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Dirigenté

Giedre Slekyté
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apie sekme, debiuta LNOBT
ir darzininkyste buto terasoje

Arnoldas Remeika

Viso pokalbio metu nuo jos veido nedingsta
plati Sypsena, nors per tas pusantros valandos, kurias iStaikeme per viena
retu jos viesnagiu gimtajame Vilniuje, spéjame pakalbeti
ne tik apie Si sezona jai kaip niekad gausiai
uzderéjusius debiutus operoje. Ir ne tik apie
toki pati gausu derliy darze, jkurdintame ramioje jos buto terasoje Austrijos provincijoje. Kalbamés ir apie tamsiaja dirigento darbo

i$

puse - nuolatines keliones, stresa, pandemijos
isbandymus...
Ta¢iau i karjeros aukStumas drasiai kopianti
dirigenté Giedré Slekyté, Siuo metu kvieciama
dirbti visame pasaulyje - nuo Miuncheno iki

iki

Kopenhagos, galiauTokijo, nuo Barselonos
siai ir gimtajame Vilniuje, - spinduliuoja pozityvumu ir sako norinti kelti maziau tiksly bei
labiau mégautis procesu, o jei visko Sioje nelengvoje profesijoje pasidarys per daug, kurti
ekologinj uki!

Giedre, esate ikvepiantis pavyzdys. Ar
pati apie tai pagalvojate? Kiek Jums svarbu savo pavyzdziu ikvepti, ypa¢ jaunima,
kuri tokie zmoneés ir ju karjera drasina
tureti didesniu, svajoniu, nebijoti eiti pasirinktu keliu?

Siuo metu i8gyvenu tarpine busena tarp
ikvépimo paieSky ir buvimo ikvepianciu pavyzdziu kitiems. Viena vertus, pati vis dar mokausi
i$ labiau patyrusiu kolegu. Stai Miunchene, Bavarijos valstybinéje operoje, kuri Siuo metu yra
mano pagrindiné darbovieté, ne tik diriguoju,

bet ir asistuoju vyriausiajam dirigentui - Sios
istaigos muzikinés dalies vadovui Vladimirui
Jurowski’ui. Kita vertus, ir pati sukaupiau nemazai patirties, ypac nuolatos keliaudama ir
stebédama, kaip dirbama kitur.
Buti pavyzdziu ipareigoja. Juk norisi buti teigiamu pavyzdziu, tiesa?! O ir paciai dar reikia
daug mokytis ir augti.
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Ar kada nors svajojote apie tokia karjeBRAVISSIT
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ra, toki pripazinima, kuris jau perzenge
Lietuvos ribas? Tikrai nustebintuméte
pasakiusi, kad maza mergaité Giedre
svajojo stoveti prieS simfoninj orkestra su batuta rankoje... Kada supratote,
kad dirigavimas - Jusy kelias?

Vaikystéje labiau svajojau dainuoti ir Sokti.
Veliau buvo ivairiu minciu, bet apie orkestrini
dirigavima nemasciau! Gana velai, jau budama apie devyniolikos ir studijuodama chorinj
dirigavima Austrijoje, labiau susidoméjau simfonine muzika ir nutariau rinktis orkestrinj
dirigavima. Labai jitraukianti profesija... Netrukus pradéjau koncertuoti. Taip zingsnis po
zingsnio, nata po natos supratau, kad tai mano
kelias.
Pazvelkime dar toliau

i

praeiti. Vos SeSe-

jau moketés Nacionalinéje M. K. Ciurlionio menu mokykloje, chorinio dirigavimo klaséje. Kaip tai atsitiko? Ko
Seimos, bet juk
gero, tai neimanoma
Jusu Seima su muzika nesusijusi...
riuy

be

Iniciatyva kilo ne i§ Seimos, o iS pacios
M. K. Ciurlionio mokyklos. Ten mokytojai patys
dairydavosi gabesniu vaiky. Budama penkeriu
patekau i Moksleiviy rumy vaiku chora - ten
mane ir pastebéjo mokytojai. Taigi jie vaidina
didziuli vaidmeni vaiku gyvenime - juk véliau
tie vaikai daznai tampa profesionaliais atlikejais, skina laurus. Dalis ty lauru tikrai turetu

atitekti juos atradusiems pedagogams.
Mano muzikiné istorija taip ir prasidéjo buvo pasiilyta stoti j M. K. Ciurlionio menu
mokykla. [stojusi pradéjau mokytis. Tiesa,
pradziu neketinau sios mokyklos baigti, nes
lankiau ja labiau dél bendrojo iSsilavinimo juk muzika ypa¢ praturtina raida. Nepagalvojo
tada téveliai, kad visa vaikyste ten ir praleisiu.

i

(juokiasi)

Jusu karjera, kuri dar tik jsibégeja ir neabejotinai suteiks progu Jumis didziuotis, daugelis pavadintu sékmes istorija.
O kaip atrodo paCiai: kiek Jusu, istorijoje sékmeés, atsitiktinumo ir palankiai
susiklosciusiu, aplinkybiu, o kiek talento, darbo, atkaklumo ir uzsispyrimo,
galbut asmeninio zavesio?

ir

trapi. Uz ,,sék,,séklabiau
dar
nepatinka
man
istorija“
més receptas” - tarsi butu galima sumaisyti
kazkokius ingredientus, kad zmogu lydétu
Sékmé yra neapCciuopiama

més

sékmé... O ir neaisku, kaip ta sékme iSmatuoti. Neslépsiu, kad kelyje i ta karjeros taSka,
kuriame esu Siuo metu, buvo ir nusivylimo,
abejoniu, pervargimo, bet buvo ir daug atsi-

tiktinumu, palankiai paveikusiu, paspartinusiu,
ivykiy eiga.
Pavyzdziui, Vokietijoje yra tokia dirigentus

vienijanti institucija Dirigenty forumas. Dirigavima studijuojantis jaunimas gali teikti paraiskas ten patekti. Kai studijavau Leipcige,
pateikiau tokia paraiska ir aS - ir buvau priimta! PanaSiai, studijuodama Vokietijoje, ten pateko ir Mirga Grazinyté-Tyla. Si organizacija
padeda jauniems dirigentams sklandZiai pereiti i8 studiju i profesionalia karjera: Sis tarpsnis
paprastai buna kupinas pasimetimo, truksta
pasitikéjimo savimi, gebéjimo prisistatyti, galyu
gale rySiu, kurie pradzioje labai svarbus. Kuklesni ir tylesni zmonés, nors galbut talentingesni ir kompetentingi, gali likti nepastebeti,
o tokios organizacijos padeda tapti matomesniems, gauti praktikos.
Taip nutiko ir Jums?
Dirigentu forumo duomeny, bazéje tuo metu
buvo apie dvidesimt jauny dirigentu, kuriems
buvo organizuojami meistriSkumo kursai. Vienas Vokietijos orkestras, kuriam dirigavau per
pacia pirmaja perklausa, jau kitamet pakviete
diriguoti koncertu vaikams. Tai buvo vienas
pirmuju darbo pasitlymu.
Butent Dirigentu forumo laikotarpiu apie
mane suzinojo ir dabartinis vadybininkas. Jis
iS gana solidzios atlikéejyu agenturos Vienoje.
Kadangi nesu is tu, kurie uztikrintai prisistato
nepazistamiems, jos vaidmuo mano karjeroje
labai svarbus.

Vadinasi, be tinkamos rinkodaros net
ir akademinés muzikos pasaulyje toli
nenueisi?
Kiekvienas dirba savo darba. Man pasiseké su agentira ir vadybininku - uzuot uzsié-

musi savireklama, galéjau susitelkti menine
veikla. Visuomet kartoju: be geros agenturos
nebu¢ciau taip toli nuéjusi. Tiesa, mano vadybininkas atkerta, jog tai nesamoneé: viena koncerta galima suorganizuoti, bet tam, kad tave
takviestu vél vél, reikia ir kompetencijos,
lento! Sutinku: agenttra gali pasirupinti vienkartine sékme, bet jeigu pavyksta pasinaudoti
pasitaikiusia galimybe, ratas isisuka, kvietimu
daugéja.
Visgi sunkiausia kaskart pradeti darba su
nauju kolektyvu naujoje vietoje, nes reikia nuo
1
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gero, mégstamiausias Giedrés Slekytés kompozitorius - irgi iS vokisku
kraStu. Kas jis?

nulio irodyti savo kompetencija, vizija, muzikaluma - viska. Tad jeigu kam nors atrodo, jog
tai sékmés istorija, uZtikrinu, kad ir aS nesu
sau skirta kryziu.

BRAVSSITIO

Ko

Brahmsas! Jis man patinka del daugelio
priezasciu, bet. svarbiausia ir man labai artima tai, kad jis suvoké save ne kaip maiStininka, o kaip tradicijos puoselétoja. Taciau
jau esamas formas jis prapleté, savaip transformavo ir interpretavo. Ypac variacijos metodas jo kuryboje pasieke visai nauja lygi.
Brahmsas buvo ne tas, kuris nubraukia viska,
kas pasiekta, ir pradeda nuo nulio. Jis gerbé
iStikimas, bet
tradicija, buvo jai nuolankus
jo kuryboje juntama vidiné laisvé, nuosaikus
formu eksperimentai. AS jauciuosi panaSiai matau save kaip dirigavimo tradicijos puoselétoja, bet nenoriu uzgniauzti vidinés laisvés.
Tam nebutina uzbraukti tradicijos ir viska
daryti savaip, kaip daznai daro jauni kuréjai.
Be to, Brahmsas man yra didziulis autoritetas
dar ir dél to, kad, keldamas labai aukStus reikalavimus atlikéjams, tokius pat reikalavimus
jis kelé ir sau.
Megstu diriguoti Brahmsa, o to negalima da-

Jauciate, kad tampate Zinoma, atpaZistama, ir ne tik tarp profesionalu, bet ir
tarp klausytoju?
2022
|

2/3

|

Nemanau, juk klasikinés muzikos publikos
néra tiek daug, jos atlikéjai kur kas maziau
pazistami nei, pavyzdZiui, populiariosios muzikos ar sporto profesionalai. Tiesa sakant, zinomumas néra vienas iS mano tikslu.

ir

sceniniam jvaizdziui laiko, regis, randate: visada esate pasitempusi,

Vis déelto

su griezto klasikinio, bet jokiu bidu ne
nuobodaus stiliaus drabuziu. Kiek dirigentui svarbi sceniné iSvaizda?
Man svarbus aprangos neutralumas ir
funkcionalumas. Diriguodama turiu née sekundés nepagalvoti apie ji. Mano ivaizdziu scenoje jau kurj laika rupinasi dizainere Sandra
Straukaité. Kaip minéjau, kiekvienas dirba
savo darba.

ryti be nuolankumo, be savo ego atsisakymo.
Sio kompozitoriaus gyvenimas
ktiryba tiesiog
persmelkti nuolankumo didziajam menui.

ir

:

i

Kokia itaka Jusu dirigavimo raidai ir
braizui padaré tai, kad mokydamasi
save sugeréte vokiska muzikine tradicija, o ne, pavyzdziui, JAV ar net Lietuvos?
Kokie esminiai Siu Saliu dirigavimo moskirtumai?
kyklu, ypatumai

Jusu nuolatiné gyvenamoji vieta - nedidelis Klagenfurto miestelis Austrijos
pietuose. Paguglinau - atrodo kaip pasaka. Kiek svarbu keliaujanciam dirigentui turéti jaukius namus, i kuriuos,
kad
kur jie butu, tiesiog gera sugrizti
iS bet kurio pasaulio krasto?

ir

Mano darbo technika aisSkiai rodo, kad dirbu vokiskai kalbanCiose Salyse, tad itaka milziniska. Vienas rySkiausiu Sios grojimo tradicijosypatumy tas, kad Vokietijoje orkestrai uzgroja
gana vélai po dirigento mosto. Cia labai svarbus garso paruosimas, todél, palyginti su kitu
Saliu tradicijomis, jis ir suskamba gerokai
veliau.
Lietuvoje is orkestro muzikantu daznai sulaukiu pastabos, kad as labai anksti diriguoju. Daznai prireikia pusés repeticijos, kad priprastu. Man, Zinoma, atrodo, kad orkestras

groja labai anksti, nes esu ipratusi automatiskai kompensuoti laika, skirta minétam garso
paruoSimui. Jei to nedaryciau diriguodama
Vokietijoje, tempas vis letetu. Dar nesu dirigavusi Amerikoje, bet girdejau, kad ten orkestrai
groja tiksliai su dirigento mostu. Anglijoje ir
Lietuvoje - gana arti to.
Mano tiek muzikini skoni, tiek repertuara
suformavo studijos Austrijoje. Labai mégstu
austru ir vokieciu muzika, atlikimo kultura.

ir

'

Kalti Trakai. (juokiasi) Kadaise cia teko
koncertuoti su Sv. Kristoforo kameriniu orkestru, iri koncerta buvo atvaziaves Klagenfurto
muzikos teatro direktorius. Paklauses koncerto, jis pakvieté. mane atvykti pas juos dirbti.
Daugmaz Zinojau, kur tas Klagenfurtas, nors
jis gana nedidelis - Panevézio dydzZio. Turi teatra, koncertuy sale, universiteta. Dirbau ten
du sezonus, 0 paskui likau gyventi. IS pradziu
svarsCciau kraustytis i Viena, jau ir iSsinuomojusi ten buvau, bet galiausiai supratau, kad
noriu gyventi Cia. Klagenfurte likau dél asmeniniu priezasciu. Gerumas tas, kad dirbant visame pasaulyje visada miela galiausiai grizti
namo, i gamtos apsupta ramiq vieta.

Savo buto terasoje auginate baklazakitas darzoves. IS kur
nus, pomidorus
Sis pomégis darzininkauti?

ir

Pewal

Theresa

Fotografé

Tai mano didziausias pomegis, padedantis
palaikyti rySi su gamta. Auginu viska - nuo
pastarnoku iki obuoliy. Daugeliui kelia nuostaba, kaip galima ketvirtame gyvenamojo namo
aukSte uzauginti baklazana.
Tas sodas buto terasoje yra mano asmeninis rojus - tai mano terapija, mano ikvépimas,
mano atsipalaidavimas, mano nusiraminimas.
Augalai geriausiai ir greiciausiai rodo gyvybés
cikliSkuma. Tai ramina, ikvepia, suteikia vilti.
Nes zmogaus gyvenimo ciklas toks ilgas, toks
sunkus... Mes taip sunkiai per gyvenima einame. O augalai kasmet atsinaujina. Gera juos
stebéti. Sudygsta, suzydi, iSaugina vaisius, uzmiega ziemos miegu, vel pabunda.
_

dazniau iS Klagenfurto atvykstate
reisSkia?
diriguoti i Lietuva. Ka Jums

Vis

tai

Lietuva

- mano gimtiné, cia gimiau,

tévai.

Cia gy-

Bet ir Austrija laikau namais.
,Vaziuoju namo”, paprastai turiu
galvoje Klagenfurta. Kita vertus, kai vykstu i
Vilniu, niekada nesakau, kad vaziuoju pas teévus, - taip pat vaziuoju namo!
Labai dZiaugiuosi, kad vis dazniau galiu
koncertuoti Lietuvoje, kad pavyko gauti kvietimu is Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro, is Lietuvos nacionalines filharmonijos.

vena

mano

Kai sakau:

Esu labai dékinga maestro Donatui Katkui
- tai vienas iS zmoniu, kuris man neitikétinai
daug padéjo, kuris tikéjo manimi, labai labai
anksti mane pastebéjo. Pirmas mano koncertas su Sv. Kristoforo orkestru ivyko dar
2011 m. Tai mano kelio, mano karjeros pradzia. Maestro iki Siol daznai ateina i mano
koncertus.

i
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Zinoma, noré¢iau Lietuvoje diriguoti ir dazniau, bet nelengva viska suplanuoti, yra kitu

Esu kalbéjusi apie tai su vienu kolega, ir
abu, zvelgdami
nueita kelia, sutikome, kad
galejome kokiais penkiais procentais labiau
pasidziaugti procesu. Tiesiog penkiais procentais! Tikiu, kad net ir toks nedidelis pokytis
butu, buves labai juntamas. Tad vienas is artimiausiu, metu. mano siekiy - maziau linkti j
tikslus, o verciau tais penkiais procentais labiau pasidziaugti paciu darbu ir gyvenimu.
ji

isipareigojimu...
BHAVISSIMG

Lapkriti musu teatre diriguosite Giacomo Puccini Bohemg. Tiek paciam
LNOBT, tiek zitrovams
ypatingas ivykis. Kokie jausmai apima diriguojant namie, savai publikai?

tai

2022
_

|2/3|

Sis atvejis man ypatingas, ir tuoj papasakosiu, kodél. Isivaizduokite, kai rezisieré Dalia
Ibelhauptaite pastaté Sia opera su savo Vilnius
City Opera trupe, aS, dar paauglé, dainavau
tame pastatyme vaiku chore. Net 25 spektaklius! Be abejo, tai lemé, kad labai susidoméjau opera. Juk kai tau 15-16 metu, viskam esi
imlus ir visame kame randi ikvépimo.
Sis

pastatymas (dabar adaptuotas LNOBT

scenai. - A. R.) man giliai istriges Sirdyje. Niekad nebt¢iau net drisusi svajoti, kad po daugelio metu diriguosiu Sia opera. Beje, netrukus po spektaklio Vilniuje Bohemg diriguosiu

ir Dresdene.

Gyvenimas ant lagaminu - koks jis?
Daznai esu kelyje. Kai nuolat keliauji ir retai buni namie, tiesiog pasaka yra griZti Klagenfurta, ten kokia savaite pabitti, iSsikrauti
lagamina. Tiesa, paprastai jo net neiskraunu,
tiesiog pakeiciu daiktus. Paskutini karta lagaming istuStinau per pandemija, ir tai buvo po
labai ilgos pertraukos.
Kelionés yra nuostabu, bet taip pat ir savoti8ij

ka na&ta. Pasiilgstu pastovumo, buvimo vienoje
vietoje, nesinori nuolat tampyti lagaminu...

regis, tokia galimybe toli - esate
pakeliui { karjeros auksStumas. Kalbantapie profesines ambicijas paprastai sakoma, kad apetitas atsiranda bevalgant,
ar tiesa? Gal dabar Jusu norai
svajonés didesni - tokie, apie kokius anks¢iau
buvo tiesiog nedrasu svajoti?
Kol kas,

ir

Tas apetitas - gana pavojingas dalykas. Juk
jeigu visa laika tik kelsi sau tikslus ir nepasimeégausi procesu, galima nugyventi gyvenima
ir to net nepastebéti... Mano gyvenimo moto
- ,Kelias yra tikslas”, nes man svarbu procesas. Zinoma, yra vietu, kuriose norééiau diriguoti, ir zmoniu, su kuriais noréciau dirbti, bet
niekada nekeliu sau, pavyzdziui, tokio tikslo:
/Noriu diriguoti Karaliskojoje ar kokioje nors
kitoje operoje.“ Nes siekciau to, siekciau,.o
kas pasiekus? TuStuma, depresija?..

Visgi planai ir grafikai dirigento gyvenime nei$Svengiami. Pavardykite, kur diriguosite Siemet, nes pasidZziaugti tikrai
yra kuo!
-

su sri-

8ia
Siuo metu diriguoju daug operu,
timi kaip tik ir sieju didziausius planus. Ketinu
toliau eiti Siuo keliu, nes opera man labaiprie
Sirdies, esu teatro zmogus.

Prasidedantis sezonas labai dosnus debiutu.
Pirmakart diriguosiu Berlyno valstybinéje. ir
Prahos nacionalinéje operose, Dresdeno operoje, dar viena premjera laukia Vienos operoje
Theater an der Wien, diriguosiu Miunchene.
Laukia ir simfoniniai koncertai Sveicarijoje,

Vokietijoje, Slovénijoje.
Viename interviu skaiciau, kad muzikiniame kelyje Jums vis dar kyla daugybé abejoniy. Atrodo, kuo gali abejoti
svajoniu. karjera darantis zmogus? Suprantama, kad lengvas Sis darbas tikrai
néra, taigi tikétina, kad esate pagalvojusi apie kitas galimybes. Tad ar yra
dar veiklu, is kuriu galétumeéte gyventi
ir kurias dirbdama butuméte tokia pat
laiminga?

Kartais bina labai sunku: daug streso, isvargina kelionés, nemotyvuoti, pusiau miegantys orkestrantai... Daug zmoniu, daug
skirtingu energiju, daznai nelabai pozityviu,
- visko juk pasitaiko... Dirigentas kaip politikas, turi sugerti visus neigiamus jausmus,
nepasitenkinima.
Gyvename ne pasakoje, o tikrame pasaulyje, kur visko pasitaiko ir kartais bina per
daug. Todél esu pagalvojusi, kad jeigu ir
man visko bus per daug, imsiuosi ekologinio
ukininkavimo!

Ypacé per pandemija buvo kile min¢iu apie
-savo kelia. Siuo metu esu juo tikra ir noriu juo
eiti toliau, bet buvo svarbu sau pasakyti: jeigu
bus per sunku, jeigu nepavyks, kaip noré¢iau,
jeigu nebusiu laiminga, rasiu kita kelia. Toks
suvokimas teikia pasitikéjimo. Dabar muzika
yra mano profesija, o darzininkysté - pomégis,
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malonus laisvalaikis. Bet juk galétu butti ir
atvirkSCiai. Vis délto turétu likti abi Sios sritys,
nes be kurios nors vienos negaléciau gyventi.
BRAVISSITIO
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Dekui uz pokalbi. Linkiu Jums puikios

sveikatos, dar daug svaiginanciu debiu-

ty ir gausaus derliaus darze!

Daugeliui dirigento darbas atrodo neitiketinai, tarsi magija! Bet teko skaityti, kad tai didelé apkrova ne tik protui,
bet ir kunui. Ka reiskia diriguoti, pavyzdziui, keturiu veiksmu opera? Ar po
viso to pakeliate rankas?

ir

Ir muzikantai orkestro lozéje,
artistai scenoje, ir dirigentas - visi mes tam tikra prasme
esame atletai, beveik sportininkai. Todél butina palaikyti gera fizine forma, o tai ne visada
lengva. Pavyzdziui, pandemija, kai neliko kasdienés praktikos, spektakliu, kai negaléjome
fiziniu ir emociniu jégu Simtu procentu atiduoti salei, visiems buvo didele béda. Man pavyko
gana sklandZiai grizti prie dirigavimo, gal tik
po keliy pirmuju koncertu rankas kita diena

skaudéjo...
Kad ir kur keliauciau, mano lagamine visada rasite du daiktus - jogos kiliméli, nes jau
ketverius metus praktikuoju Si sporta, ir akupresurin] kilimeli su daug spygliuku. Ant jo
paguléjus kokias dvideSimt minuC¢iu atsipalaiduoja raumenys, suaktyvéja kraujotaka, pagereja nuotaika. Labai rekomenduoju.

Fotografas Wolfgang Lienbachner

