatra teatre. [prasta,
- Ma
si

Bea apa

kambari, susako pastabas, o po Siu spektadiu buvo neraSyta tradicija susirinkti kuriame

Su Leokadija Sveikauskaite-Dum$Saitiene
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Su mokiniais

(M. K.

Ciurlionio meny mokyklos baleto skyrius)

Kaip iSgyvenote istorijos luzi - Lietuvos

valstybingumo atkurima?

prigimties nesu kosmopolite, man geriausia Lietuvoje, kur gimiau, uzaugau, kur gyvenu. Man visada gera ¢ia grizti. 1990 m. buvo
didziulis dziaugsmas, visi sekeme ivykius.
1991 m. sausio 13-aja buvo kraupu, bet tikejau, kad bisime laisvi. Dabar vel vyksta protu
nesuvokiami dalykai, bet tikiu, kad Ukraina
laimés, tik kaina nezmoniskai didelé. Pamenu,
kai sausio 13-aja negaléjau is itampos repetuoti, repetitoré L. Sulga pasake: ,,O ka tu gali padaryti? Savo graZiu darbu toliau puosti musu
Lietuvos mena.” A¢it jai.
IS

Dramos aktoriai atkirus nepriklausomybe pasijuto nereikalingi. Ar panaSiai

jautétes ir Jus?
Ne, nesijauciau.

Ar palaikote rySius su buvusiais mo-

kiniais?

Labai dziaugiuosi matydama juos scenoje,
taip pat ir atliekancius buvusias mano partijas. Norétusi visus matyti Sokancius LNOBT,

ir

deja, gyvenimas kitoks. Tai ju pasirinkimas
gerbiu. Mes kartu dirbome, a& jiems padejau, jie susiformavo kaip atlikejai, ir aS negaliu
jiems, pavyzdziui, pasakyti: ,,Tiek i tave idejau,
o tu spjovei ir viska palikai.“
Buvo toks mylimas mokinys Andrius Butkys. Baigdamas mokykla i§ sceninés praktikos
gavo deSimtuka, buvo pakviestas j LNOBT, bet
atsisaké, nuéjo Sokti i Lietuvos ansamblj. Galiausiai baigé prancuzu filologija ir nebeSoka.
Buvo labai smalsus, charizmatiskas Sokéjas,
bet nesileido perkalbamas. Gerbiu jo ir kitu
mokiniu pasirinkima.
Vieni vaikai greiciau supranta pastabas, yra
imlesni - palinkéciau sau daugiau tokiu, bet
neskirstau mokiniy i mylimus ir nemylimus. Su
a$ ji

vienais greitai randu bendra kalba, su kitais
nepavyksta. Jei matau, kad buvau per griezta,
pakéliau balsa, man svarbu atsiprasyti. Geras
zodis, paskatinimas kad ir uz menkiausia pazanga, palaikymas daro stebuklus.
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Butu idomu, jei prisimintumeéte atmosfera mokykloje, moksleiviu santykius
tada, kai moketés.
0 ji buvo griezfortepijono
ir
griezta
ta pedagogé. Turéjau
mokytoja Sofija Laukavi¢itte, bet niekada nesi-

Esu

L.

DumSaitienés mokiné,

jauGiau Zeminama. Etikos mokytojai nepazeispikta, kai kartais
davo. Dabar buna skaudu
baigusieji misu mokykla vieSumoje kalba, raSo
straipsnius, kaip juos Cia vos ne badu marino
ir kaip Gia viskas buvo blogai. Taip dazniausiai
rago tie, kuriems nepavyko saves realizuoti.
Tiek anks¢iau, tiek ir dabar musy mokykloje tarp mokytojy ir mokiniu vyrauja pagarba.
Mano nuomone, niekinti zmogaus negali, neturi teisés, kad ir koks jis butu negabus Sokti.

ir

Ar anuomet vieni Sokejai buvo prote-

guojami, o kiti patirdavo mobinga?

Sioki toki protegavima patyriau mokykloje.
Tai buvo pirmoji mano karjeros ,,tragedija“. Stateme koncertinj numeri Vista su viSciukais pagal
Modesto Musorgskio muzika. AS rengiau Vistos
partija mokytojos L. DumSaitienés klaseje, o kita
Vista buvo primabalerinos Genovaités Sabaliauskaités klasés mokiné. Ir aS, deja, negavau
takart galimybés Sokti baigiamajame koncerte.
Pamenu nusivylimo aSaras. Egzistuoja megstunemégstu, myliu-nemyliu momentas.

Esu labai dékinga choreografui, buvusiam

Baleto trupés vadovui Vytautui Brazdyliui. Kai
karjeros pradzioje gavau pasitilyma Sokti Leningrade Askoldo Makarovo trupeje, jis nieko
nesakydamas apipylé mane trimis naujais soliniais vaidmenimis, tarp ju ir Gatvés Sokéjos
Don Kichote. Jo déka isitvirtinau kaip soliste.
Didelj palaikyma jauciau ir choreografo Elegijaus Bukaicio vadovavimo laikotarpiu. Ka tik
Sokau, viska stengiausi atlikti kuo geriau, vis
délto artimesni man buvo charakteriniai ir
dramatiniai neoklasikiniai vaidmenys.

Sviesaus atminimo Aliodija Ruzgaité
negaléjo gyventi be dvieju dalyku - baleto ir juros. Be ko negalite gyventi Jus?
vandens - be ezero, juros, ir ne bet kokios, o Baltijos! Esu maudziusis Atlanto vandenyne, Vidurzemio jiroje, paauglysteje Juodojoje juroje. Jauciu Atlanto vandenyno,
Vidurzemio jaros dydi, bet mane traukia musy
palyginti nedidelé Baltijos jira, ypac¢ Kursiy
nerija. Vykstu ten kas vasara. Gal $i trauka atéjusi i8 vaikystés, kai pora savaiciy vasarodavome prie ezeru, o paskui - pajuryje.
Be

Mano

ritualas - anksti ryta issimaudyti juro-

je. Vasara prie jaros binu 3-4 savaites. Mokslo
metu pabaigoje jauciuosi Siek tiek pavargusi
nuo baleto - norisi atostogu. Bet tai turbut naturalu net ir labai mylimame darbe. Mégstu ir
keliones, man labai brangus Lietuvos kameriskumas. Ji mazytée, bet Gia visko daug - puikios
architektiros, gery teatru, idomiy zmoniu.
2022

Ar lieka laiko hobiui?
Labai mégstu megzti, skaityti, lankyti dramos spektaklius, parodas. Tai praplecia akirati, suteikia nauju kirybiniu impulsu. O kartais

patinka tiesiog patinginiauti!

Tradicinis klausimas: ko palinkétumeéte M. K. Ciurlionio menu mokyklai, jos
pedagogams, mokiniams jubiliejaus
proga? Puoseléti tai, ka turime, - savo artistinj isskirtinuma. Pamenu latviy choreografés Allos
Sigalovos spektakli Geltonasis tango Nacionaliniame dramos teatre. Zitiréjau i latvius - lyg
ir viskas gerai, bet scenoje pasirode Egle Spokaité ir Mindaugas Bauzys iSkart kaip magnetas patrauké visu démesi. Tad linkiu ir toliau
ieSkoti, puoseleéti individualybes,

iSlaikyti sub-

tilu menini skonj. Linkiu gero rySio, artistams
- tarpusavio partnerystés su pedagogais, chotaikos.
reografais ir, zinoma, geros sveikatos

ir

Kaip jubiliejaus proga apibendrintumete savo gyvenima ir karjera?
Jei gyvenimas bitu duotas dar karta, eiciau
tuo paciu Sokio keliu, kito nejsivaizduoju. Pacituosiu M. BauZi: ,Mane trauké matematika,
bet pasirinkau Soki.“ Kadangi nuo mazens megau judéti, Sokti, dedé Adomas Gineitis ir jo
zmona pasitlé rinktis baleta. Gimiau truputl
per anksti, kai nebuvo atsivérusios sienos, tad
per mazai Sokau Siuolaikinés choreografijos.
Vis déelto nieko nesigailiu, esu patenkinta tiek
kurybiniu, tiek asmeniniu gyvenimu. Sau ir visiems palinké¢iau, kad viskas butu gerai.
Ar norétumete dirbti LNOBT pedagoge

repetitore?

Noré¢ciau dirbti charakteriniy vaidmenu
repetitore, bet kol kas néra galimybiu. Visai
pereiti teatra netraukia, nes nenoriu palikti
ij

mokyklos.

Dekoju uz pokalbi.
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