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Pokalbj pradékime tarsi pratgsdami dokio spektaKio pavadinima: pradzioje nebuvo nieko, 0 buvo
vaikysté. Greta, prisiminkite savo vaikystés itgyvenimus
jsiming ryékiausiai, jspaude Jumyse
giliausia pédsaka?
Pirma atejusi j galva mintis - teatras. 18 vaikystes
nieko geriau nepamenu, kaip lakstyma ilgais Klaipe
dos valstybinio muzikinio teatro koridoriais, kol teveliai biddavo scenoje. Arba kai prasydavau, kad mama
nepalikty mangs namie, nes ,tikrai, prisiekiu, sedésiu
tyliai,
ramiai
ir Zitesiu scenoje repeticija’...Paskeui
pradejau teatre lankyti vaidybos birelj, 0 netruk
nors buvau visai mazute mergaité, iki
baleta, Keista,
diena, kai, pama¢iusi baleto
iol puikiai pamenu
spektaklj, griZusi namo tevams pasakiau, kad noriu
Sokti baleta, Taip viskas
prasidéjo ir vis dar tesiasi iki
Siol..Tokig pamenu vaikyste, kurioje nieko nekeis¢iau
kas
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Sokio spektaklis Pradzioje nebuvo nieko gristas mitologija. Pasidalykite savuoju dio kirinio suvokimu,
koks

jis Jums?

iame Zivilés Baikétytés spektaklyje buvau Laima

Neginau, ar choreografé nujaute, ar tiksliai Zinojo, bet
Bis vaidmuo

Geltc

Aaloneers
ee,
IF
poOkis

palma
vel pastato tave-ant koyu’

man labai patiko ir

tiko, Laima, neSanti

kie

kvienam likimo Zinia, gérj, meile, jungianti vist
ris ir vyrus... Man patil kiekviena,
Ir pats
{ scena {sijausti{ Siq moteri8ka miting bitybe.
darbas vyko labai lengvai, choreografei statant Laimos
Sok, sklande karybinis
jkvépimas. Dziaugiuosi, kad vaidémeny saraéa papildziau dar vienu jdomiu personazu,

vyksta Tarptautinés Sokio dienos
akivaizdoje. Baletas ~ ypatinga Sokio meno forma.
Veikiausiai kiekvienas Sokéjas gali savaip, unikaliai, nusakyti baleta, Taigi kas baletas yra Jums?
Baletas ~ mano gyvenimo biidas. Mano vaikystes
ones igsipildymas, Aistra. Be abejo, ir mano pragySokis mane imoke darbétumo, atsa-

‘Miisy pokalbis

20

S

a

ir

tik) noriai rengiasi
dziaugiasi mano glaustinukemis,
kitais drabudiais, Labai dziugina veikda,
sijonukais
Uukiuosi, Kad ateityje su drabuzéliais darbo tik dauges.
Kostiumas ~ labai svarbi baleto spektallio dalis, js,

ir

taip pat grimas padeda
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Praskleiskite widanga; kokie jausmai wZpliista prie’
spektakij ir jam jvykus?
Prieg spektaklj jaudinuosi, Nesvarbu, kiek karty
ii Sokai, kiekvienas iSéjimas j sceng yra jaudinantis.
Tai didele atsakomybe sau, Zitrovams, teatrui. Ateinu
ankséiau
scena, kad pabiiiau joje, kol dar néra uz
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dangos, kad prisijaukinéiau ja, pajausciau erdve,atlik
Giau kelis judesius. Visada sukalbu malda
papragau
a.a Mamytes, kad padety ir globoty, Po spektaklio at

ir

ir

eina lengvumo
nuovargio jausmas. O retkarciais dar
bina, kad visa spektakl| i§ naujo susoki sapne.

Esate sukirusi daugiau nei dvi degimtis vaidmeny
Iairiuose spektakliuose, Ka galite pasakyti apie
juos ~ artimiausius, tolimiausius, lengviausiai pa‘vykus,

sudétingiausius?

Kiekvienas vaidmuo dave naudos, kiekvienas
buvo savaip svarbus, Patys pirmi vaidmenys
yra

ir

Scena

ls

jy prasidéjo karjera, pavyz
Didzioji Gulbé (Gulbiy egeras), Mirta (Zizel)
Gamzati (Bajaderé). Nors tik arta teko Sokti Ode
buvo nejkainojama
ta-Odile Gulbiy eZere, man
darbas. Olimpija
sunkus
lbai
jaudinantis
patirtis,
Izolda), Karmen
(Kopelija), Blanéefleré (Tristanas
tai vaidmenys,
(Karmen), Mersedes (Don Kichotas)
kuriy atlikti nekantraudavau igeiti
scena. Labai
aZiaugiuosi, kad Krzysztofas Pastoras skiria man
jdomius vaidmenis savo spektakliuose. Vienas mano
mylimiausiy spektakliy yra Bolero ~ mintys, jaus
mai, choreografija, Labai dZiaugiuosi, kad su par
‘meriu Eligijumi Butkumi buvome jvertinti Auksiniu
scenos kryZiumi
dziui:
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Pasidalykite savo pirmuoju baleto meno patyrimu
Sokant.
stebint kaip Zitzrovei
Nepamenu pirmo Sokio if vaikystes, nelabai pame
nu ir Nacionalingje M. K. Giurlionio meny mokyklo
Bet labai gerai prisimenu, kai atéjau dinbti teatra
pirma sezong reikejo Sokti Did2iaja Gulbg spektaklyje
Gulbiy ezeras. AS tokia jauna ir nepatyrusi, o dar reikkejo Sokti kartu
puikiomis baleto solistemis, kurios
buvo labiau patyrusios nei
Kaip a8 jaudinausi..Buvo
sunkus debiutas, bet uétat jsiminiau visam gyvenimul.
dar pamenu, kaip jau antrame teatro sezone ruoéiau
Mirtos vaidmeni spektaklyje Zizel. Vienas sunkiausiy,
bet mylimiausiy mano vaidmeny,
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Klasikinis baletas ~ tai Sokis su puantais, Papasaapie éiuos ypatingus batelius. Koks jausmas
Sokti avint puantus?
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turite vaidmenj, apie kur tyliai svajojate? Galbat
ivardytuméte ~ kad iSsipildyty?
Nuo mokyklos laiky svajojau sugokti Kitii spekta
klyje Don Kichotas. Gal kada ir iésipildys svajone.
Ar

LNOBT Sokate desimtmeti, koks jis Jums?
Sis mano desimtmetis teatre buvo labai jvairus ir
idomus, Buvo labai gery ir labai sunkiy laikotarpiy, Bet
kiekvienas
dave ka nors gera,

jy

ig

baleto mokyklos laiky, kai pradejau mo
Pamenu
kytis stoveti ant puanty. Pirmi mano puantai buvo lie
tuvigki. Juos gaudavome
teatre jau dirbanéiy bale
Skaudedavo
pédas,
nagus, nutrindavo pirstukus.
riny,
Gelbedavomes, kaip galejome: i tualetiniu popieriumi
vyniodavome kojas, ir vatos { vidy prisikimédavome,
kad baty minkééiau. O veliau Lietuva pradéjo vezti
usienietiskus puantus ~ buvo tikras dZiaugsmas ko
joms. Siandien dokame su kokybiSkais puantais. Taila
bai palengvina miisy darba, be to, per tiek darbo mety
pédos jau pripratusios atlaikyti didelj krdvi

if
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ir drabudius gokéjams kuriate, 2016 m. pristatéte kolekcijg, Kas Jums, balerinai, yra drabuzis,
‘kostiumas, grimas? Kiek visa tai reikéminga kuriant
vvaidmeni, persikanijant, tampant kita?
Neslepsiu, labai megstu stilingai, madingai rengtis,
kai yra proga ~ pasipuosti. Tad
darbe man labai svar
bu, kaip atrodau, Kartais naujas ar mylimas darbo dra
uzélis gal lemti visos dienos nuotaika
darbinguma,
tai kodel gi nevilketi? DZiaugiuosi, kad turiu savo vardo
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drabu2iy Sokéjams
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spektaklio Piaf

komybés, ryZto, valios, kantrybés, uzaugino man antra:
ja oda, Vieni pliusai!(nusijuokia) Zinoma, bina sunkiy
akimirky, iSgyvenimy, nesékmiy, traumy, skausmy,
bet Sokis paima vel pastato tave ant kojy

okite

jsimintiniausi, nes nuo

Laima spektaklyje Pradzioje nebuve nieko

enon
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Mergina spektaklyje Stebuklingas mandarinas
Mokétés Nacionalinéje M. K. Giurlionio meny mokyKaip menate mokymosi meta?
Mokykla prisimenu kuo geriausial. Buvo sunku ir
kkrQvis didelis, Bet visada sakiau ir sakysiu: mokykla ir
baletas mane paruoge gyvenimui,
Kloje.

Dar besimokydama 2007 m, buvote apdovanota Jaunosios baleto vilties prizu, 0 2016 m,, kaip minéta,
pelnéte Auksinj scenos kryziy, Ka Jums reigkia apdovanojimai? Kokia jy prasmé?
Manau, tai svarbu. Kai
jvertintas, supranti, kad

esi

eini teisinga linkme, tai sustiprina motyvacija ditb
1H toliau.
Auksinis scenos kryZius man buvo visiskai

ir

netiketas
suteiké daugiau pasitikejimo, noro jrodyti,
kad apdovanojimas tikrai pelnytas

patirta trauma buvo tokia, kad grésé visam lai‘kui palikti baleto scena, bet sékmingai sugrizote, kas
labai diugina. Gyvenime viskas turi priezast, viskas
yyra prasminga. Kaip manote, kokia patirtos traumos

Jisy

Zinia

Jums?

Neginau, kaip tai paaigkinti Galbit tai man pamoka,
kkad reikia atsargiai svajoti arba konkretiai formuluo:
ti savo svajones. Dadnai pagalvodavau, kad jau noriu
pailséti nuo teatro, grjzti su naujomis jegomis. Taip ir

ir

nutiko, praleidau visa teatro sezona, Buvo apmaudu
Jabai sunku, nes nezinojau, kas laukia. Bet dziaugiuosi,

kad grjZau ir rudenj netgi sugokau K. Pastoro premjera
Stebuklingas mandarinas, Dabar kiekvienas iSejimas
svarbesnis, nes supratau, kokia misy
scena man
karjera gali biti trumpa. Ir kaip reikia tai vertint.
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Budama baleto solista, esate nuolatos

supama muziPapasakokite, koks
ryéys su muzika,
‘Megstu labai jvairia muzika, Klausausi jos visur:namie, automobilyje, teatze, kal apsylu pries baleto pamo
ka, Daznai vaikysteje gitdédavau, Kaip Tétis dainuoja,
kartojasi operas
operetes. Tad muzika mane lydi nuo
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Xo plinkétuméte sau pata kai
alto soste, kp motrin apltaikap Emp, tip pat
LNOBT Baletotrupel
i visemedokio meno hire
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