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utorių vardu už laiką, skirtą prieigai prie išsaugotos
informacijos, už knygos „Alytaus teatras“ temoms rei
kalingus šaltinius „ačiū“ tariame Alytaus Jurgio Kun
čino viešajai bibliotekai, Alytaus rajono savivaldybės viešajai
bibliotekai, Kauno apskrities viešajai bibliotekai, Kauno regio
ninio valstybės archyvo Alytaus filialui ir pagrindiniam leidinio
kaltininkui – Alytaus miesto teatrui bei jo kolektyvui.
Esame dėkingi kalbos redaktorei Daivai Gaskienei, fotoar
chyvus pateikusiems fotografams ir visiems kitiems, vienaip ar
kitaip prie knygos prisidėjusiems.
Dėkojame ir visiems pašnekovams, pasidalijusiems mintimis,
asmeninėmis nuotraukomis, taip pat tiems, kurie atsiliepė, ta
čiau jų pačių noru kol kas liko už šios knygos durų…

5

6

Turinys
Vietoje įžangos			
Kas yra šiandieninis Alytaus miesto teatras
Čia galėjo būti. Jei nuotraukos kalbėtų
Kad taip atsirastų jaukus, tylus kampelis
Tyli Sauliaus Juškio revoliucija		
Loreta Liausaitė 			
Vytautas V. Stanionis 			
Inesa Pilvelytė			
Arvydas Kinderis			
Vidmantas Ežerskis			
Vytautas Skruibys			
Jonas Gaižauskas			
Eugenijus Rakauskas			
Aurelija Vaivadaitė			
Ona Gudaitytė			
Aldona Balalienė			
Liudas Ramanauskas 			
Tomas Kunčinas			
Robertas Šarknickas			
Audingas Aleknavičius			
Vaidas Praspaliauskas			
Vincas Vaičiulis			
Sigitas Jakubauskas			
Paata Tsikolia			
Oganes ir Rūta			

5
8
14
17
20
23
26
28
30
36
40
44
50
52
56
60
64
66
72
74
76
82
86
90
94

Julius Sabatauskas			
Dalia Radzvilienė 			
Artūras Šimonis			
Gintarė Markevičienė			
Indrė Puišytė-Šidlauskienė		
Petras Lisauskas 			
Albertas Vidžiūnas 			
Arvydas Lebeliūnas			
Andra Kavaliauskaitė			
Inesa Pilvelytė
			
„Imperatorius Jonas Beširdis“		
Teatro namas apsnigtų šaldytuvų krašte
Beatričės istorija		
Alytuje norima sukurti profesionalų teatrą
(Ne)vaikiškas manifestas		
Iš (ne)kritiko feisbuko 			
„Teatrakmeniai“ 			
Iki „Auksinio scenos kryžiaus“.
Teatro įvertinimai
Alytaus festivalių laureatai 		
Dramaturgų konkursas			
Visi Alytaus miesto teatro spektakliai
Gastrolių vietos Lietuvoje 		
Alytus... Čikaga. Užsienio gastrolių geografija
Patriotinė alytiškio pareiga		

96
98
102
108
114
116
118
122
128
134
140
142
144
150
154
164
167
171
174
179
180
189
197
198

7

Teatras,
isauges savo ruba
v

Andrius Jevsejevas

S

varstydamas, kaip pradėti šį tekstą, kuriuo tarsi norėjau
pamėginti apmąstyti, kas yra šiandieninis Alytaus miesto teatras, švenčiantis trisdešimtąjį kūrybinio gyvenimo
sezoną, neišvengiamai atsimušiau į laiko fenomeną. Aišku, nieko nenustebinsiu priėjęs prie išvados, kad laikas reliatyvus, o
teatre šis laiko sąlygiškumas itin išraiškingas ir veiksnus, leidžiantis aktoriui ir žiūrovui per vos porą trumpų valandų pažinti ištisus mėnesius trunkančią literatūrinę istoriją, išgyventi
net ir, rodos, metų metus aprėpiančius personažų gyvenimus
arba, priešingai, patirti visą nuobodžios akimirkos svorį tąkart,
kai idėjų ir energijų apykaita tarp scenos ir žiūrovų salės dėl
vienų ar kitų priežasčių neįvyksta.
Teatro stebuklas tuo ir žavus, kad yra laikinas, besiskleidžiantis ir patiriamas būtent esamuoju momentu,
vykstant betarpiškiems mainams tarp aktoriaus ir
žiūrovo. Deja, didžiausia teatro stiprybė yra
drauge ir didžioji šios meno šakos
tragedija, nes bet koks bandymas ji užčiuopti, perkelti į
kitą, tvaresnę, laiko tėkmei ne tokią jautrią mediją ir analizuoti iš
anksto pasmerkiamas virsti savotiška smeigtuku perverto vienadienio drugelio agonija.
Tačiau laikas teatre yra viena, o
teatras laike – visai kas kita. Kadaise,
kai dar aktyviai dalyvavau teatro kri8

tikos lauke ir mėgindavau analizuoti karštuosius teatrinės kūrybos reiškinius, apie teatro
spektaklį mėgdavau mąstyti taip, kaip mąstyčiau apie žmogų, sudarytą iš daugelio konfliktiškų, tačiau vienas kitą papildančių ir bet kokiu atveju vientisą visumą sudarančių istorijų,
leitmotyvų, personažų, formos ir turinio elementų, stilistinių bei žanrinių fragmentų. Nes
spektaklis, kaip ir žmogus, yra toks, koks yra, o tiksliau – toks, kokį jį mato ir suvokia stebintysis. Panašiu kampu pamėginsiu pasižiūrėti ir į vienintelį profesionalų dramos teatrą Pietų
Lietuvoje, prieš tris dešimtmečius prasidėjusį iš esmės nuo teatro mėgėjų ir entuziastų ratelio,
o šiandien atvirai reiškiantį ambicijas tapti ir valstybine profesionalaus scenos meno įstaiga.
Kaip žmogaus, manau, niekada nepažinsi viso, taip turbūt kritinė refleksija neįgali apimti
ir visų teatro kūrybinio gyvenimo aspektų. Šiandien Alytaus miesto teatrą pažįstu kaip erdvę, kurioje greta pagrindinio repertuaro, kuris, pripažįstu, man iki šiol gan menkai žinomas,
o ir tai, ką turėjau galimybę išvysti, pernelyg nesudomino, skleidžiasi aibė drąsių, išradingų, atvirų ir kūrybingų veiklų, orientuotų į teatro kaip bendruomenės namų idėjos plėtrą.
Apskritai šiandieninis Alytaus teatro kaip municipalinės kultūros įstaigos raidos etapas man
primena savotišką paauglystę. O paauglystei greta tam tikro besiformuojančios tapatybės
chaotiškumo būdinga sunkiai valdoma energija, ne visada pamatuota ambicija, beribis entuziazmas, bendruomeniškumo poreikis ir nuosaikus polinkis maištauti.
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Būtent tokį Alytaus teatrą aš pažinau ne
vienus metus kaip komisijos narys, žiūrovas
ar dalyvis lankydamasis komedijų festivalyje „Com•media“, kuris per vos penketą ar
šešetą metų iš gan stereotipiškai ir inertiškai
formuojamo pramoginio pobūdžio renginio
tapo, mano supratimu, bent respublikiniame teatro festivalių kontekste solidžiu, konceptualiu, gan drąsiai komedijos žanro ribas
kvestionuojančiu įvykiu. Dalyvavimas jame
profesionaliems šalies teatrams ilgainiui tapo
nebe prievole atsiskaitant valdžios institucijoms už
paramą spektaklių sklaidai regionuose, o tikru kūrybiniu
iššūkiu susiduriant su entuziastinga, ne vienus metus sąmoningai ugdyta, todėl palyginti
išprususia ir reiklia Alytaus publika.
Dar glaudesnis ryšys su Alytaus teatru, jo kūrybiniu personalu, administracija ir publika užsimezgė nuo pat pirmosios teatro organizuotos naktinių scenos meno renginių
„Com•moon•os“, parodžiusios ne tiek esamą teatro meninę ar visuomeninę kryptį, kiek tolesnės teatro estetinės raidos ir auditorijos plėtros potencialą. Prasidėjusi nuo palyginti atsargaus kelių ekspresyvesnių spektaklių ir jaunatviškos muzikos grupių pasirodymo anuomet
dar taip pat nedrąsiai ir ne itin gausiai tarsi ne į savas roges įšokusių teatrinių naktinėtojų publikai, „Com•moon•a“ plėtėsi, tapo vis drąsesnė ir laisvesnė, kol iš tikrųjų virto multižanrine
ir tarpdiscipliniškumo bruožų įgaunančia naktine teatrinių įvykių sesija, kurios metu miesto
jaunuomenė ir gan gausus būrys jaunatviško gaivalo nepabūgusių vyresnio amžiaus žiūrovų
iki pat paryčių stebi ne šiaip sau intensyvią ir dinamišką, tačiau ir pakankamai aukštų meninių siekių naujojo lietuvių teatro panoramą. Ne tik stebi, bet ir iki aušros aktyviai dalyvauja,
keičiasi idėjomis, energija, šypsenomis, konstruktyvia kritika.
Manau, tam tikra prasme šis jau tradicija tapęs „vienos nakties nuotykis“ net labiau paveikė Alytaus teatro estetinę kryptį nei pagrindinė komedijų festivalio programa. Esu tikras, kad
būtent iš „komunoje“ susiformavusio energetinio branduolio radosi ir kol kas sėkmingiau-
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sia teatro meninė kolaboracija su aktore bei režisiere Andra Kavaliauskaite, pernai atnešusia
Alytaus teatrui pirmąjį teatro istorijoje „Auksinį scenos kryžių“. Ir nors, prisipažinsiu, nesu
didelis A. Kavaliauskaitės, šiuo metu teatre dirbančios meno vadove, spektaklių gerbėjas, nes
įžvelgiu jos darbuose nemažai profesinės meistrystės trūkumų, naivumo ir ne visada pakankamai atsakingo požiūrio į analizuojamas temas, vis dėlto su šios kūrėjos monospektakliais
Alytaus teatras žengė nemenką žingsnį pirmyn ne tiek estetine ar repertuaro meninio lygio
augimo, kiek nuoseklaus darbo su tiksliniu žiūrovu ir publikos ugdymo prasme. Nes, kaip,
manau, patvirtintų daugelis teatrų vadovų, užsiauginti žiūrovą visada kur kas sudėtingiau,
nei sukurti tvarų ir tolygų teatro repertuarą. Kad ir kaip būtų tarpusavyje susiję šie du teatro
kūrimo elementai, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų toks jų atskyrimas ir hierarchizavimas.
Vis dėlto taip sparčiai augant, plečiant meninės komunikacijos su publika priemonių arsenalą, stiprinant teatro infrastruktūrą ir užsitikrinus solidžias technines sudėtingesnių meninių
sprendimų įgyvendinimo galimybes, ženkliai sustiprėjus teatro vadybai bei komunikacijai,
būtent repertuaras kaip tam tikra prasme išaugtas rūbas ir lieka šiandieninio Alytaus teatro
didžiausia silpnybe. Trupės stiprinimas, estetinės teatro krypties gryninimas, griežtesnė ir
reiklesnė meninė atranka, talentingų jaunų teatro profesionalų aktyvesnis įtraukimas į teatro
veiklą turbūt ir būtų tas kitas žingsnis, kuris ateity leistų Alytaus teatrui pereiti iš brendimo
kančių neišvengiamai paženklintos paauglystės į sąlyginės jaunystės etapą.
Turbūt ryškiausias paaugliško nenuoseklumo ir neužtikrintumo teatre ženklas – itin dažna ir ne visada, bent jau iš šalies žvelgiant, tikslinga bei pagrįsta meno vadovų kaita. Per
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pastarąjį teatro vadovės Inesos Pilvelytės
vadovavimo teatrui penkmetį jų pasikeitė
net keturi: Albertas Vidžiūnas, Petras Lisauskas, Arvydas Lebeliūnas ir dabar teatro meninį maršrutą brėžianti, tačiau, regis,
labiau į individualią kūrybą susitelkusi A.
Kavaliauskaitė. Pernelyg nesismulkindamas
ir nedetalizuodamas kiekvieno iš jų pasiekimų, retoriškai paklausiu: ar menininkas-praktikas, neišvengiamai daugiausia dėmesio sutelkiantis į savo autorinę kūrybą, gali tuo pat metu ir būti aktyvus vietinės bei užsienio teatro
rinkos stebėtojas, ir organizuoti savo meninės vertės dar toli gražu neįrodžiusios teatro trupės
kūrybinį darbą, ir užsiimti aktorių profesinių įgūdžių tobulinimu, ir neuždaryti teatro vienos,
kad ir kokios paveikios, estetikos rėmuose? Galiausiai ar kartais kad ir pasąmoningai neprisibijoma tam tikros meninės konkurencijos? Nes, bent jau stebint iš šalies, kartais atrodo, kad teatras technine, infrastruktūros bei administracijos pasirengimo prasme lyg ir būtų pasiruošęs
didesniems meniniams iššūkiams, bet kūrybinio personalo profesinis pasirengimas, patirties
ir įgūdžių stoka vis dar neleidžia žengti tvirto žingsnio į priekį.
Nuosekliai dirbti su aktorių trupe, kelti jai vis naujus kūrybinius iššūkius, investuoti į
kvalifikacijos kėlimą, intensyvinti bendradarbiavimą su nevyriausybiniame sektoriuje veikiančiais menininkais, drąsiau imtis bendros gamybos procesų, organizuoti menininkų rezidencijas, dalytis turimais infrastruktūriniais, techniniais, administraciniais ištekliais, mainais pritraukiant naujų idėjų, neišmėgintų sceninės kūrybos formų, galimybių tikslingiau ir
nuosekliau keistis profesine patirtimi su kolegomis, gyvenančiais šiek tiek kitokį, tačiau ne
mažiau kūrybišką ir tikrai kur kas intensyvesnį gyvenimą įvairių šalies teatrų scenose. Juk
būtent erdvių nepriklausomų menininkų ir trupių kūrybai šiuo metu, daugeliui teatrų dar
nebaigus pagrindinių savo aikštelių remontų, labiausiai ir trūksta, o kaip efektyviai savo
erdves moka išnaudoti Alytaus miesto teatro komanda, puikiai parodo kad ir tie patys teatro
organizuojami festivaliai, ypač „Com•moon•a“, kurios metu jaunatviškos auditorijos smalsumui patenkinti pasitelkiamas kone kiekvienas teatro kampelis. Net neabejoju, o aktyvi,
bene visus visuomenės sluoksnius vienaip ar kitaip įtraukianti teatro festivalinė, edukacinė,
diplomatinė-lobistinė veikla bei, regis, tik augantis vietinės publikos dėmesys leidžia daryti
prielaidą, kad teatras yra pajėgus dirbti dar intensyviau, dinamiškiau, tikslingiau ir drąsiau
plėtoti vieną ar kelias estetines teatro kryptis.
Per pastarąjį dešimtmetį iš esmės pasikeitus visai teatrų vadovų kartai, Europos ir vietinėmis investicijomis kone kapitališkai atnaujinus teatrų infrastruktūrą ir gerokai ūgtelėjus
techninėms galimybėms, valstybinių bei municipalinių teatrų rinkoje įvyko šiokių tokių poslinkių. Nors ir ne tiek, kiek galbūt tikėjosi didžiausi optimistai. Daugelis, manau, sutiks, jog
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„Skrudžo gatvės angelai“ (Eugenijus Rakauskas, Ona Gudaitytė, Eglė Juškaitė, Jonas Gaižauskas ir Vidas Vaškius)

sparčiausiai augo, geriausių meninių rezultatų pasiekė ir tvirtą žingsnį į tarptautinius vandenis žengė bene vienintelis Lietuvos nacionalinis dramos teatras, tačiau pozityvių pokyčių
įvyko ir kitur. Mano subjektyvia nuomone, daug teigiamų poslinkių įvyko Klaipėdos dramos
teatre, Lietuvos rusų dramos teatre ir Valstybiniame jaunimo teatre.
Manau, kad Alytaus miesto teatras yra viena iš tų kelių profesionalaus scenos meno įstaigų, kurių veiklą aptariant galima kalbėti apie šiokį tokį kokybinį proveržį. Sakyčiau, Alytaus
miesto teatras per pastaruosius kelerius metus tarsi ištrūko iš lokalaus gimtojo miesto ir savivaldybės burbulo ir tapo pakankamai solidžiu bei reikšmingu mūsų teatro rinkos žaidėju.
Ir jei iki mūsų šalies teatro lyderių kilstelėti alytiškių dar neleidžia gan abejotinais meniniais
kriterijais grįstas ir tam tikro dramaturginio požiūrio bei estetinio nuoseklumo stokojantis
teatro repertuaras, tai bent jau iki vidutinio valstybinio teatro lygio Alytaus miesto teatras jau
tikrai priaugo, o kai kuriuos provincijos valstybininkus turbūt jau ir aplenkė.
Šis teatras nėra šventovė. Tikslų tokia tapti dabartinė teatro vadovybė, regis, sau ir nekelia. Nėra jis ir teatras-namai: veikiau jau atvira, bendruomeninė erdvė, kurioje po vienu stogu
telpa ne tik miesto senoji inteligentija, bet ir jaunimo idėjos bei iniciatyvos. Čia nekūrė didieji
praėjusio amžiaus mūsų teatro genijai, šis teatras tarsi neturi savo legendos. O tai, manau,
yra bene didžiausia Alytaus miesto teatro stiprybė ir viltis, kad nuosekliai dirbant, pokyčius
ne deklaruojant, o jų realiai ir pakankamai drąsiai imantis, nebijant klysti ir mokantis iš savo
bei svetimų klaidų teatras pamažu, bet užtikrintai tampa lyderiu tarp municipalinių teatrų,
turinčiu ambicijų, kūrybinio gaivalo ir entuziazmo žengti dar vieną žingsnį į priekį.
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aip, kartais būdama mažojoje teatro salėje pagalvoju: gal čia smėlėtas kiemas, kur
žaidžiau, gal kambariai aukštomis lubomis, kuriuose vienai kartais būdavo baugoka“, – prisimena Aušra Žvinakevičiūtė-Stankevičienė, pastarąjį kartą minėtoje
salėje iš alytiškių teatralų repertuaro žiūrėjusi spektaklį „Tūla, arba esame okupuota šalis“.
„Ten, Vytauto nuotraukoje, ant suoliuko, sėdi Linas Jakštonis“, – pastebi Aušra. Į nuotraukos atsiradimo dieną paprašytas nusikelti Linas prisipažįsta tuomet, kai aikštę paveikslavo
Vytautas V. Stanionis, fotografo nematęs. Tada gyveno netoli, Karolio Požėlos gatvėje, o čia
buvo mėgstamas kampas, tai neretai prisėsdavo, kaip ir kiti alytiškiai, pavyzdžiui, merginos,
nuotraukoje valgančios ledus. Tiesa, gatvėje pažintys nesimegzdavo, tik pašte, kur visi rinkdavosi, „Nemune“, „Žuvinte“ ar kitose panašiose vietose...
Apie 1986 metus, kai paveiksluota ši nuotrauka, Linas jau rašė, dirbo Alytaus eksperimentinio namų statybos kombinato (AENSK) laikraštyje „Pramonės keliu“, pas redaktorių Juozą
Vainą, o iki laikraščio „Alytaus sąjūdis“ (vadovavimą jam vėliau perėmė iš to paties V. V. Stanionio) pasirodymo dienos šviesoje buvo belikę keleri metai. Dar po kelerių metų „Alytaus
sąjūdis“ virto Alytaus savaitraščiu „Provincija“, lygiai tokiu pat pavadinimu, simboliu, kokiu
žiūrovams prisistatinėjo teatras, vadovaujamas režisieriaus Gintaro Nasutavičiaus, kuris pavadinimą padovanojo laikraščiui (į jį rašydavo Jurgis Kunčinas) ir leidyklai (ši leisdavo Teodoro Četrausko iš vokiečių kalbos verstą literatūrą vaikams ir kitas knygas). Linas prisimena,
kad AENSK kultūros bazėje jau kūrė Saulius Bartkus, o savo veiklą su pantomima pradėjo
Jonas Gaižauskas.
Toje vietoje, kur nuotraukoje sėdi Linas ir kitas tuometis Alytaus jaunimas, dabar yra
miesto teatro pastatas, bilietų kasa, radijas. Ponia, taku prie gėlynų nuotraukoje nešanti krep-

”
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„...tuo tarpu teritorijos išplanavimas pasikeitė ir joje bus statomas tik vienas aukščiau minėtas namas...“
(vietoje trijų), šis devynaukštis pastatas matomas nuotraukoje

šius, šiandien būtų ties teatru, anksčiau ten buvo ir turgelis, toliau –
„Dailės“ parduotuvė, tiras, savitarnos valgykla, o ant kampo – pieninė, šalia jos – senoji Muzikos mokykla.
„Gal ir yra „duobių“ šitoj sekoj“, – atsiprašo Aušra, beveik
iki penkerių metų augusi Komjaunimo (dabar – Rotušės) aikštės
name, vėliau su tėvais išsikėlusi į daugiabutį Vasilijaus Jemeljanovo (dabar – Vingio) gatvėje, kurio kaimynystėje, rūsyje, savo sceną
įsirengė G. Nasutavičiaus teatras.
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Alytaus teatras ir miesto rotušė. Zenono Bulgakovo piešinys. 2008 m.

„1984 metais išvykau į Vilnių, grįžusi į Alytų užeidavau pas tetą jau ne ten, kur dabar
Alytaus teatras, o jos naujuose namuose“, – prisimena Aušra.
Jai ir Linui įsiminė senųjų pastatų griovimas aikštėje ir tuomečių valdininkų nenoras išsaugoti senamiestį, kartu sunaikinta ir aikštelė miesto parke („plaščiadkė“). Vietoje senųjų
pastatų centre ėmė kilti nauji, o aukščiausias – dabar kone miesto teatro „kieme“ atsidūręs
devynaukštis.
„1980 metais Alytuje, Komjaunimo aikštės ir Karolio Požėlos gatvės sankryžoje, numatomas statyti 9 aukštų 37 butų mūrinis gyvenamasis namas…“ – Lietuvos valstybiniam plano
komitetui 1979 metų pradžioje rašė Alytaus miesto vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Vencius.
Alytaus centras būtų suniokotas dar skaudžiau, laimė, teritorijos planavimas pasikeitė ir
joje išdygo vienintelis, o ne trys devynaukščiai, „numatyti statyti perspektyvoje“. Nesunku
nuspėti, kad, pastačius tris, teatras čia būtų netilpęs arba būtų suprojektuotas ne toks, tiesa,
buvo ir kitokių užstatymo planų. „Čia anksčiau buvo garažai, juos valdžia paprašė nusigriauti, paaiškinusi, kad čia bus aikštė, kur stovės paminklas Leninui“, – priminė daktarė,
rašytoja Birutė Margarita Griškevičienė.
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Kad taip atsirastu
jaukus, tylus kampelis...
Darius Babijonas

A

lytaus miesto teatro pastatas, kaip ir naujieji
miesto valdžios namai, turėjo būti statomas naujamiestyje“, – prisimena ilgametis Alytaus miesto
savivaldybės vyriausiasis architektas Edvinas Jurevičius.
1975 metais studijas baigęs ir į Alytų dirbti paskirtas architektas mena, kad naujamiesčio planas Dzūkijos sostinėje buvo pradėtas įgyvendinti ir sutapo su banga, kai 1977-aisiais
Alytus tapo respublikinio pavaldumo miestu, – tais pačiais metais beveik toje pačioje vietoje
iškilo Sporto rūmai, poliklinika, šalia jau rodė kino, bet dar ne dramos teatras.
„Vaidinti – maža paguoda. Norisi gerai vaidinti… Darbui sąlygos prastos. Nauji kultūros
rūmai projektuojami, senuose vietos nedaug ir šituos remontuoja… Blogiausiu atveju rytojaus dieną teatras dirbs Nekrašo bute, o kitą pavakarį saviveiklininkų alaso bus pilna kito
aktoriaus namuose… Kad taip atsirastų jaukus, tylus kampelis“, – 1977 metais, kalbindama
tuometį teatro režisierių Jaroslavą Nekrašą, „Komunistinio rytojaus“ laikraščio straipsnyje
„Kokiu keliu pasuks teatras?“ rašė Onutė Baldauskaitė.
Netoli šių naujųjų pastatų, už dabartinio Jazminų gatvės turgaus esančiuose laukuose,
pasak E. Jurevičiaus, turėjo atsirasti dramos teatro, miesto savivaldybės ir kiti nauji statiniai.
Kodėl teatras nebuvo statomas šiame naujamiestyje, vienaip ar kitaip galėjo nulemti ir Vilniaus sprendimai.
Respublikinio pavaldumo miestu 1977 metais tapęs Alytus, iki 400-ųjų savo metinių (1981)
augęs labai audringai, sparčiai, 1982 metais sulaukė Ministrų tarybos pirmininko Ringaudo
Songailos pasirašyto protokolo Nr. 13. Nors jame įvardijamas Alytaus miesto generalinio plano tvirtinimas, tačiau Vietos plano komisijai, Statybos ir architektūros valdybai Ministrų taryba tarsi „užsako“ iki tol nereguliuoto gyventojų augimo mieste pabaigą.
„Kuriant Alytaus miesto detalųjį planavimą ir užstatymą rasti galimybę mažinti mechaninį gyventojų augimą“, – raštu patvirtino R. Songaila, o vadovautis nurodė tuometis miesto vadovas Alfonsas Grigaitis.

”
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E. Jurevičius sako nurodymo stabdyti miesto augimą neprisimenantis, bet kažkokiu būdu
naujamiesčio kūrimas sustojo, o tai patvirtina iki šiandienos už Jazminų gatvės turgaus plytintys tušti laukai.
„Pagal patvirtintą miesto vystymo genplaną naujai kolūkinei turgavietei paskirta vieta
naujame miesto centre“, – 1982 metų dokumente rašė Alytaus miesto vykdomojo komiteto
pirmininkas A. Grigaitis, naujam turgui nurodęs naudoti Gardino (Baltarusija) miesto turgavietės ir paviljono projektą.
Pasak E. Jurevičiaus, remiantis minėtu genplanu, iki 2000 metų Dzūkijos sostinėje turėjo
gyventi 100 tūkst. gyventojų, o naujamiesčio kūrimas buvo pagrįstas noru išsaugoti Alytuje
likusio senamiesčio teritoriją.
Išsaugojimo planai, matyt, pasikeitė ilgametį miesto vadovą A. Grigaitį 1985 metais pakeitus „Komunistinio rytojaus“ redaktorei Nijolei Januškevičienei, kuri naujų vykdomosios
valdžios namų (rotušės) panoro ne Alytaus naujamiestyje šalia kitų naujų statinių, o senamiestyje, netoli partkomo.
Būsimos rotušės (vėliau pramintos „Nijolės bažnyčia“, o dėl pastato su bokštu panašumo
į slavų pasaką – „Jemelios pečiumi“) užsakovų norai lėmė ir miesto planavimo pokyčius, taip
pat tai, kad teatro pastatas ne išdygo naujamiestyje, o įspraustas į buvusios Komjaunimo (iki
1954 metų – Turgaus) aikštės teritoriją šalia naujų
miesto valdžios namų. Šie, pritarus Alytaus miesto liaudies deputatų tarybai, 1985 metais pradėti
projektuoti architekto Sauliaus Juškio. Jis vietoje
senosios aikštės ir joje buvusių pastatų suprojektavo visą naujų statinių seką – savivaldybės rūmus, teatrą, taip pat inžinierių namus ir santuokų
rūmus, kurių pastatyti nepavyko.
18

Konkurse dalyvavo ir aktorės Vaivos Mainelytės brolis, architektas Algirdas Mainelis, tačiau jo pasiūlymas miesto aikštę su senaisiais pastatais išsaugoti ir valdžios namus statyti
šalia ar vietoje dabartinio „Nemuno“ prekybos centro didesnio palaikymo nesulaukė.
Rotušės statyba vyko nuo 1986 iki 1989 metų, to paties S. Juškio su konstruktorėmis Irma
Bartkute ir Violeta Simonavičiūte 1987–1989 metais suprojektuotas teatras pirmas duris atvėrė vėliau (1996) ir iškart už mažąją salę kaip geriausią metų projektą ir realizaciją visuomeninių pastatų kategorijoje buvo įvertintas Kaune surengtoje apžiūroje-konkurse „Geriausias
metų projektas“.
Įdomu, kad su teatro architekto kūrybine aplinka susijęs ir dar kelių pastatų Dzūkijos sostinėje atsiradimas. Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios projekto konkursą
su kolegomis laimėjo Mykolo Žilinsko paveikslų galeriją Kaune su S. Juškiu projektavęs Kęstutis Kisielius, beje, laikomas ir Alytaus sporto rūmų architektu (su Vytautu Jurgiu Dičiumi).
Minėti pastatai turi ne tik panašių architektūrinių, tačiau ir „likimo“ bruožų. Bažnyčios pašventinimą nuo statybų pradžios skyrė 10 metų, teatras iki didžiosios salės „įšventinimo“ buvo
statomas 21 metus. Per dar ilgesnį laiką – 22 metus – nuo tos dienos, kai teatralai įsikėlė kurti po
Rotušės a. 2 stogu, statinį pagaliau paženklino teminis užrašas „Alytaus miesto teatras“, kurį
saulės (ir mėnulio) šviesoje įdarbino alytiškis architektas Laimis Kaziukonis. Taip buvo baigta
dešimtmečius besitęsusi diskusija su projektuotojais, ar teatro pastatą gali puošti teatro vardas.
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Alytaus dramos teatras.
Tyli Sauliaus Juskio
revoliucija
v

Audrys Karalius

A

lytus seniai neabejojo savo miestietiška prigimtimi, savo didžiadzūkiškos „soscinės“
ambicijos pagrįstumu. Jau dvidešimt metų buvo „sodinami“ vienas už kitą didesni
mūrai, tačiau tikro miesto kvapo nebuvo. Alytus greičiau priminė selekcininko lysvę, kurioje daiginami įvairiausi augalai, tikintis vėliau juos persodinti „į vietą“. Problemą
švelnino puikus landšaftas ir miškas. Miškas, kuris atėjo iki pat miesto centro ir pirmasis
pamatė paprastą, bet būtiną miesto elementą – ansamblį. Jis radosi iš lėto, kisdamas ir apsivalydamas, strigdamas ir vėl atgydamas.
80-ųjų pradžioje laimėtas konkursas išryškino svarbiausius aikštės ir pastatų bruožus
(arch. Saulius Juškys ir Kęstutis Kisielius). Saulius Juškys vėliau suprojektavo ir pastatė*
rotušę, kuri išsivadavo iš tiesmuko postmodernizmo (konkursinis variantas) ir savo bokštu
greičiau priminė Karo muziejaus Kaune tolimą pusbrolį nei aldorosiškuosius „pieštukus“.
Tai buvo pirma S. Juškio pergalė prieš medžiagą ir madą. Dramos teatras suprojektuotas
kartu su Rotušės aikšte, „iščiupinėjant“ visą parterį ir atliekant didelį nematomą darbą, kurį
cechas vadina „suvesti į sistemą“. Tai reiškia, kad buvo matomas ne tik duotasis objektas, bet
ir gretimi pastatai, jų tūriai, stilistika bei funkciniai ryšiai ir pagaliau erdvė, tyvuliuojanti tarp
šių pastatų. Sistemos „lipdymas“ yra sunkiausias darbas, ne kiekvienam meistrui įkandamas.
Turime nedažną atvejį, kai galime kalbėti apie neblogą sistemą. S. Juškio ansamblis „groja“. Dramos teatras padarytas ramiai, be ryškesnių emocijų, nedaugžodžiaujant. S. Juškys
suformuoja vos ne pusę aikštės išklotinės. Architektas
išvengia šalto oficialumo, bet ir „nepritrupina“. Gana
paprastas fasadas „įmušamas“ vienintelėje vietoje, ties
pagrindiniu įėjimu, suformuojant didingą puskiemį.
Čia sugrojama skirtingomis grindinio altitudėmis, koliziejiška trikampių kolonada. Namas masyvus, bet ne
„storas“, kadangi apdairiai suskaidytas į dvi pakopas:
apatinė ir cokolinė plokštė ir ant jos – dėžutė, atitraukta nuo plokštės kraštų, todėl pasyvi, antraplanė. Visas
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* Architektų žargonas.

fasadas kruopščiai suraižytas nesibaigiančiomis
traukėmis (garsusis J. Zdanavičius), kurios kaip
įtemptos stygos zvimbia, suteikdamos monumentaliam mūrui ypatingos elegancijos. Jos įsmunka ir
į vidų, tapdamos viena ryškesnių interjero temų.
Interjere nieko nėra. Dar žingsnis, ir paprastumas taptų prastumu. Bet netampa. Apibendrintos
plokštumos ir skirtingų medžiagų zonos klojamos
stambiais potėpiais. Lubos lygios, subadytos elementariais halogenais, pasieniais – pauzės. Traukės zvimbia. Langas didelis ir vienas. Salėje pirmą kartą pamatai spalvas. Galima nustebti, kad
S. Juškys tokių beturįs. Žalia – sodri, sunki. Salė
(mažoji) – tuščia, nepapuošta. Čia tiktų geras „To
be or not to be…“.
Funkcinė schema elementari, švari. Prie jos dirb
ta. Namas truputį suomiškas, truputį dzūkiškas.
Ryškesnių mados žymių nerasi – sens lėtai. S. Juš
kys suvaldė emocijas, apsiėjo be skanių efektų.
Architektas – už kadro. Jo beveik nėra. Nė vieno sakinio, demonstruojančio šaunumą ar Kolumbo kompleksą. Kas keisčiausia, architektūra yra.
Tyli, bet gera. Ar supras tai ambicingasis Alytus?
Ansamblyje vakuojanti vieta (vietoj inžinierių na
mų). Kas stos greta: tiek pat išprusęs inteligentas
ar šaunuolis „Chicago Bulls“ marškinėliais?..

Ištrauka iš publikacijos žurnale „Arkitektas“,
1996 m. Nr. 3
Adresas: Rotušės a., Alytus
Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybė
Projektuotojas: AB „Miestprojektas“
Autorius: Saulius Juškys
Konstruktoriai: Violeta Simonavičiūtė, Irma Bartkutė
Rangovai: „Aldaila“, „Alvista“
Architektūriniame ansamblyje šalia teatro pastato vakuojanti

Rodikliai: komplekso – 38000 m³, I dalies – 8000 m³

vieta (vietoje inžinierių namų) iki šiol neužsipildė, tiesa,

Datos: 1987–1989 m. projektavimas, nuo 1990 m. statyba

buvo uždengta tentu su simboliniais langais, žiūrinčiais į
miesto rotušę
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„Beatriče, bėk“
22
(Loreta Liausaitė, Inesa Pilvelytė)

.

Loreta
. Liausaite.
Norejau parasyti knyga
apie Alytaus teatra
v

S

pektakliu „Kainas ir Abelis“ aš grįžtu į teatrą po
ilgesnės pertraukos. Visi tie metai buvo teatro at
sisakymas. Tai – procesas. Taip nebūna, kad pa
sakai: daugiau spektaklių nekursiu, ir viskas baigiasi. Ta
prispausta kūrybos uodega velkasi paskui tave metų metais,
kankinasi, cypia, prieštarauja, moralizuoja… Ją įveikia lai
kas, suskaičiuoji metus ir supranti: taip, viskas baigta, praėjo
šešeri metai – pakankamas laiko tarpas užmiršti viskam, ko
išmokai.
Pakliuvau į pačios paspęstus aplinkybių spąstus. Pa
rašiau paraišką valstybinei stipendijai. Norėjau sudaryti
knygą apie teatrinio meno vystymąsi Alytuje nuo 1933
metų saviveiklinio šaulių teatro iki šių dienų, tai – didžiulis
tyrinėjimų laukas, padedantis atkurti ir išsaugoti nedidelio
miesto kultūrinį tapatumą. Prie pagrindinės projekto dalies
pridėjau ir kamerinio spektaklio sukūrimą. Stipendiją
paskyrė spektakliui kurti!
Aš netikiu atsitiktinumais – tie spąstai manęs laukė. Taigi
turėjau sukurti spektaklį. Pradėti iš naujo… Nuo tuščios
erdvės. Prisimenant Peterį Brooką, „per erdvę eina žmogus,
kažkas kitas jį stebi – tiek ir tereikia, kad prasidėtų teatro
vyksmas“. Kad prasidėtų – taip, bet ko reikia, kad jis vyktų?
Tai aš jau buvau pamiršusi. Teatleidžia man aktoriai, aš juos
prikankinau savo aklomis pastabomis. Į šį spektaklį reikėtų
žiūrėti kaip į debiutinį. „Mes žinome, ką daryti, tik tada, kai

Loreta Liausaitė (1961–2015),
Alytaus miesto teatro režisierė ir
aktorė 1990–2015 m.
Kaip ir miesto teatro studijos įkūrėjai Arvydas
Kinderis, Dalia Kimantaitė bei vieno pirmųjų
alytiškių spektaklių („Medaus skonis“) režisierė
Irena Alperytė, Loreta profesiją įgijo Maskvos
valstybiniame kultūros institute. L. Liausaitė,
Alytui atidavusi ketvirtį amžiaus, visuomet
drąsino kolegas savo kitonišku, tačiau subtiliai,
kultūringai pateiktu požiūriu, o šis tapo tarsi neginčijama alternatyva tuomet ganėtinai
konservatyvioms režisūrinėms alytiškių scenos
tradicijoms
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ritualas nusileidžia iki mums suvokiamo lygio.“ (P. Brookas)
Ne visada „nusileido“… Norėjome sukurti nemažai ritualinių
scenų: pirmo kraujo praliejimo, apsivalymo, nusižeminimo,
ne viskas pavyko. Ir tos nesėkmės lyg ir prašosi satisfakcijos.
Tikriausiai bandysiu dar kartą pavasarį. Prisiliesti prie
Ingmaro Bergmano motinos ir dukters istorijos.
Protėviai yra labai arti mūsų, šalia, alsuoja į nugaras.
Kainas ir Abelis – archetipas, suvokiamas kaip idėja,
simbolinė figūra. Perskaitę 16 mito eilučių, mes galime
valandų valandas kalbėtis apie Pavydą, Nuodėmę, Bausmę, Tikėjimą, Kaino ženklą, Tremtį…
Spręsime etikos ir egzistencijos problemas, nes tai yra kultūriniai tekstai, kurių suvokimas
pagrįstas mūsų pasąmonėje sukaupta patirtimi. Biblinį pasakojimą aš atsinešu iki savo
išgyvenimo ir prisimatuoju kaip rūbą. Kasdienį.
Man gaila pykstančio. Pyktis griauna. Mane labai domina šeimos gyvenimas, tas
artimiausias žmonių bendrystės ratas, kuriame esame įkalinti. Tai kaip pirmapradė materija,
kurioje įvyksta, generuojasi svarbiausi procesai. Yra toks lotyniškas posakis „Iškentėk
tuos mažus nemalonumus, kuriuos padarė artimieji“. Biblinę istoriją aš susiaurinu iki sau
atpažįstamų ženklų ir idėjų. Taip atsirado Motinos – Ievos personažas, besiilgintis prarasto
rojaus, mažoji Ieva, tabula rasa ženklas, sapnuose tyliai žvelgianti į save senstančią. Bausmę
Kainui iškėliau iki tiesmukiškos ir moralizuojančios potekstės – man buvo labai svarbu
išsakyti savo požiūrį į tremtį.
„Tremtis“ – plati sąvoka, egzilis gali gyventi mumyse neperžengiant namų slenksčio. Tai
tema, prie kurios norėsis sugrįžti. Spektaklyje ji tik nužymėta – tremtis didesnė bausmė ir
už mirtį. Pasak Vytauto Kavolio, „egzilis – žmogaus istorijoje, o ypač industrinės epochos
žmogaus simbolis“. Nežinau statistikos, bet tikriausiai kas trečia šeima turi tokių patirčių.
Pradinis spektaklio sumanymas buvo artimas socialioms TV laidoms, straipsniams
laikraščiuose: smurtas šeimoje, vaikų išgyvenimai, patyčios. Viešoji informacinė erdvė
užbombarduoja sąmonę, norisi būti aktualiam, žengti koja kojon su šią minutę vykstančiais
įvykiais, problemomis. Mane domino socialaus teatro praktikos. Dar prieš dešimt metų
susipažinau su švedų režisierės Suzanne Osten probleminio teatro vaikams kūrimo metodika,
žavėjausi jos idėjomis. Tikriausiai buvo pabodusios kalėdinės pasakaitės vaikams. Dabar,
kurdama „Kainą ir Abelį“, tikėjausi vadovautis terapinės dramos principais. Filmuoti vaikų
kambarius, rinkti jų išgyvenimus, repetuoti drauge su vaikais, o vėliau viską perkelti į sceną.
Džiaugiuosi, kad šie bandymai patyrė fiasko, – visa tai palikau TV laidoms. Jos tai daro daug
geriau už mane.
Viduje kažkas labai priešinosi, tai buvo lyg vaiko išdavystė – pasinaudoti jo drama
ir bandyti atkartoti kitiems, prisidengus meno formomis ją iškelti į viešąją erdvę. Taigi
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„Kainas ir Abelis. Kasdienė mirtis“ (Jonas Gaižauskas, Ona Gudaitytė ir Tomas Kunčinas)

pasirinkau kitą kelią. Pasakojimus rinkau, bet niekas dabar spektaklio tekste nesupras, kieno
tai išgyvenimai. Nebent dukrelė Julija. Kartą sėdėdama repeticijoje sušuko: „Bet, mama, čia
juk aš tau taip sakiau!..“
Spektaklio fabuloje liko vienos šeimos gyvenimo šešios dienos, priartinančios prie
septintosios mirties slenksčio. Siužetas paprastas: motina, du sūnūs ir tėvas, kurio laukiama
grįžtant. Sūnūs tikisi pakeisti savo gyvenimą, išsivaduoti iš tėvų šeimos rato ir kurti savąjį,
kitokį. Mano Kainas – žmogus, kuris išgyvena nemeilę, jis kaip trupinius renkasi įrodymus –
štai ir vėl manęs nemylėjo, ir tada nemylėjo.
Idėją bandžiau išreikšti minimaliomis priemonėmis, komponuodama mizanscenas,
spalvas ir jomis kurdama emocijas (įtampą, džiugesį, nerimą, jaukumą, dramatizmą). Aktoriai
dirba tuščioje erdvėje, be įprastos scenografijos. Jų kūnai, videoprojekcija, gestai-ženklai
tampa raiškos priemone, kuria dramatizmą. Reikia didelio virtuoziškumo tuščioje erdvėje
papasakoti istoriją. Tai eksperimentas mums, kuriantiems, o ne teatrinis eksperimentas.
Spektaklis net labai tradicinis, tikėjausi kitokio rezultato. Dabar daryčiau kitaip. Gal tai ir yra
užuomina į ateitį.
Spektaklyje dirbame kartu su Vytautu Stanioniu (jis – videoprojekcijų autorius). Mes
esame vienas kito neatsiejama kūrybos dalis. Net mūsų buitis įleidusi šaknis į kūrybą. Viskas
susipynę kaip Gordijaus mazge – neperkirsi. Nebesvarstome, ar tai blogai, ar gerai. Tiesiog taip
yra. Verdi barščius, o tau sako: „Ateik, filmuosiesi.“ Ir eini. Paskui patenki į trumpametražio
kino festivalio ekraną, ir niekas neužuodžia tavo barščių kvapo…
Mano šeima nėra šio spektaklio bendraautorė, o jos gyvenimas – įkvėpimo šaltinis, bet tai
susiję su asmeniniais išgyvenimais. Kai gyvenimas pastato ant stogo krašto, ištirpdo tavyje
primo mihi – pirmiausia man.
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Vytautas V. Stanionis, fotomenininkas,
bendradarbiauja su Alytaus miesto
teatru nuo 1990 m.
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pavasarį, ieškant pavadinimo eilinei fotografų kūrybinei laboratorijai, sukosi mintys apie teatro imitacijas mieste, teatrališkas miesto būsenas, kasdienį ir nekasdienį miesto teatrą…
Galiausiai liko Loretos pasiūlytas „Vaidinimas tęsiasi, arba pabėgimas iš teatro“.
Susirinkus grupei šios laboratorijos dalyvių nereikėjo ilgai ir
nuobodžiai aiškintis, ar mūsų gyvenimas yra panašus į teatrą.
Viską supratome patys. Kad būtų linksmiau, pasirašė mintys –
nuorodos kūrybai: surasti teatrą savyje, šalia savęs, kitame, stebėti, fiksuoti, vertinti, žavėtis, šmaikštauti, mąstyti, įvaizdinti,
transformuoti, simuliuoti, manipuliuoti, ieškoti neatsitiktinio
atsitiktinumo, nugalėti idėją…
Ir priglaudė parodą Alytaus miesto teatro mažoji fojė. Ir matėme, kaip mažame skersgatvyje stovi sustingęs buvęs milicininkas Romas, liūdnas autobusų stotelėje sėdi žurnalistas Jurgis, žengia į niekur velniu pavirtęs jaunuolis, prie nušiurusių
sienų žaislinę žuvį skraidina mergaitė, kyla į viršų su šaknimis
išrautas pasenęs namas, eina gatvėmis kaukėti meno streiko
keistuoliai, sėdi šalia sukiužusio elgetos skrybėlėta šaunuolė,
jautriai glaudžia prie veido brangųjį mažą triušiuką Ingos geruolė, dvejinasi gabiosios Ignės fotografijose žmonės, cirkinasi
prie senojo geležinkelio Sauliaus herojai, balta kauke paslėpusi
savo akis dirba rūbų siuvėja…
Ir scena lieka aktoriams, o gyvenime vaidinimas tęsiasi.

Profesionalaus teatro fotografo patirtys kitokios. Kartais,
prieš fotografuojant spektaklį, jis žiūrimas, bet visas dėmesys koncentruojasi į scenografiją, aktorių išsidėstymą scenoje, apšvietimą, o ką jie vaidina – taip ir lieka neaišku. Paklausia kas nors: „Na, kaip jums?“ O pasakyti ko nors neįmanoma. Bet po pertraukos vėl į sceną renkasi aktoriai, viską stebi
salėje sėdinti režisierė, ir prasideda fotografavimas. Tada jau
galima pačiam sukurti kompozicijas, stabdyti veiksmą, judesį… Režisuoti.
Tolsta teatras, bet nesitraukia iš atminties Loretos veidas, Onutės ašara, Almos šypsnys, Rimanto žvilgsnis, Tomo
žingsnis, Arvydo balsas, Aurelijos kvatojimas. Jono meistravimai, Edvardo pasakojimai apie pažįstamus žmones. Rūsio
tamsa ir grimerinių paslaptys…
O fotografijos labai lengvai primena, kaip „Žuvėdros“ Fotografija iš parodos „Vaidinimas
dūmuose gražiai iškėlusi galvą šypsojosi Arkadina, ežero tęsiasi, arba pabėgimas iš teatro“
vandenimis taškėsi Kainas ir Abelis, neviltyje įsikibo į didelį stalą kunigaikštienė Barbora, stipriai apglėbė savo Autorių Tūla…
Prieš daugelį metų senovės Graikijoje atsirado pirmieji teatrai. Kiek jų buvo, pražuvo, kiek
dar laukia savo eilės? Kiek ten buvo talentų ir aistrų, šlovės ir plojimų – niekas niekada nebesuskaičiuos, nes tai gyvenimo upė. Čia visada buvo ir bus potvynių ir atoslūgių, krioklių,
sūkurių ir ramusis tekėjimas.
Dauguma miestų turi savo centrus. Ir mūsų Alytuje yra ta vieta, kurią esame įpratę vadinti
centru, o jame jau trečią dešimtmetį gyvuoja ir savo energiją skleidžia miesto teatras. Sunkiau
atpažįstamas taptų šis miestas sapne, jeigu jame nebūtų teatro.
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Inesa Pilvelyte.
Kilsim
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eseniai gavau užduotį – parašyti nedidelės apimties
straipsnelį-prisiminimus apie mūsų teatrą. Nedi
delio miestelio nedidelio teatro nedidelės aktorės
nedideli prisiminimai…
Užtat kokios ambicijos! Be jų geriau į teatrą neiti. Be
sparnų nepakilsi. Bet plunksnos iškart neužauga. Pir
miausia išsikala švelnūs pūkeliai. Žiūri į tokį vienadienį
viščiuką ir šypsaisi, kas, kad nuo vieno sprigto kūlversčias
nulėktų, kas, kad naudos maža – nei višta, nei gaidys, – bet
vis tiek akiai mielas naujas gyvas Dievo sutvėrimas. Visi
juo rūpinasi, jį prižiūri, lepina. Atsimenu, močiutė tiems
geltonpūkiams tokią didesnio galingumo kaitlempę nakčiai
įjungdavo, kad saulę atstotų. O gal dedeklę Motiną Vištą?
1990–1991-ieji… Kurį laiką ir mūsų teatrui įjungta
kaitlempė. O dedeklė – Alytaus vykdomasis komitetas –
kudakuoja apie greitai atsirasiančią naują erdvią Vištidę
pačiame miesto centre su naujomis salėmis, grimerinėmis,
nauja įranga, naujomis galimybėmis. Deja, taip greit auga
tik šv. Nijolės bažnyčia, vėliau kukliai perkrikštyta miesto
rotuše. Nieko. Viščiukas dar mažas. Pakentės…
Viščiukas auga, pūkeliai byra, formuojasi pirmos
plunksnos. Bet jos ne visada pačios gražiausios – kartais
pasišiaušia, o kartais tai tik beviltiškai styrantys stagarai.
Šukuok juos kiek nori, o tie vis tiek į kitą pusę žiūri…
Bjaurusis viščiukas-ančiukas. Pliekiamas savų, nelabai
svetingai priimamas svetimų. Užvis labiausiai trokštantis
užaugti. Gulbe. Lakštingala. Žuvėdra?
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„Žuvėdra“

… „Gal geriau kuo nors paprasčiau“, – švelniai bando patarti garsi kritikė A., jau kurį
kartą viešinti Nemunaityje, kūrybinėje teatro stovykloje. Ji myli mūsų teatrą. Dar labiau –
dzūkiškus miškus. O užvis labiausiai savo anūkes, šėlstančias tuose miškuose… Ku-kū,
ku-kū, ku-kū… Kaipgi kuo nors paprasčiau? Jei apsiplunksnavom, jei gražiausiai giesmės
skamba medžių viršūnėse…
Naujai kuriamame repertuariniame teatre žiūrovams norisi išvysti aukštos literatūrinės
vertės spektaklių, jauniems režisieriams – išbandyti jėgas prisiliečiant prie klasikos šedevrų,
dar taip neseniai analizuotų institutų studijose. Aktoriams tai svaiginančio skrydžio
lūkesčiai, aukštasis pilotažas… Augusto Strindbergo „Freken Julija“, Justino Marcinkevičiaus
„Mindaugas“, Pierre’o Beaumarchais „Figaro vedybos“, Juozo Grušo „Beatriče, bėk“, Antono
Čechovo „Žuvėdra“.
… „Žuvėdrą“ jau antrą savaitę repetuojam iki paryčių. Režisieriaus A. žmona režisierė
D. Amerikoj, tad niekas tvirtai nespraudžia į darbinius, buitinius ir sveikatos apsaugos
rėmus. Dirbam. Visi pavargę, nervingi, bet laimingi. Karšta birželio pradžia. Salėje tvanku
nuo kūrybinių aistrų iki premjerinės įtampos. Aktorių kojas vėsina tik braidymas po vandenį
skardiniuose loveliuose – dailininko M. sumanymas… Poryt spektaklis. Dar vakar patvirtintas
scenas šiandien režisierius sugalvoja pakeisti iš pagrindų. Viską… Bandom. Režisierius A.
sėdi žiūrovų salėje ir garsiai juokiasi. Vienas. Nes niekam nejuokinga. Kartojam finalinę sceną
dar kartą. Dar kartą keičiam aplinkybes. Vėl tas juokas. Mano sparnai nekyla… Bėgu iš scenos,
trenkiu durimis, užsidarau rūkomajame ir bliaunu bliaunu… Palengvėjo. Dabar kilsiu…
„Aš Žuvėdra… Aš dabar žinau, suprantu, Kostia, kad mūsų darbe vis vien, ar mes
vaidinam scenoje, ar rašome, – svarbiausia ne garbė, ne blizgesys, ne tai, apie ką aš svajojau,
o kantrybė. Mokėk nešti savo kryžių ir tikėk. Aš tikiu, ir man ne taip skaudu, ir kai aš galvoju
apie pašaukimą, tai nebijau gyvenimo…“*
Nebijau. Žinau, bus naujų žuvėdrų, naujų beatričių. Visko dar bus.
Kilsim?
* A. Čechovas. „Žuvėdra“
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Arvydas Kinderis.
Akistata gimtojoje

gilumoje
Saulė Pinkevičienė

K

ai mudu su Dalia Kimantaite baiginėjome mokslus
Maskvoje, kurso vadovė, puiki pedagogė a. a. Galina Aleksejevna Kalašnikova mums pasiūlė po studijų kuriam laikui išvažiuoti iš Maskvos. Sako, praktikos neturite, bet jos įgysite provincijos teatre, nes studentiški reikalai
yra viena, o teatro pažinimas iš vidaus – kas kita, važiuokite
į glubinką!
Mes ir pasirinkome gilumą, bet gimtąją, Lietuvoje jau
prasidėjo tautinis atgimimas. Pakalbino tuometinė Kultūros
skyriaus vedėja Lina Linarčikienė, pasakė, kad teatras Alytuje bus, štai jau ir pamatai išlieti, nes tuometinė Vykdomojo
komiteto pirmininkė Nijolė Januškevičienė, girdi, labai nori
teatro. Susipažinome ir su pačia pirmininke, kuri vis ragino:
„Jūs tik grįžkit, mes namą aktoriams statome!“ Tas namas
buvo suprojektuotas prie Nemuno, labai gražioje kurortinėje
miesto dalyje.
Galbūt šiandien to ir neįvertiname, bet aš manau, jog
N. Januškevičienei paminklą reikėtų pastatyti vien už tai,
kad jinai pramušė teatro statybą. (Deja, išgriovė ir Alytaus senamiestį, bet tai jau kita istorija.) Mieste atsirado dvasinė institucija, kurios jame nebuvo. Iš praktinės pusės mums buvo
mestas geras masalas. Ir nors netrukus viskas vertėsi aukštyn
kojomis, 1989 metais mudu su Dalia jau buvome spėję grįžti į Alytų. Čia radome dešimt etatų teatro trupei, taip mus
ir įdarbino. Sutikome režisierių Gintarą Nasutavičių, kuris
jau dirbo ir turėjo trupę, pas jį Dalia statė savo diplominį
spektaklį pagal Samuelio Becketto „Endšpilį“.
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„Barbora Radvilaitė“ (Inesa Pilvelytė)

Namas aktoriams ant Nemuno kranto niekada taip ir nebuvo pradėtas statyti, neilgai
pareigas ėjo N. Januškevičienė, o ir mūsų niekas neskubėjo „statyti prie staklių“. Padarėme
mieste kelis renginius, susipažinome su vietine bohema ir intelektualiai leidome laiką.
„Kinderi, gal ką padarom bendrai?“ – kartą pasiūlė dailininkė Loreta Skruibienė, kurios
dirbtuvėse (pastate šalia tuometės menininkų kavinės „Pušis“) susibėgdavome. Pirmąjį spektaklį statėme pagal Oskaro Milašiaus „Imperatorių Joną Beširdį“. Loreta sukūrė lėles, Jonas
Gaižauskas jas pagamino. Didžioji problema buvo artistai. Pakalbinau buvusią bendrakursę Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Klaipėdos fakultete, vėliau TV žurnalistę
Rimą Pilukaitę. Ir Dalios klasioką Vilių Balsį, talentingą žmogų, pagal išsilavinimą – geofiziką. Jie dviese 1990 metais suvaidino spektaklį „Imperatorius Jonas Beširdis“, kuris tapo
Alytaus miesto teatro istorijos atskaitos pradžia. Savo darbą parodėme lėlių teatrų festivalyje
Kaune, teatro kritikė Audronė Girdzijauskaitė parašė straipsnį „Atgimimui“ ir mus pagyrė.
Atsimenu, važiavome visi autobusiuku po pasirodymo namo, kupini euforijos nuo gerų atsiliepimų ir vyno, ir tik viena Dalia mūsų darbą taikliai sukritikavo. Dalia galbūt iš pažiūros
atrodė tokia lengva blondinė, bet visada buvo labai kieta, valinga ir mokėjo siekti maksimalaus kūrybinio rezultato.
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„Barbora Radvilaitė“ (Eugenijus Rakauskas)

Tų pačių metų vasarą studijas Maskvoje baigė mūsų bendramokslė Loreta Liausaitė, su
kuria gyvenome viename bendrabutyje Chimkuose (Maskvos rajonas). Pakvietėme Loretą
atvažiuoti į Alytų, pasakėme, kad yra perspektyvų – etatai ir pinigai jiems skirti. Loreta galutinai apsisprendė likti Alytuje jau sukūrusi šeimą su alytiškiu fotomenininku Vytautu V.
Stanioniu, o iki tol vis dairėsi į gimtąjį Panevėžį, kuris buvo gerokai labiau teatro miestas.
Pamažu mūsų keliai su L. Skruibiene išsiskyrė: ji įkūrė lėlių teatrą „Aitvaras“, o mūsų
tikslas buvo dramos teatras. Pirmąjį spektaklį parodėme daugiabučio namo Žiburio gatvėje
rūsyje. Vėliau susipažinome su Alytaus cirko studijos vadovais Julija ir Albertu Riabovais. Jie
mus pakvietė repetuoti Statybos treste, kur veikė Moksleivių kūrybos centras. Salė – nešildoma, žiūrovai sėdi su paltais, bet apskritai erdvė buvo gera, joje sukurta ir parodyta nemažai
mūsų spektaklių. 1992 metais čia buvo surinkta ir pirmoji teatro studija.
Reikia pripažinti, kad teatro koncepcijos kaip tokios tuo metu vis dar neturėjome. Tiesiog stengėmės tinkamai išnaudoti galimybes, būta daug premjerų, atradimų, eksperimentų.
Mūsų bendramokslė choreografė Natalija Fiodorova Alytuje pastatė šokio spektaklį „Šokiai
„Mėnesienoje“. Gimė toks keistas kūrybinis kūdikis, vienas pirmųjų choreografinių spekta33

klių Lietuvoje. Jo premjerą parodėme restorane „Nemunas“, vėliau – „Vaidilos“ teatre, kur jį
pamatė šiuolaikinio šokio tėvas Audronis Imbrasas. Nusišypsojo taip maloniai ir paklausė:
„Ar tęsit? Visai nieko!“
Iš šiandienos perspektyvos pasakyčiau: išvažiuoti iš Alytaus man reikėjo po pirmųjų dešimties metų. Nes 1996 metais startavo mažoji salė, o atėję į šią naują erdvę patys sau užsidėjome antsnukį. Reikėjo daryti repertuarinius spektaklius, prasidėjo rutina. Vietoj jaunystės ir
vizijų atėjo supratimas, kad tai ir yra teatras: reikia publikos ir ataskaitų už savo veiklą. Kol
teatro studija priklausė miesto kultūros namams (repetavome Šaulių namuose), viskas buvo
paprasčiau, užteko pasakyti, kiek lentų ar audinio reikės scenografijai. Kai tapome municipaliniu teatru – prasidėjo politiniai reikalai. Buvau išrinktas į pirmąją Alytaus miesto savivaldybės tarybą. Kai kurie kolegos politikai netgi sakydavo, kad turėčiau būti aktyvesnis, girdi:
„Reikia aktoriams butus išmušinėt! Salę centre tegul duoda!..“
Santykis su valdžia tapo neišvengiamas, taip yra šiandien ir bus ateityje, nebent teatras
kada nors pereitų į Kultūros ministerijos pavaldumą. Tada būtų jau kiti ponai Vilniuje, užtat
neliktų vietinių merkantilinių interesų nei į teatrą, nei į salę. Džiaugiuosi, kad pastaruosius
penkerius metus teatras pirmą kartą savo istorijoje iš tikrųjų atliko funkcijas ir valdė ne tik
teatrinius procesus, bet ir lėšas. Jei mes būtume kitados turėję tokią galimybę, būtų nuveikti
visai kiti darbai.
Su Alytaus miesto teatru susiejau 25-erius gyvenimo metus, bet nesutikau nė vieno miesto
mero, kuris būtų paklausęs: „Ko jums trūksta, kuo galėtume prisidėti?“ Prasidėjo spaudimas
stoti į partiją. 1999 metais LMTA buvo surinktas kursas Alytaus teatrui (vadovė Dalia Kimantaitė), kurio atsiradimas yra susijęs su mano, kaip teatro meno vadovo, partine priklausomybe. Ir tai davė rezultatą! Kursą išmušti padėjo tuometė LMTA Teatro ir kino katedros vedėja
Onutė Pakėnienė, švietimo ir mokslo ministras akademikas Zigmas Zinkevičius. Savivaldybė
nedavė nė cento. Be Seimo palaiminimo ir tikslinių lėšų kursui finansuoti nieko nebūtų buvę,
užsiiminėjau lobizmu ir tik vėliau suvokiau, kad galėjau dar kelis milijonus gauti ir didžiosios salės baigimui, bet turbūt anuomet dar buvau pernelyg naivus. Man svarbiausia buvo
kursas, nes be profesionalių aktorių buvo sunku siekti rezultato. Pavyko gauti finansavimą
15 žmonių studijoms. Regis, panašių precedentų Lietuvoje buvo nedaug, nebent Juozo Miltinio trupei Panevėžyje sudarytos išskirtinės sąlygos, bet ten aktoriams reikėjo diplomų, o
mūsų atveju – jauniems žmonėms trūko išsilavinimo.
2013 metais buvo suplanuotas antras kursas Alytaus teatrui, tačiau keitėsi akademijos vadovai, ir mums pasiūlyta rinktis iš jau esamų absolventų. Tokia praktika Lietuvos teatruose
įprasta šiandien. Daugiau tų vandenų ir nebejudinome.
Jei kalbėtume apie banginius, ant kurių laikosi Alytaus teatras nuo jo atsiradimo, tai daugiausia turbūt lėmė ambicijos ir entuziazmas. Teatrą reikėjo kurti kažkaip konceptualiai, o
mes tai darėme kaip išeina, pagal situaciją. Gyvenimas žmogų nuvalkioja, o geras kūrėjas yra
pretenzingas – viskas jam turi būti aukščiausiu lygiu. Aktoriai, scenografija, režisūra. Tai va
34
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mas, Robertas Šarknickas, Rasa Grigutytė, Ona Gudaitytė, Marius Sadauskas (nuotraukoje nėra Inesos Pilvelytės ir
Erikos Jasinskaitės) su režisieriais, kurso vadove Dalia Kimantaite ir Arvydu Kinderiu

to aukščiausio lygio, kad nuskambėtume visoje Lietuvoje, niekada ir nebuvo. Kaip ir kituose
provincijos teatruose, visi reiškiniai tuo metu vyko Vilniuje. Gal tik „Beatriče, bėk“ (režisierė
D. Kimantaitė) sulaukė didelio rezonanso.
Miestas ir teatras yra susisiekiantys indai. Geras pavyzdys, nors gerokai vėlesnis – teatrų
festivalis „Com•media“ (pradžioje – „Tegyvuoja komedija!“). Jis laukiamas, festivalis turi
savo aurą. Kaip ir teatro naktis „Com•moon•a“, ji reikalinga šiuolaikinio teatro pristatymui. Tačiau man atrodo, kad Alytuje teatras kaip vakar, taip šiandien pirmiausia veikia per
edukaciją. Jauni žmonės stoja studijuoti aktorystės, renkasi kitas kūrybines profesijas. Teatro
mokykla, savanorystė teatre, pokalbiai ir praktiniai bandymai – tai vis galimybės jaunimui.
Galėtume prisiminti ir tuos laikus, kai Kultūros skyriui vadovavo Gitana Molevičienė, o Alytaus miesto savivaldybė skyrė lėšų mokykloms, kad jos galėtų pamatyti Alytaus teatro spektaklius. Jau tada mūsų mieste buvo įgyvendinta tik dabar suvokta tiesa apie kultūros pasą.
Alytaus teatrui tai buvo didelė pagalba.
Kita vertus, kituose miestuose, pavyzdžiui, Marijampolėje, teatras taip ir negimė. Pirmais
metais grįžusi iš Maskvos Dalia planavo Marijampolės teatre statyti spektaklį. Bet kai ten
nuvažiavo, paaiškėjo, kad beveik visi jau išsilakstė. Nes sovietmetis baigėsi, ir jauni žmonės
greitai suprato, kad nėra laiko laukti, kol režisierius savo vizijas dėlioja. Valgyti norisi šiandien. Premjera taip ir neįvyko.
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Vidmantas Ezerskis:
Linkiu
tapti
Dzukijos
”
didziuoju ar Pietu
Lietuvos valstybiniu“
v

v

Darius Babijonas

B
”

eatriče, bėk“ buvo pirmasis spektaklis, kurį pamatė atėjęs dirbti Alytaus miesto teatro vadovu,
prisimena Vidmantas Ežerskis. Pasak jo, pirma
iki tol neįprasta situacija jam nutiko po spektaklio, kai atsisveikinti su žiūrovais šiam pasibaigus neatėjo pagrindinio
vaidmens aktorė.
„Man tada paaiškino, kad Beatričė spektaklio pabaigoje
miršta, todėl nusilenkti žiūrovams aktorė neateina“, – įstrigusį režisūrinį Dalios Kimantaitės sumanymą prisimena
Vidmantas, patyręs ir daugiau iššūkių, o vieną pirmųjų –
prieš pat atsisėsdamas į teatro direktoriaus kėdę.
Iš pradžių V. Ežerskiui teko paneigti mitą, kad choreografas būti teatro direktoriumi negali, o po to, kai laimėjo konkursą, teatro vadovu iškart netapo.
„Nepatvirtino valdyba, teko nueiti ilgus kelius, kol palaimino miesto taryba“, – prisimena V. Ežerskis, vėliau su įvairiais miesto politikais, vadovais teatro reikalų turėjęs beveik
du dešimtmečius.
„Pajuokausiu – didžiausia teatro problema, kad jo pastatas per arti miesto savivaldybės, iš kurios vis kas nors labai
norėdavo mums vadovauti, o gal net paversti sąskaitų suvedinėjimo įrankiu. Tačiau išgyvenome, užaugome, ir tiems
politikams, kurie suprato, prisidėjo, o jeigu ir nepadėjo, tai
netrukdė, – dėkoju“, – sako Vidmantas, kaip užsispyręs že36

Vidmantas Ežerskis.
Ilgiausiai (1997–2013 m.) Alytaus
miesto teatrui vadovavęs direktorius

„Raganius“ (Jonas Gaižauskas, Vidas Vaškius)

maitis, asmeniškai to niekada nedaręs, tačiau dėl to, kad neužsimirštų, per šią knygą dėkojantis teatrą bene labiausiai supratusiam buvusiam miesto merui Dobilui Kurtinaičiui ir
buvusiai vicemerei Rasai Kazlauskienei, ypač prisidėjusiai prie kokybinio alytiškių lūžio.
Su minėtų ir kelių kitų miesto vadovų pagalba buvo statomas teatras. Iššūkiu tapo didžiosios salės atidarymas. Po to, kai joje apsilankė ir pasėdėjo vienas meras, prireikė net kėdžių
eiles perstatyti. Statybos vyko ir pastate, ir „viduje“, o šiuo labiau rūpinosi D. Kimantaitė ir
Arvydas Kinderis, kurių iniciatyva Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje alytiškių pagrindu
buvo sukurtas aktorių kursas. Po premjerų Vilniuje, iki studijų, direktorius girdėdavo, kad
„spektaklis geras, bet… aktoriai labai alytuoja“, po kurso tokios kritikos neliko. Dar vienas
akmuo Vidmantui nukrito, kai su kolektyvu pavyko sutarti, kad vaikiškiems spektakliams
nebūtina scenografija su trimis kubiniais metrais medienos ir konstrukcijomis, kurias sudėlioti trukdavo tris valandas, tad į gastroles, kad viską spėtum, reikėdavo išvažiuoti ketvirtą
valandą ryto…
Per savo, kaip Dzūkijos sostinės teatro vadovo, laiką V. Ežerskis išskiria ne tik pastato
ir profesionalios trupės pastatymą, bet ir nuopuolius bei pakilimus, o pastarųjų gretoje – ir
paprastus ūkinius, ir kolektyvo mentaliteto, profesionalumo ir rinkodarinius pokyčius, kai,
pasak jo, kai kuriuos spektaklius „savo malonumui“ ar „tiesiai į rūsį“ ėmė keisti pastatymai,
Alytų pakėlę į tam tikrą lygį, – „Rugiuose prie bedugnės“ (2001), „Altorių šešėly. Bandymų
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„Užėjo lietuvis“ (Tomas Kunčinas)

dienos“ (2004), „Altorių šešėly. Eina gyvenimas“, „Heroinas“ (2005), „Mauglis“ (2007), miuziklas „Žuvų piemuo“ (2009) ir spektaklis dzūkų tarme „Raganius“ (2012).
Teatro išbandymų kalneliai tuo nesibaigė, tačiau sėkmė užkrėtė, ypač ieškant sprendimų,
kaip pritraukti naują žiūrovą, ir toks 2012 metais Alytuje buvo rastas sukuriant teatrų komedijos festivalį.
Dar vienas pasiekimas, pasak Vidmanto, kad teatras pasipildė kviestinių aktorių (Tadas
Gryn, Tomas Kliukas, Eimutis Kvoščiauskas, Aušra Štukytė ir kt.), o trupė tapo ne dviejų–trijų tų pačių režisierių medžiaga. Statyti spektaklius teatre pradėjo choreografas Algis
Mažeika, taip pat Jonas Gaižauskas (spektaklis vaikams „Katės namai“ 2013 m.) ir Inesa
Pilvelytė, kurios 2012 m. pagal Sigutę Ach sukurtas spektaklis „vaikams ir panašiems į juos“
– „Ambrozijus, Purkius ir…“ – nors ir buvo rodomas vienoje mažiausių teatro erdvių, pardavė… daugiausia bilietų.
Kitokios auditorijos į teatro pastatą atvedė, iki tol nenaudotas erdves užpildė ir Alytaus
lėlių teatras, džiazo klubas, kurio pirmąjį vakarą atidarė Kongas (dabartinis Klaipėdos miesto
meras Vytautas Grubliauskas) su savo grupe „Doudy Jazz Band“, koncertuodavo Birštono,
Kauno tarptautinių džiazo festivalių ir kiti atlikėjai, į vakarėlius ir koncertus kvietė „Studio 3“
diskoteka, paskui veikė vienokia ar kitokia galerija, įsikūrė Naujųjų metų sutikimus ir kitus
renginius siūliusi teatro kavinė, iš teatro pradėjo transliuoti vietos radijas, vėliau – ir televizija, taip pat garso įrašų studija.
V. Ežerskis tikisi, kad Alytaus miesto teatras, pergyvenęs ir permainas, ir dideles krizes, ne
tik gyvuos, tačiau, išmokęs tiek girtis, tiek priimti kritiką, taps dar didesniu, gal net Dzūkijos
didžiuoju ar Pietų Lietuvos valstybiniu. Svarbiausia – dirbti, kurti taip, kad niekam ateityje
vėl nekiltų noras prabilti, jog Alytaus miesto teatrą reikia uždaryti…

„Ambrozijus, Purkius ir...“ (Eugenijus Rakauskas, Ona Gudaitytė ir Tomas Kunčinas)
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Vytautas Skruibys.
30 metu: arba
gadinam,
.
arba gelbejam dvi kartas
Darius Babijonas

30
”

metų. Arba gadinam, arba gelbėjam dvi
kartas“, – Alytaus miesto teatro nueitą
laikotarpį sveria Vytautas Skruibys. Jo
Šviesybė – taip parašyta Vytauto elektroninio pašto adrese, tačiau, be scenos apšvietėjo darbo visuose miesto teatre
pastatytuose spektakliuose, rūpinosi muzika, taip pat dirbo bilietuotoju, buvo ir pastatymų dalies vadovu, netgi teatro statybininku. Dėl pastarosios patirties Vytautas sakosi
norintis Alytaus miesto teatro istoriją dalyti į nebrandų ir
brandų laikotarpį.
Brandųjį Vytautas skaičiuoja nuo įsikėlimo į teatro pastatą Rotušės aikštėje, mažosios salės įrengimo. Kol ją iš
inžinieriams statytų namų konferencijų patalpos pavyko
pritaikyti teatrui, teko paplušėti, o kai kur – perplanuoti,
perkonstruoti. Su didžiąja sale, kurios miesto teatralai laukė metų metus, taip jau nesismulkino – nedrįso ar užmiršo
statybininkų paprašyti išėjimo iš užkulisių, kuris vestų ne
per sceną.
Iš pradžių ne per sceną, o per stogą įspūdį Alytaus teatralai padarė šalies teatro kritikams. V. Skruibys sako neprisimenantis teatrologės Audronės Girdzijauskaitės pirmųjų pastabų apie alytiškių spektaklius, tačiau neužmiršta
atsiliepimų apie akcijas, kurias vadino išskirtinėmis, o jos
neretai vykdavo ir ant stogo.
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Vytautas Skruibys. Bene daugiausia
profesijų (tarp jų – ir aktoriaus) Alytaus
miesto teatre ir studijoje išmėginęs
nuo 1991 m. čia dirbantis specialistas

Teko ir vaidinti.
„Prisimenu, repetavom „Freken Juliją“, aš žemaičiuodavau, Jonas Gaižauskas – vilniuodavo“, – mena
Vytautas, kai kuriuos vaidmenis, pasak jo, gaudavęs
gal dėl to, kad nebijojo aukščio ar kokių nors įvairių
epizodinių vaidmenų su „savybėm“, o gal ir dėl to,
kad tais laikais dar nebuvo aktorių-ne aktorių „kastų“, vaidmenį repetavo „Karaliuje Ūbe“. „Mindauge“
pasirodydavo spektaklio pradžioje. Jo Daumantas po
to skubėdavo į aparatinę, tačiau pabaigoje vėl turėdavo sugrįžti į sceninį vaidmenį – tam, kad galiausiai
„nugalabytų“ Mindaugą (Robertą Šarknicką).
V. Skruibio nuomone, 1998 metais pastatytas
„Mindaugas“ (režisierius Arvydas Kinderis) buvo
bene rimčiausia to meto Alytaus teatralų paraiška
Lietuvai. Paties Justino Marcinkevičiaus dėmesys, „Freken Julija“ (Aurelija Vaivadaitė ir
istoriko prof. Edvardo Gudavičiaus konsultacijos, o Jonas Gaižauskas)
kur dar pusantros tonos geležų scenografijoje, kuria
rūpinosi menininkas Redas Diržys.
Pirmasis pastatymas? Tokiu alytiškių repertuare 1990 metais tapo lėlių spektaklis pagal
Oskarą Milašių „Imperatorius Jonas Beširdis“. Jį drauge su dailininke Loreta Stirbyte-Skruibiene sumanė ir režisuoti ėmėsi A. Kinderis. Šis 1989 metais į Alytų grįžo kurti su teatro studijas taip pat Rusijoje baigusia Dalia Kimantaite, o prie jų prisidėjo metais vėliau Maskvos
valstybinį kultūros institutą baigusi Loreta Liausaitė ir minėtoje švietimo įstaigoje kultūros
darbuotojo su dramos kolektyvo vadovo kvalifikacija laipsnį anksčiau įgijusi Irena Alperytė.
Pastaroji, 1992 metais pastačiusi pirmąjį ir vienintelį savo režisuotą spektaklį Alytuje („Medaus skonis“), vėliau pasirinko akademinę veiklą – tapo lektore, docente, įvairių Lietuvos
kultūros ir meno įstaigų dėstytoja.
Vytautas prisimena Alytaus miesto teatro ištakas „Draugystės“ klube, Dainavos mikrorajone veikusiame daugiabučio namo rūsyje. Čia sukurto pirmojo spektaklio „Imperatorius
Jonas Beširdis“ pagrindinius vaidmenis atliko D. Kimantaitės klasės draugas Vilius Balsys ir
Rima Pilukaitė, po kurio laiko tapusi LRT ir kitos žiniasklaidos žurnaliste. Savotiškoje tuometės bohemos „Draugystėje“, vėliau tapusioje… firmine Alytaus alaus daryklos „Daiga“
parduotuve, vaidino ir Gediminas Kačergis, iš Olandijos jau buvo grįžęs J. Gaižauskas.
Pirmuosius spektaklius alytiškiams teko rodyti Moksleivių kūrybos centre, buvusioje Statybos tresto salėje, į kurią patekti padėjo „Dzūkijos“ cirko vadovai Albertas ir Julija Riabovai,
paskui – Šaulių namuose, kuriuos dar prieš grįžimą į Alytų, čia rodydamas savo diplominę
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Vytautas Skruibys (dešinėje) spektaklyje „Mindaugas“

„Karalius Ūbas“. Akcija Rotušės aikštėje

„Medėją“, jau pažinojo A. Kinderis. Šaulių namų sceną teatralams taip pat reikėjo atkurti,
mat ji buvo neįprasta, su nuolydžiu.
„Darbas – malonumas, visa kita – karmos reikalai, atliko ar neatliko funkcijos, pliusai,
minusai“, – filosofuoja Jo Šviesybė, iš kurio sulaukti komplimento (nesulaukti kritikos) bendradarbiams būdavo tarsi savaip svarbu.
„Jei pasakau „gerai“, tai jie pradeda galvot, kad kažkas negerai…“ – pastebi nuo pat pradžių pradžios dirbantis, todėl vienas geriausiai Alytaus miesto teatrą pažįstantis V. Skruibys.
Jis aktorius vertinantis, o per visą studijos ir teatro veiklą matantis ypatingus pokyčius po
1999 metų, kai alytiškiai tapo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kursu. Pasak V. Skruibio,
po studijų aktoriai pasitempė, išmoko geriau artikuliuoti, dramaturgiją analizuoti, o su kursu
mokslų nebaigę taip pat patobulėjo.
30 metų teatrui. Nedaug. Juolab kad yra kur plėstis. V. Skruibys pastebi, kad dabar premjera surenka vieną didžiąją ar dvi didžiąsias sales, šis rodiklis galėtų keistis ne mažėjimo
prasme.
„Neužsižaiskim“, – apie dabartinių kai kurių spektaklių tendencijas teatre sako alytiškių
scenos senbuvis, manantis, kad visiems reikia mokytis, ypač – susigyventi su didžiąja Alytaus teatro scena.
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Jonas. Gaizauskas.
Trupes teatras
isbandomas laiku
v

v

Saulė Pinkevičienė

P

radžioje buvo judesys.
Į Alytaus teatro studiją atėjau iš pantomimos ir
atsinešiau didžiausią teatro poreikį, kokį savyje jaučiau
visada. Iš kur tas poreikis – aš nežinau.
Dar būdamas moksleivis Vilniuje lankiau pantomimą, tuo
metu po Lietuvą pasklido Modrio Tenisono trupės nariai, o
studijuodamas Vilniaus inžineriniame statybos institute (VISI)
subūriau savo trupę. Po studijų atvažiavau dirbti į Alytų, 1983
metais tuometiniuose „Alytaus tekstilės“ kultūros rūmuose
pradėjau rinkti pantomimos grupes. Etiudus rodydavome
medvilnės diskotekose, kurias vedė Liudas Ramanauskas,
atsirado toks aktyvus kultūrinis židinys miesto pakraštyje,
buvo labai smagus laikas!
Kokiais 1986 metais į Alytų atvažiavo režisierius Gintaras
Nasutavičius ir medvilnės kultūros rūmuose pastatė savo
diplominį spektaklį. Netrukus jis įkūrė pirmąjį keliaujantį
vežimų teatrą, į kurį pakvietė ir mano pantomimos trupę. Taip
ji ir pabiro, nes visi artistai, pradedant Sauliumi Bartkumi,
netrukus išėjo į G. Nasutavičiaus „Provincijos“ teatrą. Tuo
pačiu metu Alytuje atsirado etatų teatro trupei, jau buvo
nuspręsta statyti ir miesto teatrą.
Ir čia į Alytų grįžo režisūros studijas Maskvoje baigęs
Arvydas Kinderis. Prisimenu, kaip važiavome į Vilnių žiūrėti jo
diplominio darbo – spektaklio „Medėja“, jame vaidino alytiškė
aktorė Rasuolė Laurinaitytė. Pamačiau, kad darbas rimtas.
Spektaklį nufilmavo ir vežė į Maskvą parodyti komisijai. Tuo
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Jonas Gaižauskas, Alytaus miesto
teatro aktorius nuo 1990 m.
iki dabar

metu aš dar nieko nesupratau – bus Alytuje teatras ar
jo nebus, bet mes su Arvydu draugavome, buvo įdo
mu, ką jis daro.
Tikrasis įdomumas prasidėjo, kai Loreta Skruibienė
ir A. Kinderis ėmėsi „Imperatoriaus Jono Beširdžio“.
Man patikėjo pagaminti marionetes. Tekinau iš
medžio lėlytes ir kitus gražius dalykėlius. Pravertė
ilgus metus kauptos žinios, nes studijuodamas
bibliotekoje pasiimdavau dvi šūsnis knygų: vieną –
privalomųjų dalykų, inžinerijos, ekonomikos, ki
tą – apie teatrą. Taip atradau lėles, marionetes, o
Alytuje gavau unikalią galimybę jas pačiupinėti
savo rankomis. Pradėjome dėlioti, klijuoti, vielutes
lankstyti, bet atgaivinti lėles pasirodė nelengva
užduotis. Tam reikia skirti daug valandų, jei neturi
mokyklos, nėra YouTube kanalo, interneto. Dabar būtų
lengviau, aš tikrai džiaugčiausi!
Štai tokia mano asmeninė įžanga į Alytaus teatro „Imperatorius Jonas Beširdis“
(Rima Pilukaitė)
studiją. Mano raiškos priemonė buvo judesys, atrodė,
kad draminiai vaidmenys – ne man. Ne-mo-ku. Bet po
truputį pradėjau vaidinti antraplanius, o paskui gavau ir pagrindinį tarno Žano vaidmenį
spektaklyje „Freken Julija“. Pirmas ir toks galingas vaidmuo Augusto Strindbergo pjesėje!
Repetavome pusę metų. Suvaidinęs šitą vaidmenį supratau, kad kažką galiu.
Teatro studijos gyvenimas tuo metu buvo labai intensyvus, o visi mes – draugai iki pat
šaknų. Jautėme didelį bendrumą, nes mus vienijo teatras. Kritinėse situacijose, jei pairdavo
santykiai ar kokių sunkumų kildavo, užtekdavo garsiai paklausti: „Tai ar mes dar darysim
teatrą, ar jau ne?“ Nes nebuvo svarbu, koks spektaklis šiandien, svarbus buvo teatras.
O teatras tai kažkas TOKIO…
Į savo darbą žiūrėjome labai atsakingai. Tik vieną kartą pavėlavau į repeticiją. Atėjau
nešinas pyragu su riešutais ir razinomis, kurį pats iškepiau, jau žinodamas, kad gimė dvynukės
dukros. Ir mes vėl repetavome. Mes apskritai labai daug repetuodavome, analizuodavome.
Kadaise skaičiau, kad Borisas Dauguvietis per du mėnesius padarydavo spektaklį, ir galvojau,
kokia čia nesąmonė? Dabar ir mes taip kepam.
Kas yra profesionalus teatras, o kas ne? Šitas klausimas mus lydėjo nuolat, užduodavome
jį ir patys sau. Atsakydavome paprastai: jei gauname atlygį, tai turbūt ir esame profesionalai.
Ypatingas vidinis pojūtis, kad dirbu mėgstamą darbą, ir už tai man dar pinigus moka! Taip,
nedidelius, bet vis tiek. Jaučiausi toks laimingas, kad nerastum laimingesnio žmogaus pasaulyje.
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„Kupriukas muzikantas“ (Ona Gudaitytė, Erika Jasinskaitė, Eglė Juškaitė, Vidas Vaškius, Eugenijus Rakauskas,
Vaidas Praspaliauskas, Vincas Vaičiulis, Tomas Pukys ir Eglė Kordiukovaitė)

Gal prieš 30 metų mes ir nežinojome, kas yra teatras, bet šiandien, iš laiko tėkmės
žiūrėdamas, jau žinau. Trupės teatrui svarbiausias yra išbandymas laiku. Tai – ne jaunų
žmonių susibūrimas. Turi pragyventi 10 ar 20 metų, susenti ir vėl statyti ant to paties
pagrindo. Valentino Kirlio ar Aldonos Balalienės teatras irgi galėjo gyvuoti, jei būtų išlaikęs
savo pagrindą. Arba valstybė turi teatrą priturėti, arba vidiniais dalykais ir resursais reikia
remtis, pavyzdžiui, trupė dirba, nors negauna atlygio. Tai būtų toks gražus pasiaukojimas.
Dėl teatro.
Alytuje teatras išliko, nes miesto valdžia palaikė ir pati visuomenė neleido uždaryti, kai
tik pajuntama grėsmė („atskirti trupę nuo pastato“), iškart visi sukyla. Nutraukti lengva,
pavyzdžių Lietuvos teatruose yra, nutraukė – ir viskas, teatro nebeliko.
O mums reikėjo atsilaikyti 30 metų! Kai 2015 metais iš teatro išėjo meno vadovas A. Kinderis,
režisierė Dalia Kimantaitė, aš labai išsigandau. Nejaugi viskas, sugrius mūsų teatras? Bet
kai priešakyje stojo Inesa Pilvelytė, gerai žinodama, ko reikia, kad atsirastų spektaklių, tas
nerimas dingo. Inesa puikiai susitvarkė ir labai stipriai kūrybine, vadybine prasme stumtelėjo
teatrą į priekį.
Šalia aktorystės teatre visada turėjau ir kitų pareigų. Daug metų buvau atsakingas už
dekoracijų montažą, rūpinausi, kad konstrukcijos funkcionaliai išsiardytų, nenugriūtų. Ir
braižiau, projektavau, ir pats jas gaminau. Iki šiol esu atsakingas už rekvizitą. Man atrodo,
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„Kupriukas muzikantas“ (režisierius Jonas Gaižauskas)

kad universalių žmonių teatre labai reikia, kuo daugiau techninių subtilybių – apšvietimo,
įgarsinimo, dekoracijų gamybos – aktorius išmano, tuo didesnė nauda. Ką gali žinot, gal jam
kada nors teks būti režisieriumi? Nežinau, ar yra pasaulyje toks teatras, kur aktoriams niekuo
daugiau nereikia rūpintis, bet mes mokame ir darome viską scenoje ir uždangai nusileidus...
Turbūt būtų galima pasakyti, kad Alytaus teatras atvedė į miestą teatrą, ir tuo jis labai
svarbus. Teatras susipynęs su gyvenimu, apie jį kalba, viskas pulsuoja, alsuoja. Tiesiog vyksta!
Nesakau, kad reaguoja visi 50 tūkstančių alytiškių, bet ta dalis, kuriai rūpi, keičiasi ir auga.
Išvažiuoja mokytis ir grįžta. Užaugo daug jaunų žmonių, vienaip ar kitaip susijusių su teatru.
Vienas jauniausių dabartinės teatro trupės aktorių Povilas Adomaitis prieš dešimt metų
vaidino Alytaus teatro miuzikle „Žuvų piemuo“, o dabar jau baigė aktorinio meistriškumo
studijas. Jis turėjo kurti pagrindinį vaidmenį mano režisuotame spektaklyje „Kupriukas
muzikantas“, bet per repeticiją patyrė traumą. Kartais aktoriai reikalauja iš savęs daugiau nei
režisierius iš jų.
Aš pats taip pat esu linkęs vertinti save labai kritiškai. Mūsų trupę abejonės lydėjo visus
30 metų, atrodė svarbu ir vėl pasitikrinti, ar teisingu keliu einame. Dabar suprantu, kad viską
darėme teisingai, bet tam, kad įsitvirtintume, tiesiog reikėjo laiko. Alytaus teatre subrendau kaip
aktorius ir režisierius, kaip dramos mokytojas. Be jo nebūtų nei teatro studijos „Drevinukas“,
nei Jotvingių gimnazijos teatro studijos „Taškas“. Nes Alytaus miesto teatras niekada nebuvo
pats savaime, jis sukūrė aplink save unikalių reiškinių, kuriuos tiesiog reikia pamatyti.
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Eugenijus Rakauskas.
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Kol gyva idee
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S

akoma, kad žmogus nugyvena tiek gyvenimų, kiek
moka užsienio kalbų, turbūt kažkas panašaus aktoriui yra jo vaidmenys. Vaidinau 92 spektakliuose, o
iš viso per 30 metų Alytaus teatre jų sukurta 111 (skaičiuoju ir akcijas). Ne visi vaidmenys vienodai mieli aktoriui,
žiūrovai irgi turi mėgstamus spektaklius. Turbūt ilgiausiai
rodėme Arvydo Kinderio režisuotą „Barborą Radvilaitę“ –
net dešimt metų! Loretos Liausaitės „Kentervilio pilies vaiduoklis“ sceninį gyvenimą baigė ties 76-uoju pasirodymu.
Nežinau, ar dabar būtų įmanoma spektaklį parodyti tiek
kartų. Galbūt Andros Kavaliauskaitės monospektaklius?
Yra spektaklis, kurį parodėme vos tris kartus, yra ir neįvykusių premjerų.
Manęs dažnai klausia, kaip suradau teatrą. Tiesa ta, kad
jo ieškojau, grįžęs iš armijos nesėkmingai stojau į Muzikos
ir teatro akademiją. Išgirdęs, kad teatro studija Alytuje ieško aktorių, nuėjau į peržiūrą… Turbūt gerai pasirodžiau,
nes trupėje esu iki šiol.
Pradžia buvo įdomi, neįsivaizdavau, kas iš to išeis. 1991
metais atėjęs į studiją radau tris režisierius ir kelis aktorius:
Gintarą Gvazdaitį, Žydrių Gorelčenką, Rimą Pilukaitę. Pasakė, kad repetuosime dienomis (nebus liaudies teatras), todėl bene pirmas mano klausimas buvo: „Ar čia mokės kokį
atlyginimą?“ Alkanauti neteko, kitus darbus netrukus mečiau į šalį.
Didžioji dalis studijos gyvenimo virė rūsyje Žiburio gatvėje, savivaldybės patalpose, kuriose mums leido įsirengti
dirbtuvę. Patys gaminome dekoracijas, dažėme jas aceto50
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niniais dažais, apsiginklavę respiratoriais ir dujokaukėmis.
Neretai artėjant premjerai po bemiegės nakties gabendavome dekoracijas per 1-osios vidurinės mokyklos stadioną į
Statybos trestą. Su sparnais, muliažais keliaudavome per
kiemus kaip koks klajojantis teatras.
Mus palaikė entuziazmas, viskas buvo įdomu, nes nauja.
Kartais man atrodo, kad tas entuziastinis etapas nesibaigė iki
šiol, – kol gyva idée fixe, tol eini į sceną pamiršęs visus savo
rūpesčius. Kartais su kolegomis prisimename studijos laikus, pasijuokiame. Gal kada ir verksime praėjusio laiko ieškodami. Teatre esu ir verkęs, ir mintį išeiti audęs. Abejonių
netrūksta, nes scena nėra darbas prie konvejerio, turi ieškoti „Šokiai „Mėnesienoje“ (su Rasa
Žvinakyte)
ir atrasti. Pats teatras yra ieškojimas.
Gal todėl mane visada trikdo klausimas: koks yra Alytaus
teatro veidas? (Skaičiau tokią mintį, kad Juozas Miltinis buvo genialus režisierius, nes spektaklius kūrė sau, o ne žiūrovui, jam sunku įtikti.) Teatras jo ieškojo visą laiką, kitą kartą – net drastiškai. Nuo pat pradžių rinkosi ne kokias bereikšmes pjeses, o klasiką. Jau pirmas spektaklis
„Imperatorius Jonas Beširdis“ nuskambėjo Kauno festivalyje kaip inovatyvus. Shelagh Delaney „Medaus skonį“ vaidinome viduryje salės įrengtoje aikštelėje, patamsyje aktoriams reikėjo
sueiti į tą improvizuotą sceną, esame ir žiūrovams ant kelių atsisėdę, ir kojas numindę. Judesio spektaklį „Šokiai „Mėnesienoje“ (režisierė Natalija Fiodorova) parodėme restorane „Nemunas“, miesto valdžia nežinojo, kaip reaguoti, todėl kvietė specialistus iš Vilniaus, šie turėjo
įvertinti, ar galima rodyti. Kaip žanro eksperimentas įsimintinas miuziklas „Žuvų piemuo“.
Trupės kaita studijos laikais buvo didžiulė: susirinko jauni žmonės, ką tik baigę mokyklas,
ieškantys savęs. Skaityti paskaitų atvažiuodavo aukštųjų mokyklų dėstytojai. Susiformavo
branduolys, aplink kurį tarsi atomai sukosi vis nauji veidai. Tapome matomesni ir Alytaus
kultūriniame gyvenime, rengėme viešas akcijas. „Greičiau leiskit mus į teatrą!“ – savo pasirodymais raginome užbaigti statybas, judinome akmenį, nes po gulinčiu vanduo neteka. Mažoji
salė buvo pirmoji mūsų profesionali teatrinė erdvė, nors ir projektuota kaip konferencijų salė.
Teatre turbūt nebūna vien blogai ar gerai, kaip ir gyvenime, linija banguoja. (Štai ir dabar – iki
„Makbeto“ premjeros pritrūko vos trijų dienų, o su karantinu tarsi į prarają viskas nugarmėjo!) Gal teatro uždaryti tiesmukai niekas ir nesikėsino, bet įvairių sumanymų girdėti teko. Iki
šiol streikuoti neprisiėjo, tačiau, metant akmenėlį ir į savo daržą, reikėtų pasakyti, kad kartais
virėme savo sultyse ir nesyk galėjome išsivaikščioti, bet sulaikė noras turėti teatrą ir būti jame.
Dabar Alytaus teatras gyvena labai gerai. Spektaklius stato daug kviestinių režisierių, kiek
vienas jų turi savitą matymą, neužkerpėjame ir mes, aktoriai. Dalyvaujame festivaliuose, patenkiname savo ego, pamatome, kaip kiti dirba. Geras jausmas, kai esi pranašu ir savame krašte!
Ypač artėjant premjerai aš dažnai sapnuoju, kad turiu išeiti į sceną, ir šiąnakt vėl sapnavau
teatrą, bet kaip kitaip, jei tai – mano gyvenimas?
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lytaus teatro studijos skelbimu Statybos tresto salės
lange susidomėjo mano draugė, bet atsitiko taip, kad
priėmė mane. Neturėjau nė mažiausio supratimo, kas
yra teatras ir su kuo jis valgomas, bet iki šiol dėkoju likimui už
šį, regis, atsitiktinį nuotykį, o teatrui – už tai, kad suteikė man
pagrindą visam likusiam gyvenimui.
…mums pasakė, kad atrankoje į studiją reikės parodyti etiudą. Žinoma, dar paaiškino, kas tai yra. Buvau neseniai palaidojusi šuniuką, tai ir suvaidinau šią sceną. Režisieriams Arvydui
Kinderiui, Daliai Kimantaitei ir Loretai Liausaitei ji pasirodė…
labai juokinga. Vėliau jie man taip paaiškino savo reakciją: „Tu
verki scenoje, o viduje kvatojiesi iš situacijos!“ Man pasirodė
labai keista, kaip jie galėjo pamatyti, kas mano viduje vyksta?
Užtat dabar, praleidusi teatre daugiau kaip dešimt metų, aš ir
pati neblogai galiu įžvelgti, kas žmogaus viduje vyksta, – practice makes perfect (per praktiką į tobulumą)!
Į pirmąją Alytaus teatro studiją buvo priimta dešimt aktorių. Dienomis repetavome, sportavome štanginėje, užsiėmimus mums vedė psichologė, o vakarais eidavome į studiją prie
„brazilkos“ siūti kostiumų. Čia virė nepaprastas gyvenimas,
kupinas diskusijų ir gyvenimo pamokų. Vakarais mes, naujokai, stebėdavome repeticijas. Prisimenu, mums buvo patikėta
ruošti rekvizitą – pervynioti šokoladinius saldainius į blizgantį
popierių ir sudėti atgal į dėžutę. O dievai, kaip mes norėjome tų
saldainių! Parduotuvėse lentynos pustuštės, laukdavome šios
užduoties, kad nukniauktume nors po vieną saldainį…
Studijos vadovai, režisieriai Arvydas ir Dalia augino trupę
kaip savo vaikus, lavino. Nebuvome ragavę teatro mokslo, bet
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„Žuvėdra“ (Eugenijus Rakauskas, Ona Gudaitytė, Artūras Zakalskis, Loreta Liausaitė ir Artūras Kundrotas)

žinių troškome. Mus vežiojo į teatrą Vilniuje, Kaune, aplankėme muziejus Maskvoje. Kokius
profesinius ir žmogiškus akiračius atvėrė neformalūs mokslai teatro studijoje, aš supratau
daug vėliau, jau išėjusi iš teatro.
…1993 metais persikėlėme į Šaulių namus, tai buvo nuostabu, nes salė priklausė tik mums.
Žinoma, blogai, kad tame pačiame pastate veikė ir kavinė „Lyra“, – sunku būdavo po darbo
eiti tiesiai namo, kai tokia kavinė po nosim! Jau repetuojant Šaulių namuose prie kolektyvo
prisidėjo Inesa Pilvelytė. Pusė studijos narių tuo metu jau buvo iškritę, iš pirmojo dešimtuko
po kelerių metų tik aš viena ir likau.
Pradėjome repetuoti „Freken Juliją“ (režisierius A. Kinderis). Pirmas toks didelis pastatymas, gavau pagrindinį vaidmenį (jį dubliavomės su Inesa), jis išsunkė visas mano įsčias kaip
skalbimo mašina. Nepamirštamo ir beribio faktoriaus jausmas, kai laužomos tavo nuostatos
ir asmeninės laisvės. Kūrybinis procesas nelengvas buvo visiems, bet sunkiausia – premjeros
diena. Kaip suvaldyti stresą ir įtampą? Dabar suvaidinčiau Juliją visiškai kitaip, bet čia, manau, klasika – visi taip sako. Žiauru buvo išgirsti kritiką iš Sauliaus Bartkaus lūpų, o dabar
juokinga būtų, bet tam suvokti reikia laiko.
...pasiimti atlyginimų eidavome į Dailiųjų amatų mokyklą, ten dirbo teatro buhalterė. Kol
nuo mokyklos pareidavome iki Šaulių namų, pusės pinigų nelikdavo, nes išdalydavome skolas. Pinigų stygių jautėme nuolatos, bet tai mums buvo įprastas reiškinys. Teatro studijoje
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„Žuvėdra“ (su Artūru Zakalskiu, Loreta Liausaite, Eugenijumi Rakausku, Artūru Kundrotu ir Robertu Šarknicku)

tais laikais gyvenome kaip viena šeima, namo grįždavome pernakvoti (tikrąja šio žodžio prasme). Artimiesiems turbūt nebuvo labai įdomu, nes replikuodavome vaidmenų ištraukomis,
o koks normalus žmogus tai supras?
Mūsų dar laukė ilgas ir sunkus ėjimas į teatrą, mūsų šventovę. Ir dabar ši vieta man yra sakrali, bet režisieriams, A. Kinderiui, D. Kimantaitei ir L. Liausaitei, manau, tai buvo kruvinas
kelias. Didžiausia pagarba ir padėka Daliai, nes jos dėka aš likau teatre, ji manimi patikėjo.
(Ačiū Dievui, gailėtis jai neteko, kaip vėliau išsiaiškinome, ir iki šiandien susitinkame kur
nors plačiajame pasaulyje.) Į savąjį teatrą įžengėme tiesiai nuo laiptų, ant kurių rengėme įvairias akcijas, kol pastatas buvo statomas. Profesijos pamokos gyvos, patirtis – nereali. Niekas
neklausė, ar bijai aukščio, ar šalta, ar moki kitu rakursu „paduoti“ tekstą, – viskas išmokstama čia ir dabar. Ir su savo baimėmis privalai susitvarkyti pats.
…kartą gastrolėse vaidinome spektaklį vaikams su kaukėmis. Aš – šuniukas, kolegė –
katė. Ji plaktuku man tvoja per galvą, per klaidą – stipriai. Iš nosies pasipila kraujas, puolu į
užkulisius, čia gaunu vatos. Šokas, verkiu, tada Loreta pliaukšteli per žandą ir išstumia atgal į
sceną. Kol spektaklis nesibaigė, teatre nėra laiko nei gailesčiui sau, nei emocijoms. Man teatro
pamokos gyvenime praverčia iki šiol.
…o kai statybos pagaliau baigėsi, mes persikraustėme į savo meką. Čia kūrybinis procesas
vyksta ir šiandien, teatras gyvuoja, ir aš tuo labai džiaugiuosi. Jame prabėgo daugiau kaip dešimt mano gyvenimo metų. Režisieriai man buvo antrieji tėvai, jie įnešė nepamirštamą indėlį
į Alytaus kultūrą. Kaip sakė L. Liausaitė, teatras yra gyvenimo metafora. Žinoma, tai Antono
Čechovo frazė, bet Loretos lūpose ji man suskambėjo visam gyvenimui.
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iek save atsimenu, visada norėjau būti scenoje. Baigusi studijas, rinkausi tarp Alytaus ir Klaipėdos.
Norėjau būti arčiau tėvų, namų, dar labai norėjau
teatro, bet nežinojau kokio, o Alytaus teatras buvo jaunas ir
tuo žavus. Buvau ketvirtas diplomuotas žmogus trupėje, bet
ne tai svarbu – nors dešimt diplomų turėk ir dar didelį talentą, bet augi tik dirbdamas.
Prieš 24-erius metus patekau į tokį Alytaus miesto teatro
gyvenimo etapą, kai mažojoje salėje jau buvo rodomi repertuariniai spektakliai. Jauni ir entuziastingi mes kūrėme teatrą, kaip jį supratome ir sugebėjome. Lengva nebuvo. Kartais
teko dirbti iki paryčių. Šiuo laiku sukurta labai gražių ir įdomių darbų. Juos kūrė Dalia Kimantaitė, Arvydas Kinderis ir
Loreta Liausaitė – visi trys labai skirtingi kaip asmenybės ir
režisieriai.
Arvydas – vyriškas solidus, statė daug klasikos, rinkosi
koncentruotą medžiagą. Nepamirštamas dalykas – Antono
Čechovo „Žuvėdra“. Nėra mažų vaidmenų, tiek sluoksnių
ir gylių, kiek sugebėsi atsikrapštyti, tarsi atidengtum freską.
Šis spektaklis buvo kažkoks etapas, manyje išliko jo ilgesys.
Kaip ir Dalios „Beatriče, bėk“. Šitiek metų rodytas! Anšlaginės salės, stogą raunanti publika. Juk teatras Alytuje tik
prasideda, o jaunas žiūrovas neturi supratimo, kaip reaguoti. „Beatriče, bėk“ – tarsi mūsų teatro paauglystė, ankstyvoji
jaunystė. Dalia turėjo intuiciją kasiniams spektakliams, kūrė
jaunimui, paaugliams. Tai buvo jos moneta, „fiškė“.
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„Kainas ir Abelis. Kasdienė mirtis“ (su Jonu Gaižausku, Tomu Kunčinu)

Loretos spalva – kitokia, ir medžiaga kita, jos darbai – dvasingi, jautrūs, gilūs. L. Liausaitė
buvo pati jautriausia, labai subtili, aukšto emocinio intelekto. Teatre jos trūksta. Kiekvienas
Loretos spektaklis – tarsi žinutė. Išėjęs iš salės nebūsi toks pats. Kiek metų neberodome „Kaino ir Abelio“, o man jis nesibaigia… Tai nebuvo eilinis darbas, veikiau tam tikra satisfakcija.
Niekada daugiau gyvenime nesu skaičiavusi atostogų dienų, kad greičiau galėtume vėl repetuoti, o tada laukiau, kol vėl grįšim į sceną. Dirbome labai jautriai, iki tokių atsivėrimų, kad
net be žodžių vienas kitą jautėme. Gaila, kad per trumpai. Spektaklis galėjo gyvuoti, reikėjo
jį rodyti, vežti į festivalius…
Iš laiko distancijos žiūrint, teatrui pritrūko atvirumo, pakenkė nenoras įsileisti iš šalies
kviestinių režisierių.
Nereikėjo nieko bijoti! Jauni ir augantys, įdomūs sau ir kitiems betarpiškumu, užsidegimu, drąsa, pasiekėme tam tikrą ribą, kai norisi lipti aukščiau. Ežeras tapo bala, paskui pradėjome pelkėti. Kūrėjas juk nėra neišsenkantis, reikia atsinaujinti šaltinius, rasti savyje jėgų
padaryti pauzę.
Įtrūkimų būta ir anksčiau, bet 2013 metais pasikeitė teatro vadovas, ir prasidėjo nevaldoma griūtis. Teatrui reikėjo permainų, bet tikrai ne tokiomis priemonėmis. Ne tas žmogus
atėjo, nesuvokiantis teatro, ir be gailesčio amputavo. Niekas nepaneigs, kad A. Kinderis,
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„Mylėjau, myliu, mylimas buvau“ (su Mariumi Sadausku, Tomu Kunčinu)

D. Kimantaitė ir L. Liausaitė buvo tie banginiai, ant kurių laikėsi teatras, o visi drauge mes
nuėjome kelią, be kurio šiandien nebūtų tokio teatro, koks yra. Privalėjome išlikti, todėl iš
naujo susivienijome ir tapome labai stiprūs. Tai buvo visomis prasmėmis pats sunkiausias
laikas Alytaus miesto teatro istorijoje.
Į teatrą atėjome naivūs idealistai, o teko kasdien ragais ir nagais įrodinėti, jog teatras yra
reikalingas. Vardan ko? Nežinau. Saviraiškai galima rasti ir kitų būdų. Šiandien galvoju, kad
turbūt vardan noro dalintis. Norisi kurti kažką gražaus ir prasmingo, kad šitas miestelis (nes
man jis ir liks Kunčino miestelis) turėtų profesionalų teatrą, kurį žino ir vertina ne tik Lietuvoje,
bet pasaulyje. (Jei parvežame apdovanojimus iš užsienio festivalių, vadinasi, nesame niekas
tame kontekste!)
Bet rožinių akinių seniai neliko, norisi į sceną išeiti su tam tikra verte, kad žiūrovas tai
pajustų. Be žiūrovo mes – niekas. Būna, kad sparnai nusvyra, o, žiūrėk, gatvėje užkalbina
visiškai nepažįstami žmonės, net išsigąstu – neverta aš tokių gražių žodžių! Ypač didelį palaikymą jautėme tuo sunkiausiu teatrui ir trupei laiku. Sakau, jeigu bokšte kada kiltų sumanymų
teatrą paversti kultūrnamiu, tai būtų visiškas fiasko, kažkas susigadintų sau karmą!
Teatras yra gyvenimo būdas, scena nepaleidžia dieną ir naktį. Kai netikėtai atsidūriau
operacinėje, chirurgas vis ragino: „Atsipalaiduok!“ O kaip man atsipalaiduoti, jei prieš akis
Herkaus Kunčiaus „Laisvės arena“, jos premjera po pusantros savaitės? Kolegos mane labai
saugojo, nes spektaklis dinamiškas, bet negali vaidinti puse kvėpavimo, taip tiesiog nebūna.
Eini į sceną kaip į mišias, nes pats pasirinkai tokią dvasinę praktiką, meldiesi ar kaip čia pasakyti... Dirbi su žmonių emocijomis ir turi palikti kažką gero.
Kartasi norisi tiesiog pasiilgti teatro, nes mūsų laikmetis toks greitas, kai visko darome
daug, ryškiai, visaip. Bėgame iš premjeros į premjerą. O man norisi truputį lėčiau. Kai teatrą
augini nuo daigelio, tame yra jo vertė. Labai lengva, jei terpė jau sukurta, gali iš tavęs žvaigždę padaryti. Kurti pačiam yra svarbiau ir gražiau. Mes visi, aktoriai, režisieriai ir žiūrovai,
esame Alytaus teatro kūrėjai, vieni be kitų negalime, nes esame betarpiškai susiję. Kartais
tereikia leisti sau pažvelgti plačiau, smulkmenos nubyra kaip smėlis, ir supranti, vardan ko
visa tai.
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lytuje yra ir turi būti dramos teatras“, – mano daugiau nei 30 metų režisierės darbą dirbusi alytiškė
Aldona Balalienė, pas kurią vienus pirmųjų žingsnių teatro scenoje žengė Tomas Kunčinas, Inesa Pilvelytė, Vidas
Vaškius, su jaunimu dalyvavo Alma Purvinytė, jeigu kalbėtume
apie dabartinio Alytaus miesto teatro kolektyvą. Rajono kultūros namuose, kuriems priklausė liaudies teatras, prieš režisūros
studijas dirbo Dalia Kimantaitė, o dar anksčiau, 1986 metais,
diplominį spektaklį statė į Alytų atvykęs režisierius Gintaras
Nasutavičius.
Valentino Kirlio su bendraminčiais 1946 metais įkurtas ir Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliais“ pradėtas teatras
A. Balalienei buvo patikėtas 1978 metais. Iki tol, 1959-aisiais,
pelnytas liaudies teatro vardas, 1963 metais laimėtas geriausiojo šalyje titulas, tačiau idėja niekada nesikeitė – alytiškiai čia
vaidino be atlygio.
„Neįsivaizduoju, kaip galėčiau vadovauti aktoriams, kurie
gauna algą. Juk jiems nepaaiškinčiau, kad, pavyzdžiui, netinka
vaidmeniui, mane špygomis užrodytų, išprotėčiau…“ – pateikia vieną iš atsakymų, kodėl nebuvo dar viena eilėje prie tų,
kurie kūrė pastaraisiais metais profesionalų statusą pasiekusį
dabartinį Dzūkijos sostinės teatrą.

”
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Aldona Balalienė

„Gal ir todėl, kad nemokėjau, nenorėjau, negalėjau“, – žodžius renka Aldona, Arvydo
Kinderio su D. Kimantaite, G. Nasutavičiaus ar Loretos Skruibienės mėginimus kurti savo
teatrą Alytuje stebėjusi iš šalies, o atsakymo, ar visi minėti režisieriai galėjo susitarti ir dirbti
viename teatre, neturinti.
Pasak A. Balalienės, viena, ką ji žinanti šiandien, – kad iš visų Alytuje laiko patikrintų
autorinių, režisūrinių iniciatyvų, kaip ir miesto teatras, savo namų jau nusipelnė ir L. Skruibienės lėlių teatras.
„Taip pat ir Alytaus cirkas. Jis neturi būti kampininkas. Mieste, kur nors centre, privalo
būti vieta, į kurią miestelėnai ir svečiai rinktųsi žiūrėti cirko repertuaro“, – sako ilgametė
režisierė.
G. Nasutavičių, kurį, kaip baigiantį režisūrą, jai pristatė buvęs rajono Kultūros skyriaus
vedėjas Adolfas Juzumas, ji prisimena iš jo diplominių „Sutemų sakmių“, po to – iš Vasilijaus
Jemeljanovo gatvės rūsio spektaklių, o dar vėliau – iš filmų ir vežimų teatro, o bene labiausiai
yra nustebinęs A. Kinderis. Sveikinant santuokos su D. Kimantaite dieną, jam ir porai linkint
sugrįžti į Dzūkijos sostinę, Arvydas atsakė: „Alytus? Niekada!“ Šis „niekada“ tapo ketvirčiu
amžiaus Alytaus miesto teatre, čia dirbant meno vadovu, režisieriumi, kurio, kaip ir Dalios,
nuopelnai buvo įvertinti ne viena miesto kultūros premija…
Pastarąjį penkmetį Alytaus miesto teatrui vadovauja A. Balalienės teatro aktorė I. Pilvelytė.
„Žinodama jos talentą, kūrybingumą įsijaučiant į vaidmenis, manyčiau, kad Inesa galbūt
daugiau pasiektų save realizuodama kaip aktorė. Žinoma, ji – ir organizuota, moka režisuoti,
matyt, ir vadovauti. Gal tokie ir būna naujosios kartos direktoriai“, – spėja Aldona, kuri per
visą teatrinį gyvenimą rinkosi tik režisūrą.
„Į aktorinį neįstojau ar tai dėl savo ypatingu pavadinto balso, ar tai neįtikusi kursą rinkusiai Irenai Vaišytei, ar tai vėliau nenorėdama studijuoti su būsimais televizijos režisieriais, ar
tai dar dėl kokių nors priežasčių, gal todėl, ką veiksiu, apsisprendžiau pakankamai anksti“, –
prisimena dukros inžinierės ir sūnų dvynukų, baigusių aktorinius mokslus, mama.
A. Balalienė, ne vienus metus pragyvenusi teatru gyvoje Klaipėdoje, po studijų kultūros
mokykloje Vilniuje save išmėgino stodama į Teatro, muzikos ir kinematografijos institutą
Leningrade, kur liko per vieną vietą nuo išrinktųjų aštuntuko. Tais pačiais 1972 metais
įstojo į režisūrą Nadeždos Krupskajos kultūros institute Leningrade, tame pačiame, kurį
baigė ir Alytuje vėliau dirbęs režisierius Algirdas Radvilavičius. Aldona baltąsias naktis
Leningrade matydavo ne visą laiką, mokslus krimto pagal neakivaizdinių studijų grafiką,
mat tuo metu jau gaudavo 90 rublių už darbą kultūros namuose, kur liaudies teatro vadžias
iš pradininkų buvo beperimantis režisierius Jaroslavas Nekrašas. Po Aldonos diplominio
darbo „Virš žydinčios gluosnio šakos“ (pagal Marcelijaus Martinaičio poeziją su Albertu
Antanavičiumi-Šekspyru) liaudies teatre J. Nekrašas čia su Domu Dabriška dar pastatė
„Tadą Blindą“.
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„Figaro
62 vedybos“ (Inesa Pilvelytė, Robertas Šarknickas)

„Coco paslaptis“ (Inesa Pilvelytė)

Režisierei pavyko pažinti ne vien Domą, Jaroslavą, Valentiną, su jais spektaklius Alytuje
statė ir Kauno dramos teatro aktorius Leonardas Zelčius.
Likimas A. Balalienei lėmė sutikti ir Alytaus gimnazijos 1927 metų abiturientą, Vytauto
Didžiojo universiteto 1931 metų absolventą, Balio Sruogos auklėtinį, vieną iš Lietuvos teatro
raidos istorikų Vytautą Maknį.
„Mažule, kam darai mano vardo premiją, aš – dar gyvas ir ne užsienietis“, – Aldoną savo
kuklumu, ironija žavėdavo Vytautas.
V. Maknio vardo premija gimtuosiuose Balkūnuose už geriausią Dzūkijos spektaklio pastatymą buvo teikiama iki pat jam gyvam esant, išlikusi ir dabar, tik jau „devalvuota“. Pasak
A. Balalienės, Alytaus krašto teatro asmenybės, legendos, deja, kol kas neįvertintos. „Keistuolės misis Sevidž“ spektaklio, 1987 metais rodyto per Lietuvos televiziją, įrašas neišliko,
tačiau senesnieji liaudies teatro archyvai, įskaitant dailininko Juliaus Tuminausko sukurtus
plakatus, perduoti ir galėtų virsti įdomiomis parodomis muziejuje ar atminimo kampeliais
panašiose įstaigose. Gal net visas naujas muziejus galėtų atsirasti, juk vien Alytaus liaudies
teatras savo žiūrovus yra kvietęs į daugiau nei 100 premjerų, tiek ir dar daugiau spektaklių
jau sukūrė ir Alytaus miesto teatras.
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iudas, daugelio Alytaus teatro organizuojamų festivalių žiuri narys, neslepia, kad miesto teatro pastatymai jį
sudomino ne iškart. Buvo net etapas, kai nuo kvietimų į
premjeras mandagiai atsisakydavo pasiteisindamas užimtumu
ar prisidengdamas kitomis aplinkybėmis. Tačiau kai pradėjo atsirasti spektaklių „apie mus“, tai tarsi tapo taiklia Melpomenės
strėle į vietos temoms jautrių ir, matyt, jų pasiilgusių alytiškių
dūšias. Tuo bene pirmuoju pataikymu L. Ramanauskui tapo
Loretos Liausaitės režisuotas spektaklis „Tūla, arba esame okupuota šalis“, užkabinęs Jurgio Kunčino gyvenimo sugrąžinimu į
sceną, Eugenijaus Kanevičiaus muzika.
Iki tol miesto teatre galiojusi režisūra jo neįtraukdavo – ar dėl Liudas Ramanauskas
per didelio kūrėjų noro puoselėti repertuarinį, atspėjamą teatrą,
ar dėl kitų priežasčių, gal net asmeniškų. Viena tokių galėjo būti ankstesnis susižavėjimas
Alytuje dirbusio režisieriaus Gintaro Nasutavičiaus „rūsio“ teatru Vasilijaus Jemeljanovo gatvėje, po to – vežimų teatru „Provincija“. Galbūt todėl pirmieji po studijų Rusijoje į Alytų
atvykusių, miesto teatrą ėmusių kurti Dalios Kimantaitės ir Arvydo Kinderio mėginimai neatrodė iškart patraukiantys, ypač jeigu lygintume su miestą sujaudinusia G. Nasutavičiaus
režisuota „Emigrantų“ premjera.
Visgi laikas parodė, kad Arvydas ir Dalia labiau norėjo, mokėjo kurti teatrą Alytuje. Liudo
nuomone, jiems padėjo noras rasti kompromisą, kuris, matyt, ir leido jų teatro studijai virsti
teatru, kuris tapo miesto, su patalpomis, o su laiku – ir su profesionaliu statusu.
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Ar buvo kas nors mieste iki Kinderių ir G. Nasutavičiaus teatrinių bandymų? Dzūkijos
sostinėje iki minėtų jo kartos režisierių Liudas juto teatrinį gyvenimą Šaulių namuose, ypač
Valentino Kirlio veiklą, tačiau su savo bendraamžiais, matyt, buvo per jauni, kad gilintųsi,
suprastų jo ir sekėjų idėjas, išreiškiamas per liaudies teatro pastatymus.
Apie teatrą ne Alytuje, bet alytiškių vertintą L. Ramanauskas taip pat turi atsakymą ir
išskirtinį pasirinkimą – Valstybinį jaunimo teatrą, kurio spektaklių buvo bene alkaniausias.
Nepamirštamos liko ir išvykos į teatrus Rusijoje.
Per savą šeiminę aplinką teatrą Liudas pažino ne tik iš scenos, bet ir iš kitos, užkulisinės,
pusės. Jo nuomone, bohemiškosios dalies vis mažiau ir mažiau ne vien Alytaus ar Šiaulių,
bet ir kituose Lietuvos teatruose… Beje, kažkuriame gal būtų atsidūręs ir jis pats. Jeigu ne
kursą 1982 metais rinkusios prof. Irenos Vaišytės noras atrinkti, kaip ji vadino – „molį“ – tik
mokyklas baigusius, o ne vyresnius, L. Ramanauskas, kuriam tuomet buvo jau per 20, matyt,
būtų studijavęs aktorinį.
Dar prieš siekį tapti teatro artistu L. Ramanauskui teko kino aktoriaus vaidmuo. 1977 metais jis nusifilmavo pagal Juozo Apučio noveles Gyčio Lukšo sukurtoje juostoje „Mano vaikystės ruduo“, kur pagrindinį vaidmenį atliko Algimantas Masiulis.
„Pamačiau didelius žmones, tiesa, ar kas nors pastebėjo mane, nežinau, nes per Lietuvos
televiziją pristatyta premjera vietoje 80 minučių buvo parodyta apkarpyta beveik pusvalandžiu, joje daugiausia ir buvo epizodai, kuriuose filmavausi“, – prisimena Liudas, turėjęs ir
daugiau kvietimų vaidinti.
Aktoriumi netapęs L. Ramanauskas visgi virto profesionaliu scenos, eterio žmogumi – jo,
kaip konferansjė, balsas girdimas renginiuose, anksčiau skambėjo ir kaip diskotekų vedėjo.
Su bendraminčiais sumanyta „Studio 3“ diskoteka, veikusi medvilnės kultūros rūmuose, viena geriausių buvo pripažinta ne tik Lietuvoje, bet ir tuometėje plačiojoje tėvynėje. Po daugelio metų „Studio 3“ trumpam buvo atgimusi teatre, čia ėmė skambėti ir Liudo su Vidmantu
Ežerskiu bei dar keliais muzikos entuziastais sukurtas džiazo klubas. Adresą iš Pramonės
gatvės į Rotušės aikštę pakeitė ir į teatrą atsikraustęs Alytaus radijas, o pastarojo eteryje vietą
surado „Suflerio būdelė“ – geriausių laidų konkursui „Pragiedruliai“ nominuota laida apie
vietos teatralus.
Į Alytaus miesto teatro istoriją Liudas įsirašė ir priėmęs festivalių dalyvių vertinimo komisijos nario iššūkius, tas sudarė galimybes dar geriau užčiuopti vietos teatralų ir publikos
pulsą. Jį džiugina, kad pastaraisiais metais teatrą entuziastingai užpildo „komunos“ naktinėtojai. Jeigu teatro rengiamų festivalių, projektų tarptautiškumas sėkmingai augs toliau, L. Ramanausko manymu, teatrinė Alytaus scena užsirekomenduos ne tik Lietuvoje, bet ir didesniu
mastu. Sėkmės pavyzdžių jau yra, belieka laukti „komedijos“, „komunos“ bendradarbiavimo
su Europos ir kitais pasaulio kūrėjais tęsinio, naujų premjerų ir kitų formatų.
„Svarbiausia, kad Alytaus miesto teatras, koks jis ateityje būtų, išliktų erdve eksperimentuoti su galimybe klysti…“ – įvertindamas miesto teatralų ieškojimus rasti kelią į savo žiūrovą, linki L. Ramanauskas.
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š pradžių atėjo ne pats teatras, o scena. Į ją atsivedė tėtis Vytautas Kunčinas, renginių vedėjas, konferansjė, kai man buvo
ketveri. Šeimos albume yra nuotrauka, kurioje stoviu apjuostas
juosta „Alytui 400 metų“ miesto jubiliejinėje šventėje šalia tėčio ir jo
kolegų, mane pristatė kaip miesto simbolį. Ta nuotrauka padaryta
Šaulių namuose, kurį laiką juose gyvavo Alytaus teatro studija, o
jos, kaip ir ankstesnio liaudies teatro, aktoriumi buvo ir mano tėtis.
Svajonės apie teatrą nuo vaikystės neturėjau, mokslai Muzikos ir
teatro akademijoje irgi niekada neatrodė reali galimybė. Išbandyti
jėgas visai netikėtai man pasiūlė režisierius Arvydas Kinderis, kai
1999 metais rinko aktorių kursą Alytaus miesto teatrui. Tuo metu
mokiausi Alytaus aukštesniojoje verslo mokykloje, ten vykdavo respublikinis aukštesniųjų mokyklų studentų konkursas „Verslininkų
dienos“, o viena jo rungčių buvo prisistatymas. Mane visada kviesdavo į komandą. Turbūt Arvydas kaip vertinimo komisijos narys
pastebėjo, kad stiprioji mano pusė visai ne buhalterijos teorija. Šia
prasme Arvydą galėčiau vadinti profesijos krikštatėviu, studijų metai akademijoje atvėrė tai, ko nebuvau pats sau išsikristalizavęs, –
šitas kelias yra mano.
Į Panevėžio dramos teatrą dirbti grįžo du diplomuoti Juozo
Miltinio kurso aktoriai, į Alytaus miesto teatrą – net dešimt, nors
įsipareigojimą grįžti turėjome labiau moralinį, pasirinkimo laisvės
niekas nevaržė. Aš sugrįžau ilgam.
Vaidmenų Alytaus teatro scenoje turėjau įvairių, kaip ir spektaklių. Įsiminė Melvino Burgesso „Heroinas“ (režisierė Dalia Kimantaitė), kokius dešimt sykių rodytas „paskutinį kartą“ (mums
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Tomas Kunčinas, Alytaus miesto
teatro trupės aktorius nuo
1997 m. ir direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams
nuo 2016 m. iki dabar

„Be adreso. Be pavadinimo" (Jonas Gaižauskas, Ona Gudaitytė, Erika Jasinskaitė,
Eglė Juškaitė, Vidas Vaškius, Eugenijus Rakauskas ir Tomas Kliukas)

patiems jau skambėjo kaip anekdotas!), bet vis rinkęs anšlagines sales. Alytaus teatras gavo
išskirtinį autoriaus leidimą statyti šį kūrinį, tema buvo labai aktuali ir aštri. Net policija mus
kvietė bendradarbiauti, rodėme „Heroiną“ pagal priklausomybių prevencijos programą
įvairiuose miestuose. Spektaklį labai gerai priėmė paaugliai, reklama sklido iš lūpų į lūpas,
nereikėjo plakatų, socialinių tinklų tada ir nebuvo. Su kolegomis esame pasvarstę: kiek šiandien galėtume parodyti spektaklių be žiūrovo kvietimo, intrigavimo? Apskaičiavome, kad
tris kartus surinktume po didžiąją teatro salę, o po to jau tektų marketingo skyriui pasiraitoti
rankoves.
Bene didžiausiu iššūkiu man kaip aktoriui tapo dėdės rašytojo Jurgio Kunčino personažas. Spektaklio „Be adreso. Be pavadinimo“ režisierė ir inscenizacijos autorė Inesa Pilvelytė
norėjo, kad prisilietimas prie personažo, netgi giminės patepimas scenoje būtų realus. Šokas!
Kunčinas vaidins Kunčiną… Kai gauni tokį avansą, užgriūva milžiniška atsakomybė, nes
rezultatas priklauso tik nuo tavęs paties. Ką jau kalbėti apie tai, kad dauguma šio spektaklio
personažų buvo realūs žmonės, gyvenantys Alytuje ir šiandien. Tarp jų – buvusi mano dėstytoja Milda Budrienė, ji aktyviai dalyvavo kūrybiniame procese, leido paviešinti asmeninį
archyvą, laiškus.
67

„Užėjo lietuvis“
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Spektaklio kelyje į sceną netrūko mistifikacijų. J. Kunčino vaidmenį kūrėme dviese su kviestiniu aktoriumi Martynu Vaidotu, o artėjant
premjerai prie Kunčinų namo Kurorte surengėme spaudos konferenciją, kurios veiksmo leit
motyvu turėjo tapti ūkiškas malkų kapojimas.
Jau pradėjus rinktis žurnalistams, Martynas
kirto sau kirviu į koją, ir ta trauma jį eliminavo iš vaidmens. Istorija tikrai keista, galima tik
spėlioti: giminės dvasios pasistengė ar kolega
vilnietis kirvio laikyti nemokėjo? Didžiausia satisfakcija man pačiam buvo vaidinti spektaklyje,
į kurį atvažiavo visa Kunčinų giminė, jaučiau,
kad vaidinu vieną didžiausių ir atsakingiausių
savo vaidmenų.
„Be adreso. Be pavadinimo“ turėjo platų at- „Mylėjau, myliu, mylimas buvau“ (Tomas Kunčinas)
garsį, sujudino ne tik Kurorto bendruomenę,
pažadino sentimentus, tarsi naujai suvienijo
alytiškius per miesto kultūrinę atmintį. Žinoma, tokį jautrų spektaklį pagal J. Kunčino kūrybą galėjo sukurti tik prigimtinė alytiškė, matau čia didelį Inesos nuopelną. Nors kartais man
atrodo, kad šiandien mes visi teatro trupėje jau esame alytiškiai, net ir tie, kurie iš Žemaitijos
atvažiavo, greitai bus dvidešimt metų, kai baigėme Alytaus teatro kursą akademijoje, jo absolventai sudaro trupės branduolį iki šiol.
Apie dėdės J. Kunčino mirtį aš taip pat sužinojau scenoje. Vaidinome spektaklį „Altorių
šešėly. Bandymų dienos“. Man tą žinią pasakė kolegos už kulisų, giliai įkvėpiau oro, ir baigėme veiksmą. Niekada neklausiau, kaip iš šalies visa tai atrodė, bet pats jaučiausi lyg būčiau
uždarytas stiklinėje erdvėje. Nesvarbu, laidotuvės ar vestuvės, scenoje darai, ką privalai daryti, – verki, juokiesi.
Šiuo metu esu ne tik Alytaus teatro trupės aktorius, bet ir direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams. Tos pareigos atsirado iš savotiško noro įrodyti, kad teatro ūkį galima sustyguoti, tiesiog iki šiol nesisekė su ūkvedžiais. Esu sau pasižadėjęs: jei matysiu, kad nespėju,
atsisėsiu ir nuspręsiu, kas esu labiau – kūrybinis ar ūkinis darbuotojas. Turiu ir dar vieną amplua – esu teatro darbuotojų profesinės sąjungos vadovas. Įsikūrėme iš reikalo teatrui labai
sunkiais laikais. Kaip darbuotojams gyventi mums buvo patogu, bet kaip kūrėjams – tikrai
ne. Reikėjo spyrio ir jį gavome, aktoriai aktyvūs ir visuomeniški tada, kai jiems skauda. Šiuo
metu profsąjungos gretos praretėjo, užsiimame, kaip aš sakau, „jungiamąja užklasine veikla“.
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ikiu, kad tai buvo likimo ženklas, tas skelbimas laikraštyje, kurį perskaitė bendradarbis, kad Alytaus teatras ieško aktoriaus. Tuo metu dirbau statybose Leipcige, kai supratau, kad vis dėlto negaliu be teatro…
Iš visų vaidmenų Alytaus teatre, kuriuose teko gyventi (tas
ateina su branda, kai vartoji žodį „gyventi“ personaže), turbūt
giliausiai įsirėžė Mokytojo vaidmuo Antono Čechovo „Žuvėdroje“. Su laiku pradėjo vežti vaidmuo spektaklyje „Beatriče, Robertas Šarknickas, politikas,
bėk“, tai buvo viršūnė Alytaus teatro istorijoje. Dalia Kimantaitė Alytaus miesto teatro trupės
man teisingai parinko personažą, nes buvau tuo metu ganėtinai aktorius 2003–2005 m.
naivus vėjavaikis, greitai įsimylėdavau. Tas naivumas išsinešė su
mumis iš scenos į Rotušės aikštę, Miesto sodą. Tuo metu miestelyje visi buvome tikri Beatričės
žvaigždės! Kai spektaklį nuvežėme į Juozo Grušo gimnaziją Kaune, atėjo pasižiūrėti Kauno
dramos teatro aktoriai, tarp jų – Regina Varnaitė, vaidinusi vyriausiąją Beatričę spektaklyje
„Apie meilę, džiazą ir velnią“. Liubomiras Laucevičius prisiminė, kaip į repeticijas ateidavo
rašytojas Juozas Grušas. „Ai, viskas čia gerai“, – sakydavo, nors visi tikėjosi pastabų. (Savo
laikysena man jį priminė kolega, aktorius Jonas Gaižauskas, visuomet žavėjo jo pagarba žmogui, nuo mažiausio iki vyriausio, paliko didelį įspūdį darbštumas, smalsumas.)
Po „Beatriče, bėk“ turėjau Alytaus scenoje keletą vaidmenų, bet daugiau saulėgrąžų pakramtymo, kaip rašytojas Jurgis Kunčinas mėgo sakyti. Iki Justino Marcinkevičiaus „Mindaugo“. Kurdamas šitą vaidmenį pradėjau pateisinti Mindaugą kaip istorinį personažą, bet…
nelaukdavau spektaklio finalo. Jame pagal režisieriaus Arvydo Kinderio sumanymą turėjau
iškelti karūną ir išrėkti tekstą. Buvo sunku fiziškai ir nelipo prie mano traktuotės, nors buvo
stipru, – nesiginčysiu. Po šito monologo Dausprungas mane nušauna. Realaus ginklo atsiradimas scenoje, šūvis, avangardo elementai kėlė daug prieštaravimų romantinės poemos
pastatyme. Jaučiau, kad ir poetas Just. Marcinkevičius, kuris buvo atvažiavęs į „Mindaugo“
72

premjerą Alytaus teatre, įvertino mus mandagiai,
kaip kauniečius J. Grušas: „Įdomu, gerai!“
Tiesa ta, kad vaidindamas teatre politika nesidomėjau, neturėjau motyvacijos. Nueini į rinkimus, balsuoji, ir tiek. Dėstydamas dramą keliose
Alytaus mokyklose susidūriau su socialiniais
skauduliais ir nuskriaustais vaikais, pajutau, kad
man svarbu jiems padėti. Kaip politikas dabar dirbu su kitokiu žiūrovu ir kitoje scenoje, bet niekada
teatrui nesakau „niekada“.
„Tyli naktis“ (su Doloresa Kazragyte)
Taip, man išeinant iš Alytaus teatro būta tam tikrų nuoskaudų, ambicijų iš abiejų stovyklų. Labiausiai džiaugiuosi, kad nenusivyliau teatru. Vidinį protestą aš (ir kolegos) pajutau baigęs aktorinio meistriškumo studijas Muzikos ir teatro akademijoje. Mūsų, aktorių kurso Pietų Lietuvai,
kuratorė akademijoje buvo režisierė Dalia Tamulevičiūtė. Ji mus augino, o paskui atėjo pojūtis,
kad viskas sustojo. Grįžome į savo teatrą, likome su tais pačiais režisieriais (ir su visa pagarba
jiems), bet supratau, kad nebeduodu. O apgaudinėti norisi mažiausiai, ypač save. Ta tuštuma
man atsivėrė kaip Dievo langas, pradėjau kurti dokumentinius filmus, bet akies krašteliu visą
laiką stebėjau teatrą, kuris išgyveno tam tikrą meno pauzę. Labiausiai bijojau, kad teatro neuždarytų. Gaila, kad trupė turėjo visa tai ištverti, tačiau tokie driokstelėjimai teatrą sustiprino,
suvienijo. Turbūt tai buvo Dievo pirštas: arba mirštat, arba šaunat į viršų!
Ir Alytaus teatras iššovė.
Kai vadovauti atėjo Inesa Pilvelytė, su kuria man teko daug vaidinti scenoje, aš suspaudžiau
kumščius: kaip tau, drauge, pavyks? Žinojau, kad Inesa kaip žuvis vandenyje jaučiasi organizuodama pramoginius renginius. Galvojau tyliai: kad tik teatras neįgautų serialų turinio, kad
būtų filmai! Dabar sakau, kad tai, ką jinai padarė per tą trumpą laiką, yra tikra BOMBA! Šitaip
užaugino teatrą profesionalumo prasme! Likau sužavėtas. Tikiu Alytaus teatru, ilgais jo gyvenimo metais, tik svarbu, kad jam niekas netrukdytų gyventi. Užauginta gera karta alytiškių,
kurie jau savo vaikus veda į teatrą, transliuoja kultūrinį sąmoningumą, ir jau vien dėl to teatras
privalo išlikti. Tragedija būtų, jei kažkas pasikėsintų sunaikinti Alytaus teatrą.
Pamatęs, kokių brandžių spektaklių atsirado Alytaus teatro repertuare, surizikavau ir aš:
pasisiūliau pastatyti Haroldo Mullerio „Tylią naktį“. Bet man irgi reikėjo paruošti bombą, kad
Inesa mane išgirstų. Monikos Mironaitės šioje pjesėje negali pralenkti niekas, bet aš įkalbėjau vaidinti Doloresą Kazragytę. „Šūdas!“ – pasakė ji sužinojusi, kad mane išrinko į Seimą.
Supratau, kad Doloresa nuliūdo, nes spektaklis buvo sėkmingas, mėgstamas žiūrovų, mums
patiems kaip kūrėjams ypač brangus. Jis turėjo būti rodomas dar ilgai, bet man vaidinti jame
nebeleidžia Konstitucija. Spektaklį teko nuimti, o labai gaila.
Mane motyvuoja tai, ką Alytaus teatras padarė per pastaruosius penkerius metus, tikiu,
kad jis turi tapti valstybinis, kaip politikas dedu visas pastangas, jog taip ir būtų.
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profesionalų teatrą atėjau per cirką, paauglystėje lankiau Alytaus cirko studiją. Du svarbiausi mano profesijos mokytojai – cirko studijos vadovas Leonidas Bakanas ir režisierius Arvydas Kinderis. Mokydamasis 12 klasėje sugalvojau studijuoti Muzikos ir teatro
akademijoje, nes aktorystės studijos, kaip man atrodė, arčiausiai cirko, kuris ir buvo mano
gyvenimo tikslas. Tada pirmą kartą pravėriau Alytaus teatro duris. Režisieriai A. Kinderis
ir Dalia Kimantaitė sutiko padėti ruoštis stojamiesiems egzaminams, o pakeliui pasiūlė pabandyti „įeiti“ į kokį antraplanį vaidmenį. D. Kimantaitė tuo metu buvo pradėjusi statyti
spektaklį Juozo Grušo „Beatriče, bėk“. Trupėje trūko aktorių vyrų, todėl man leido repetuoti
pagrindinį Juliaus vaidmenį. Žinoma, tik laikinai, su perspektyva, kad tuoj tuoj atsiras „tikras
aktorius“. Bet jis taip ir neatsirado, ir vaidmuo liko man.
Gerai prisimenu „Beatriče, bėk“ premjeros jaudulį, kol laukiau savo išėjimo už kulisų…
Labiau už viską norėjau bėgti ir pasislėpti, kad niekas nerastų. Ko gero, Alytaus teatre ir pajutau scenos narkotiko skonį – žengi į sceną ir pamiršti viską pasaulyje. Iki premjeros jaučiausi
tarsi vaikas šalia tikrų aktorių, o po jos staiga tapome kolegomis. Į Muzikos ir teatro akademiją įstojau pirmu bandymu, po pusmečio išvažiavau gyventi į Rygą.
Įdomi detalė: du kartus gyvenime esu
patyręs nervinį sukrėtimą ir abu – Alytaus
teatre. „Beatriče, bėk“ repetavome pusę
metų, tai buvo labai įdomus laikas. Buvau
abiturientas, rytais eidavau į mokyklą, per
pertraukas paruošdavau rytdienos pamokas ir bėgdavau į teatrą. Vakare jėgų likdaAudingas Aleknavičius, cirko artistas,
Alytaus teatro trupės aktorius
2007– 2013 m.
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„Beatriče, bėk“ (Marius Sadauskas, Erika Jasinskaitė, Audingas Aleknavičius ir Tomas Kunčinas)

vo nugriūti miegoti. Vienoje repeticijoje staiga pradėjau verkti, juoktis ir nebegalėjau sustoti.
Režisierė mane išsiuntė parūkyti. Prisimenu, rūkau ir galvoju: šįkart tai mane TIKRAI išleis
namo anksčiau! Bet Dalia tik paklausė, ar galime užbaigti, ir mes repetavome toliau.
Antras atvejis vėlesnis, tuomet jau gyvenau Rygoje, bet tris iš septynių savaitės dienų
praleisdavau Alytaus teatre. Planavome tą dieną repetuoti trumpiau, tačiau, kaip dažnai nutikdavo, nepavyko, ir aš supratau, kad tranzu grįžti į Rygą nebespėsiu, o kita diena – šventinė.
Visi išeidami linkėjo „gero savaitgalio“, o man tai reiškė, kad liksiu teatro pastate vienas, nes
tuo metu ten ir nakvojau, mane užrakindavo grimo kambaryje. Prisimenu, nulindau į teatro
rūsį ir pradėjau žliumbti…
Save laikau cirko artistu, nors ilgą laiką teko būti profesionaliame teatre, keletą metų
dirbau etatiniu aktoriumi Alytaus teatre. Vaidinti spektaklyje „Beatriče, bėk“ beveik dešimt
metų važinėjau iš Latvijos. Teatras davė labai daug patirties, ji praverčia kuriant cirko numerius. Nesu linkęs dairytis atgal, gyvenu čia ir dabar, taigi ir didelės nostalgijos praeičiai, teatro
scenai nejaučiu. Alytaus teatre praleistas laikas buvo labai smagi patirtis. Kita vertus, teatro ir
cirko artistai turbūt niekada nebūna buvusieji.
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metų teatrui nėra daug, jam formuotis reikia
laiko, bet visada smagiausia matyti virsmą,
kurio liudininku aš ir tapau. Jei atvirai, prieš
penkerius metus net nežinojau, kad Alytaus miestas turi teatrą. Kai tuometinis meno vadovas Petras Lisauskas pakvietė
dirbti, atsidariau tinklalapį ir pradėjau domėtis, žiūriu, rimtas
studijas trupės aktoriai baigę, o man visada norėjosi padirbėti
su stipresniais. Tas noras augti ir išprovokavo atvykti į Alytų,
nors nemėgstu keisti aplinkos, pastovumas man yra viena iš
saugumo formų.
Pasitiko teatras, sakyčiau, dviprasmiškai, nes aš jo... neradau. Vaikštau ratais po Alytaus centrą ir galvoju: lyg turėtų
būti šitas pilkas pastatas, bet iškabos nėra. Įsivaizdavau darbinį pokalbį, kurio metu teks šokti ir vaidinti, bet pasikalbėjome
apie mano norus ir siekius, sukurtus vaidmenis. Nesu iš tų,
kurie pasiruošia nuo A iki Ž, tai ir nesitikėjau, kad priims, vis
laukiau filmuose girdėtos frazės: „Mes tau paskambinsim.“
Bet nesulaukiau, ir liko vienintelis rūpestis, kaip Kelmės teatro direktoriui reikės pasakyti, kad išvažiuoju.
Neabejoju, kad Alytaus teatre atsidūriau pačiu geriausiu
momentu, didelių permainų išvakarėse, nors pradžioje patyriau šiek tiek išgąsčio. Pirmais mėnesiais ieškojau ir neradau
didelių skirtumų, galvoju, tai kažin KO aš iš Kelmės ir gimtųjų namų atsigrūdau net 300 kilometrų?! Viskas pasikeitė,
kai Albertas Vidžiūnas pradėjo repetuoti „American Dream“.
Gauni galimybę dirbti su kito kalibro režisieriumi ir staiga
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Vaidas Praspaliauskas,
Alytaus miesto teatro trupės
aktorius nuo 2015 m. iki dabar

„American Dream“ (su Paule Konstancija Giniotaite, Jonu Gaižausku, Ona Gudaityte, Gita Strikyte, Tomu Kunčinu)

supranti, kad vis dėlto yra TAS TEATRAS, apie kurį tau kalbėjo studijų metais. Įvertini, koks
svarbus teatro noras tobulėti, kad jo stiprybė priklauso nuo trupės, administracijos, o ne nuo
statuso – municipalinis ar valstybinis.
Alytaus teatras augo veržliai, kartu su atvažiuojančiais vis naujais kviestiniais režisieriais
tobulėjo trupė. Kai gali gauti tiek vaidmenų, dalyvauji kiekviename spektaklyje, turbūt tai
visų aktorių svajonė. Žinoma, ir pats esu iš tų, kurie mėgsta pasistumdyti, man patinka konkuruoti, visada dėsiu pastangas, net jei vaidmens neduos. Prieš karantiną vienu momentu
buvo apėmęs jausmas, kad jau norėčiau padaryti „stop“, nes visko vyksta labai daug, tikras
maratonas. Ateinantis 2020–2021 metų sezonas taip pat užkrautas maksimaliai, turėsime net
septynias premjeras, aktoriaus požiūriu – fantastika.
Trupėje esame jauniausieji (aš – teatro bendraamžis, man 30), Alytaus teatre jau atsirado
aktorių kartos, mūsų teatro mokyklos, suvokimas skirtingi. Mes, jaunesnieji, turėjome beprotišką atsidavimą dirbti dėl teatro, prisimenu, kaip iki išnaktų repetavome monospektaklį „ŽuvėdPRA“ (režisierė Andra Kavaliauskaitė). Vyresnieji mus gindavo lauk, sakė, kad
jie turi šeimas ir savo gyvenimus, nors žinau, kad kadaise patys taip varydavo. Kai jaunas
maksimalistinis protas atvėsta, supranti, kad jie kalba tiesą ir kada nors man norėsis gyventi
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„(Ne)vaikų žaidimai“ (su Andra Kavaliauskaite)

„Laisvės arena“

ramiau. Aktorystė yra dvasinė specialybė, gal net daugiau pašaukimas, tu negali atidirbti valandų. Vyksmas scenoje yra kažkas užburiančio, tave tai traukia. Būna, kad keiki, bet negali
be to. Tavo darbas vertinamas čia ir dabar, o kartais (retai, bet būna) spektaklis nuskamba.
Duodi žiūrovui, o jis grąžina, ir tas neapčiuopiamas dalykas, kurį tu gauni, traukia grįžti į
sceną. Kita vertus, turbūt negalėčiau būti vien teatre, nes jis yra toks – reikalaujantis dvasinio
atsidavimo, o man kartais reikia išsikrauti, išsitaškyti energiją, todėl man patinka vesti renginius, kur galiu leistis į visišką freestyle, pats sau esu režisierius.
Jei vyresnioji aktorių karta Alytuje sukūrė teatro kūną, tai visi drauge dabar mes auginame jo raumenis. Dalyvaujame procese, kurio metu teatras įgauna jėgą, kryptį ir pagreitį.
Tikiuosi, kad augsime ir nesustosime, nes tai, kas nutiko per pastaruosius penkerius metus,
kai atėjau į Alytaus teatrą, yra labai didelis šuolis. Mes pastatėme gausybę spektaklių, mes
gavome „Auksinį scenos kryžių“, o tai savivaldybės teatrui apskritai neįtikėtina, tiesa? Bet
negalima gyventi prisiminimais, reikia judėti į priekį. Man patinka iššūkiai, nauji dalykai,
man svarbi gyvybė scenoje (tegul kolegos aktoriai nepyksta, jei kartais gyvą reakciją pavyksta išprovokuoti nedidelėmis išdaigomis spektaklių metu, kurios saugo nuo monotonijos), esu
už tai, kad niekada nereikia bijoti savęs patikrinti.
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„Laisvės arena“ (su Vidu Vaškiumi)
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su Alytaus teatro trupės aktorius nuo 2016 metų.
Ne paslaptis, kad jaunų, studijas baigusių aktorių
niekas išskėstomis rankomis nelaukia, konkurencija
didelė. Muzikos ir teatro akademijoje renkami kursai, kuriuose režisierius augina sau aktorius, neužtikrina vietos /
etato teatre. Studijuojantys dažniausiai prisiriša prie miesto,
kuriame mokosi, arba arčiau gimtųjų namų. Aš mokiausi
Šiauliuose, tai patogiausiai atrodė Šiaulių, Panevėžio teatrai. Bet laukti ir siekti svajonės kartais tenka ilgai, o aš
visada žinojau, kad noriu būti teatre, man miestas nebuvo
svarbus. Baigdamas studijas gavau pasiūlymą dirbti vieno
miestelio kultūrnamyje meno kažkuo, džiaugiuosi, kad laiku
į akis pakliuvo Alytaus teatro skelbimas, ir štai aš esu čia.
Iš mano pozicijos žiūrint, atvažiavau į veikiantį, kūrybingą, repertuarinį teatrą. Norisi tikėti, kad prisidedu prie
jo garsinimo, didesnio matomumo. Smagu, kai iš buvusių
bendramokslių išgirstu: „Vincas tame teatre, jie naktinius
festivalius daro.“ (Čia apie naktinę teatrinių įvykių sesiją
„Com•moon•a“.)
Alytaus teatras man pasiūlė labai daug, iškart gavau
vaidmenų, nebuvo taip, kad laukiu ir nesulaukiu galimybių, iš ko galėčiau užaugti. Šiaip keista iš pradžių buvo,
ypač atėjus po studijų, kai scena staiga tampa tavo darbu,
tau už tai moka atlyginimą. Dar yra toks keistas barjeras,
kurį reikia peržengti, kad tu, vakarykštis studentas, vyresniesiems trupės aktoriams taptum kolega, kažką galėtum
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„Skrudžo gatvės angelai“ (su Vaidu Praspaliausku)

jiems duoti. Tai, kad į trupę įsilieja jaunų žmonių, manau, įneša gyvybės ir savotiškos pozityvios konkurencijos. Visada įdomu paklausyti, kaip anksčiau teatras gyveno, kokių istorijų
nutiko (žiūrėk, vyresnieji kolegos ir pasileidžia į prisiminimus: „O prisimeni, kaip…“), nes
laikai labai pasikeitė, pats teatras yra kitoks.
Vaidmenų aktoriui per daug nebūna, esu labai patenkintas, kad galiu realizuoti save ir turiu galimybę dirbti su skirtingais režisieriais. Man artimas charakterinis, komedijos amplua,
draminius vaidmenis įvardyčiau kaip siekiamybę – įveikti jų daugiau ir užaugti.
Labai patinka vaidinti vaikams. „Ežiukas rūke“ (režisierė Andra Kavaliauskaitė), „Skrudžo gatvės angelai“ (režisierius Arvydas Lebeliūnas), „Kupriukas muzikantas“ (režisierius
Jonas Gaižauskas) – gražūs, šilti spektakliai vaikams, bet taip pat ir suaugusiesiems. Vaikams vaidinti nelengva, nes jie nemeluoja ir nemoka apsimesti ar mandagiai nutylėti, kaip
kartais daro suaugę žiūrovai. Bet vaikai yra skirtingi, vieną dieną atrandi vaidmens receptą,
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„Skrudžo gatvės angelai“ (Vidas Vaškius, Erika Jasinskaitė, Ona Gudaitytė)

„Kupriukas muzikantas“ (su Eugenijumi Rakausku, Vaidu Praspaliausku)

o kitą vėl paleidi. Vaikiškas teatras įtraukia, man patinka aktyvas, net jei spektaklyje negaliu atsipalaiduoti
nė minutei. Smagu, kad įgauname vis didesnį žiūrovų
pasitikėjimą. Yra tokia tradicija: Alytaus miesto teatre
šeštadieniais rodomi dieniniai spektakliai vaikams, ir
jau kelis sezonus pastebiu, kaip salė tėvelių su vaikais
vis pilnėja.
Netikėtą patirtį dovanojo karantinas, drauge su kolegomis aktoriais „mezgėme“ vilnonius pokalbius – nuotoliniu būdu bendravome su senjorais. Tas virtualus,
bet gyvas ryšys išliko (kartais senjorai man parašo,
kaip sode užderėjo braškės). Vyresnių žiūrovų labai
laukiame teatre, tikiuosi, kad jie ateis.

„D Efektas“
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lytus. Teatralus“, – apie miestą, kuriame prasidėjo jo pažintis su scena, sako Sigitas Jakubauskas.
Su vaidmeniu jis sugrįžo po daugiau nei 40 metų
nuo savo aktorystės pradžios ir suvaidino 100-ajame Alytaus miesto teatro pastatyme „Pamatai iš Mindaugo pilies.
Netikras akmuo“. Čia pakvietė režisierius Arvydas Lebeliūnas, su kuriuo prieš tai teko dirbti spektaklyje „Duonkepio
žmona“. S. Jakubausko atliktas Duonkepio vaidmuo sulaukė
Alytaus, Varėnos festivalių, taip pat Šiaulių metų aktoriaus
laurų bei pristatymo „Auksiniam scenos kryžiui“.
Vaidinti spektaklį „Pamatai iš Mindaugo pilies. Netikras
akmuo“ Sigitui buvo ypatinga.
„Jautrus momentas. Įsivaizduokit, premjeroje – klasiokės
iš visų trijų mokyklų: Alytaus pirmukės, Junčionių, Pivašiūnų, o dar giminės“, – prisimena aktorius ir sako buvęs labai
gerai priimtas ir teatro kolektyvo, kuriame buvo smagu matyti beveik kraštietę Oną Gudaitytę, kitus Dzūkijos sostinėje
užaugusius aktorius ir Šiaulių universiteto estrados meno
specialybės absolventus Vaidą Praspaliauską, Vincą Vaičiulį.
Alytaus ir kitų žiūrovų gerai įvertinto spektaklio netikėtumas – pavadinimas, kuriame minimas Mindaugas, o vaidinimas tai… apie Vytautą. Nepaisant šio, vadinkime, organizacinio akibrokšto, „Pamatai iš Mindaugo pilies. Netikras
akmuo“, Sigito manymu, – vykęs spektaklis, todėl norėtųsi,
kad jį pamatytų dar daugiau žiūrovų.

”
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Teatro kraštietis, Alytuje rengiamo
festivalio apdovanojimų laureatas,
aktorius Sigitas Jakubauskas

„Pamatai iš Mindaugo pilies. Netikras akmuo“ (Sigitas Jakubauskas)

„Beveik viską turinčiam alytiškių teatrui jų pirmojo pastatymo 30-mečio proga linkėčiau
daugiau tikėti, siūlyti kuo įvairesnės dramaturgijos, tačiau… nepataikauti žiūrovui. Ko dar?
Ieškoti, o, jei reikia, nebijoti ir kažko atsisakyti“, – sako S. Jakubauskas, Alytaus trupę pažįstantis kaip imlią, talentingą, kartu labai užimtą, kuriai pagal vietos tradicijas, pasirodo, privalu ne tik vaidinti, bet ir savivaldybės šventes organizuoti, jose dalyvauti, kitaip tariant – miesto
kultūros centro darbą dirbti.
Pasak Sigito, alytiškių teatras turi galimybę virsti išskirtiniais, o ne dar vienais kultūros
namais, žinoma, tai – jau padėties Alytuje klausimas, kurioje vietoje dabar alytiškiams yra jų
miesto teatras, kaip anksčiau, to teatralaus Alytaus laikais, būdavo svarbūs, pavyzdžiui, Šaulių namai ar medvilnės rūmai su pilnomis salėmis.
„Dabar salės yra, teatras yra, o kur žiūrovas?“ – klausia daugiau nei keturis dešimtmečius
aktyviai aktoriaujantis scenos profesionalas, per savo karjerą taip pat turėjęs etapų, kai publika į spektaklius rinkosi vangiai netgi viename seniausių Lietuvos teatrų Šiauliuose. Tuomet
teko būti tarsi scenoje, bet ne teatre, pavyzdžiui, kai Sąjūdžio metu spektakliai publikai buvo
nė motais, pavyko sukurti muzikinį aktorių projektą „Kakava“.
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„Pamatai iš Mindaugo pilies. Netikras akmuo“ (su Vaidu Praspaliausku)
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Įdomu, kad per humoristinį projektą Sigitas ir atsirado teatro scenoje. Po Alytaus ir dabartinės Marijampolės (buv. Kapsuko) mokinių teleringo nacionalinėje televizijoje Domininkui
Dabriškai, kuris prižiūrėjo meninį jaunųjų dzūkelių lygį, transliacijos režisierė užsiminė apie
„vieną tokį“, kuris pasakojo anekdotą apie tai, kaip suvalkiečiai „rakina šulinius“. D. Dabriška su Valentinu Kirliu pasiūlė Jakubauskiukui pagalvoti apie aktoriaus profesiją. Ši jam iki tol
atrodė nepasiekiama, bet mintis apie sportą bei rankinio treniruotes pas trenerį Vladą Zoką
per trumpą laiką pakeitė scenos idėja ir op – kitaip nei pats spėjo, įstojo į Irenos Vaišytės aktorių kursą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.
Dabar, žvelgiant atgal, už pažintį su literatūra, teatru dar mokykloje, matyt, reikėtų padėkoti Alytaus pirmukės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, buvusiai Vinco Mykolaičio-Putino studentei Onai Būtėnienei. Mokytojai buvo ir Sigito tėvai.
Aktorystės mokslus Vilniuje baigęs S. Jakubauskas su Sauliumi Bareikiu, Olegu Ditkovskiu, Virginija Kochanskyte, Nijole Oželyte, Antanu Venckumi ir kitais kurso draugais 1977
metais išvyko dirbti pas režisierę Aureliją Ragauskaitę Šiaulių dramos teatre, šio scenoje sukūrė charakterius nuo kunigo iki velnio, atliko daugiau nei 100 vaidmenų, buvo įvertintas
Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardu (1986), Šv. Kristoforo statulėle (1996) ir daugeliu
kitų apdovanojimų. Saulės miesto teatre Sigitas dirba ir toliau, vaidinti neatsisako ir Alytaus,
„Idioteatre“ ar kine, kur jau yra įsiamžinęs įvairiose lietuvių ir užsieniečių juostose. Viena
jų – „Labas rytas, Alytau“, kurios sumanytojas, režisierius Arvydas Kinderis filme senelio
Adomo vaidmenį atlikusiam Sigitui tarsi atvėrė naują Dzūkijos sostinę, anksčiau nematytas
vietas.
„Aš – dzūkas, savo krašte tai ir malonu“, – atsiėmęs geriausio aktoriaus apdovanojimą
Dalios Tamulevičiūtės atminimo festivalyje džiaugėsi S. Jakubauskas.
Į Dzūkiją jis grįžta, kai tik turi galimybę, su spektakliais dabar – rečiau, bet pakeliauja.
Gimtąjį kraštą kartais prisimena ir su bendradarbiais dzūkeliais Juozu Bindoku, Daliumi Jančiausku, Juozu Žibūda. Dar anksčiau paporindavo ir su kitais Šiaulių teatre dirbusiais – Terese Maliukevičiūte, Gyčiu Padegimu, Leonu Zmirsku.
„Gimtuosius Pivašiūnus, vaikystės Junčionis, jaunystės Alytų gerai prisimenu ir tikiu, kad
neužmiršiu, nes tai – labai maloniai sentimentalu. Tiesa, neišduodu ir Šiaulių…“ – atvirauja
Sigitas, „Auksiniu scenos kryžiumi“ už geriausią lietuvių dramaturgijos pastatymą apdovanotame spektaklyje „Daktaras ir Mangaryta“ su J. Bindoku dzūkuojantis ir scenoje.
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Paata
. Tsikolia.
Ikvepimo semiuosi is
zmoniu
v

v

A

lytaus miesto teatre kuriu pirmąjį savo spektaklį, kūrybinis bendradarbiavimas
užsimezgė per Sakartvelo (Gruzijos) regioninių teatrų tinklą ir jo direktorių
Tengizą Khukhia. Alytaus teatras jau draugavo su Počio teatru, kuriame sukūriau
tris spektaklius.
Iniciatyva statyti klasikos kūrinį kilo iš Alytaus miesto teatro. Niekada prieš tai nebuvau
režisavęs Williamo Shakespeare‘o kūrinių, todėl, kai manęs paprašė dirbti su klasika,
pamaniau, kad galbūt „Makbetas“ yra aktualus. Jaučiau, kad šis kūrinys man gali padėti
išreikšti santykį su šiuolaikinio žiaurumo ir prievartos patirtimis, bendromis posovietinėms
šalims, tokioms kaip Lietuva ir Sakartvelas.
Į kiekvieną naują projektą žiūriu gana praktiškai. Žinau, kokių rezultatų noriu pasiekti,
bet turiu atsižvelgti į tai, kur dirbu ir su kuo. Visada įkvėpimo semiuosi iš žmonių, su
kuriais bendradarbiauju. Štai kodėl šis „Makbeto“ pastatymas negalėjo būti kitoks, nes jis
atspindi mano ir Alytaus teatro, jo aktorių ryšius ieškant ir atrandant idėjas, kūrybiškai
bendradarbiaujant. Jei mes pabandytume tai padaryti kada nors kitą kartą, ko gero, būtų jau
visiškai kitoks kūrinys.
Turiu pripažinti, kad Alytaus miesto teatras yra tikrai įdomi ir profesionali erdvė, ir man
ten buvo įdomu dirbti, pasirodė maloniai netikėta, kad daugeliu atvejų požiūrio taškai sutapo.
Nuo pat pirmojo susitikimo pajutome artimą tarpusavio ryšį ir kasdien daug produktyviai
repetavome, o tas visada yra svarbi gero darbo (ir jo rezultato) dalis.
Aš atvykau iš Tbilisio, o Alytus yra gana mažas miestas, palyginti su Sakartvelo sostine,
ir, jei kažkas buvo sunku, tai… trūko triukšmo ir savojo miesto tempo, prie kurio esu įpratęs.
Bet tikiu, kad tai buvo naudingas netikėtumas, nes turėjau kur kas daugiau laiko kūrybai, nei
paprastai turiu dirbdamas gimtajame mieste.
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Paata Tsikolia (Sakartvelas), režisierius, bendradarbiauja su Alytaus miesto teatru nuo 2020 m.

„Makbetas“ (režisierius Paata Tsikolia)
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„Makbetas“
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„Makbetas“ (Vaidas Praspaliauskas ir Andra Kavaliauskaitė)
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Oganes ir Ruta:

Mes
kuriame
vietas
sau,
.
”
o zmones aplimpa, to
linkime ir teatrui...“
v

Darius Babijonas

N
”

eatitiko lūkesčių, pamanėm, kad kažkas ne taip, nusivylėm…“ – pirmąją pažintį
su Alytaus miesto teatro spektakliais prisimena Oganes Arakėlian ir Rūta Kavaliauskaitė-Arakėlian. Ši pora, Dzūkijos sostinėje užkūrusi kone kultūrinį barą
(„Fenix“), besirūpinanti dar keliomis alternatyviomis Alytaus vietelėmis („Žinyčia“ Pirmajame Alytuje, „Greenhouse“ Žaliojoje gatvėje ir „Subine“ rotušėje), iš kritikų per kurį laiką tapo
teatrui vienais lojaliausių miesto verslininkų.
„Pataikėme gal ne į tą spektaklį, kai, atvykę dirbti į Alytų, dar prieš visus savo barus ir
kitus užsiėmimus, gavome kvietimus ir nuskubėjome įvertinti vietinio teatro“, – pasakoja
O. Arakėlian. Antra pažintis su vietos dramaturgija taip pat nebuvo įkvepianti. Vietoje prizo
moksleiviams nupirkę bilietus į spektaklį, iš dešimties teatre nesulaukė nė vieno.
„Kodėl vaikai taip nevertina vietos teatro?“ – pamanė Rūta su Oganes, tačiau tuo metu atsakymo nerado. Į neviltį varė ir tai, kad žmonės net nežinojo, kur yra tas teatras, nelabai buvo
ir kaip išsiaiškinti – teatro kavinės, kurioje būtų galima po spektaklių susėsti ir pasikalbėti,
Alytuje juk nėra, o kviesti pas save į barą dar nebuvo mada…
Kažko vis trūko, tačiau trečias kartas nemelavo – Rūta ir Oganes atrado miesto teatro organizuojamus festivalius, iš pradžių – komedijos, tada – „Com•moon•a“ ir netgi tapo žiuri
nariais, kurių atviros nuomonės laukiama ne tik uždarame komisijos rate, bet ir feisbuke.
Kol kas nė vienas tyrėjas nenustatė, kaip abu iš kone „heiterių“ tapo ypatingais Alytaus teatro mylėtojais, tačiau pastaraisiais metais nebūna rudens, kad jie nenusipirktų bilietų į visus
festivalių renginius. Tuo metu Oganes pasisakymai apie teatrą nelabai su kuo nors palyginami ir savo skaitomumu, spėčiau, net be lenktynių pralenktų kai kurių samdomų nuomonės
formuotojų postus socialinėse medijose.
„Mus Alytaus teatras sužavėjo tikrai ne savo bohema, po Vilniaus čia ji atrodė labai kukli,
o idėja ir sugebėjimu teatru prisikviesti ne „tuos pačius“, o ir tuos, kurie teatru „nesidomi“, –
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Oganes Arakėlian ir Rūta Kavaliauskaitė-Arakėlian

pasakoja Rūta, besistebinti, kokie alytiškiai teatralai yra kuklūs prie baro, na, gal išskyrus kai
kuriuos režisierius…
„Inesa sugebėjo sukurti atmosferą, mes ją mėginame palaikyti artistus kviesdami pavakaroti pas save ir taip kažkiek gal prisidedame prie festivalinės dvasios“, – sako Oganes, barą
vadinantis savo scena, komforto zona, o feisbuką įvardijantis darbo dalimi, gal kada ir „pervaidinta“ ar pernelyg „drama queen“…
Oganes pastebi, kad Alytaus teatras vis drąsiau kuria ne masei, ne vien „dirbk, pirk, mirk“,
o į spektaklius tenka eiti su mintimi, kad „kažką pamatysi“.
„Toks ir turi būti teatras“, – apie naujausius Andros Kavaliauskaitės ir kitus alytiškių spektaklius mano viena matomesnių Dzūkijos sostinės porų, kurios pagrindinį barą su miesto
teatru sieja panaši istorija, – abi įstaigos ant pastatų ilgą laiką neturėjo užrašų.
„Mes kuriame vietas sau, o žmonės aplimpa, to linkime ir teatrui bei jo šeimininkei miesto
savivaldybei, kuriai, nesvarbu, kas tuo metu yra meras, deja, vis dar „pramuša“ pramoniniai
Vasiukai, noras sunaikinti tai aerodromą, tai teatrą, tačiau be viena ar kita geresnės žalio
miesto gyvenimo kokybės nesukursime, kaip ir vien darbo vietų skaičiumi su kitais regionais
nepakonkuruosime“, – pastebi po Europą daug keliaujanti šeima, Alytui siūlanti ne grįžimą
į beviltišką pramoninę šlovę, o postkurortinę, postpramoninę įdomaus, kabinančio, šalies ir
užsienio turistus traukiančio, ne aplenkti, bet užsukti kviečiančio miesto ateitį.
95

Julius Sabatauskas:
.
Miestui
turi
rupeti
”
savas teatras“
Darius Babijonas

P

o 15 metų turėsime ir didžiąją salę“, – vieno
iš Alytaus miesto savivaldybės vadovų pasakymą teatro 15-ojo gimtadienio iškilmėse
išgirdęs Seimo narys Julius Sabatauskas paprieštaravo. Pasakęs, kad teatro didžiąją salę alytiškiai turės per
penkerius metus, tai turėjo įrodyti darbais. Kaip ne itin
dažnai politikoje pažadas tapo realybe, ir švęsdami
savo 20-metį Alytaus teatralai jau turėjo didžiąją salę.
Julius prisimena, kad teatro 20-metis jam buvo gal
net sunkesnis už nuveiktą darbą, mat teko priimti
gausias padėkas, scenoje reikėjo daug šnekėti, burna
išdžiūvo, o kur atsigerti – šalia nebuvo… Dabar, jau
30-mečio proga, politikas sako, kad tuomet scenoje gal
ir atrodė ne taip, kaip norėjo, tačiau svajonė buvo įgyvendinta, o didžiosios salės atidarymo nereikėjo laukti
dar 15 metų. J. Sabatauskas už supratimą ir pagalbą teatro salei parūpinant Valstybės investicijų programos
(VIP) lėšas, kurių reikėjo ne vieno milijono, šiandien
dėkingas tuometei kultūros ministrei Romai Žakaitienei, kuri, beje, Alytui nebuvo abejinga ir naujas patalpas perduodant, įrengiant kolegijai ar Jurgio Kunčino
bibliotekai. Šios vadovė Giedrė Bulgakovienė Julių

”
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Julius Sabatauskas

kartais pavadina činu, tačiau tai bent
jau anksčiau nesutrukdydavo jam per
renginius kartais ir ant žemės atsisėsti, o kai kartą reikėjo – ir pačiomis kėdėmis visiems pasirūpinti.
„Ar reikia būti čia gimus, kad Alytus rūpėtų?“ – klausia Komijoje gimęs, Dzūkijos sostinėje politiko kelią
pradėjęs J. Sabatauskas, per renginius
sėdėjęs ne tik ant Jurgio Kunčino bibliotekos grindų, tačiau ir ant laikinų
suolų teatro didžiosios salės statybų
Teatro 25 metų jubiliejus
metu. Teko ir iki pat ryto, pusę paros,
alytiškių teatralų spektaklių vaizdo
įrašus žiūrėti ir su Arvydu Kinderiu aptarinėti, nors tuo metu, 1990-aisiais, į miesto tarybą
abu buvo išrinkti ne toje pačioje „valtyje“: Julius – kaip socialdemokratas, o Arvydas – kaip
tuometis konservatorius. Nuo to laiko tiek pirmai savivaldos kadencijai, tiek teatro pirmam
spektakliui sukako 30 metų.
Julius prisipažįsta, kad per pastaruosius tris dešimtmečius ir sužvaigždėjęs buvo, o su
artimųjų, kolegų ir rinkėjų pagalba – ir ant žemės nusileido. Alytaus teatras, taip pat įveikęs
krizes, dabar – ne vien teatras, išaugęs iš pirmo rūbo, jau ir aktyvus vietos bendruomenės
narys, pagrindinis Dzūkijos sostinės šventės rengėjas, kelių festivalių organizatorius ir netgi
miesto žydiškąją istoriją paliesiančio spektaklio iniciatorius.
„Alytaus teatras niekada nėjo populiariu keliu, vystė savo ir su laiku pasiekė kokybę“, –
džiaugiasi Julius, kokybės etalonu matantis tokius įvairias kartas jungiančius spektaklius
kaip pagal Jurgį Kunčiną pastatyta „Tūla“, taip pat „Be adreso. Be pavadinimo“, ypatingai
skambantis su Nojaus parašyta muzika: „Už Alytaus, į šiaurę plinta lietūs, viršum kelių, sodybų ir miškų…“
Alytiškiai teatralai geba įsijausti ne tik į savo miesto praeitį, bet ir į dabartį. Pakankamai
artistišką dieną – per Aprylį – gimęs politikas mano, kad jie moka reaguoti į aktualijas ir iš
jų pasijuokti, ką ne kartą darė parodijuodami savo darbdavius miesto politikus. Ar vietos
aktoriai dar satyriškesni taptų priklausomybę nuo savivaldybės biudžeto pakeitę valstybinio
teatro statusu?
J. Sabatauskas tvirtina, kad miestui, politikams turi rūpėti savas teatras, ne tik tas politinis
ketvirtadieninis kiekvieno mėnesio taryboje, tačiau ir tikrasis, antraip, jeigu jo išlaikymas
taptų vien valstybės privilegija, parlamentaras spėja, jog savivaldybė nustotų rūpintis tokia
organizacija, kaip tai, deja, atsitiko su Alytaus dailiųjų amatų mokykla.
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Dalia
Radzviliene.
.
Siules laisvumas
Saulė Pinkevičienė

N

iekada negalvojau, kad tapsiu etatine Alytaus teatro
siuvėja, bet teatras mane pamažu prisijaukino ir siuvu kostiumus jo spektakliams jau 30 metų. Pradžioje
Alytuje dar veikė buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas, o aš buvau jauna specialistė, man nesakydavo, kad čia
teatro užsakymai ir jų tokių (čiudnesnių) niekas nesiima. Tiesą
sakant, reikia nemažai fantazijos, kad bent įsivaizduotum, ko
iš tavęs norima, ir kantrybės užsakymus įgyvendinant. Bet tai
aš patyriau vėliau.
Per visus šituos metus tik kartą esu pasakiusi: „Ne, šito aš
tikrai nepasiūsiu!“ Kalbu apie kostiumus spektakliui „Barbora Radvilaitė“ (režisierius Arvydas Kinderis, dailininkė Julija Skuratova), juos teko užsakyti Nacionalinio operos ir baleto teatro siuvykloje. Panašiu iššūkiu tapo spektaklis „Kitų
žmonių gyvenimas yra kitų žmonių gyvenimas“ (režisierius
Gildas Aleksa, scenografijos ir kostiumų dailininkė Kotryna
Daujotaitė), nes jam reikėjo siūti stilizuotus Renesanso epochos kostiumus. Kai nebesutelpi su pasijoniais ir karkasais
siuvykloje, nejučia susimąstai, kad senovėje siuvėjai tikrai
turėjo ką veikti!..
Bet ir šiuolaikinio teatro siuvėjui reikia nuolat tobulėti.
Turėjau išmokti siūti galvos apdangalus, net cilindrą, o kartą
reikėjo pasiūti sutaną. (Gerai, kad į siuvyklą tuo metu kilpučių apmėtyti užsuko alytiškis kunigų siuvėjas Beinoravičius,
aš greitai jo siuvinį apžiūrėjau ir išsiaiškinau, kaip sutanos
siuvamos.)
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Dalia Radzvilienė, Alytaus teatro
studijos, o vėliau Alytaus miesto
teatro siuvėja nuo 1990 m. iki dabar

„Kitų žmonių gyvenimas yra kitų žmonių gyvenimas“. Kostiumas (dailininkė Kotryna Daujotaitė)

Man yra tekę dirbti su daugybe žinomų teatro dailininkų, bet labiausiai patinka darbas su
Artūru Šimoniu. Esame neblogai susigroję, jis man duoda laisvės – savo fantazijos ribose. Labai įdomiais kostiumais spektakliui „Ežiukas rūke“ (režisierė Andra Kavaliauskaitė) įsiminė
dailininkė Neringa Keršulytė. Visada įdomu dirbti su alytiške dailininke Gintare Markevičiene. Ypač daug kruopštaus rankų darbo teko įdėti į jos sukurtą spektaklio „Kupriukas muzikantas“ (režisierius Jonas Gaižauskas) scenografiją, kostiumus. Savitu matymu išsiskiria režisierė A. Kavaliauskaitė, ji pati kūrė savo monospektaklių („Seen“, „Ki(t)okia“) kostiumus,
kartais prireikia ir mano patarimo.
Į siuvyklą primatavimams ateinantys aktoriai skiriasi nuo įprastų klientų, į kurių norus
privalau atsižvelgti, o scenoje bus taip, kaip dailininkas pasakys. Linksmiausias teatro klientas, žinoma, yra aktorius Vaidas Praspaliauskas, bet jam ir siūti labai lengva. Nė vienas aktorius nėra kaprizingas, su visais pasišnekame apie spektaklius, kaip žiūrovė turiu nuomonę,
kas man patiko, ką keisčiau. Pavyzdžiui, apšvietimą, jei jis scenoje neišryškina viso rūbo gro99
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Spektaklio „Katės namai“ kostiumas (dailininkė Gintarė Markevičienė)

žio, o aš matau ir spektaklio visumą, ir kiekvieną
kostiumą atskirai.
Kartais iš dailininko pateikto eskizo sunku
susidaryti vaizdą, reikia daugiau sužinoti apie
herojų, kuris vilkės tą kostiumą, ir čia labai padeda patys aktoriai. Žinoma, tarp eskizo ir rezultato visada lieka nemažai laisvės siuvėjo fantazijai, bet tas ir yra sunkiausia – išmokti įsigyventi
į spektaklio dailininko mintis, suprasti, ko jie iš
manęs nori.
Kartais kolegos siuvėjai klausia, kodėl mano
pavardės nėra spektaklių afišose. Atsakau: „Esu
šešėlis, be kurio nebūtų spektaklio.“
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Arturas Simonis.
Issukis buti aktyviems
v
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ir aktualiems

S

u Alytaus miesto teatru bendradarbiauju nuo 2004
metų, čia sukūriau scenografiją ir sceninius kostiumus daugiau nei dvidešimčiai spektaklių. Šį laiką
subjektyviai galėčiau skirstyti net į du etapus: pirmąjį – nuo
minėtų 2004-ųjų, trukusį trejus metus, kai daugiausia dirbau su režisieriais Arvydu Kinderiu ir Dalia Kimantaite,
bei antrąjį – nuo 2014-ųjų iki dabar, trunkantį ilgiau nei šešerius metus, kai tenka dirbti su skirtingais režisieriais ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Ką gi, nuveikta nemažai
Artūras Šimonis, dailininkas scenograir laiko praėjo nemažai. Per šį laikotarpį labai pasikeitė vifas, bendradarbiauja su Alytaus miesto
sas Lietuvos teatras, kartu su juo – ir Alytaus. Pasikeitė jo
teatru nuo 2004 m.
žmonės, darbo principai, pasirenkamos dramaturgijos, estetiniai vaizdinės kalbos ar stilistiniai vaidybos prioritetai.
Kadangi pastaruoju metu Alytaus teatre dirbu su įvairiais režisieriais, tenka įsiklausyti ir perprasti skirtingus režisūrinius sprendimus, vizualiai
juos įgyvendinant bei profesiškai išteisinant konkrečioje trupės ar techninių galimybių aplinkoje. Spektakliai statomi per gana trumpą laikotarpį, todėl darbas reikalauja ypatingo mobilumo ir kūrybinės disciplinos. Norint pasiekti maksimaliai įtaigų savo darbo rezultatą, tenka
iki smulkmenų iš anksto numatyti visą būsimo spektaklio pastatyminį procesą.
Alytaus teatre yra dvi scenos – didžioji ir kamerinė. Teisingas scenos pasirinkimas labai
lemia būsimo spektaklio techninį ir meninį sumanymą, bendrą vaidybos stilistiką ir, žinoma,
scenografijos visumą. Nors scenovaizdžių spektakliams sukurta nemažai, aš linkęs nesigręžioti atgal, emociškai neprisirišti prie vienokio ar kitokio spektaklio sukūrimo proceso. Konkretūs mano darbų rezultatai įvairūs, turint omenyje ir spektaklių visumą, – yra silpnesnių,
yra stipresnių darbų. Neretai premjeroje visai neblogai suskambėjęs spektaklis po kažkurio
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„Makbetas“

laiko ar dėl reto rodymo tiesiog numarinamas. Tad kartais norisi suprasti ir organizacinį nuoseklumą. Džiugu,
kad teatras nebijo kūrybinių eksperimentų ir yra draugiškas bei atviras meniniam dialogui. O vertinant visą
kiek apmirusį Alytaus miesto kultūrinį kontekstą, būti
aktyviems, aktualiems, kūrybiškiems yra nemenkas iššūkis, į ką, beje, nauja Alytaus miesto teatro vadovavimo
strategija ir kreipiama.
Todėl ateityje teatro trupei ir visam teatro kolektyvui
norėtųsi palinkėti kantrybės, profesinės motyvacijos, sąmoningumo ir naujų kūrybinių ambicijų.

„Altorių šešėly. Bandymų dienos“
(dailininkas Artūras Šimonis)
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„Makbetas“ (Eugenijus Rakauskas, Ona Gudaitytė, Eglė Juškaitė ir Eglė Kordiukovaitė)
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„Laisvės arena“ (dailininkas Artūras Šimonis)
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Gintare Markeviciene.
Tariamas paprastumas
v

Saulė Pinkevičienė

M

ano studijų metais buvo nelengvų momentų
ieškant idealų, mokytojų, savo požiūrio, savęs.
Gelbėjo itin drąsi kūryba, dalyvavimas pirmuosiuose avangardinės mados festivaliuose ir ėjimas į kasdienišką visuomenę su originaliais, šokiruojančiais rūbais. Tai
buvo mano saviraiška. Prisimenu, turėjau tokią gyvenimą
pakeitusią itin mėgstamą nertą žieminę kepuraitę su kaminėliu-kamienėliu viršugalvyje ir medžio šakų ertme jame,
kur pakabinta gegutė. Einant ji judėjo, suposi, tarsi čiulbėjo. Praeiviai gatvėje itin gyvai reaguodavo, o aš susirinkdavau jų teigiamas emocijas, pildydama augantį tikėjimą,
kad rūbo magija egzistuoja. Pasiilgstu tokio studentiško
gatvės šėlo savo kūryboje. Alytuje pasislėpiau. Kurdama
scenografiją ir kostiumus teatro scenoje vaikiškiems spektakliams atsigaunu – sugrįžta fantazijos laisvė, netikėti
sprendimai, atradimai.
Esu daugiau praktiško kostiumo dailininkė. Sceninis
rūbas, scenografija ir visa teatro kalba man – nuolatinis tobulėjimas ir ieškojimai, specialybės rėmuose jie neišvengiami. Teatre žaidimo su vaikais taisyklės itin drąsios, stiprios
ir inovatyvios. Jos prašosi kitokios mąstysenos, kintančių
priemonių, galimybių pažinimo ir pajautimo. Kalbu ne tik
apie save. Žaibiškai kinta visas daugiasluoksnis teatro organizmas, tokiame sūkuryje formuojasi ir vaikiški spektakliai.
Savo patirtis vaikiškame teatre kaupiau tik Alytuje, su
pertraukomis esu kūrusi kostiumus keturiems Alytaus tea
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Gintarė Markevičienė, dailininkė,
bendradarbiauja su Alytaus miesto
teatru nuo 2013 m.

„Ambrozijus, Purkius ir...“

tro spektakliams. Kas įspūdingiausia asmeniškai man – tai žinojimas, kad ta pati komanda,
kuri vakar statė Williamą Shakespeare‘ą ar Antoną Čechovą, lygiai taip pat atsakingai, su tuo
pačiu intelektu ir išmone šiandien kuria vaikišką spektaklį. Tariamas teatro vaikams paprastumas slepiasi po labai sudėtingomis taisyklėmis, reikalavimais ir iššūkiais.
Kurti vaikams nėra lengva. Vaikų ir jų vaizduotės neapgausi paprastais niekučiais. Kad
išsakytum mažųjų vaizduotei skirtas tam tikras tiesas per scenografiją, kostiumą, judesį, tekstą, muziką, šviesą ir kitas raiškos priemones, reikalinga stipri ir specifinė fantazija, taisyklių
žinojimas. Žaviuosi scenografais ir kostiumų dailininkais, turinčiais begalinės drąsos scenoje
visiškai atsiriboti nuo realybės, nuo funkcionalių dalykų. Turbūt vaikiškame teatre ta drąsa
ypač reikalinga, nes per itin trumpą laiką reikia sukurti optimalų efektą, įtraukti žiūrovą į
teatrą ir pasėti jame numatytą šviesios išminties sėklą.
Man labai svarbi scenos vaizdo estetika, kad kostiumai būtų išbaigti, detalės suderintos.
Kitą kartą gal esu net ir per daug atsargioje pozicijoje. Būta, kad realybėje – primatavimo
kabinoje – kostiumas atrodo tikrai efektingas, o scenoje tampa neutralus, nesuskamba jo per
daug švelnus charakteris. Tik viso spektaklio režisūriniame kontekste – aktoriaus judesyje,
scenografijos fone, scenos apšvietime kostiumas sustiprėja ir įgauna tikrąjį vaizdą. Kartais
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„Ambrozijus, Purkius ir...“ (dailininkė Gintarė Markevičienė)

„Katės namai“

net šiuolaikinės gatvės mados detalės, pastiprintos kompoziciniais įrankiais, teatro scenoje
itin greitai padeda nutiesti ryšio su žiūrovu giją. Mane žavi, kaip kasdieniškais ženklais per
kostiumą galima scenoje kalbėti apie labai subtilius dalykus. Šie momentai panaudoti spektakliuose vaikams „Ambrozijus, Purkius ir…“ (režisierė Inesa Pilvelytė), „Kupriukas muzikantas“ (režisierius Jonas Gaižauskas).
Kas yra kūryba mažo miesto teatre, supranti tada, kai atsiremi į spektaklio biudžetą, ypač
jei esi kostiumų dailininkas. Žiūrėdama Oskaro Koršunovo teatro spektaklį „Katedra“ esu
suskaičiavusi, kad vien jo scenografijoje naudojamos virš scenos pakabintos grandinės turėjo
kainuoti apie 3,5 tūkstančio eurų, ką jau kalbėti apie visas kitas spektaklio išlaidas. Dažniausiai Alytaus miesto teatro vieno kurio spektaklio biudžetas grandinių kainos toli gražu
nesiekia, taigi privalai suktis su mažesne suma, nei sau gali leisti kiti teatrai. Bet rezultatą
reikia padaryti tokį patį. Tarkim, spektakliui „Kupriukas muzikantas“ pagal numatytą sąmatą vienam kostiumui laumės personažui galėjome įpirkti tik laumių peruką, bet tada nebūtų
kostiumo, arba metrą suknelės audinio, nors mums reikėjo dešimties. Ką daryti? Išeitis – rasti
rėmėją arba pergalvoti savo sumanymą. Kartais žvilgsnis kitu kampu lemia tam tikrus netikėtus atradimus, jų būna ir labai sėkmingų.
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„Katės namai“

Be savo kaip kostiumų dailininkės darbo,
bet kuriame spektaklyje patiriu bendro kūrybinio proceso malonumą, kai po ilgų repeticijų, bendravimo su režisieriumi, aktoriais galiu stebėti, kaip spektaklis gimsta, auga, kaip
gludinami epizodai, kaip ieškoma smulkiausių vaidybinių detalių, kaip jos aptariamos,
analizuojamos. Didžiausias džiaugsmas, kai
tavo darbas sustiprina spektaklio vizualumą,
paryškina aktoriaus personažą, kai išradingai
į vaidybinį veiksmą įtraukiamos dekoracijos,
kai kostiumų eskizai po begalės primatavimų „Kupriukas muzikantas“ (dailininkė Gintarė
ir nuostabios teatro siuvėjos Dalios Radzvilie- Markevičienė)
nės kruopštaus siuvimo, pavirtę realiais medžiaginiais kūnais, ima judėti, vaidinti, tampa TEATRU. Tada užsimiršta, kad dešimtkart
apvažiavai Alytų dėl tinkamos audinio skiautelės, kad pripieštas blokas popieriaus eskizų,
kad bijojai, kad jaudinaisi. Tu tapai spektaklio dalimi, bendra dvasia, nuskridai kažkur toli
toli, ten, kur vaikystė, ten, kur vaizduotė dar gyva ir reikalinga.
Alytaus teatras kasmet prieš Kalėdas išleidžia naujo vaikiško spektaklio premjerą. Vieni
gyvuoja tik metus, dvejus, o kiti sėkmingai gyvena ir kur kas ilgesnį laiką. Koks turėtų būti
šiuolaikinis teatras vaikams – pasakyti sunku, bet man atrodo, kad mūsų Alytaus miesto teatras pasirinko labai teisingą kelią kviesdamas kurti vaikiškus spektaklius skirtingo braižo,
patirties ir vaizduotės kūrėjus. Šiame teatre spektakliai vaikams ypač įvairūs: nuo subtilių,
jaukių, pilnų šviesos, iščiupinėtų, teisingų iki šiuolaikiškai drastiškų, iki skausmo jaudinančių, šokiruojančių. Sėkmingos ir žiūrovą veikiančios formos ieškoma nuolat, gali būti pačių
netikėčiausių. Štai spektaklis „Zuikis Puikis“ (režisierė Andra Kavaliauskaitė) sukurtas pagal
vaikų piešinius, kontaktas su žiūrovu užmezgamas dar iki scenos.
Su kiekvienu spektakliu Alytaus teatras irgi mokosi iš vaikų, stebi ir analizuoja, kaip jie
priima spektaklius, nes tikslas vienas – kad jie gyvuotų. Spektaklis „Ambrozijus, Purkius
ir…“ rodomas jau dešimt metų. „Skrudžo gatvės angelai“ (režisierius Arvydas Lebeliūnas)
irgi yra tas, į kurį vis norisi grįžti Kalėdų laike, nes jausmo ir šviesos ten tiek daug! Jis iš tų
spektaklių, kuris atitinka žiūrovo lūkestį, šeimos lūkestį – ir tėvų, ir vaikų santykį. „Kupriukas muzikantas“ prikėlė lietuvišką sakmę. Sakmę, kurioje jauti, kad mūsų mitologija ne prastesnė už antikos vaizdinius. Norėčiau, kad šis spektaklis kaip sėklelė įkristų į širdį. Teatras
vaikams ne tik pramoga – tai sudėtinga misija.
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Indre Puisyte.
Sidlauskiene.
Isradingumo netruksta
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nalizuodama savo kaip spektaklio choreografijos kūrėjos santykį su pastatymais, prieinu prie išvados, kad
kūrybiniam procesui ir jo rezultatui svarbiausias yra
mano ir režisieriaus kūrybinių minčių susiliejimas, bendradarbiavimo su trupe kokybė, o ne temos pasirinkimas. Jeigu kūrybiniai ryšiai užsimezga, fantastiškų dalykų galima sukurti
kiekvienoje pjesėje, istorijoje, temoje. Džiaugiuosi, kad būtent
tokius santykius atrandu Alytaus miesto teatre, man visada malonu čia sugrįžti.
2014 metais Alytaus miesto teatre turėjau garbės kurti choreo
grafiją Giedriaus Kuprevičiaus miuziklui ,,Ugnies medžioklė su
varovais“. Kūrybinio proceso metu, galima sakyti, gyvenome
teatre, užsimezgė artimas vidinis ryšys su žmonėmis ir aplinka, viskas tapo sava. Taip ir prasidėjo bendradarbiavimas, esu
vis pakviečiama kurti Alytaus miesto teatre. Dirbant su judesiu
nekyla problemų, tai džiugina, kūrybinis procesas tampa malonus. Trupė – atvira, aktoriai – gebantys judėti, improvizuoti,
nesipriešinantys mano choreografiniams sumanymams, greitai
suprantantys, ko noriu.
Alytaus teatras nuolat pateikia staigmenų. Labai džiugu stebėti, kaip keitėsi ir turtėjo jo repertuaras, plėtėsi bendradarbiavimas su įvairiais Lietuvos ir užsienio režisieriais. Ne tik miesto
žmonėms, bet ir pačiai teatro trupei atsirado galimybė augti, tobulėti, prisiliesti prie įvairesnių teatro formų, raiškos būdų. Labai
vertinu teatro indėlį į miesto jaunimą. Tradicinė tapo naktinė teatrinių įvykių sesija „Com•moon•a“, ji galėtų būti puikus pavyz114

Indrė Puišytė-Šidlauskienė,
choreografė, bendradarbiauja su
Alytaus miesto teatru nuo 2014 m.

„Ugnies medžioklė su varovais“

dys kitiems teatrams, kaip sudominti jaunąją kartą menu. Alytaus teatras deda daug pastangų,
kad pritrauktų žiūrovus, ir pasirenka tam netikėtas priemones, o išradingumo netrūksta!
Didžiausią kūrybinį įspaudą Alytaus scenoje man paliko „Ugnies medžioklė su varovais“.
Tai buvo labai įdomus ir meninių ieškojimų kupinas kūrybinis procesas, puikus santykis su
režisieriumi Gyčiu Padegimu, kompozitoriumi G. Kuprevičiumi, dailininke Birute Ukrinaite,
choro vadovais Asta Mikniene ir Raimondu Martinkėnu bei visa kūrybine komanda, įskaitant atlikėjus.
Kitas labai įdomus darbas – lauko fejerija ,,Šiurpės“. Netradicinio sumanymo įgyvendinimui pasirinkta užburianti erdvė – scena Dailidės ežerėlio viduryje. Režisierius Albertas Vidžiūnas suteikė daug erdvės judesiui. Labai gaila, kad „Šiurpės“ parodytos vos vieną kartą,
nors planų jas perkelti į sceną būta.
Negaliu nepaminėti ir „Makbeto“ (režisierius Paata Tsikolia). Likus dviem dienoms iki
premjeros, dėl karantino ji buvo nukelta. Visiems puikiai žinoma istorija, sudėtinga, viena iš
labiausiai statomų pjesių visame pasaulyje. Turbūt nedaugelis teatrų galėtų pasigirti savo repertuaro istorijoje niekada neturėję šio pastatymo. Tarptautinė kūrybinė komanda, puikus bendradarbiavimas, nestandartiniai režisūriniai sprendimai, judesio įliejimas į pastatymą, vizualinė spektaklio pusė, fantastiška muzika įkvepia ir suteikia didžiulį vidinį pasitenkinimą kūryba.
Didelė atsakomybė ir malonumas prisidėti prie šio spektaklio atsiradimo, tikiu jo ateitimi!
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abai norėčiau vėl kokiame nors vaidmenyje atrasti save
Alytaus teatro scenoje, beprotiškai gera sulaukti kvietimų! Tikiu, kad ateis laikas, kai virpančia nuo jaudulio
širdimi žengsiu ant Alytaus teatro scenos, o kol kas kaip teatrinė
varlė keliauninkė dar lakstau po pasaulio, daugiausia skandinaviškas, scenas.
Nes jis vis dar verda manyje. Mūsų „Love & Hate“ santykių
etapas vis dar aidi manyje.
Meno vadovas. Apie tokią poziciją, kokia man buvo pasiūlyta
Alytaus teatre, pasvajodavau ir egoistiškai maniau, kad gebėčiau
joje būti. Ir štai likimas pasiūlė, o dar Alytuje – gimtajame mieste. Alytaus miesto teatro infrastruktūra labai gera. Netobula, bet
labai gera, tiek pastatas, tiek statusas – vienintelis profesionalus
teatras visoje Pietų Lietuvoje.
Mano smegenys prisvaigo begalę projektų, kurie idėjų stadijoje atrodė labai geri, o „leidžiant ant žemės“ – deja, deja… Jaučiu, kad mano, kaip meno vadovo (iš mano perspektyvos), didžioji problema buvo struktūrinio mąstymo stoka, nesuvokiau,
kaip veikia tokio masto įstaiga.
Vis dar tikiu, kad „projektinis“ mąstymas buvo mano privalumas. Trupė ir žiūrovai būtų tik išlošę, jei penkis ar šešis kartus
parodytas spektaklis būtų padedamas į stalčių kitam sezonui. Bet
tam reikėjo geros vadybos tiek Alytuje, tiek gastrolėse. Prasta jos
(vadybos) struktūra yra visos Lietuvos teatrų ir kultūros politikos problema. Tikiu, kad Alytus galėjo ir tebegali būti bandomąja vieta tokiai struktūrai sukurti ir tapti regiono kultūros centru.
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Petras Lisauskas, šokėjas, aktorius,
režisierius, Alytaus miesto teatro
meno vadovas 2015 m.,
trupės aktorius 2015–2016 m.

Teatro mokymai kartais vyksta ir naktį

Kai atėjau dirbti meno vadovu, Alytaus teatras rymojo daugiašalėje kryžkelėje. Tiek emocinėje, tiek ir struktūrinėje – kaip komanda. Taip, tai tik mano nuomonė – teatrui reikėjo tokio
etapo, kai be skrupulų buvo ištaškyta viskas – administracinė ir kūrybinė struktūra.
Kai kurios mano idėjos sutapo ar bent jau buvo panašios į dabartinės teatro direktorės
Inesos Pilvelytės vizijas (daugelis jų jau tapo realybe). Didžioji mano problema – nesuvokiau
(nežinau, ar dabar suvokiu, ar, tiksliau, pateisinu) valstybinių / savivaldybinių teatrų biurokratinio lėtumo. Esu karštakošis, noriu, kad viskas įvyktų čia ir dabar. Kartais tai buvo labai
gerai, bet tikiu, kad suvokimas, jog man geriau būti ant scenos, o ne prie jos, atėjo laiku. Tai
pasakytina ir apie struktūrinius dalykus, ir apie kūrybinius.
Turiu tikrai nuoširdžiai prisipažinti, kad man LABAI džiugu matyti, kur teatras yra dabar. Kokio lygio spektaklių pradeda atsirasti scenoje, kokie rodomi gastrolėse, įvertinami apdovanojimais. Tiek savivaldybė, tiek alytiškiai (dėl savo išprusimo) turėtų atkreipti dėmesį,
kokie kūrėjai atvyksta į Alytų, kokie projektai vykdomi.
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Jusku at(si)verimas
v

Saulė Pinkevičienė

A

lytaus teatras man svarbus ne tik kaip vientisa kūrybinė erdvė ir laikas, kur sukūriau penkis spektaklius,
bet ir asmeniniais santykiais su žmonėmis, lydėjusiais dirbant ir mačiusiais mane visokį. Kuriami spektakliai
buvo tarsi atspindys to, kuo tuo metu gyvenau.
Nuolatinis ilgesys tėvų, emigravusių į Ameriką, provokavo kalbėti tema, palietusia kone kiekvieną Lietuvos šeimą.
Naujos teatro vadovės Inesos Pilvelytės pakviestas, iškart supratau, kad, ilgai gulėjusi stalčiuje, mano sukurta inscenizacija
pagal Uptono Sinclairio romaną ,,Džiunglės‘‘ yra tai, ko reikia
ne tik tuometiniam Alytaus teatrui, bet ir man pačiam. Taip
užsimezgė ryšys su trupe, o rezultatas skatino dirbti toliau.
Režisieriui reikia turėti ne tik artimą, suprantantį, bendramintį dramaturgą, dailininką, kompozitorių, aktorių, bet ir
teatro vadovą. Jauno (ir ne tik) kūrėjo galia dažnai atsiskleidžia suteikiant jam nuoseklų, nebūtinai ramų, bet pasitikėjimu paremtą buvimą teatre. Toks ryšys buvo su Algirdu Latėnu,
Antanu Venckumi, Kęstučiu Vaičiuliu, toks yra ir su I. Pilvelyte.
Jis mus sieja iki šiol.
Niekada nekėliau sau uždavinio atskleisti vieną ar kitą aktorių, vienyti, ugdyti trupę. Bet net ir elgdamasis kaip didelis egoistas, išsireikalaudamas iš žmonių, ką geriausia jie gali
duoti spektakliui, nejučia tai pasieki. Pasieki, nes nuolat bendrauji, matai, reaguoji ir, svarbiausia, brangini buvimą kartu.
Aš viską vedu į tarpusavio santykį, stengiuosi kiekvieno aktoriaus galimybes priimti kaip tam tikrą duotybę. Svarbu, kaip
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Režisierius Albertas Vidžiūnas,
bendradarbiauja su Alytaus miesto
teatru nuo 2015 m., teatro meno
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„(Ne)vaikų žaidimai“ (Eugenijus Rakauskas, Jonas Gaižauskas ir Vincas Vaičiulis)

žmonės dirba ir kokią satisfakciją patiria. Repeticijose dažnai kartoju: „Branginkime šitą laiką,
kuris mums duotas šiandien būti drauge.“ Ne tiek svarbu, ką mes statome (nes visos istorijos
yra apie tą patį – meilę) ar kas bus po to – gal premjera, o gal prasidės karantinas. Vertingas
pats procesas, psichologinis dėmuo, man pirmiausia – žmogiškieji dalykai, nes žinau, kad
visa kita ateis po to. Ir žiūrovas ateis. Bet jei su tuo santykiu nesusitvarkysi, tai negalėsi dirbti,
nes uždarysi savo juškas. Kūryboje esi kaip laidininkas, perleidi per save viską – santykius,
situacijas, aplinkybes.
Po sėkmingų gastrolių Amerikoje, kur spektaklį ,,American Dream‘‘ parodėme Milvokyje
ir Čikagoje, apėmė jausmas, lyg jau turime kažkokią paslaptį, kurią žinome tik mes, ir kad tai
mus riš visą gyvenimą.
Turiu draugą Herkų Kunčių, kuris vieno pasimatymo metu papasakojo apie jį sukrėtusį
susitikimą su vienos Šiaulių mokyklos mokiniais. Jį sukrėtė ne pats susitikimas, ne mokiniai,
bet žinojimas, kad dvi mergaitės, nužudžiusios savo draugę ir jos kūno dalis išmėčiusios įvairiose vietose, buvo būtent iš tos mokyklos. Vaikų žaidimai, virstantys (ne) vaikų žaidimais,
buvo mūsų pirmoji spektaklių triptiko tema. Apie jokį triptiką mes, žinoma, dar negalvojome. Premjeros spaudos konferenciją surengėme mano vaikystės vaikų darželyje sąmoningai,
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„Jonas Sobieskis“
(Jonas Gaižauskas ir
Vaidas Praspaliauskas)

juk ten dažnai ir prasideda mūsų pirmieji
nevaikiški žaidimai.
Na, o mano vaikiški žaidimai darėsi
vis sudėtingesni. Artėjant prie ,,Laisvės
arenos‘‘ (simboliška) premjeros santykiai su alkoholiu pasidarė labai įtempti,
įtempti pasidarė santykiai ir su teatro
žmonėmis, ir su artimaisiais. Spektaklio
kuriamą dinamišką, kraupią, apokaliptinių nuojautų kupiną, personažų perversijų pripildytą atmosferą pats grioviau ir
Ieškant „Jono Sobieskio“...
vėl stačiau, lyg tyčia norėdamas patikrinti tvarumą to, kas buvo sukurta. Priėjau ribą, kurią peržengęs jau nebegalėčiau sugrįžti.
Premjera įvyko, bet jau be manęs. Po įtemptų santykių reabilitacijos kaip kokioje pasakoje
išėjau dirbti gizeliu pas vieną geriausių Lietuvos vargonų meistrų Girėną Poviliūną. Tarnavau lygiai vienus metus. Derinau vidinius, restauravau tikruosius Kantaučių, Pivašiūnų,
Telšių katedros vargonus ir kurpiau mintį kada nors baigti triptiką. Trečiąją pjesę ,,Jonas
Sobieskis“. Artėjo naujo sezono pradžia, o nebaigta ,,Laisvės arena“ nedavė ramybės, ir ilgai nedelsdamas pasiūliau I. Pilvelytei ją sutvarkyti ir paleisti į gyvenimą. Taip ir įvyko. Po
truputį sugrįžo pasitikėjimas manimi ir mano paties pasitikėjimas savimi.
Neilgą laiką man teko būti ir Alytaus teatro meno vadovu, bet svarbiausia, kad jų (meno
vadovų) kaita Alytaus teatre neišbalansavo pačios trupės. Ir šiuo metu, manau, jie turi vadovą – Andrą Kavaliauskaitę, kuri ne tik seka jų pulsą, bet ir pati kartu pulsuoja.
Aš taip pat dabar naujai pulsuoju ir labai džiaugiuosi, kad pavyko išleisti spektaklį „Jonas Sobieskis“, tegul ir po metų pertraukos, nes tą medžiagą seniai nešiojau, o pernešioti bet
kurią gyvybę pavojinga. Norėjosi paanalizuoti priklausomybės temą per groteską. Kartais
sunku ir beatskirti gyvenimo ir kūrybos tikslus, nes jau veik kvėpuoji per savo kūrybą, tai
yra ir tavo gyvenimas. Jau lyg ir buvau nusprendęs į teatrą nebesugrįžti, bet gyvenimas vėl
įjungė žalią šviesą, Kūrėjas atidarė juškas, ir šiuo metu Alytuje ruošiamės premjerai ,,Žydiška
gatvelė“ kartu su Lietuvos žydų dainų ir šokių ansambliu ,,Fajerlech“.
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eatras gali gimti visur, miestas neturi jokios reikšmės, teatrą
galima sukurti ir tuščioje vietoje. Pats esu sėslus žmogus,
visą gyvenimą gyvenu Kaune ir iš jo su kūrybiniais projektais migruoju po įvairius Lietuvos miestus: Vilnių, Klaipėdą, Šiaulius, Naisius, Alytų.
Apie 1995 metus Kauno mažajame teatre, kuriam tuo metu vadovavau, pastatėme spektaklį „Nuotraukos iš seno albumo“ pagal
grupės „Airija“ muziką. „Airija“ nustebino prasmingais tekstais,
emocionaliu skambėjimu, tuo, kad atnešė tokią gražią švarią dvasinę kultūrą ir… kad tokie monstrai galėjo gimti Alytuje! Prisimenu,
spektaklį vežiojome po visą Lietuvą, rodėme ir Alytaus teatre, apie
kurį jau buvau nemažai girdėjęs. Tuo metu buvo baigta tik mažoji
salė, bet mus pritrenkė, kokios sąlygos sukurtos: scenytė jauki, žiūrovų salė nuostabi, garso ir apšvietimo įranga nauja. Prisimenu, mus
nuvedė pažiūrėti ir didžiosios salės, kuri dar buvo didžiulė statybvietė, mes pagalvojome: „Oho! Ir kam jiems dar tokios erdvės reikia?“ Bet prabėgo kažkiek metų, ir atidaryta ta didžioji salė, tikrai
graži ir sutvarkyta, ne veltui į ją buvo ilgai eita. Gerai, kad išsipildė
aktorių, tuo metu ten dirbusių žmonių svajonė.
Kiek aš žinau, Alytaus miesto teatrui vadovavo nuostabūs režisieriai, turintys viziją (nesakau, kad pastato, bet teatro kaip tokio). Ir,
aišku, čia labai prisidėjo Alytaus miesto savivaldybė, kuri pasižiūrėjo su visa pagarba teatrinei kultūrai ir perspektyva. Man atrodo, tai
yra pati didžiausia dovana, kai miestas puoselėja savo kultūrą.
Bet aš kaip menininkas ieškau ne pastato – teatrą visų pirma sieju
su žmonėmis, kurie ten dirba, su aktoriais, jie man svarbūs, prie jų
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„Sudie, pone Lorencai“ (Jonas Gaižauskas, Andra Kavaliauskaitė)

prisirišu. Pirmajam spektakliui Alytaus teatre impulsą davė mano buvusi studentė Andra
Kavaliauskaitė („Ateikit pastatyti ko nors pas mus!“), kuri jau dirbo šiame teatre. Konkretaus
sumanymo neturėjau, bet juk visą laiką nešiojiesi su savimi daug pjesių, ieškai erdvių ir žmonių sumanymams įgyvendinti. Man buvo pasiūlyta statyti spektaklį „Sudie, pone Lorencai“
pagal Morriso Panycho pjesę, taip pirmą kartą susipažinau su Alytaus teatro trupe, erdvėmis
ir galimybėmis.
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio metais atsirado naujas sumanymas. Jau ir neprisimenu, ar būta kokio nurodymo iš viršaus sukurti proginį spektaklį, bet man norėjosi papasakoti apie Lietuvos valstybingumo šimtmetį per vienos šeimos istoriją. Idėja patiko dramaturgui Mindaugui Valiukui, jis surado žmones, kalbėjosi ir gėrė su jais, kol išklausė visas
giminės istorijas, o aš gavau etiudus, iš kurių turėjo atsirasti spektaklis „Pamatai iš Mindaugo
pilies. Netikras akmuo“. Etiudus dar reikėjo suverti ant dramaturginio siūlo, o principo aš
neturėjau. Padėjo kompozitoriaus Jono Sakalausko, su kuriuo turėjome ne vieną bendrą kūrybinį projektą, sukurta muzika ir tarsi iš dangaus nukritusi (niekaip kitaip jos atsiradimo
paaiškinti negalėčiau) idėja – spektaklio veiksmas turi vykti muziejuje. Nes muziejus ir yra
namas ant Mindaugo pilies pamatų, jo lankytojai suvaidina istoriją.
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„Sudie, pone Lorencai“ (Vidas Vaškius, Andra Kavaliauskaitė, Inesa Pilvelytė)

Norėjau, kad spektaklis būtų intymus, kinematografiškas (daugeliu atvejų tai, ką darau,
yra kinas teatre, esu baigęs kino režisūros studijas), man jis labai brangus dėl gražios idėjos
ir unikalaus medžiagos sprendimo. Ir aktorius norėjosi paruošti intymiam atsivėrimui, kas
ypač svarbu kine, kaip ir teatre, kur nuo aktorių priklauso labai daug. Artėjant premjerai
matai, kaip jie susikaupia, jaučia atsakomybę kalbėti, – ne vizualus mizanscenos sprendimas,
trunkantis vos kelias minutes, o būtent šitas aktorių paruošimas turbūt ir yra didžiausia režisūra. Jei aktorius neparuoštas, jis pradeda transliuoti savo ego, ir žiūrovas prarandamas, nes
labai greitai supranta: „Čia – ne apie mane.“ Dauguma teatrų savo repertuaruose turi spektaklių, kurie gyvuoja dešimt metų ir ilgiau, nes žiūrovai vėl ir vėl ateina pasitikrinti, ar tai tikrai
apie juos. Čia ir slypi visas grožis, nes spektaklis juk negimsta per premjerą, jį reikia rodyti
net jei salė ir nebus pilna. Nesu tas, kuris pritaria greitėjančiam tempui kūryboje, premjerų
gausai, kurių po pusmečio repertuare nebelieka.
Labai džiaugiuosi, kad žiūrovai pamėgo spektaklį „Pamatai iš Mindaugo pilies. Netikras
akmuo“. Kartais jaučiuosi kybantis ore tarp jo (žiūrovo) ir savo idėjos, kai nesinori nei pakilti
aukštyn, nei nusileisti. Todėl koncentruojuosi į tą anonimą salėje, žiūrovą, kurio aš nepažįstu ir kuris yra per vidurį. Iš esmės žiūrovas yra tavo dovana, jis tave įvertina. Aš nematau
prasmės kūryboje, kurioje nejaučiu ryšio su žiūrovu ir jo atsako. O „Pamatai iš Mindaugo
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pilies“ tą atsaką rado, nes spektaklyje kalbama apie moralines vertybes, žiūrovas pradeda
ilgėtis tokių temų. (Turbūt čia slypi ir spektaklio vaikams „Skrudžo gatvės angelai“ sėkmės
paslaptis, jis labai patinka ir suaugusiesiems.) Vertybės yra jungtis, o mūsų pasaulyje tiek
daug nesusikalbėjimo, kartos išdraskytos, vyresnieji jaučiasi nepritampantys šiuolaikiniame
pasaulyje. Kai kalbama apie tai, kaip svarbu išlikti žmogumi, tai artima ir suprantama ir senam, ir jaunam žiūrovui. Svarbu jau vien tai, kad apie tai kalbama scenoje. Taip ir kiekvienas
savo gyvenimo, giminės istorijoje galime rasti akmenis iš pamatų, kurie atliepia šaknims, per
kiekvieno mūsų praeitį istorija gyva.
Pats turiu dzūkiškų šaknų. Dar būdamas vaikas išgirdau vaizdų dzūkišką pasakojimą, jis
toks emocionalus, griebiantis už dūšios, – tarsi mini teatras. Dzūkai teatre, kiek teko su jais
susitikti scenoje, taip pat yra grynuoliai. Štai aktorius Sigitas Jakubauskas (neįsivaizduoju
kito Juozapo „Pamatuose iš Mindaugo pilies“). Nesuprantu, kaip jis tai daro scenoje, iš kur
gauna tos jėgos? Turbūt iš savo gyvenimo patirties, jautrumo, požiūrio į pasaulį, laiką. Sigito paslaptis mane visą laiką masino, nes jis padaro tai, ko prašo režisierius, ir dar kur kas
daugiau. Taip pat ir aktorė Neringa Varnelytė. Teko dirbti ir su daugiau aktorių, kilusių iš
Dzūkijos. Mus riša dzūkiškumas, šaknys, tai yra taip artima ir svarbu.
Jei kada turėjau rojų žemėje, tai buvo mano vaikystės vasaros Dzūkijoje, Babriškių kaime.
Kai važiuoju į Alytaus miesto teatrą, kartais išvažiuoju anksčiau ir užsuku pabūti tuose laukuose, esu parsivežęs iš jų kelis akmenis.
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„Karalystė“ (Ramūnas Šimukauskas)

„Karalystė“

127

.

Andra Kavaliauskaite.
.
Be baimes suklysti

V

isa įvyko itin netikėtai, nes iki siųsdama savąjį CV net nežinojau, kad Alytaus miestas apskritai turi profesionalų teatrą. Tuo metu buvo
ieškomas kūrėjas, o aš ieškojau erdvės, kurioje galėčiau
ramiai kurti ir nurimti. Supratau, kad negaliu nepabandyti, nes tuo metu (2015 metais) šiame teatre kūrė
ir jo meno vadovu dirbo Petras Lisauskas. Pabandžiau,
ir tas „nežinau, kas jis toks“ tapo „žinau ir esu jame“,
itin artimas ir be galo savas. Tyliai, o kartais per garsiai
dėliojau pirmuosius žingsnius. Teko nemažai mokytis,
suvokti: „Andra, tai nėra tavo vardo teatras!“ Šitas teatras turi savą istoriją, savą kelią, skaudulius ir džiaugsmus, savas patirtis. Privalai išmokti girdėti žmogų.
Visų pirma žmogų ir tik tuomet jau visa, kas eina su
teatru. Ir štai šito aš mokausi jau penkerius metus. Daugiasluoksnius, įvairiaspalvius, daugiabriaunius metus.
Jeigu reikėtų išskirti stipriausią mūsų teatro bruožą,
nedvejodama pasakyčiau: laisvė. Kuriančiajam tai – didelė vertybė. Kai manęs paklausia, ar spektaklis „Seen“
galėjo gimti bet kurioje erdvėje, aš atsakau: žinoma, bet
su viena sąlyga. Jeigu joje yra laisvė. Šis teatras man ją
dovanojo, ir už tai esu labai dėkinga. Ir tą sakydama
neturiu mintyje netikėtai gauto svaraus apdovanojimo,
kalbu apie patirtį. Žinoma, neneigiu, toji kovo 29-oji
buvo svarbi ir ypatinga, tačiau turbūt nė vienas kūrėjas kurdamas negalvoja apie kūrinio sėkmę, „Oskarą“,
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„Ki(t)okia“

Palmės šakelę, „Auksinį scenos kryžių“. Nors… pamelavau. Apie vieną karūną tikrai galvojame – žiūrovą, pokalbį ir susikalbėjimą su juo. Kurdama „Seen“, kaip ir visą monospektaklių
triptiką, klausiau savo širdies ir ėjau užsimerkusi. Ne tik akimis, bet ir protu. Tik užsimerkusi
galėjau atsiplėšti nuo to, kas kurta, ir sukurti tai, ko itin norisi.
Be laisvės, mūsų teatras turi dar vieną, mano akimis, svarbų bruožą: scenoje mums neegzistuoja amžius, lytis, pasiekimai ar kryčiai. Į kiekvieną pastatymą ateiname nuogi. Taip,
nuogume išlikusi patirtis ir kiekvieno nueitas kelias, bet čia jaunas aktorius jaučiasi saugus
prie vyriausio, o vyriausieji nėra „nurašomi“ į buvusio laiko paraštes. Man be galo gražu, kad
scenoje esame lygūs. Ir kiekviename spektaklyje augame iš naujo. Kiekvienas individualiai ir
tuo pat metu visi kartu. Puikiai suvokdami, kad viename etape gali būti puikus, o kitame…
sustoti. Nė vienas nežinome, kur baigiasi mūsų augimas, kada ateis ta akimirka, kai norėsis
vienintelio: išsikvėpuoti. Ir tai taip žavu. Kuomet girdžiu, kaip kartais stipriai konfliktuoja
aktorių kartos kituose teatruose, mano širdis rami: mūsų teatro namuose apskritai to nėra. Ir
jeigu manęs to niekas nebūtų paklausęs, apie tai net nebūčiau susimąsčiusi.
Kurdama spektaklius niekada nesiorientavau į žiūrovų skaičių. Tai būtų siaubinga profesinė išdavystė. Sukurk ką nors vertingo, ir žiūrovas ateis pats. Esame orūs šiuo klausimu,
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„Pačių pačiausia dovana“ (režisierė ir dramaturgė Andra Kavaliauskaitė)

ir labai linkiu mums tokiems išlikti. Mes užsiauginsime žiūrovą, gal ir ne taip greitai, bet
užsiauginsime, uoliai bei sąžiningai kurdami, regėdami ne tik save, bet ir teatrą Lietuvos ir
pasaulio kontekste. Priimdami žiūrovą ne kaip bilieto turėtoją ar skaičių „Excel“ lentelėje, o
kaip partnerį, kaip pagarbų svečią, kurį kviečiamės į savus namus.
Man šis teatras nėra tik Alytaus ir Alytaus apskrities. Jis – Lietuvos. Mano tikslas – kad
mūsų teatras būtų pasiekiamas. Visomis prasmėmis. Kartais, kad žiūrovas ateitų, pirmiausia
pas jį reikia nueiti pačiam. Labai linkiu mums užsiauginti tą ypatingą ryšį, kai norisi sugrįžti.
Mūsų kelias nėra vienadienis, vienasezonis. Kuriame ne tam, kad prajuokintume, o po metų
nebeturėtume kam rodyti savo spektaklių. Kuriame tam, kad užsiaugintume auditoriją. Intelektualią, smalsią, jautrią ir imlią. Tą, kuri nori dialogo. Nebūtinai garsaus ir verbalaus.
Svarbiausia – tikro ir nesumeluoto.
Kaip meno vadovė Alytaus teatre dirbu pirmus metus. Spėta tik susipažinti, pajusti, ko
norėtųsi, ko nelabai. Ką galiu duoti, ko visiškai ne. Ko mums linkėčiau ir ką galiu padaryti,
kad tas linkėjimas virstų realybe. Procesas tik prasidėjo. Kol kas – tik prisijaukinimas, visa
kita dar laukia. Žinant, kad esu aktorė ir režisierė, nemažai daliai žmonių kyla klausimas,
ar tai netrukdo būti meno vadove. O aš manau, kad tai yra tik pliusas, nes į kiekvieną ak131
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„Ki(t)okia“ (Andra Kavaliauskaitė)

torių žiūriu jautriau, į kiekvieną situaciją – įvairesniu rakursu. Nebuvęs scenoje, nekūręs su
įvairiais kūrėjais nežinosi, ką jaučia aktoriai tam tikrose situacijose ir ką jaučia su aktoriais
kuriantis režisierius. Aš gavau didžiulę gyvenimo dovaną – pabūti tiek vienoje, tiek kitoje
scenos pusėje, ir ta patirtis leidžia į visa žiūrėti daug skvarbiau, daug empatiškiau. Aš nežinau, ar man pavyks. Nes čia jau nebeužtenka manęs vienos. Čia reikia mūsų visų. Jeigu bus
tikėjimas ir pasitikėjimas, jeigu nepailsime tikėti savo svajonėmis ir jų siekti, gali įvykti labai
stiprių dalykų.
Tobulėjimo – jo noriu palinkėti visam Alytaus teatrui, kiekvienam atskirai ir visiems
mums kartu. Žvelgiant į būsimo sezono pastatymus, į režisierius, kurie atkeliaus kurti su
mūsų trupe, apima baltas pavydas sau. Sunku patikėti, kad tai išties tampa realybe. Laukia
stiprūs pastatymai, nuostabūs kūrėjai. Didžiuojuosi tuo, kur ir kaip keliauja mūsų teatras.
Norisi, kad ėjimas į priekį ir toliau būtų toks giliabriaunis ir drąsus. Lai mūsų nueitas kelias,
sukurti kūriniai kalba apie mus, kartais pašnibždomis, o kartais – tyla ar griausmais.
Esu šventai įsitikinusi, kad dideli ir svarūs darbai gali būti nuveikti ne tik didžiuosiuose
miestuose, valstybiniuose teatruose, bet ir tuose, kuriuose kuria vos keli žmonės. Svarbiausia – profesionalumas, atsidavimas, pagarba, tobulėjimas ir vienas kito palaikymas. O
klaidas, kryčius išmokti priimti kaip pamokas, ne kaip pralaimėjimus. Kūryba be baimės
suklysti. Drąsa svajoti. Drąsa būti nuogam (ne kūnu). Drąsa žengti ten, kur kitų nežengta.

„Seen“
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lytaus teatro 30-metis – trys dešimtys metų vilties,
tikėjimo ir meilės. Ir tuo viskas pasakyta. Būta nusivylimų, skaudulių, būta pykčio. Būta pasiaukojimo. Bet viltis, tikėjimas ir meilė buvo stipresni.
Norėčiau tikėti, kad šiandien esame įkalnėje, kopiame
aukštyn – pakeliui į viršukalnę. Žinoma, mūsų kalnas nėra
apjuostas žaliuojančiais slėniais, o kelio pradžioje tai buvo
dykvietė su vos viena kita oaze. Bet klimatas planetoje keičiasi, kaip ir mūsų kalno papėdės – laistytos, purentos, prižiūrėtos – tapo derlingos. Tik kalnai nebūtų kalnais, juose
yra ir sraunių akmenuotų upių, ir netikėtų nuošliaužų. Yra
ir visus tris dešimtmečius apie save primenanti grėsmė iš
viršaus – kalnuose audros tokios neprognozuojamos.
Pažįstu Alytaus teatrą, galima sakyti, nuo įsikūrimo.
Mano asmeninis santykis su juo – mylėti, tarnauti, jei prireiks – ginti. Nesvarbu, kokioje pozicijoje būčiau – aktorės,
direktorės, projektų vadovės, – padarysiu viską, kad mūsų
teatras gyvuotų ir skambėtų. Esu gimusi Šuns metais, o
šuo turi vieną šeimininką ir jam ištikimai tarnauja. Mano
šeimininkas yra teatras. Ne teatro direktorius, ne meno vadovas, o Melpomenė.
Pažįstu nemažai kolegų aktorių, kurie sėkmingai vadovauja teatrams. Pamačiusi jų pavardes spektaklių programėlėse, kaskart atsidūstu, nes žinau, kaip beprotiškai sunku suderinti šias veiklas. Kaip labai pati išsiilgstu scenos,
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Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro
direktorė nuo 2015 m. iki dabar

„Geismų tramvajus“ (Vaidas Praspaliauskas, Ona Gudaitytė, Andra Kavaliauskaitė, Inesa Pilvelytė, Tomas
Kunčinas, Suren Shahverdyan, Tomas Pukys)

žiūrovų, kūrybinio jaudulio. Direktorė Inesa labai pavydi Inesai aktorei! Nes aktorė Inesa
atsisėda grimerinėje prieš veidrodį, ir jai rūpi tik vaidmuo. Neskauda galvos dėl projekto,
nebaigtos ataskaitos, trūkstamo finansavimo festivaliui ar prakiurusio vamzdžio. Tikriausiai
niekada nebūčiau priėmusi sprendimo būti teatro vadove, jeigu nebūčiau mačiusi šioje pozicijoje galimybių padėti mūsų teatrui.
Per penkerius metus, kai vadovavau Alytaus miesto teatrui, jame įvyko daug pokyčių.
Vieni buvo suplanuoti, kiti – susvajoti. Turiu ypatingą dovaną, nes mano svajonės pildosi. Joks politikas nepakonkuruotų (juokiuosi), nes savo kaip direktorės kūrybinę programą
įgyvendinau 99 procentais. Tiesa, kai kurios idėjos atrodė avantiūriškos – svajoji apie gerus
režisierius, kokybiškus pastatymus, nors puikiai žinai, kad sąskaitoje tų sumanymų įgyvendinimui yra apskritas nulis. Teatro kūrybinei veiklai mes beveik negauname finansavimo,
jį turime susirasti patys. Vargais negalais sutari, kad į teatrą atvyks įdomus režisierius su
savo brangiai kainuojančia kūrybine grupe, bet niekada nežinai, ar gausi Lietuvos kultūros
tarybos projektinį finansavimą, ar pavyks įkalbėti privatų rėmėją. Jei netikėtum tuo, ką darai,
turbūt nieko ir nebūtų.
Arvydas Kinderis – žmogus, kurį vadinu savo mokytoju, Alytaus teatro tikruoju įkūrėju
ir kūrėju. Teatro gyvenime buvo visokių etapų, kartais kūrybinė versmė (ar teatro vadyba)
pelke maurojo. Pykome, maištavome viduje, bet iš pagarbos Arvydui perversmo nekėlėme.
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Sunkus buvo tas laikotarpis, prisimename jį skaudančia širdimi ir dabar. Kai kas skaudulius
užantyje iki šiol nešiojasi. Dar sunkesnis mano pačios sprendimas kandidatuoti į teatro vadovės pareigas. Jau buvo prasidėję politikavimai dėl teatro, jų iki šiol nepavyksta atsikratyti.
O, kad liktų tik kūryba, teatro plėtra, meniniai ir su teatro veikla susiję vadybiniai reikalai!
Taip jau sutapo, kad, kai 2015-aisiais pradėjau vadovauti teatrui, jis dėl įvairių priežasčių
išgyveno krizę. Reikėjo skubiai papildyti repertuarą – kvietėme režisierius, aktorius, atjauninome trupę. Krizę įveikėme, bet užduotas tempas liko. Žinau, kad labai nelengva dirbti
tokiu ritmu, išleisti šešias premjeras per sezoną, girdžiu kolegų aktorių ar vieno kito režisieriaus priekaištus. Bet, mielieji, už lango XXI amžius, visi laikrodžiai sukasi greičiau! Pasaulyje
įprasta praktika, kad spektaklis kuriamas penkias–šešias savaites. Ilga kūrinio analizė, laikas
eksperimentuoti, klysti, taisytis – prabanga, nors visiems jos norisi. Realybėje yra daug sumanymų ir dideli krūviai, o tai reiškia ir kitą darbo intensyvumą. Deja, saugiklių teatre beveik
nėra, ir net pats geriausias režisierius nežino, ar pavyks naujas spektaklis, ar jis bus lankomas. Kartelę galima užkelti, bet teatro menas turi tiek daug dedamųjų, kad niekada nežinai,
ar visos jos reikiamu momentu suskambės melodija.
Kiekvienas teatras svajoja apie savo Šekspyrą! Bet ne kiekvienas sau gali leisti net literatūrinės dalies vedėją. Tikiu, kad kada nors toks bus ir mūsų teatre, o dabar belieka pasidžiaugti, jog per tuos penkerius metus specialiai Alytaus teatrui buvo parašyti septyni originalūs
sceniniai kūriniai. Ypač džiaugiuosi draugyste su dramaturgu Herkumi Kunčiumi, kuris
yra Alytaus miesto teatro respublikinio dramaturgų konkurso komisijos pirmininkas ir vienas iš Teatro paramos fondo steigėjų. Pagal jo, grotesko virtuozo, pjeses mūsų teatre sukurti
trys socialiai aštrūs spektakliai (visų režisierius Albertas Vidžiūnas). Pirmoji trilogijos dalis
„(Ne)vaikų žaidimai“, mano nuomone, yra pats geriausias mūsų teatro spektaklis. Labai didžiuojuosi ir mūsų teatro meno vadovės Andros Kavaliauskaitės pjesėmis. Trilogijoje, kurios
paskutinę dalį, monospektaklį „9/18“, kol kas matė tik teatro Meno taryba, keliamos skausmingos jaunimo patyčių, kūno kulto, nemeilės sau problemos. Dar viena originali, specialiai mūsų teatrui parašyta pjesė – Mindaugo Valiuko „Pamatai iš Mindaugo pilies. Netikras
akmuo“. Pagal ją Arvydo Lebeliūno režisuotas spektaklis – žiūrovų vienas mėgstamiausių.
Teatras – tai visų pirma jo trupė, aktoriai. Garsėjome scenos judesiu, kaip labai plastiška,
gerai fiziškai pasiruošusi trupė, tikrai ne kiekvienas dramos teatras gali pasigirti keturiais
judesio ar šokio spektakliais. Šiandien Alytaus teatro trupė nėra gausi, tačiau esame universalūs, nes privalome nuolat atnaujinti repertuarą, teatrui tai gyvybiškai svarbu. Džiugu,
kad vis dažniau jauni žmonės kūrybiniams ieškojimams renkasi Alytaus teatro vaidybinę ar
režisūrinę aikštelę.
Bet teatras – tai ne tik spektakliai. Norisi, kad Alytaus teatras būtų gyvybingas, patrauklus
žiūrovams, o tam reikia daugybės parateatrinių šviečiamųjų veiklų, kurių formatą dažnai
net sunku įvardyti – susitikimai, autoriniai vakarai, diskusijos, performansai, teatralizuotos
akcijos, sceninės rekonstrukcijos. Tai yra nuolatinis aktyvus vadybinis procesas, kurio metu
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„Pamatai iš Mindaugo pilies. Netikras akmuo“ (Vaidas Praspaliauskas, Eglė Juškaitė)

žiūrovas skatinamas pasitikėti ir atrasti scenos meno formas, atliepiančias jo lūkesčius. Tie
lūkesčiai kiekvieno skirtingi, todėl saugiausia, kai savo repertuare teatras turi ką pasiūlyti ir
vieniems, ir kitiems.
Man labai svarbus grįžtamasis ryšys su žiūrovais, miesto bendruomene, norisi, kad jis būtų
pozityvus. 2022 metais Alytus taps Lietuvos kultūros sostine, šiam tiksinčiam įvykiui ruošiasi
ir prie Alytaus teatro įkurta Alytaus kultūros vadybos akademija. Kai jos nariams uždavėme
klausimą, kokie dalykai juos verčia didžiuotis Alytumi, beveik 80 procentų paminėjo mūsų tea
trą. Norėtųsi, kad į šį klausimą taip pat atsakytų ir mūsų miesto, Dzūkijos regiono gyventojai.
Jubiliejinį 30-ąjį sezoną paženklino pandemija. Ji priminė, kad Dievulis gali rasti įvairių
būdų iš teatro planų pasišaipyti, bet kartu privertė kūrybiškai mobilizuotis. Pagalvoti apie
inovatyvius teatrinius produktus, permąstyti performatyvaus meno situaciją ir galimybes.
Kurį laiką netgi buvo apėmusi pesimistinė nuotaika… Ar žmonėms dar rūpės menas, jeigu
šalia – mirtis, ligos, nepriteklius? Karo ir maro metu tikrai ne teatras rūpi, bet po jų žmonija
visuomet išgyvena kultūrinį pakilimą. Nujaučiu, kad ilgalaikėje perspektyvoje veiklos nestokosime.
Šiuo metu dažnai skambantis klausimas: kiek realus Alytaus miesto teatro siekis ir kokios
galimybės tapti valstybiniu teatru? Čia aš stipriai sukryžiuoju pirštus. Žinau, kad tai – dar tik
svajonė, bet mes žengiame labai realius žingsnius jos link.
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Pirmoji viesa reakcija
i Alytaus miesto teatro
studijos pirmaji spektakli
”Imperatorius Jonas
Besirdis“
v
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Audronė Girdzijauskaitė
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ai skamba neįprastai, nes mes, niekada nemokėję taupyti laiko, ir savo šventes rengėme ilgas, nuobodžias ir brangias. Dramos teatrų festivalis – kiek dienų, tiek spektaklių. Svečiai vaikštinėja po miestą, žvalgosi po apylinkes, po sočių pietų nusnūdę valandėlę bufete laukia vakarinio spektaklio. Jeigu prastas, puola į neviltį, prisimindami
paliktus darbus, šeimas. O štai lėlininkai, neseniai susibūrę į Lietuvos lėlininkų asociaciją,
nutarė pasitelkti vakarietišką patirtį ir per vieną dieną parodyti spektaklių, kuriuose vaidina
vienas ar du aktoriai.
Beje, būtent mažųjų formų lėlių teatrui priklauso ateitis. Ilgainiui jis nukonkuruos tuos
skenduoliškai išsipūtusius valstybinius, nes bus mažas, mobilus, prisitaikantis prie aplinkos, atviras įtakoms ir linkęs bendrauti. Yra tekę rimtuose užsienio festivaliuose matyti daug
tokių mažų teatriukų, kurie vaidino sudėtingus kūrinius, kūrė subtilų meną. Beje, puikų dano Hanso
Rione spektaklį matėme pernai rudenį Kaune vykusiame Pabaltijo festivalyje. Jo metu pagaliau susitarta
profesionalais vadinti ne tuos du valstybinius Vilniaus ir Kauno teatrus, o visus, kurie iš tikrųjų yra
profesionalūs.
Dvylika vaidinimų ir videofilmas apie senąjį žemaičių lėlininką Steponą Giedrimą. Buvo tradicinių
spektaklių su dekoracijomis, muzikos įrašais ir sudėtingu apšvietimu, skirtų normaliai scenai (Kauno

„Imperatorius Jonas Beširdis“ (Gintaras
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režisieriaus Algirdo Stankevičiaus „Šokčiojanti princesė“, vilniečio R. Driežio „Apie Jonelį“, dabar alytiškio
Arvydo Kinderio „Imperatorius Jonas Beširdis“ (Oskaro
Milašiaus motyvais). Prie jų šliejosi ir Dailės akademijos
studentų Vytauto Pakalnio bei Irmos Balakauskaitės lyrinio absurdo spektakliukas „Be pavadinimo“ (apie meilę,
vienatvę, laisvę), kurio finale sudeginamos dekoracijos.
Pamatėme ir panevėžiečio Antano Markuckio keliaujantį
„Vežimo teatrą“, kuris mažojoje teatro scenoje beviltiškai
įklimpo praradęs natūralią aplinką ir publiką. Mažutė
Marija Janavičiūtė su mama prezentavo kuklų pačių pasidirbtą ir išdailintą namų teatrą, išsitenkantį ant stalelio
(pasaka „Ožka ragožka“). Taip pat Mažvydo bibliotekos
„Berniuko žirniuko“ spektaklį, atstovaujantį „taikomajam“ teatrui ir šiltai vaikų sutiktą.
„Imperatorius Jonas Beširdis“
Net keli aktoriai pasirodė su lėle estradoje. Olitos Dau- (Rima Pilukaitė)
tartaitės iš Šiaulių „apkalbų“ teatras. Nijolė Vaitkevičiūtė,
bandžiusi su abstrakčia lėle suvaidinti filosofinį etiudą, Aurelija Čeredėjevaitė su miniatiūra
„Paukštis“, estradinių etiudėlių parodė ir svečiai iš Leningrado, ir panevėžietis aktorius Vytautas Juškevičius, kurio „Buratino išdaigos“ paliko prasto skonio estrados įspūdį.
Didžiausia festivalio staigmena – Alytaus teatro studijos pirmoji premjera. Tai iš tikrųjų
profesionali, sąmojinga, netgi rafinuota pasakos interpretacija, kurioje ir režisierius Arvydas
Kinderis, ir dailininkė tapytoja Loreta Stirbytė, debiutuojanti lėlių teatre, ir abu aktoriai –
Rima Pilukaitė ir Vilius Balsys reiškėsi netikėtai žaviai – kaip kokie prancūzai. Tai buvo
keistas, nelietuviškas vaidinimas, išvengęs pagundos graudenti ir graudentis, savim žavėjimosi, kaip pati Milašiaus pasaka truputį šaltokas ir sykiu mistiškas. Jis patiko visiems,
išskyrus tuos, kurie tariasi žiną, koks turi būti tikrasis lėlių teatras. Patiko man ir režisieriaus nuostata kurti ne dramos ar lėlių, o universalų teatrą panaudojant įvairių teatro rūšių
patirtį. Regis, Alytuje, o ne Marijampolės „Bermudų trikampyje“ gali rastis tikras jaunas
teatras. Jį būtina remti.
Festivalis buvo naudingas aktoriams, galėjusiems parodyti savo sugebėjimus, kritikams,
gavusiems progą perkratyti stereotipinius vertinimo kriterijus, valdiškiems teatrams, pamačiusiems savo konkurentus. Galimas dalykas, kad ši mažytė šventė bus padėjusi pamatus
tarptautiniams festivaliams Lietuvoje.
Girdzijauskaitė Audronė. Vienos dienos festivalis Kaune: [pristatoma Alytaus teatro studijos pirmoji premjera „Imperatorius Jonas Beširdis“ (Oskaro Milašiaus motyvais)] // Atgimimas. – 1990, lapkr. 21–28, p. 7
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okioje pakankamai ramioje ir niūrioje provincijoje, kokia nepraeinančios žiemos vakarą pasirodo Alytus, teatro egzistavimas jau savaime yra iššūkis rutinai. Jis įsiterpia į darbo ir
namų atkarpą ne vien savo buvimu, o įžūliai grasina stoti skersai
kelio naujai iškilusiu moderniu pastatu. Teatras prie savivaldybės
tiesiogine ir perkeltine prasme.
Apie ką, išsitartum, galvoja miesto tėvai, kad ir per ilgą laiką, bet
pastatę iš tiesų gražų teatrą su mažąja scena ir neatsižadantys kada
nors atverti didžiąją? Kiek žmonių ir kurį laiką lankys 169 vietų salę
plius 18 balkone? Antra vertus, į „Freken Juliją“, vaidinamą 16 kartą,
tą vakarą susirinko per 40 žiūrovų.
Tad kuo 70 tūkstančių gyventojų miestas skiriasi nuo Vilniaus kai
kurių spektaklių lankomumu?
Teatras-studija, kuriai šeštus metus vadovauja Arvydas Kinderis,
kartkartėmis žadina miesto visuomenę – ne vien vaikiškais spektakliais, į kuriuos lankytojų pakanka, bet ir akcijomis prie vasarą dar
nepastatyto – ir todėl kone graikų – teatro kolonų (trumpas Justino Marcinkevičiaus „Katedros“ variantas). Vaikams tenka „Mikė ir
kiti“, vyresniems – „Jungos ir piratai“, suaugusiems – Shelagh Delaney „Medaus skonis“, ką tik pastatytas „Atminimo cukrus“ pagal
porą Sauliaus Šaltenio apsakymų. Repertuarą reikia keisti dažnai –
kiekgi pririnksi žiūrovų iš Alytaus ir jo apylinkių?
Ir miesto teatras dirba kaip komercinis nerepertuarinis, nes vaidinančių – 5 aktoriai ir 3 režisieriai.
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Aktoriai – neprofesionalai, jie tos pačios A. Kinderio sukurtos studijos mokiniai. Viena jiems aišku: jie stovi plyname
lauke su šaldytuvų ir šampano fabrikų
tradicijomis ir su Marijampole, iš inercijos laikančia buvusio teatro aurą, net lygintis kol kas negali. Negana to, G. Nasutavičiaus studijos „Provincija“ neliko, ir
šie aktoriai tapo vienvaldžiais ir vienišais
monopolininkais be konkurentų.
Žinoma, visada galima guostis, kad J.
Miltinis išaugino Panevėžį tuščioje dirvoje, bet A. Kinderis supranta: jis – ne Milti- „Freken Julija“ (Aurelija Vaivadaitė, Jonas Gaižauskas)
nis. Nors ir stato A. Strindbergą – kol kas
kaip mokymo priemonę žiūrovo ir aktoriaus praktikai.
Mažoji scena tinka pamatyti viskam: raudonmedžio baldams ir autentiškiems variniams
indams, sukuriantiems skandinaviškos buities spindesį (scenografas – Arvydas Norvaiša).
Pakanka ir mažiausios užuominos į ketinimą, į slaptą mintį, viskas girdima ir pastebima. Bet
šios „Freken Julijos“ aktoriai dar nepasitiki žiūrovais ir dar nemoka subtilybių. Blogoji saviveiklos pusė išlenda tada, kai į parterį pasisukama su noru, išreiškiamu visa jėga, ir su virš
žodžių plevenančiu uždaviniu. Jono Gaižausko Žanas yra tik mužikas, fiziškai ir moraliai
sudorojantis panelę Juliją. Vardan statuso visuomenėje pakeitimo, o gal kad įsimylėjo – lieka
klaustukas.
Inesos Šematulskienės Julija provokuoja kartais subtiliau, kartais ir visai atvirai, bet antrajame veiksme panelė smunka vis giliau į tarno padėtį. Tik režisierės Dalios Kimantaitės
kuriama tarnaitė Kristina antrąjį veiksmą ima tvarkyti lyg virtuvės rakandus – neskubėdama,
žinodama savo prigimtį ir statusą, pasaulio sutvarkymą ir Evangeliją. Jos ramus buvimas
sustato visus į vietas, ir aprimęs Jonas Gaižauskas, persimetęs keliomis frazėmis su ja, tuoj
aptinka ironišką požiūrį į Žaną ir paties Žano situaciją.
Dabar Alytaus miesto scena yra tarsi pusiaukelėje: nueita nemažai ir keliauti reikia be
poilsio – atrasti savo paskirtį ir savo išraišką. Iš tiesų ar ne pats laikas paragauti „Atminimo
cukraus“?
Jauniškis Vaidas. Teatro namas apsnigtų šaldytuvų krašte: [apie Alytaus teatro studiją] // Lietuvos
rytas. – 1996, kovo 29, p. 39
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ad ir ką kas nors manytų ar gūžčiodami pečiais vertintų Alytaus miesto teatrą, jis
gyvuoja ir, nieko nepaisydamas, stato spektaklius, dalyvauja festivaliuose. Stengiasi
būti, išlikti ir kitiems įrodyti, kad jis nėra vien kultūros institucija, bet ir kūrybingai
nusiteikusi teatro trupė. Žinoma, skaudu ten dirbantiems žmonėms jaustis išstumtiems iš
bendro mūsų teatro gyvenimo – alytiškiai savo iniciatyva dalyvauja renginiuose, gastroliuoja, nors tas jų noras vaidinti ir būti neužmirštiems neretai sukelia kolegų profesionalų abejonių. Abejojama, nes teatras egzistuoja už tam tikros vertinimų ribos – vadovauja jam profesionalai, spektakliuose vaidina neprofesionalai, teatrą remia Alytaus miesto savivaldybė, tačiau
jis nevalstybinis. Spektakliai balansuoja tarp profesionalumo ir mėgėjiškumo, ir jų vertintojai
labiau linkę problemą išspręsti paprasčiausiu ir lengviausiu būdu – netaikyti profesionaliems
teatrams būdingų kriterijų ir, pavadinus mėgėjišku, nepastebėti vis labiau ryškėjančių kūrybiškumo ir profesionalumo.
Praėjusiais metais Alytaus miesto teatras dalyvavo lietuvių autorių kūrinių pastatymų
konkurse. Teatras tąkart negalėjo rungtyniauti su profesionalais, nes D. Kimantaitės režisuotas S. Šaltenio „Atminimo cukrus“, sukurtas pagal kelių apsakymų motyvus, iš tikrųjų atrodė
mėgėjiškas ir nesavalaikis. Režisierė nenuleido rankų, ir jau tada sumanytas Juozo Grušo
„Meilė, džiazas ir velnias“, daug kam atrodęs atgyvenusia ir šiandien vargu ar reikalinga
pjese, buvo parodytas kovo mėnesį Teatro dienos proga.
Spektaklis gyvena. Nuolat keičiasi. Neprofesionalams aktoriams būdinga tai, kad, priešingai nei profesionalai, jie kiekvieną kartą pjesės ar spektaklio situaciją išgyvena iš naujo.
Jų nepavadinsi profesijos subtilybes perkandusiais meistrais. Spontaniškumas, organika, atsidavimas, užkrečiamumas – visa tai daro spektaklį gyvą ir įdomų, nenuspėjamą. Be abejo,
yra ir savotiška problema – amato stoka, vidinės koncentracijos nebuvimas siekiant režisieriaus padiktuoto tikslo, nesugebėjimas kontroliuoti emocijų gali aktorių stumtelėti į išorinę
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„Beatriče, bėk“ (Žydrius Žitkauskas, Robertas Šarknickas, Inesa Pilvelytė, Audingas Aleknavičius)

vaidybą, imitavimą ar komikavimą, pabrėžtą ekspresyvumą, ir tai daro vaidinimą šiek tiek
rėksmingą ir ansambliškai nedarnų…
D. Kimantaitė pakvietė vaidinti dar visai jaunus žmones. J. Grušo situaciją šiek tiek supaprastino, padarė ją artimą ir vaidinantiems, ir ją žiūrintiems paaugliams. Stebėtina, bet
spektaklis rado savo žiūrovą, atpažįstamos, kasdienės situacijos tapo lengvai suvokiamos
ir provokuoja tam tikrą spontanišką žiūrovų reakciją. „Meilė, džiazas ir velnias“, pavadintas „Beatriče, bėk“, ne tik suvaidinamas. Jis sušokamas. Išgyvenamas. Čia – roko muzika,
Bachas, konjakas, linksmybės ir muštynės, pirmieji nusivylimai meile, motinos švelnumo
ilgesys, nesusikalbėjimas su tėvais ir mokytojais, išdavystės, nuoskaudos ir atleidimas. Šis
spektaklis – daugiau nei iliustratyvus pjesės perskaitymas: jaunuoliai bando kalbėti apie save
su tokiais kaip jie ta pačia (galbūt gatvės, galbūt rūsių ar žargono) kalba ir scenoje būti tokie,
kokie jie ar jų bendraamžiai yra gyvenime.
Taip, jie agresyvūs, jų nepatenkina vyresnieji, nes nesupranta. Paaugliai nori būti laisvi ir
nepriklausyti nuo vyresniųjų primestų taisyklių bei draudimų, nori gerti ir pasigerti, atrodyti
didvyriais, muštis ir mylėtis. Tačiau jie ieško – ne tik savo vietos gyvenime, bet ir patys savęs.
Jie klysta, ir už tai yra baudžiami. Beatričės meilė ir mirtis – pamoka už lengvabūdiškumą,
gimdantį amžiną kaltės jausmą. Teks brangiai sumokėti už kvailą ir neatsargų žingsnį.
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„Beatriče, bėk“ (Marius Sadauskas, Audingas Aleknavičius, Erika Jasinskaitė, Tomas Kunčinas)

Visi trys jaunuoliai – R. Šarknicko Andrius, A. Aleknavičiaus Julius ir Ž. Žitkausko Lukas – skirtingi. Skiriasi ne tik jų išvaizda, bet ir pasaulėjauta, išprusimas, jautrumas aplinkai.
Andrius agresyviausias, jis – katilo draugelių lyderis. Nuolatinis noras įrodyti savo autonomiškumą bei drąsumą verčia jį provokuoti pavojingas situacijas, iš kurių jis išsipainiotų kaip
nugalėtojas. Filosofuojantis Julius būna katile todėl, kad negali būti namuose su „sumarazmėjusiu“ nuo savo mokslų tėvu ir jo parsivesta Juliaus vaiko motina Zina. Namai, tėvas, Zina
Julių vimdo, gyvenimas gatvėje su draugais tampa kovos su banalybe, primityvumu išraiška.
Lukas čia – iš vienatvės ir nevilties, draugų kompanija padeda užmiršti vaikų namus, alkoholis ir muzika – sielos tuštumą. Šalia jų Beatričė – ir draugė, ir moters idealas.
Tai, kad ji šalia, provokuoja jaunuolių žygdarbius, stumia į neviltį, verčia susimąstyti. Beatričė įsimylėjusi Andrių – tai didina jo autoritetą tarp draugų, tačiau kelia ir jų pavydą.
Andrius patenkintas tuo, ką turi. Beatričė jam – kol kas tik viena iš daugelio, ir elgiasi jis su ja
taip, kaip elgtųsi su kitomis „kekšėmis“. Jos skausmas ir sąžinė prabus tik Beatričės netekus.
Julių ir Luką Beatričė traukia kaip kažkas nepaaiškinama, tyra ir skaistu. Kaip išsigelbėjimas.
Būdami vieni su ja, jaunuoliai būna patys savimi, jų prabėgęs ir dabartinis gyvenimas netenka
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prasmės. Kiekvienas savaip siekia merginos, o jos atstumti
jaučiasi praradę kažką labai svarbaus… I. Šematulskienės
Beatričė – iš čia, iš jų pasaulio, ji nėra nepaaiškinama ar
keista, nebent nepažeidžiama ir atlaidi. Beatričė viskam
atlaidi ir visus užjaučia. Mylėdama Andrių, ji sugeba išlikti nepriklausoma, nes jos vidinis pasaulis ir išgyvenimai
yra niekam neprieinami. Andrius skaudžiai pasityčioja iš jos
meilės – Beatričės dienoraštį jis atiduoda mokytojai, kuri
žemindama ją priverčia garsiai skaityti gėdingas eilutes.
Beatričė trenkia mokytojai per veidą, ši patalpina ją į beprotnamį. Tačiau net ir grįžusi iš jo Beatričė atleidžia Andriui…
Režisierė pagrindinių personažų savybes atskleidžia
pamažu, neforsuoja. Jaunuoliai keičiasi rutuliojantis veiksSpektaklio plakatas
mui, dėl to, kad dominuoja labiau pozityvūs personažų
bruožai, jie yra simpatiški, ir kyla noras juos užjausti. Nuosekliausia yra Luko linija – iki pat antros spektaklio dalies vidurio Lukas tarytum neegzistuoja. Jis klausosi Andriaus patyčių, kurios jį skaudžiai žeidžia, tačiau kovoti su juo nedrįsta, labiau linkęs susitaikyti, nei iš nuoskaudos palikti katilą. Lukas yra galbūt ir dramatiškiausias
šios vyriškos trijulės personažas. Jis yra niekas, pamestinukas, nepažįsta nei savo motinos,
nei tėvo, o jį užaugino patvorės girtuoklis, kurį Lukas apibūdindavo kaip turtingą dėdę. Beatričė Lukui yra artimiausia ir reikalingiausia, tik jai jis gali papasakoti tai, ko niekam niekada
nepasakodavo…
Nepaprastai energingas ir užkrečiantis atrodo R. Šarknicko Andrius. Tik visą savo energiją išnaudoja kovodamas su draugais, tėvu, o vėliau ir Beatriče. Andrius protestuoja. Jo protestas – prisigerti, apsvaigti, pasipuikuoti prieš draugus, nugalėti Beatričę – atrodo šiek tiek
vaikiškas ir tuščias, nesąmoningas ir lengvabūdiškas. Andrius, priešingai nei Julius ar Lukas,
labiau vėjavaikiškas, jo elgesys spontaniškas ir neprotingas. Deja, Andrius nežino, su kuo
ir dėl ko kovoja, ką bando įrodyti tėvui. Su tėvu, kaip ir su Beatriče, jis elgiasi šiurkščiai,
apsvaigęs nuo alkoholio ir įsižeidęs, kad Beatričė sugeba būti geresnė ir atleisti jo išdavystę,
išprovokuoja jos prievartavimą. Merginą bando perspėti tik Lukas, tačiau sustabdyti įsisiautėjusiųjų jau neįmanoma. Beatričė puola lauk, ją besivijęs Julius grįžta iš laiptinės (veiksmas
rutuliojasi viename iš baigiamo statyti daugiabučio namo kambarių) sukrėstas. Mergina, gelbėdamasi nuo užpuolikų, iššoka pro langą…
Spektakliui nestinga paviršutiniškumo, jauni nepatyrę aktoriai neretai užsimiršta, ir įdomiai režisierės sumanytos scenos užsitęsia. Jaunuoliams paprasčiau suvaidinti muštynes, gir147
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„Beatriče,
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„Beatriče, bėk“ (Robertas Šarknickas, Inesa Pilvelytė)

tuokliavimą, linksmybes ar protesto prieš jų nesuprantančius tėvus išpuolius, nei pateisinti
savo pasirinktą egzistenciją. Tačiau jie daro tai, kas jiems artimiau, ką jie labiau supranta ir su
kuo buvo susidūrę. Jauni aktoriai neperžengia savo patirties ribų ir tuo sudomina savo žiūrovus. Alytaus miesto teatrui žiūrovas reikalingas kaip žuviai vanduo. „Beatriče, bėk“ skirtas
jiems ir ne tik jiems.
Vasinauskaitė Rasa. Beatričės istorija šiandien: [apie Alytaus miesto teatro spektaklį „Beatriče,
bėk“] // 7 meno dienos. – 1997, geg. 30, p. 6–7
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Ridas Viskauskas:
Alytuje norima sukurti
profesionalu teatra

J

au 10 metų Alytuje kelių teatro profesionalų užsispyrimo dėka gyvuoja teatras. Pradėję beveik nuo nulio, teatro fanatikai, remiami miesto savivaldybės, subūrė aktorių
trupę, suformavo repertuarą, atkreipė į save atsargių provincijos žiūrovų dėmesį ir net
įtikino Švietimo ministeriją, kad Lietuvos muzikos akademijoje iš Alytaus jaunuolių būtų surinktas aktorių kursas specialiai šio miesto teatrui. Apie pirmuosius teatro žingsnius, dabartį
ir perspektyvas kalbamės su Alytaus miesto teatro meno vadovu Arvydu Kinderiu.
– Kaip kilo teatro įkūrimo idėja?
– 1989 m. aš ir Dalia Kimantaitė baigėme režisūros mokslus Maskvoje (pedagogai – Galina Kalašnikova ir Piotras Popovas). Tuometinė Alytaus miesto valdžia rimtai ketino įkurti
teatrą. Mums buvo pasiūlyta įgyvendinti šią idėją. Pradėtas statyti teatro pastatas, paskirta
10 etatų. Pradėjome dairytis artistų. Baigusių teatro mokslus žmonių Alytuje nebuvo. Supratome, kad sąlygos kviestis aktorius iš Vilniaus yra nepalankios. Nutarėme aktorius ugdyti
patys. 1990 m. prie mūsų prisijungė iš studijų Maskvoje grįžusi režisierė Loreta Liausaitė. Iš
pradžių dirbome dailininkės Loretos Skruibienės rūsyje. Pastatėme pirmą – lėlių – spektaklį
O. Milašiaus „Imperatorių Joną Beširdį“, kurį teatrologė Audronė Girdzijauskaitė įvertino
gana palankiai. Visus 10 metų taip ir gyvenome: rengėme aktorius ir statėme spektaklius. Tai
nėra labai geras procesas. Bet kito būdo mums išgyventi nėra, nes savivaldybės lėšų pakanka
tik kukliems atlyginimams, o pinigų spektaklių pastatymams turime užsidirbti patys. Sunkiomis sąlygomis man teko statyti spektaklius, ieškoti rėmėjų, dirbti su žiniasklaida… Buvau
barbė devyndarbė. O gerai žmogus gali dirbti tik vieną darbą…
– Per 10 metų Jūsų repertuare būta ir šokio, lėlių spektaklių… Ar toks universalumas nereiškia, kad teatras blaškėsi, ieškojo savo vietos po saule?

150

Alytaus teatro gatvės akcija

– Tai buvo neišvengiama, juk dirbti pradėjome neturėdami aktorių. Statydami lėlių spektaklius tarsi iš dalies kompensuodavome dramos aktorių stoką. Šokio spektaklių reikėjo, kad
jaunuoliai pradėtų judėti, pajustų, kas yra erdvė. Dėl man ligi šiol ne visai suprantamų priežasčių šokio spektakliai „Šokiai „Mėnesienoje“, „Stoties karuselėje“ (režisavo D. Kimantaitė,
choreografiją kūrė Natalija Fiodorova) Alytuje neprigijo. Be to, esame surengę menines akcijas teatrui nepritaikytose patalpose Alfredo Jarry „Karalius Ūbas“, Friedricho Durrenmatto
„Nacionalinis herojus“. Ypač didelį rezonansą mieste sukėlė akcija „Katedra“ (pagal Justiną
Marcinkevičių), ja siekėme atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į apleistą teatro pastatą,
kurio statyba dėl finansavimo problemų buvo nutrūkusi.
– Kas skatino Jūsų aktyvumą?
– Noras apsigyventi teatre, modernūs – kaip mums tuomet atrodė – kūrybiniai ieškojimai.
10 metų – ilgas laikotarpis. Keičiamės ir mes, režisieriai, keičiasi ir trupė. 1996 m. pasikeitė teatro nuostatai ir pavadinimas (anksčiau vadinomės Alytaus miesto teatro studija). Tais
pačiais metais ketvirtą kartą persikėlėme į naujas patalpas, esančias miesto centre, Rotušės
aikštėje.
– Kaip jautėtės, kai baigę studijas Maskvoje grįžote į Alytų?
– Kalbėti sudėtinga… Iki 1989-ųjų niekas rimtesnės teatro aplinkos Alytuje neformavo.
Miesto mentalitetas – ganėtinai proletariškas. 98 proc. gyventojų – darbininkai. Žmonės provincijoje – atsargūs, ilgai tyrinėja, kas tu esi, ką veiki, kaip, kodėl. Būti šiek tiek kitokiam provincijoje nėra lengva. Didžiulį dėmesį skyrėme švietėjiškam darbui su trupe, kurios dauguma
yra baigę tik vidurines mokyklas. Kvietėme dėstytojus iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų
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„Cilindras“
(Aurelija Vaivadaitė, Robertas Šarknickas)

skaityti filosofijos, religijos istorijos, antikinės literatūros, teatro istorijos, kostiumo istorijos
ir t. t. paskaitų. Kai su trupe pirmą kartą nuvažiavę į Maskvą aplankėme Tretjakovo galeriją,
spindėjo jaunųjų žmonių akys. Jie tokių dalykų nebuvo matę…
– Vis dėlto padėtis Jūsų netenkino, ir šiemet Lietuvos muzikos akademijoje buvo surinktas
vadinamasis Alytaus miesto teatro aktorių kursas…
– Kai dirbi su neprofesionaliais aktoriais, labai sunku pasiekti norimą spektaklio kokybę.
Mūsų tikslas – sukurti Alytuje profesionalų teatrą. Dar prieš kelerius metus tuometinį kultūros ministrą Saulių Šaltenį prašėme paremti šią mūsų idėją. Mums buvo pasiūlyta rengti
aktorius už savivaldybės lėšas. Deja, savivaldybė neturi lėšų. Šiemet, įtikinę Švietimo ministeriją idėjos tikslingumu, Muzikos akademijoje gavome 12 valstybės finansuojamų vietų.
Kurso vadovė – Dalia Kimantaitė.
– Ar ateityje teatre nekils konfliktų? Juk baigusieji studijas atims duonos kąsnį iš dabar
dirbančių žmonių…
– Muzikos akademijoje studijuoja 13 jaunuolių. 4 iš jų jau dirba teatre (Ona Gudaitytė, Inesa Pilvelytė, Aurelija Vaivadaitė, Robertas Šarknickas). Tikiuosi, ateityje savivaldybė teatrui
dar skirs kokius 5 etatus. Konkurencija teatre – geras dalykas. Sakyčiau, net kentėjome, kol
jos nebuvo.
– Ar daug vaidinate?
– Intensyviausiai vaidiname spalio–gruodžio ir vasario–kovo mėnesiais. Rudenį ir pavasarį dėl žemės darbų provincijos žiūrovai teatrą lanko rečiau. Per mėnesį suvaidiname apie
10 spektaklių.
– Naujausias Alytaus teatro spektaklis – Antono Čechovo „Žuvėdra“. Kuo Jums – spektak
lio režisieriui, imponuoja A. Čechovo dramaturgija?
– Pagrindiniai pjesės herojai (Nina, Treplevas) – jauni, kuriantys žmonės, norintys išsiveržti iš provincijos, bandantys pakeisti pasaulį pagal savo supratimą, ieškantys gyvenimo
prasmės. Tai artima ir mūsų teatro situacijai.
– Į kokius žiūrovus orientuojasi Alytaus teatras? Kokios numatomos premjeros šį sezoną?
– Provincijoje yra gana nedaug žiūrovų, todėl didžiojoje salėje, kur yra 600 vietų, spektak
lius statyti netikslinga. Mūsų pagrindiniai žiūrovai – jaunimas, moksleivija. Vyresnio amžiaus žmonių susidomėjimas teatru yra labiau proginio pobūdžio. Bendradarbiaujame su
miesto ir rajono mokyklomis – rengiame šventes vaikams, pratybas teatrinėse klasėse.
Šį sezoną žiūrovus pakviesime į Eduardo de Filippo pjesės „Cilindras“ (rež. D. Kimantaitė), H. Ch. Anderseno pasakos „Lakštingala“ (rež. L. Liausaitė) premjeras.
Kinderis A. Alytuje norima sukurti profesionalų teatrą: [pokalbis su Alytaus miesto teatro meno
vadovu A. Kinderiu] / užrašė Ridas Viskauskas // Lietuvos aidas, 1999, lapkr. 4, p. 15
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Ervinas Korsunovas:
(ne)vaikiskas Alberto
Vidziuno manifestas
v

v

v

P

ernai įsidarbinau Alytaus miesto teatre, kai meno
vadovu čia dar buvo Albertas Vidžiūnas. Iš kelių jo sumanymų šiam sezonui pavyko realizuoti
tik vieną, bet užtat kokį! Gegužės 18-ąją AMT didžiąją
sceną išvydo jo režisuoti „(Ne)vaikų žaidimai“, kurie atpirko ilgą triūsą prie projektinio darbo ir važinėjimus iš
Vilniaus į Dzūkijos sostinę ir atgal. Vykusios premjeros
atperka daug ką, o provincijoje juo labiau. Juo labiau teatre, kuriame dar gyvos organizacinės traumos, kai dėl
politinių interesų buvo smarkiai apdraskyta teatro trupė.
Neliko pagrindinių jos įkūrėjų, nors dar rodomas vienas
kitas Arvydo Kinderio, Dalios Kimantaitės, a. a. Loretos
Liausaitės spektaklis. Vis dėlto išliko ir save manifestuoja jų vaikas – Teatras. Pats teatras jau persirito į antrą amžiaus ketvirtį (27-as sez.) ir iš tikrųjų sezoną baigia solidžiu spektakliu, visai visai nevaikišku.
Herkaus Kunčiaus pjesė pasižymi gyvais dialogais,
beveik scheminiu personažų rinkiniu, genialiais kalbinės
rekonstrukcijos pasažais (pvz., kryžiažodžių ar maldų
scenos). Apskritai Herkus neslapukauja – ir kasdienybės
kalba, ir apokaliptinės pranašystės jo dramaturgijoje pažymėtos nykimo ženklu.
Kūrinio idėją sugalvojo ir dramaturgui H. Kunčiui
pasiūlė pats A. Vidžiūnas. Remarkose netgi yra smagus
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Ervinas Koršunovas

„(Ne)vaikų žaidimai“ (Eugenijus Rakauskas)

Herkaus paaiškinimas, skirtas konkrečiam režisieriui, kad Albertas būtent taip, o ne kitaip
suprastų vieno personažo esmę. Beje, mirusio personažo: tokiu būdu dramaturgas lyg ir koketuoja su semiotine autoriaus mirties idėja. Išties pjesė teatro užsakymu parašyta sezono
pradžioje, ir tik Lietuvos kultūros tarybai patvirtinus projekto finansavimą teatras ėmėsi iš
pirmo žvilgsnio rizikingo projekto.
Pjesė gana tamsi, socialinė drama, groteskas… Kūrėjai aikštingi, taurelę keliantys jau prie
pietų stalo… Alytaus žiūrovai, atrodo, labiau linkę prie klasikinio standarto, kitaip pabalsuoja kojomis… Na, ir sąmata perkopia numatytus resursus. Žodžiu, ne vienas argumentas
patirti stresą, juo labiau kai kūrinys tarsi skirtas jaunimui. Ar jis supras, ar jam tai bus aktualu? O gal kaip tik jam reikia aštrios medžiagos, atviros dramos? Šis atviras klausimas veikiau
įkvėpė administraciją ir teatro direktorę Inesą Pilvelytę – lai bus kaip turi būti!
Ir atsitiko! Ryžtas pasiteisino, ir Alytuje užgimė didis spektaklis, toks Gesamtkunstwerk.
Operinio mastelio, vizualiai švarus, žanriškai nepriekaištingas, o svarbiausia – aktoriniu požiūriu įdomus darbas. Pats režisierius ir repeticijų metu, ir po premjeros itin gyrė pjesės kalbą, kuri suteikia galimybę aktoriams natūraliai kalbėti, sukurti organišką sceninį santykį.
Išties spektaklyje netrūksta scenų, kuriomis mėgaujiesi tik dėl verbatimo.
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„(Ne)vaikų žaidimai“ (dailininkas Artūras Šimonis)

Kalbos emplozija reiškia visa ko pabaigą, uždarą genealoginį projektą. Tai yra ir pjesės,
ir spektaklio pagrindinė tema – žmonija baigiasi su kalbos praradimu. Šia prasme Herkus yra labai lietuviškas autorius, o kartu universalus, net kabalistinis. Žodis čia netampa
kūnu, netampa išganytoju, netampa netgi žodžiu. Kažkokia tuštuma, ir režisierius turi tai
parodyti…
Pagrindinė investicija, regis, buvo į aktorius ir į jų drabužius. A. Šimonis sukūrė tokius iškalbingus kostiumus, kad iš buitinio lygmens tuojau pakylama į universalių prasmių plotmę.
Jos plyti tarp biblinio vargingųjų stiliaus ir dabartinių hipsterių, kurie apsimūturiuoja taip,
kad net būna gražūs. A. Šimonio drabužiai bei grimai kilstelėja ir aktorius.
Prisipažįstu, jei ne A. Vidžiūno entuziazmas, aš irgi nelabai tikėčiau sėkme. Albertas beveik fanatiškai tikėjo šita pjese ir savo komanda: scenografu Artūru Šimoniu, kompozitoriumi Antanu Jasenka, videomenininkais Aliumi Mikelioniu ir Agne Marcinkevičiūte. Nežinau
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visų priežasčių, kodėl pasirinktos visai skurdžios scenografijos priemonės: keli kilnojami
ekranai, reti šešėlių teatro intarpai, nespalvoto kino kadrai su kate ir kirstuku (sulėtinta) ir
karinis videožaidimas (pagreitinta), penkios juodos vaikiškos lovytės, viena mumija ir iš dalies mumifikuotų aktorių komanda.
Pastatyme visi dirba labai darniai, visi pasitempę (galbūt vaikai kartais ir per daug forsuoja), ypač aktorių pora, kurie yra šuo-šeimos narys Džekas (Eugenijus Rakauskas ir Vincas Vaičiulis). Toks įspūdis, kad jei spektaklis eitų pro šalį, jie vis vien jį ištemptų savo
žaviomis improvizacijomis. Jie lyg bulgakoviška meistro Volando svita, tiesa, perkelta ne
tiek iš literatūrinių, kiek iš teatrinių kontekstų. Bet spektaklis eina ne pro šalį (premjeros
dieną), jį tik kartkartėmis vadelioja Džekas – daugiausia sceninio krūvio tenka vyro-tėvo ir
žmonos-motinos vaidmenis atliekantiems aktoriams Jonui Gaižauskui bei Eglei Juškaitei.
Tai vienas stipriausių duetų, kokį tik galėjo pasiūlyti Alytaus miesto teatras. Abiem aktoriams tenka nertis iš kailio, kad sukurtų siurrealistinę klounadą, binarinius šeimos štampus
ir jų dekonstravimą.
E. Juškaitės moteris įkūnija tiesiog pasibaisėtiną furiją-frustraciją, kokią tik galime įsivaizduoti iš savo mamų ar savo pačių generacijos. E. Juškaitė tarsi vienu kartu sugriauna visą tą
mitą, kurį dešimtmečius kuria melaginga moteriškų žurnalų industrija nuo „Cosmopolitan“
iki „Ikonos“.
J. Gaižauskas atrodo kiek įvairiapusiškesnis, kažką primenantis iš prancūziško kino komedijos klasikų (Pierre’ą Richard‘ą?) ar rusiško serialo „Mesing“. Alytaus rišaras-mesingas
irgi bando vaizduoti pranašą, teisėją (iš Teisėjų knygos?), aiškiaregį, bet susiduria su itin žemiška ir visas šunybes matančia E. Juškaitės moterimi. Ji laiko visus keturis namų kampus,
kurių scenoje nematyti; ji maitina pasenusią motiną, kuri yra tik iškamša; ji ragina melstis
prie stalo, kuris nenuklotas jokiais valgiais.
Jos materializmas neatrodo pagrįstas, ir tai sudaro reikiamą intrigą veiksmui (opozicija
vyrui) bei analizei (po perkūnais, koks čia socrealizmas?!). Ne veltui ji nuolat kalba apie simbolistą Čiurlionį ar pederastą Pilsudskį, nes tikros žemiškos laimės ji niekur nerandanti (nebent
aliuzijose į zoofilinę meilę Džekučiui).
Visa tai neverta nė vieno sudilusio skatiko – dabartinė (ne)tarybinė moteris yra pervargusi ir pikta, bjauri ir begėdiška, godi ir gašli. Nė viena Ievos dukters yda jai nesvetima – toks
akcentuotas šio personažo požiūrio taškas, nors tai padaroma tarsi kukliomis vaidybos
priemonėmis. Puikus ir skausmingas portretas, kurį galima pavadinti dešimtmečio vaid
meniu.
Pagaliau Lietuvos teatras sukūrė kažką tikra apie moterį ir jos padėtį, be pagražinimų
ir pagrimavimų. Scena, kur šunys atlieka jos kojų depiliaciją, išvis verta aukštumų – šis demistifikacijos ir demitologizacijos aktas taip pat yra svarbus lietuviškojo teatro posūkis nuo
romantizmo į modernizmą. Žinoma, mes esame jame, matėme Oskaro Koršunovo „Senę“ ar
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Artūro Areimos „Antikristą“, kurie išsilaisvina iš romantiškojo tabu apie tai, ką Friedrichas
Nietzsche pašaipiai vadino prudentia.
Vis dėlto Lietuvos teatre dar trūkte trūksta moters iš- ar nu- gražinimo. Reikia pripažinti, kad liūdno veido riteris A. Vidžiūnas tai padarė: seniai neturėjome tokio toreodoriškai
taiklaus dūrio tiesiai į lietuviško teatro mito paširdžius (paslėpsnius). Galbūt čia ir bus tai,
kas šiame spektaklyje yra nevaikiškiausia. Beje, šis fenomenas atsiranda abipusio kontrasto
būdu: J. Gaižausko vyras iš esmės yra kažkoks nepaternalistiškas, vaikiškas nuo pradžių iki
galo. Tik vaikiškas ne pejoratyvine prasme, o egzistencine – žmogus be vietos, be Dievo, netgi
nemokantis taisyklingai ištarti žodžio „aleliuja“.
Šiuo spektakliu priartėta prie aukojimo temos, pačios pačiausios vaikiškumo opozicijos,
tik ji čia H. Kunčiaus ir A. Vidžiūno valia yra ne branda, o veikiau nusikaltimas.
Tačiau J. Gaižausko charizma (beje, su ja susijęs geriausias pokštas, kurio iš anksto nesinori
išduoti) nepadaro iš personažo nevėkšlos, netgi jo politinė karjera yra nelabai atgrasi. Ne tai
svarbiausia – svarbiausia tai, kad J. Gaižauskas sugebėjo sukurti tobulą vyro pajaco vaidmenį,
t. y. tokį, kokį kiekviena moteris svajoja primesti savo vyrui, o po to gailisi, jeigu pavyksta.
Tiesa, dar yra tikras vaikas, mergaitė, Duktė (akt. Eglė Kordiukovaitė). Ji jau gyvena demitologizuotame kosmopolitane, visa galva panirusi į virtualaus pasaulio ikonas, bet kuriuos
žodžius beria be jokios prasmės, nenuvokdama, koks žodis susideda iš penkių raidžių ir
reiškia neapčiuopiamą daiktą (atsakymas būtų paprasčiausias – „žodis“).
Mažajai Eglutei tenka įkūnyti banalybę, kurios auka ji pasidaro nedarnių tėvų namuose.
Matome, kaip prieinama iki tokio bejausmiškumo, automatizmo, galiausiai sadizmo: pabaigoje draugės žiauriai susidoroja su savo prieše (H. Kunčius panaudoja vienos Šiaulių gimnazijos paauglių egzekucijos motyvą). Šventas žmogaus kūnas padalijamas ir suvalgomas
kaip per Eucharistiją. Čia spektaklio kūrėjai priartėja prie pamatinio atpirkimo ožio mito,
kurį daugiausia savo laiku tyrinėjo René Gerard‘as, o paskui ir daugelis kitų mokslininkų bei
menininkų.
Nusikaltimas, kuris yra ir atpirkimas, kuris yra religijos esmė… Kažkas esminga visiems
ir niekam, nes yra tokių baisių tiesų, kurių nenori niekas girdėti: nė viena šeima, nė viena
gentis, nė viena tauta, nė viena civilizacija. Ir žiūrovai, ir teatralai. Kartais tik tragikai prisiliečia prie šios branduolinės temos ir tai daro postdraminiais laikais. Po H. Kunčiaus eufemizmu slypi baisi realybė, o A. Vidžiūnas ją pastatė kaip kokią tragikomediją. Viešpats pasakytų:
dėl jūsų širdžių kietumo.
Muzika šiame spektaklyje nėra tragikomiška. Viena vertus, ji atlieka konkrečias funkcijas:
suriša ir išriša daugelį semantinių mazgų, visavertiškai antrina naratyvui, paduoda aktoriams
intonacijas ir pan. Galbūt be A. Jasenkos įgarsinimo neturėtume tokio sklandaus spektaklio,
bet ne tai svarbiausia. Aš turiu įtarimą, kad muzika čia išsipildo kaip atskiras veikėjas, kaip
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„(Ne)vaikų žaidimai“
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„(Ne)vaikų žaidimai“
(Jonas Gaižauskas, Eglė Juškaitė)
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„(Ne)vaikų žaidimai“
(Eglė Kordiukovaitė, Vincas Vaičiulis)

Teisėjas – A. Jasenka neabejoja vyru, moterimi, žmogumi,
Dievu. Atrodo, kad jis ne tik spektakliui kūrė šią oratoriją,
ne tik žaidimo herojams, ne tik mums, klausytojams. Buvo
keletas momentų, kurie skambėjo kaip Requiem. Dieviškasis Requiem mūsų amžiui, mūsų kartai, mūsų nuopuolio didybei. Ir šitai yra labai bibliška, kur dieviškasis Tremendum
apsireiškia ne tiek vizualiai, kiek akustiškai.
P. S. Per premjerą Antanas pametė savo akinius, neatsitiktinai, juk ir Vaikas scenoje pasilieka su akiniais nuo
saulės, kuriuos dėvi ir žudydamas tėvus, ir niūniuodamas vaiką-lentą, ir nusilenkdamas žiūrovams: tokios tad
gedulingos miesto kapinės, ir mes visi jose lyg mišiose…
2017-05-30, Bernardinai.lt
„(Ne)vaikų žaidimai“. Spektaklio
plakatas
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Is (ne)kritiko .
Oganes Arakelian
feisbuko
v

M

ano nuomone, geriausias Alytaus teatro spektaklis. Jau buvau sužavėtas „(Ne)vaikų žaidimų“, bet čia… čia ŠEDEVRAS! Jį būtina rodyti, rodyti ir vežti po Lietuvą,
ir vėl rodyti! Pjesė, režisūrinis ir aktorių darbai verti batų lyžtelėjimo. Šypsena iš
veido nedingo viso spektaklio metu, ir sunkiai pasakyčiau kodėl? Nesu objektyvus jau vien
dėl to, kad esu vienos didžiausių miesto „girdyklų“ atstovas ir pati alkoholizmo tema labai
pažįstama ir artima. Vietomis iš susižavėjimo net pamiršdavau kvėpuoti. Tie staigūs pjesės
vingiai ir neįprasta simbolika, kurios, regis, buvo prisotinta kiekviena akimirka nuo garsų iki
besikeičiančių vaizdinių, – tik dar alkoholio tvaiko vietomis pasigedau. Na, rimtai, kai užaugi
visuomenėje, kurioje alkoholis užima vieną svarbiausių vietų individo vystyme („Kaip tu negeri? Išgerk, nes atrodai kaip ligonis!“), kai velnio lašai neatsiejami net nuo pripažintos religijos apeigų (Kristaus kraujas) ir kai Homo sapiensas neįsivaizduoja gyvenimo be avinų bandą
primenančios visuomenės nustatytų ribų užliejimo ir tik taip galintis užsimesti bent mažulytę laisvo žmogaus kaukę, kai šventuosius vaidinantys valdžios atstovai patys kiek prablaivėję
vaidina tobulus ir vietoj sąmoningumo skatinimo užsiima draudžiamo vaisiaus saldinimu,
belieka žiūrėti kupiną ironijos komediją ir žvengti kaip asilui. Ir net ne iš aktorių, o iš savęs
bei aplinkos. O kur dar pašieptas vyro, žmonos, „draugų“ bei visuomenės santykis?
Galėčiau rašyti ir rašyti, bet… nesusireikšminam. Teatro personalui AČIŪ už nuostabų
vakarą ir iškeltas tikrai opias problemas.
Tai buvo „Dievo“ žodis.
Atsiliepimas apie spektaklį „Jonas Sobieskis“ (rež. Albertas Vidžiūnas) pagal Herkaus Kunčiaus
pjesę (2020 m.) – asmeninėje O. Arakėlian feisbuko paskyroje
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„Jonas Sobieskis“ (režisierius Albertas Vidžiūnas)
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”Teatrakmeniai“:

Alytaus miesto teatro
apdovanojimai
2020 m. „Teatrakmeniai“ buvo skirti direktorės
pavaduotojai teatro plėtrai ir rinkodarai Vidai Grišmanauskienei – už sklandų teatro rinkodaros skyriaus darbo organizavimą, teatro veiklos viešinimą,
jaunųjų kolegų mentorystę ir kūrybingą įsitraukimą
į visas teatro veiklas bei Aliui Mikelioniui – už aukštos meninės kokybės vizualizacijas spektakliams ir
teatro renginiams, už profesionaliai kuriamą vizualią teatro sklaidą.
Kiekvienais metais „Teatrakmenius“ kuria vis ki
tas menininkas, tad jie kasmet – skirtingi. 2020 m.
apdovanojimus sukūrė kalvis Andrius Liaukus ir jo
pagalbininkas Tomas Stravinskas.
2019 m. „Teatrakmenių“ laimėtojai – aktorius
Vaidas Praspaliauskas ir teatro buhalterė Dalė Levulienė, kurių apdovanojimus sukūrė skulptorius
Matas Janušonis.
2018 m. Mindaugo Jakučionio kurti apdovanoji
mai įteikti aktorei Eglei Juškaitei ir direktorės pavaduotojui Tomui Kunčinui, specialus apdovanojimas – teatro direktorei Inesai Pilvelytei už visą
kartu su teatru nueitą kelią.

Laureatai Vida Grišmanauskienė ir Alius Mikelionis
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2017 m. skulptoriaus Audriaus Janušonio autoriniai kūriniai atiteko režisierei ir aktorių
trupės vadovei Andrai Kavaliauskaitei bei tuometei teatro direktorės pavaduotojai Laurai
Našlėnaitei.
2016 m. skulptoriaus Manto Kazakevičiaus sukurti darbai skirti aktoriui, režisieriui Jonui
Gaižauskui ir šviesų operatoriui Vytautui Skruibiui.
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Nuo ”Atminimo cukraus“
iki ”Auksinio scenos
kryziaus“
v

Pagrindiniai Alytaus miesto teatro įvertinimai

1996 m.

Alytaus miesto kultūros premija – režisierei Daliai Kimantaitei už spektaklį
„Atminimo cukrus“ pagal Saulių Šaltenį

1998 m.

Lietuvos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalio geriausio aktoriaus nominacijoje trečia vieta ir premija už Beatričės vaidmenį Juozo
Grušo „Beatriče, bėk“ – aktorei Inesai Pilvelytei

2004 m.

Alytaus miesto kultūros premija – režisierei D. Kimantaitei

2004 m.

Alytaus miesto kultūros premija – režisieriui Arvydui Kinderiui

2006 m.

Druskininkų teatrų festivalio trečiosios premijos apdovanojimas – Tomui
Kunčinui už Robio vaidmens atlikimą spektaklyje „Heroinas“ pagal Melviną
Burgessą (režisierė D. Kimantaitė)

2014 m.

Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Tegyvuoja komedija!“ nominacijos
„Festivalio atradimas“ laureatė – režisierė I. Pilvelytė, spektaklis „Be adreso.
Be pavadinimo“ pagal Jurgį Kunčiną

2015 m.

Alytaus miesto kultūros premija spektaklio „Be adreso. Be pavadinimo“ pagal
J. Kunčiną kūrybinei grupei (režisierė I. Pilvelytė)

2019 m.

Alytaus miesto teatrui įteiktas miesto metų apdovanojimas „Už nuopelnus kultūrai“
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2019 m.

„Auksinis scenos kryžius“ – Kultūros ministerijos profesionalaus teatro meno
kūrėjų darbų premija ir atminimo ženklas – Alytaus miesto teatrui už socialinį
tyrimą ir monospektaklio „Seen“ sukūrimą geriausio debiuto (jaunojo menininko) kategorijoje (režisierė Andra Kavaliauskaitė)

2019 m.

Alytaus miesto kultūros premija – A. Kavaliauskaitei, Alytaus miesto teatro
meno vadovei ir režisierei, už socialinį tyrimą ir monospektaklio „Seen“ sukūrimą

2019 m.

Tarptautiniame teatrų festivalyje „Babel“ (Rumunija) spektaklis „(Ne)vaikų
žaidimai“ (režisierius Albertas Vidžiūnas) įvertintas geriausio spektaklio prizu

2019 m.

Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Varėnoje spektaklis
„Skrudžo gatvės angelai“ išrinktas geriausiu spektakliu vaikams, taip pat laimėjo geriausio dailininko ir geriausio kompozitoriaus nominacijas (režisierius
Arvydas Lebeliūnas, kompozitorius Jonas Sakalauskas, dailininkas Artūras
Šimonis)

2019 m.

Nacionalinės dramaturgijos festivalyje „Pakeleivingi“ Anykščiuose laureato
vardas už geriausią festivalio spektaklį skirtas spektakliui „Pamatai iš Mindaugo pilies. Netikras akmuo“ (režisierius A. Lebeliūnas)

2019 m.

Tarptautinio profesionalių teatrų festivalio „Com•media“ vaikų programoje
„Com@“ geriausiu spektakliu išrinktas Alytaus miesto teatro spektaklis vaikams „Skrudžo gatvės angelai“ (režisierius A. Lebeliūnas)

2020 m.

Alytaus miesto kultūros premija – Alytaus miesto teatro projektų vadovei,
aktorei ir režisierei I. Pilvelytei už Alytaus miesto bendruomenę telkiančias
kultūrines iniciatyvas ir aukštą meninį lygį organizuojant miestą reprezentuojančius renginius
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Alytaus miesto teatro
rengiamu festivaliu
laureatai
2019 m. VIII tarptautinio teatrų festivalio „Com•media“ laureatai
PAGRINDINIAI APDOVANOJIMAI:

Geriausio spektaklio nominacijos nugalėtojas – Klaipėdos dramos teatro spektaklis „Kalės
vaikai“ pagal Sauliaus Šaltenio pjesę, rež. Eimuntas Nekrošius
Geriausio aktoriaus nominacijos nugalėtojas – Darius Meškauskas (už Varpininko Karvelio vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje „Kalės vaikai“ pagal S. Šaltenio pjesę, rež.
E. Nekrošius)
Geriausios aktorės nominacijos nugalėtoja – Indrė Patkauskaitė (už Katrės vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje „Marti“, rež. Gabrielė Tuminaitė)
Geriausio režisieriaus nominacijos nugalėtojai – Jannik Elkær, Petras Lisauskas, Kristoffer
Louis, Andrup Pedersen už spektaklį „M.I.S. All Night Long“ (trupė „DonGnu“ (Danija)
SPECIALIEJI APDOVANOJIMAI:

Publikos spektaklio nominacijos nugalėtojas – improvizacijų teatro „Kitas kampas“ spektaklis „Nuostabūs dalykai“ pagal Duncano Macmillano pjesę, rež. Kirilas Glušajevas
Geriausio „Com•moon•a“ spektaklio nominacijos nugalėtojas – tarptautinės teatro kompanijos „Flight of the Escales“ spektaklis „No Way Out“, rež. Carolina Ortega (Didžioji Britanija)
Geriausio „Com•@“ spektaklio nominacijos nugalėtojas – Alytaus miesto teatro spektaklis
„Skrudžo gatvės angelai“ pagal Daivos Čepauskaitės pjesę, rež. Arvydas Lebeliūnas
2018 m. VII teatrų festivalio „Com•media“ laureatai
PAGRINDINIAI APDOVANOJIMAI:

Geriausio spektaklio nominacijos nugalėtojas – Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Durys“ (rež. Jo Strømgren, Norvegija)
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Geriausio aktoriaus nominacijos nugalėtojas – Rytis Saladžius (už Ryto vaidmenį Lietuvos
nacionalinio dramos teatro spektaklyje „Durys“, rež. J. Strømgren, Norvegija)
Geriausios aktorės nominacijos nugalėtoja – Viktorija Kuodytė (už Viktorijos vaidmenį
Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje „Autonomija“ (rež. Árpád Schilling)
Geriausio režisieriaus nominacijos nugalėtojas – Á. Schilling (už Valstybinio jaunimo teatro spektaklį „Autonomija“)
SPECIALIEJI APDOVANOJIMAI:

Publikos spektaklio nominacijos nugalėtoja – Kauno nacionalinio dramos teatro kostiuminė komedija su farso elementais „Aš – Moljeras“ (rež. Inesa Paliulytė)
Geriausio „Com•moon•a“ spektaklio nominacijos nugalėtojas – Artūro Areimos teatro
spektaklis „Nevykėlis“ (rež. A. Areima)
Geriausio „Com•@“ spektaklio nominacijos nugalėtojas – teatro vaikams „Teatriukas“
spektaklis „Žalia gyva“ (rež. Agnė Sunklodaitė)
2017 m. VI teatrų festivalio „Com•media“ laureatai
PAGRINDINIAI APDOVANOJIMAI:

Geriausio spektaklio nominacijos nugalėtojas – Valstybinio Šiaulių teatro spektaklis „Kasykla“ (rež. A. Areima)
Geriausio aktoriaus nominacijos nugalėtojas – Arūnas Sakalauskas (už Janio vaidmenį
spektaklyje „,Gyvūnas (Ku Kū)“ (rež. Rolandas Atkočiūnas)
Geriausios aktorės nominacijos nugalėtoja – Judita Urnikytė (už hercogienės vaidmenį
Keistuolių teatro spektaklyje „XII naktis“ (rež. Ieva Stundžytė)
Geriausio režisieriaus nominacijos nugalėtojas – Paulius Ignatavičius (už Vilniaus mažojo
teatro spektaklį „Europiečiai“)
SPECIALIEJI APDOVANOJIMAI:

Publikos spektaklio nominacijos nugalėtojas – Panevėžio Juozo Miltinio teatro spektaklis
„Vyras spąstuose“ (rež. Dainius Kazlauskas)
Pirmą kartą komedijų festivalį papildė „Off “ programa. „Com•moon•a“ geriausiu spektakliu išrinktas sindikato „Bad Rabbits“ interaktyvus edukacinis vaidinimas „Vienatvė. 1991“
(rež. Giedrė Kriaučionytė ir Eglė Kižaitė)
2016 m. V teatrų festivalio „Tegyvuoja komedija!“ laureatai
PAGRINDINIAI APDOVANOJIMAI:

Geriausio spektaklio nominacijos nugalėtojas – Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Bedalis
ir labdarys“ (rež. G. Tuminaitė)
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Geriausio aktoriaus nominacijos nugalėtojas – Jono Baranausko ir Vytauto Gasiliūno duetas (už vaidmenį spektaklyje „Akmenys jo kišenėse“)
Geriausios aktorės nominacijos nugalėtoja – V. Kuodytė (už vaidmenį „Meno forto“ spektaklyje „Bado meistras“)
Geriausio režisieriaus nominacijos nugalėtojas – Gildas Aleksa (už Keistuolių teatro spektaklį „Heraklis“)
SPECIALIEJI APDOVANOJIMAI:

Publikos spektaklio nominacijos nugalėtojas – Kauno miesto kamerinio teatro spektaklis
„Akmenys jo kišenėse“ (rež. Bernardas Gytis Padegimas)
Tautodailės meistro Andriaus Liaukaus įsteigtas apdovanojimas skirtas „Stalo teatro“ pastatymui visai šeimai „Tarmių stalas“
2015 m. IV teatrų festivalio „Tegyvuoja komedija!“ laureatai
PAGRINDINIAI APDOVANOJIMAI:

Geriausio spektaklio nominacijos nugalėtojas – Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Chaosas“ (rež. Yana Ross)
Geriausio aktoriaus nominacijos nugalėtojas – Daumantas Ciunis (už vaidmenį spektaklyje „Savižudis“)
Geriausios aktorės nominacijos nugalėtoja – Rimantė Valiukaitė (už vaidmenį spektaklyje
„Chaosas“)
Geriausio režisieriaus nominacijos nugalėtoja – G. Tuminaitė (už Vilniaus mažojo teatro
spektaklį „Savižudis“)
SPECIALIEJI APDOVANOJIMAI:

Publikos spektaklio nominacijos nugalėtojas – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
miuziklas „Šounuolynas“ (rež. John Staniunas)
Atradimo nominacijos laureatas – Kauno mažojo teatro spektaklis „Bestuburiada“ (rež.
Darius Rabašauskas)
2014 m. III teatrų festivalio „Tegyvuoja komedija!“ laureatai
PAGRINDINIAI APDOVANOJIMAI:

Geriausio spektaklio nominacijos nugalėtojas – Valstybinio jaunimo teatro spektaklis
„Trys mylimos“ (rež. Algirdas Latėnas)
Geriausio aktoriaus nominacijos nugalėtojas – Algirdas Gradauskas (už vaidmenį spektaklyje „Demokratija“)
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Geriausios aktorės nominacijos nugalėtoja – Jonė Dambrauskaitė (už vaidmenį spektaklyje „Trys mylimos“)
Geriausio režisieriaus nominacijos nugalėtojas – A. Latėnas (už Valstybinio jaunimo teatro
spektaklį „Trys mylimos“)
SPECIALIEJI APDOVANOJIMAI:

Publikos spektaklio nominacijos nugalėtojas – Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Trys
mylimos“ (rež. A. Latėnas)
Festivalio atradimo nominacijos nugalėtojas – Alytaus miesto teatro spektaklis „Be adreso.
Be pavadinimo“ (rež. Inesa Pilvelytė); apdovanojimo steigėja Nijolė Makštutienė
Už nuopelnus scenai Alytaus rajono savivaldybės įsteigtas apdovanojimas skirtas iš Dzūkijos kilusiai teatralei Neringai Varnelytei
2013 m. II teatrų festivalio „Tegyvuoja komedija!“ laureatai
PAGRINDINIAI APDOVANOJIMAI:

Geriausio spektaklio nominacijos nugalėtojas – Šiaulių dramos teatro spektaklis „Duonkepio žmona“ (rež. A. Lebeliūnas); apdovanojimo steigėja Alytaus miesto savivaldybė
Geriausio aktoriaus nominacijos nugalėtojas – Sigitas Jakubauskas (už vaidmenį spektaklyje „Duonkepio žmona“); apdovanojimo steigėjas Alytaus siuvimo fabrikas „Dainava“
Geriausios aktorės nominacijos nugalėtoja – Jevgenija Rusakova (už vaidmenį spektaklyje
„Ačiū, Margo!“); apdovanojimo steigėjas drabužių salonas „Bliss“
Geriausio režisieriaus nominacijos nugalėtojas – Cezaris Graužinis (už „Kitokio teatro“
miuziklą „Dar viena meilės staigmena“); apdovanojimo steigėjai Aloyzas ir Andrius Liaukai
SPECIALIEJI APDOVANOJIMAI:

Publikos spektaklio nominacijos nugalėtojas – Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis „Mano brangioji Pamela“ (rež. A. Latėnas)
Už nuopelnus scenai Alytaus rajono savivaldybės įsteigtas apdovanojimas skirtas iš Dzūkijos kilusiam teatralui S. Jakubauskui
Už perspektyvą Alytaus žiniasklaidos įsteigtas apdovanojimas skirtas Klaipėdos jaunimo teatrui (už spektaklį „Kulkos virš Brodvėjaus“); apdovanojimo steigėjai Alytausgidas.lt,
„Alytaus naujienos“, Dzūkijos televizija, radijas „FM99“ ir mėnraštis „Po to“
Už bendradarbiavimą Alytaus miesto teatro įsteigtas apdovanojimas buvo įteiktas Šilutės
kameriniam teatrui
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2012 m. I teatrų festivalio „Tegyvuoja komedija!“ laureatai
PAGRINDINIAI APDOVANOJIMAI:

Geriausio spektaklio nominacijos nugalėtojas – Keistuolių teatro spektaklis „Gerbiami piliečiai“ (rež. Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Ieva Stundžytė, Vaidotas Žitkus); apdovanojimo steigėja Alytaus miesto savivaldybė
Geriausio aktoriaus nominacijos nugalėtojas – Evaldas Jaras (už vaidmenį spektaklyje
„Revizorius“); apdovanojimo steigėjas Juozas Daukšys
Geriausios aktorės nominacijos nugalėtoja – Eglė Gabrėnaitė (už vaidmenį spektaklyje
„Kapinių klubas“); apdovanojimo steigėjas Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkis
Geriausio režisieriaus nominacijos nugalėtojas – Rimas Tuminas (už Vilniaus mažojo teatro spektaklį „Revizorius“); apdovanojimo steigėja Alytaus kolegija
SPECIALIEJI APDOVANOJIMAI:

Publikos spektaklio nominacijos nugalėtojas – „Domino“ teatro spektaklis „Langas į parlamentą“ (rež. Arvydas Večerskis)
Festivalio atradimo nominacijos nugalėtojas – Dmitrij Denisiuk (už vaidmenį spektaklyje
„Kvailių vakarienė“); apdovanojimo steigėjas „Almoro“
Už perspektyvą Alytaus žiniasklaidos įsteigtas apdovanojimas skirtas Kauno mažajam
teatrui už spektaklį „Nuo raudonos žiurkės iki žalios žvaigždės“; apdovanojimo steigėjai Alytausgidas.lt, „Alytaus naujienos“, Dzūkijos televizija, radijas „FM99“
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Originali dramaturgija
Alytaus miesto teatro rengiamas
respublikinis dramaturgų konkursas
2019 m. V konkurso laureatai
I. Andra Kavaliauskaitė „Puf“
II. Goda Simonaitytė „Magic Moments“
III. Žydruolė Jonuškienė „Dienų grobikas arba
aš (ne)noriu numirti“
2018 m. IV konkurso laureatai
I. Andrius Šiuša „Ekskursija į aktoriaus makaulę“
II. Lukas Butkus „Viso gero, Jokūbai!“
III. Loreta Vilkytė „Kaip jums ne gėda, vaikai“
2017 m. III konkurso laureatai
I. L. Vilkytė „Nereikalingų tėvų aukcionas (NTA)“
II. A. Šiuša „A(uka) ir B(udelis)“
III. Laurynas Katkus „Nužengimas“

Dramaturgų konkurso kuratorė
Alma Purvinytė

2016 m. II konkurso laureatai
I. Dovilė Statkevičienė „Horizontas“
II. Aidas Jurašius „Bendri nusikaltimai“
III. L. Vilkytė „Aš Jums padėsiu, mokytoja!“
2015 m. I konkurso laureatai
I. A. Šiuša „Matuzėlis keliauja į dangų“
II. D. Statkevičienė „Senatvė“
III. Dainius Dirgėla „Interviu“
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Visi Alytaus miesto
teatro spektakliai
(premjeros)
1990 m.
Oskaras Milašius. IMPERATORIUS JONAS BEŠIRDIS . Inscenizacijos autorius ir režisierius –
Arvydas Kinderis, lėlių autorė – Loreta Stirbytė-Skruibienė.
1991 m.
MAMONA pagal Antoną Čechovą. Inscenizacijos autorius ir režisierius – Arvydas Kinderis.

Birutė Pūkelevičiūtė. KALĖDŲ DOVANA . Režisierius – A. Kinderis.
1992 m.
Kazys Binkis. DOMINYKO IR JO SENELIO NUOTYKIAI . Inscenizacijos autorė ir režisierė –
Dalia Kimantaitė, scenografijos ir kostiumų autorės – Loreta Liausaitė, D. Kimantaitė.
Onelio Jorge Cardoso. SKRAIDANTIS VĖŽYS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liausaitė, dailininkė – L. Liausaitė.
Shelagh Delaney. MEDAUS SKONIS . Režisierė – Irena Alperytė.
1993 m.
ŠOKIAI „MĖNESIENOJE“ . Choreografė – Natalija Fiodorova, režisierė – D. Kimantaitė, scenografijos ir kostiumų autorės – L. Liausaitė, D. Kimantaitė.
VĖJO SKATIKAI . Mitologinė sakmė. Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė, dailininkė – L. Stirbytė-Skruibienė.
Judita Vaičiūnaitė. SKERSGATVIO PASAKA . Režisierė – D. Kimantaitė.

1994 m.
Akcija. KATEDRA pagal Justiną Marcinkevičių. Režisierius – A. Kinderis.
Rimas Morkūnas. JUNGOS IR PIRATAI . Režisierė – L. Liausaitė, kompozitorius – Arvydas
Mikalauskas, dailininkė – L. Liausaitė.
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1995 m.
Augustas Strindbergas. FREKEN JULIJA. Režisierius – A. Kinderis, kompozitorius – Algirdas Martinaitis, dailininkas – Arvydas Norvaiša, kostiumų autorė – Aleksandra Jacovskytė.
Akcija. KARALIUS ŪBAS pagal Alfredą Jerry. Režisierius – A. Kinderis.
Alanas Alexanderis Milne’as. MIKĖ IR KITI . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liausaitė,
kompozitorius – A. Mikalauskas, dailininkė – L. Liausaitė, kostiumų autorė – D. Kimantaitė.
1996 m.
Saulius Šaltenis. ATMINIMO CUKRUS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė,
kompozitorius – Faustas Latėnas, dailininkas – Edmundas Šimoliūnas, kostiumų autorė –
A. Jacovskytė.
STOTIES KARUSELĖ . Choreografė – N. Fiodorova, režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – A. Mikalauskas.
Oscaras Wilde’as. KENTERVILIO PILIES VAIDUOKLIS . Inscenizacijos autorė ir režisierė –
L. Liausaitė, kompozitorius – A. Mikalauskas, dailininkė – L. Liausaitė, kostiumų autorė –
D. Kimantaitė.
1997 m.
Juozas Grušas. BEATRIČE, BĖK . Režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – Gintaras Sodeika, dailininkas – E. Šimoliūnas.
Akcija. N A C I ONAL I NI S H E R OJUS pagal Friedrichą Dürrenmattą. Režisierius – A. Kinderis.
Maurice’as Maeterlinckas. MĖLYNOJI PAUKŠTĖ . Režisierė – L. Liausaitė, kompozitorius –
A. Mikalauskas, dailininkė – Jūratė Račinskaitė, kostiumų autorė – A. Jacovskytė.
1998 m.
J. Marcinkevičius. MINDAUGAS . Režisierius – A. Kinderis, kompozitorius – Gintaras Sodeika, dailininkas – Redas Diržys.
Italo Calvino. BARONAS MEDYJE . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liausaitė, kompozitorius – Eugenijus Kanevičius, dailininkas – R. Diržys, kostiumų autorė – D. Kimantaitė.
Pierre’as Augustinas Caronas de Beaumarchais. FIGARO VEDYBOS . Režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – G. Sodeika, dailininkas – Marijus Jacovskis.
1999 m.
Antonas Čechovas. ŽUVĖDRA . Režisierius – A. Kinderis, kompozitorius – G. Sodeika, dailininkas – M. Jacovskis.
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Williamas Goldingas. MUSIŲ VALDOVAS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liausaitė,
kompozitorius – E. Kanevičius, dailininkas – M. Jacovskis.
Hansas Christianas Andersenas. LAKŠTINGALA . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liau
saitė, kompozitorius – E. Kanevičius, dailininkė – L. Liausaitė.
Eduardo de Filippo. CILINDRAS . Režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – G. Sodeika,
dailininkas – M. Jacovskis.
2000 m.
Pamela Travers. MERĖS ŽVAIGŽDĖ . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liausaitė, kompozitorius – E. Kanevičius, dailininkė – L. Liausaitė.
F. Dürrenmattas. KRAŠTIETIS IR NACIONALINIS HEROJUS. Režisierius – A. Kinderis,
kompozitorius – G. Sodeika.
Birutė Pūkelevičiūtė. KALĖDŲ DOVANA . Režisierius – A. Kinderis, dailininkė – Jūratė Račinskaitė.
2001 m.
Tennessee’is Williamsas. STIKLINIS ŽVĖRYNAS . Režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius –
F. Latėnas, dailininkė – J. Račinskaitė.
Edmundas Niziurskis. NELAUKTI SVEČIAI. Režisierė – D. Kimantaitė, dailininkas – R.
Diržys.
Jerome’as Davidas Salingeris. RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS . Režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – Martynas Bialobžeskis, dailininkas – M. Jacovskis.
H. Ch. Andersenas. SNIEGO KARALIENĖ . Inscenizacijos autorius ir režisierius – A. Kinderis, kompozitorius – A. Mikalauskas, dailininkas – M. Jacovskis.
2002 m.
Mykolas Jackevičius, Jokūbas Skliutauskas. DIENORAŠTIS TAU, LIDA . Režisierius – A. Kin
deris, kompozitorius – G. Sodeika, dailininkė – Marta Vosyliūtė.
Astrid Lindgren. MAŽYLIS IR KARLSONAS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – A. Mikalauskas, dailininkė – M. Vosyliūtė.
Vincas Krėvė-Mickevičius. ŽENTAS . Režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – G. Sodeika, dailininkė – M. Vosyliūtė.
Kostas Kubilinskas. BEBENČIUKAS IR KVAILUTĖ . Režisierius – A. Kinderis, dailininkė –
M. Vosyliūtė.
2003 m.
ŽMOGUS IŠ LA MANČOS pagal Miguelį de Cervantesą, Dale’as Wassermanas. Režisierė –

D. Kimantaitė, kompozitorius – G. Sodeika, dailininkė – Rūta Biliūnaitė.
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Oscaras Wilde’as. LAIMINGASIS PRINCAS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liausaitė,
kompozitorius – E. Kanevičius, dailininkė – L. Liausaitė.
Williamas Shakespeare’as. ROMEO IR DŽULJETA . Režisierius – A. Kinderis, kompozitorius – M. Bialobžeskis, dailininkas – M. Jacovskis.
2004 m.
Saulius Šaltenis. ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC . Režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – A. Mikalauskas, dailininkė – Laura Luišaitytė.
Richardas Bachas. DŽONATANAS LIVINGSTONAS ŽUVĖDRA . Režisierius – Algis Mažeika, kompozitorius – Vainius Sodeika, dailininkas – Artūras Šimonis.
Akcija. SKAISTYKLA pagal Dantę. Režisierė – D. Kimantaitė.
Jevgenijus Švarcas. PELENĖ . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – V. Sodeika, dailininkė – L. Luišaitytė.
2005 m.
Vincas Mykolaitis-Putinas. ALTORIŲ ŠEŠĖLY. BANDYMŲ DIENOS . Inscenizacijos autorius
ir režisierius – A. Kinderis, kompozitorius – M. Bialobžeskis, dailininkas – A. Šimonis.
Melvinas Burgessas. HEROINAS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D.Kimantaitė, kompozitorius – V. Sodeika, dailininkė – L. Luišaitytė.
Hermannas Hesse. AUGUSTAS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – Judita Norvaišaitė,
kompozitorius – Feliksas Bajoras, dailininkės – Marija Benetytė, Ona Juškienė.
V. Mykolaitis-Putinas. ALTORIŲ ŠEŠĖLY. EINA GYVENIMAS . Inscenizacijos autorius ir režisierius – A. Kinderis, kompozitorius – M. Bialobžeskis, dailininkas – A. Šimonis.
H. Ch. Andersenas. COLIUKĖ . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – Mantautas Krukauskas, dailininkas – A. Šimonis.
2006 m.
Vytautas Mačernis. PO ŪKANOTU NEŽINIOS DANGUM . Režisierius – Arnoldas Jalianiauskas, kompozitorius – A. Jalianiauskas, dailininkas – A. Šimonis.
Amelie Nothomb. BAIMĖ . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorė –
Jurgita Mieželytė, dailininkas – A. Šimonis.
Franzas Kafka. METAMORFOZĖ . Inscenizacijos autorius ir režisierius – A. Kinderis, kompozitorė – J. Mieželytė, dailininkas – A. Šimonis.
Rudolfas Erichas Raspe. BARONO MIUNHAUZENO NUOTYKIAI . Inscenizacijos autorė ir
režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorė – J. Mieželytė, dailininkas – A. Šimonis.
2007 m.
SOLO PENKIEMS . Autorius ir režisierius – A. Mažeika, kompozitorius – M. Krukauskas,

dailininkas – A. Šimonis.
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Sigitas Parulskis. NESIBAIGIANTI VIENATVĖ DVIESE . Inscenizacijos autorius ir režisierius –
A. Kinderis, dailininkė – L. Luišaitytė.
Sue Townsend. BRENDIMO KANČIOS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė,
kompozitorė – J. Mieželytė, dailininkė – L. Luišaitytė.
Josephas Rudyardas Kiplingas. MAUGLIS . Režisierius – A. Mažeika, kompozitorius – M. Krukauskas, dailininkė – Živilė Vasiliauskaitė.
2008 m.
Marius Ivaškevičius. ISTORIJA NUO DEBESIES. Režisierius – A. Kinderis, kompozitorius –
Jonas Jurkūnas, dailininkė – L. Luišaitytė.
Jerome’as K. Jerome’as. TRISE VALTIMI . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė,
kompozitorius – Jonas Jurkūnas, dailininkė – L. Luišaitytė.
2009 m.
Cornelia Funke. VAIDUOKLIŠKI NUOTYKIAI NIŪRAKMENIO PILYJE . Inscenizacijos autorius ir režisierius – Marius Sadauskas, kompozitorius – A. Mikalauskas, dailininkė – L. Lui
šaitytė.
ŽUVŲ PIEMUO . Režisierė – D. Kimantaitė, judesio režisierius – A. Mažeika, libreto autorius – Dainius Gintalas, kompozitorius – Rokas Radzevičius, dailininkė – L. Luišaitytė, kostiumų autorė – Gintarė Vaivadaitė.
KAINAS IR ABELIS. KASDIENĖ MIRTIS . Scenarijaus autorė ir režisierė – L. Liausaitė, kompozitorius – E. Kanevičius, videomenininkas – Vytautas V. Stanionis.
BARBORA RADVILAITĖ . Scenarijaus autorius ir režisierius – A. Kinderis, kompozitorius –
J. Jurkūnas, dailininkė – Julija Skuratova.
Tove Jansson. KOMETA TROLIŲ MUMIŲ SLĖNYJE . Inscenizacijos autorius ir režisierius –
M. Sadauskas, kompozitorius – A. Mikalauskas, dailininkė – L. Luišaitytė.
2010 m.
Julius Keleras. 58 SAPNAI. Režisierius – A. Kinderis, kompozitorius – J. Jurkūnas, dailininkė – L. Luišaitytė.
J. Grušas. BEATRIČE, BĖK . Režisierė – D. Kimantaitė, kompozitorius – J. Jurkūnas, dailininkė – L. Luišaitytė.
Virgilijus Veršulis. LIFTE . Režisierius – M. Sadauskas, kompozitorius – J. Jurkūnas, dailininkė – L. Luišaitytė.
H. Ch. Andersenas. LAKŠTINGALA . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liausaitė, kompozitorius – E. Kanevičius, dailininkė – L. Liausaitė.
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2011 m.
MYLĖJAU, MYLIU, MYLIMAS BUVAU pagal Williamo Shakespeare’o sonetus. Režisierė –

D. Kimantaitė, judesio režisierius – A. Mažeika, kompozitorius – J. Jurkūnas, dailininkė – Indrė Pačėsaitė.
Moliere’as. TARTIUFAS ARBA APGAVIKAS . Režisierė – D. Kimantaitė, dailininkė – Andželika Šulcaitė, kompozitorius – J. Jurkūnas.
Carlo Collodi. MEDINUKO, VARDU PINOKIS, PAMOKANČIOS ISTORIJOS . Inscenizacijos
autorė ir režisierė – L. Liausaitė, kompozitorius – E. Kanevičius, choreografė – Gita Strikytė-Jakučionienė.
2012 m.
Jurgis Kunčinas. TŪLA, ARBA ESAME OKUPUOTA ŠALIS . Inscenizacijos autorė ir režisierė –
L. Liausaitė, videoprojekcijos autorius – V. V. Stanionis, kompozitorius – E. Kanevičius.
V. Krėvė-Mickevičius. RAGANIUS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė, dailininkė – A. Šulcaitė, kompozitorius – Andrius Abromavičius.
Sigutė Ach. AMBROZIJUS, PURKIUS IR … Inscenizacijos autorė ir režisierė – I. Pilvelytė,
dailininkė – Gintarė Markevičienė, kompozitorius – A. Abromavičius.
UŽĖJO LIETUVIS pagal Juozo Erlicko kūrybą. Scenarijaus autorė – Vilija Rūta Niauronytė,
režisierės – D. Kimantaitė ir V. R. Niauronytė, dailininkas – Galius Kličius, kompozitorius –
Alvydas Jegelevičius.
2013 m.
Frankas McCourtas. TAMSTA MOKYTOJAS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liausaitė,
kompozitorius – E. Kanevičius, dailininkė – Neringa Keršulytė.
ŠVENTMARĖ pagal Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės apysaką. Inscenizacijos autorė –
Liucija Armonaitė, režisierius – A. Kinderis, dailininkė – Aneta Kairis, kompozitorius – J. Jurkūnas, judesio režisierius – A. Mažeika.
Samuelis Marshakas. KATĖS NAMAI . Režisierius – Jonas Gaižauskas, kompozitorius – Jurgis Gaižauskas, dailininkė – G. Markevičienė, choreografė – G. Strikytė-Jakučionienė.
COCO PASLAPTIS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – D. Kimantaitė, dailininkė – A. Šulcaitė, kompozitorius – M. Krukauskas.
2014 m.
Renata Šerelytė. KRAKATUKAI MĖNULYJE . Inscenizacijos autorė ir režisierė – L. Liausaitė,
kostiumų autorė – N. Keršulytė, kompozitorius – A. Abromavičius.
Jurgis Kunčinas. BE ADRESO. BE PAVADINIMO . Inscenizacijos autorė ir režisierė – I. Pilvelytė, dailininkė – Alfreda Urmanavičienė, muzikos autorius – Darius Mileris (Nojus), choreografas – Petras Lisauskas, videoinstaliacijų autorius – V. V. Stanionis.
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UGNIES MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS . Libreto autoriai – Saulius Šaltenis ir Leonidas Jaci-

nevičius, kompozitorius – Giedrius Kuprevičius, režisierius – Gytis Padegimas, dailininkė –
Birutė Ukrinaitė, baletmeisterė – Indrė Puišytė, muzikinės dalies vadovės – Sabina Martinaitytė ir Audronė Eitmanavičiūtė, vaizdo medžiaga – Simono Glinskio, Artūro Baryso, Edgaro
Naujalio.
Antonas Čechovas. SPĄSTAI . Režisierė – L. Liausaitė, kompozitorius – E. Kanevičius, dailininkas – A. Šimonis.
2015 m.
Uptonas Sinclairas. AMERICAN DREAM . Režisierius ir scenovaizdžio idėjos autorius –
Albertas Vidžiūnas, kompozitorius – Antanas Jasenka, scenos judesio konsultantė – Giedrė
Kalinauskienė.
Aurelija Čeredėjevaitė. ŠOKIS PUODYNĖJE ARBA SVAJONIŲ STORULIS . Režisierius – J. Gai
žauskas, scenografas – Mantas Kazakevičius, dailininkė – Vilija Gaižauskaitė.
Steve’as Jonesas. HERO IR ZERO. Režisierius – P. Lisauskas, scenografijos ir šviesų dailininkė – A. Urmanavičienė, kostiumų dailininkė – V. Gaižauskaitė, kompozitorius – A. Abromavičius.
TUAŠ . Choreografija ir atlikimas – P. Lisauskas, muzika – Saulius Petreikis.
PX | PRIEŠ KRYŽKELĘ . Scenografas – M. Kazakevičius, kostiumų dailininkė – V. Gaižauskaitė.
Justas Tertelis. ŽUVĖDPRA . Režisierė – Andra Kavaliauskaitė.
PAČIŲ PAČIAUSIA DOVANA . Režisierė ir dramaturgė – A. Kavaliauskaitė, kostiumų dailininkė – G. Markevičienė, kompozitoriai – S. Petreikis ir Donatas Petreikis.
2016 m.
DRUSKA pagal Benjamino Jenčiaus akvareles. Idėjos autorė ir choreografė – G. Strikytė-Jakučionienė, muzikos autorė – E. Neniškytė, kostiumų dailininkė – A. Kavaliauskaitė, šviesų
dailininkas – Vytautas Skruibys, videoprojekcijų autorius – Alius Mikelionis.
Haroldas Miuleris. TYLI NAKTIS . Režisierius – Robertas Šarknickas, scenografijos autorė
ir kostiumų dailininkė – N. Keršulytė, kompozitorius – A. Mikalauskas.
ŠIURPĖS . Idėjos autorė – I. Pilvelytė, režisierius – A. Vidžiūnas, scenografijos autorius ir
kostiumų dailininkas – Jonas Arčikauskas, choreografė – I. Puišytė, kompozitorius – S. Petreikis, poetinių tekstų autorius – Sigitas Geda.
Sergejus Kozlovas. EŽIUKAS RŪKE . Režisierė – A. Kavaliauskaitė, dailininkė – N. Keršulytė.
Morrisas Panychas. SUDIE, PONE LORENCAI . Režisierius – Arvydas Lebeliūnas, dailininkas – Sergejus Bocullo.
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2017 m.
Steve’as Worlandas. D EFEKTAS . Režisierė – A. Kavaliauskaitė, muzikos autoriai – grupė
„Undan“.
Herkus Kunčius. (NE)VAIKŲ ŽAIDIMAI . Režisierius – A. Vidžiūnas, dailininkas – A. Šimonis, kompozitorius – A. Jasenka, video – Agnė Marcinkevičiūtė.
Brianas Frielas. FILADELFIJA, AŠ ATVYKSTU . Režisierius – G. Padegimas, scenografijos ir
kostiumų autorė – B. Ukrinaitė, kompozitorius – Raimundas Martinkėnas, choreografė – I. Puišytė.
Antoine’as de Saint-Exupéry. MAŽASIS PRINCAS . Inscenizacijos autorė ir režisierė – A. Kavaliauskaitė, iliustracijų autorė – Urtė Jasenkaitė, kompozitoriai – S. Petreikis ir D. Petreikis.
2018 m.
Mindaugas Valiukas. PAMATAI IŠ MINDAUGO PILIES. NETIKRAS AKMUO . Režisierius –
A. Lebeliūnas, kompozitorius – Jonas Sakalauskas, scenografas – S. Bocullo, kostiumų dailininkė – Berta Bocullaitė, šviesų dailininkas – Vladas Šerstabojevas.
KITŲ ŽMONIŲ GYVENIMAS YRA KITŲ ŽMONIŲ GYVENIMAS pagal W. Shakespeare’o

tekstus. Inscenizacijos autorius ir režisierius – Gildas Aleksa, scenografijos ir kostiumų dailininkė – Kotryna Daujotaitė, kompozitorius – Jokūbas Tulaba, šviesų dailininkas – Aistis
Lansbergas, vaizdo autorius – A. Mikelionis.
SEEN . Kūrėjai – A. Kavaliauskaitė, E. Neniškytė, Saida Saldukaitė, Guoda Dinsmonaitė,

Karolina Jarmala, Olia Grinko, Dovilė Venciūtė-Zubrickienė, Karolina Venciūtė, Povilas Jarmala, A. Mikelionis.
Herkus Kunčius. LAISVĖS ARENA . Režisierius – A. Vidžiūnas, dailininkas – A. Šimonis,
kompozitorius – A. Jasenka, choreografas – P. Lisauskas.
Eduardas Mieželaitis. ZUIKIS PUIKIS . Režisierė – A. Kavaliauskaitė, kompozitorius – Laurynas Vaitulevičius, iliustracijų dailininkai – Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos ir „Drevinuko“ mokyklos-darželio auklėtiniai.
Daiva Čepauskaitė. SKRUDŽO GATVĖS ANGELAI . Režisierius – A. Lebeliūnas, kompozitorius – J. Sakalauskas, dailininkas ir scenografas – A. Šimonis.
2019 m.
Henrikas Ibsenas. KARALYSTĖ . Režisierius – A. Lebeliūnas, dailininkas – A. Šimonis.
Ionas Sapdaru. FREELANCERIAI . Režisierė – Agnė Dilytė, scenografas ir kostiumų dailininkas – A. Šimonis, kompozitorius – A. Jasenka.
KI(T)OKIA . Režisierė ir dramaturgė – A. Kavaliauskaitė, kompozitorė – E. Neniškytė, vizu-

alizacijų kūrėja – Violeta Mackialo, choreografė – Agnė Juška Petrulė.
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T. Williamsas. GEISMŲ TRAMVAJUS . Režisierius – Surenas Shahverdyanas.
Aldona Liobytė. KUPRIUKAS MUZIKANTAS . Režisierius – J. Gaižauskas, dailininkė – G. Mar
kevičienė, kompozitorius – A. Abromavičius, šviesų dailininkas – V. Skruibys, garso režisierius – Marius Franckevičius, choreografės – Barbora Bilinskaitė ir Greta Žiogelytė.
2020 m.
Herkus Kunčius. JONAS SOBIESKIS . Režisierius – A. Vidžiūnas, kompozitorius – Titas Petrikis, dailininkas – A. Šimonis, videoprojekcijų autorius – A. Mikelionis.
W. Shakespeare’as. MAKBETAS . Adaptacijos autorius ir režisierius – Paata Tsikolia, kompozitorė – Tamar Putkaradze, dailininkas – A. Šimonis, choreografė – I. Puišytė.
ŽYDIŠKA GATVELĖ . Režisierius – A. Vidžiūnas, dailininkas – Kęstutis Vaičiulis, muzikos
vadovas – Ilja Rapoportas.
9.18. Monospektaklis, pagal tikras paauglių istorijas sukurta siurrealistinė elektropasaka.
Režisierė, dramaturgė – A. Kavaliauskaitė, choreografė – Miglė Praniauskaitė, kompozitorius –
Adas Gecevičius, vizualizacijos – V. Mackialo.
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Gastroles
Lietuvoje
Miestas

Teatrai / vietos

Rodyti spektakliai

Festivaliai

Vilnius

Lietuvos
nacionalinis dramos
teatras; Vilniaus
valstybinis mažasis
(„Elfų“) teatras;
Vilniaus jaunimo
teatras; Rusų
dramos teatras;
„Domino“ teatras;
Vilniaus kamerinis
teatras; Menų
spaustuvė; Vilniaus
dailės akademija

„Mažylis ir Karlsonas“;
„Heroinas“; „Rugiuose prie
bedugnės“; „Laimingasis princas“;
„Škac, mirtie, visados škac“;
„Coliukė“; „Trise valtimi“; „Po
ūkanotu nežinios dangum“;
„Metamorfozė“; „Altorių šešėly.
Bandymų dienos“; „Lakštingala“;
„Mauglis“; „Šventmarė“; „Romeo
ir Džuljeta“; „Kentervilio pilies
vaiduoklis“; „Beatriče, bėk“;
„Mylėjau, myliu, mylimas buvau“;
„Brendimo kančios“; „(Ne)
vaikų žaidimai“; „Filadelfija,
aš atvykstu“; „Tyli naktis“;
„Raganius“; „Medinuko, vardu
Pinokis, pamokančios istorijos“;
„Coco paslaptis“; „Tūla, arba
esame okupuota šalis“; „Žuvų
piemuo“; „Pelenė“; „Ežiukas
rūke“; „Zuikis Puikis“; „Mažasis
princas“; „pxI Prieš kryžkelę“;
„Sudie, pone Lorencai“; „Šokis
puodynėje arba svajonių storulis“;
„Seen“

Teatrų festivalis
vaikams ir jaunimui
(2003 m.);
LNDT „Versmė“
festivalis (2006 m.;
2008 m.; 2010 m.)
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Kaunas

Nacionalinis
Kauno dramos
teatras; Kauno
muzikinis teatras;
Kauno mažasis
teatras; „Girstučio“
kultūros rūmai;
VDU ir KTU
teatro salės;
Kauno kamerinis
teatras; Kauno
tautos namai;
Kauno senosios
prieplaukos scena

„Mažylis ir Karlsonas“;
„Heroinas“; „Rugiuose prie
bedugnės“; „Laimingasis princas“;
„Škac, mirtie, visados škac“;
„Coliukė“; „Trise valtimi“; „Po
ūkanotu nežinios dangum“;
„Metamorfozė“; „Altorių šešėly.
Bandymų dienos“; „Lakštingala“;
„Mauglis“; „Šventmarė“; „Romeo
ir Džuljeta“; „Kentervilio pilies
vaiduoklis“; „Beatriče, bėk“;
„Mylėjau, myliu, mylimas buvau“;
„Brendimo kančios“; „(Ne)
vaikų žaidimai“; „Filadelfija,
aš atvykstu“; „Tyli naktis“;
„Raganius“; „Medinuko, vardu
Pinokis, pamokančios istorijos“;
„Coco paslaptis“; „Tūla, arba
esame okupuota šalis“; „Žuvų
piemuo“; „Pelenė“; „Barbora
Radvilaitė“; „Ežiukas rūke“;
„Zuikis Puikis“, „Mažasis
princas“; „pxI Prieš kryžkelę“;
„Sudie, pone Lorencai“; „Seen“;
„Ki(t)okia“

2010 m. Kauno
senosios prieplaukos
scenoje rodytas
spektaklis „Žuvų
piemuo“ (rež. Dalia
Kimantaitė);
mėgėjų teatrų festivalis
„Kauno rampa 2013“;
Kauno kamerinio
teatro festivalis
„Išeities taškas“ (2018
m.; 2019 m.; 2020 m.);
FRIDA „Baltojo
kaspino“ festivalis
(2018 m.; 2019 m.)

Klaipėda

Klaipėdos
muzikinis teatras;
Klaipėdos dramos
teatras

„Altorių šešėly. Eina gyvenimas“;
„Pelenė“; „Barono Miunhauzeno
nuotykiai“; „Brendimo kančios“;
„Barbora Radvilaitė“; „Medinuko,
vardu Pinokis, pamokančios
istorijos“; „Ežiukas rūke“; „Seen“;
„Ki(t)okia“; „Skrudžo gatvės
angelai“

„Asitežo“ spektaklių
vaikams ir jaunimui
festivalis (2006 m.)

Šiauliai

Šiaulių dramos
teatras

„Barono Miunhauzeno nuotykiai“;
„Mažylis ir Karlsonas“; „Rugiuose
prie bedugnės“; „Kentervilio
pilies vaiduoklis“; „Laimingasis
princas“; „Beatriče, bėk“;
„Brendimo kančios“; „Barbora
Radvilaitė“; „(Ne)vaikų žaidimai“;
„Spąstai“
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Panevėžys

Juozo Miltinio
dramos teatras,
Panevėžio
muzikinis dramos
teatras; teatras
„Menas“

„Mažylis ir Karlsonas“;
„Heroinas“; „Rugiuose prie
bedugnės“; „Laimingasis princas“;
„Škac, mirtie, visados škac“;
„Coliukė“; „Trise valtimi“; „Po
ūkanotu nežinios dangum“;
„Metamorfozė“; „Altorių šešėly.
Bandymų dienos“; „Lakštingala“;
„Mauglis“; „Lifte“; „Šventmarė“;
„Romeo ir Džuljeta“; „Kentervilio
pilies vaiduoklis“; „Beatriče, bėk“;
„Mylėjau, myliu, mylimas buvau“;
„Brendimo kančios“; „Be adreso.
Be pavadinimo“; „Medinuko,
vardu Pinokis, pamokančios
istorijos“; „Tūla, arba esame
okupuota šalis“; „Barbora
Radvilaitė“; „Coco paslaptis“;
„Žuvų piemuo“; „Pelenė“;
„Ežiukas rūke“; „Mažasis
princas“; „Seen“

Marijampolė

Marijampolės
kultūros centras;
Marijampolės
dramos teatras

„Altorių šešėly. Eina gyvenimas“;
„Pelenė“; „Laimingasis princas“;
„Škac, mirtie, visados škac“;
„Coliukė“; „Trise valtimi“; „Po
ūkanotu nežinios dangum“;
„Barono Miunhauzeno nuotykiai“;
„Brendimo kančios“; „Barbora
Radvilaitė“; „Medinuko, vardu
Pinokis, pamokančios istorijos“;
„Ežiukas rūke“; „Spąstai“; „Seen“;
„Skrudžo gatvės angelai“

Druskininkai

„Eglės“ sanatorija;
Druskininkų
jaunimo
užimtumo centras;
Druskininkų lauko
scena

„Brendimo kančios“; „Heroinas“;
„Laimingasis princas“; „Škac,
mirtie, visados škac“; „Medinuko,
vardu Pinokis, pamokančios
istorijos“; „Žuvų piemuo“;
„Ežiukas rūke“; „(Ne)vaikų
žaidimai“

Kamerinių spektaklių
festivalis (teatras
„Menas“, 2009 m.;
2013 m.; 2018 m.; 2019
m.; 2020 m.)

2010 m. Druskininkų
lauko scenoje
rodytas spektaklis
„Žuvų piemuo“ (rež.
Dalia Kimantaitė);
Druskininkų
spektaklių vaikams
festivalis (2013 m.)
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Varėna

Varėnos kultūros
centras; Varėnos
lauko scena

„Altorių šešėly. Eina gyvenimas“;
„Pelenė“; „Laimingasis princas“;
„Škac, mirtie, visados škac“;
„Coliukė“; „Trise valtimi“; „Po
ūkanotu nežinios dangum“;
„Barono Miunhauzeno
nuotykiai“; „Raganius“; „Be
adreso. Be pavadinimo“;
„Spąstai“; „Ežiukas rūke“; „(Ne)
vaikų žaidimai“; „Filadelfija, aš
atvykstu“; „Tyli naktis“; „Laisvės
arena“; „Skrudžo gatvės angelai“;
„Pamatai iš Mindaugo pilies.
Netikras akmuo“

Dalios Tamulevičiūtės
vardo profesionaliųjų
teatrų festivalis (2010
m.; 2011 m.; 2012 m.;
2013 m.; 2015 m.; 2016
m.; 2017 m.; 2018 m.;
2019 m.)

Anykščiai

Anykščių kultūros
centras

„pxI Prieš kryžkelę“; „(Ne)vaikų
žaidimai“; „Pamatai iš Mindaugo
pilies. Netikras akmuo“

Profesionalių
teatrų festivalis
„Pakeleivingi“ (2018
m.; 2019 m.)

Ukmergė

Ukmergės kultūros
centras

„Heroinas“; „Brendimo kančios“;
„Rugiuose prie bedugnės“;
„Spąstai“; „Mažasis princas“;
„Coco paslaptis“; „Seen“

Visaginas

Visagino kultūros
centras

„ŽuvėdPra“; „Seen“

Telšiai

Telšių Žemaitės
dramos teatras

„Altorių šešėly. Bandymų
dienos“; „Heroinas“; „Mauglis“;
„Lifte“

Vilkaviškis

Vilkaviškio kultūros
centras

„Mauglis“; „Heroinas“;
„Medinuko, vardu Pinokis,
pamokančios istorijos“; „Lifte“;
„Trise valtimi“

Prienai

Prienų kultūros
centras

„Heroinas“; „Brendimo kančios“;
„Rugiuose prie bedugnės“;
„Spąstai“; „pxI Prieš kryžkelę“;
„(Ne)vaikų žaidimai“; „Mažasis
princas“; „Šokis puodynėje arba
svajonių storulis“; „Seen“
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Monospektaklių
festivalis „Atspindys“
(2017 m.; 2018 m.)

Vilkaviškio teatrų
festivalis (2009 m.)

Lazdijai

Lazdijų kultūros
centras

„Mauglis“; „Heroinas“;
„Medinuko, vardu Pinokis,
pamokančios istorijos“; „Lifte“;
„Rugiuose prie bedugnės“;
„Spąstai“; „pxI Prieš kryžkelę“;
„Seen“; „Skrudžo gatvės angelai“

Biržai

Biržų kultūros
centras

„Heroinas“; „Brendimo kančios“;
„Rugiuose prie bedugnės“; „Škac,
mirtie, visados škac“; „Trise
valtimi“; „Mažasis princas“;
„Ežiukas rūke“; „Seen“

Žagarė

Žagarės kultūros
centras

„Barbora Radvilaitė“; „Tūla, arba
esame okupuota šalis“

Joniškis

Joniškio sinagoga,
Joniškio „Saulės“
progimnazija

„Seen“; „Kupriukas muzikantas“

Naisiai

Žagarės festivalis (2018
m.; 2019 m.)

„Seen“

„Asitežo“ spektaklių
vaikams ir jaunimui
festivalis (2018 m.)

Daugai

Daugų kultūros
centras

„Seen“

„Asitežo“ spektaklių
vaikams ir jaunimui
festivalis (2018 m.)

Kupiškis

Kupiškio kultūros
centras

„Spąstai“; „Lifte“; „Geismų
tramvajus“; „Kupriukas
muzikantas“

Festivalis „Art Do “
(2018 m.; 2020 m.)

Mažeikiai

Mažeikių kultūros
centras

„Po ūkanotu nežinios dangum“;
„Mauglis“; „Heroinas“

Birštonas

Birštono kultūros
centras

„Spąstai“; „Zuikis Puikis“

Raseiniai,
Viduklė

Rajono mokyklos

„Seen“

Kėdainiai

Kėdainių kultūros
centras

„Heroinas“; „Seen“; „Ežiukas
rūke“; „pxI Prieš kryžkelę“

Simnas

Simno kultūros
centras

„Spąstai“; „Seen“; „Skrudžo
gatvės angelai“
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Seirijai

Seirijų kultūros
namai

„Spąstai“; „Zuikis Puikis“

Merkinė

Merkinės miestelis

Merkinės miestelio šventė

Rumšiškės

Lietuvos liaudies ir
buities muziejus

„Žuvų piemuo“; „pxI Prieš
kryžkelę“

Rokiškis

„Spąstai“

Mažeikiai

„Mauglis“; „Heroinas“

Britų rašytojo Melvino Burgesso autografas ir linkėjimas
Alytaus miesto teatrui, pagal jo knygą „Heroinas“
pastačiusiam to paties pavadinimo spektaklį jaunimui
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Gastrolės JAV: Eugenijus Rakauskas, Jonas Gaižauskas, Rasa Grigutytė, Tomas Kunčinas, Inesa Pilvelytė, Ona Gudaitytė,
Eglė Juškaitė, Vidas Vaškius
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v

Alytus... Cikaga.
Miesto teatro uzsienio
gastroliu geografija
v

1994 m. Švedija, festivalis „Baltic Jubilee“. Spektaklis „Šokiai „Mėnesienoje“ (režisierė Natalija Fiodorova).
2001 m. Baltarusija, Pelesa. Alytaus miesto teatro kolektyvo ir ansamblio „Varsa” viešnagė.
2004 m. lapkričio 19 d. Lenkija, Punskas. Spektakliai „Laimingasis princas“ (režisierė ir
inscenizacijos autorė Loreta Liausaitė) ir „Škac, mirtie, visados škac“ (režisierė Dalia Kimantaitė).
2010 m. spalio 8 d. Lenkija, Augustavas. Spektaklis „Barbora Radvilaitė“ (scenarijaus autorius ir režisierius Arvydas Kinderis).
2016 m. rugsėjis JAV. Spektakliai „Coco paslaptis“ (režisierė ir inscenizacijos autorė D.
Kimantaitė) ir „American Dream“ (režisierius ir scenovaizdžio idėjos autorius Albertas Vidžiūnas); „Šokis puodynėje arba svajonių storulis“ (režisierius Jonas Gaižauskas).
2017 m. spalis Jungtinė Karalystė, Londonas. Spektakliai „Coco paslaptis“ (režisierė ir inscenizacijos autorė D. Kimantaitė) ir „Šokis puodynėje arba svajonių storulis“ (režisierius
J. Gaižauskas).
2017 m. spalis JAV, Los Andželas ir Čikaga. Spektakliai „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos“ (režisierė ir inscenizacijos autorė L. Liausaitė), „Tūla, arba esame
okupuota šalis“ (režisierė ir inscenizacijos autorė L. Liausaitė)“ ir „Spąstai“ (režisierė L. Liausaitė).
2019 m. birželis Rumunija, festivalis „Babel“. Spektaklis „(Ne)vaikų žaidimai“ (režisierius
A. Vidžiūnas).
2019 m. Sakartvelas (Gruzija), festivalis „Poti International Theater Festival“. Spektaklis
„American Dream“ (režisierius ir scenovaizdžio idėjos autorius A. Vidžiūnas).
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–
”Buti spektaklyje
.

patriotine alytiskio
pareiga“
v

Birutė Malaškevičiūtė

P

rieškario Alytuje spektaklis nebuvo egzotiškas reginys. Kultūrinį miestiečių išprusimą
pastebėjo ir įvertino to meto respublikinė spauda: „Čia reikia pastebėti, kad kelionė
autobusu iš Alytaus iki Kauno tęsiasi ne daugiau 2½ valandų. Retas alytiškis nebūna
Kaune vidutinai nors kartą per mėnesį. Vienkart alytiškis atydžiai seka iš laikraščių valstybinio teatro repertuarą. Atvykęs Kaunan alytiškis būtinai pasinaudos ir nueis į operą, baletą
ar dramą.“
Kai 1931 metų gegužės 25–26 dienomis Alytuje gastroliavo Valstybės teatras, prieš tai
„davęs“ spektaklius Marijampolėje, miestui buvo malonus kasdienybės praskaidrinimas. Patiems alytiškiams nereikėjo važiuoti į Kauną žiūrėti spektaklių, o ir įvairesnių kauniečių Alytuje pasirodė. Iš laikinosios sostinės miestą labiausiai buvo pamėgę prekybos agentai su dideliais portfeliais ir lagaminais, prikrautais įvairiausių prekių pavyzdžių. Vasaromis Alytuje
buvo galima sutikti Kauno poniučių, atvažiavusių čia pailsėti vasarnamiuose. Pagrindinis jų
dienos užsiėmimas – kas porą valandų persirengti vis kitais apdarais. O čia Kauno aktoriai…
Atvažiavus Valstybės teatrui gastrolių, alytiškiams buvo smagu, tačiau sensacingo furoro
nesukėlė. Kur kas įdomiau buvo stebėti po miestą pažirusius artistus: žaibo greitumu sklido
žinios, kuriuose miesto viešbučiuose jie apsistojo, kiek kambarių užėmė, kas su kuo apsigyveno, kur pietavo, kokius valgius užsisakė, kas iš artistų „dėl apetito“ taurelę išlenkė, kaip
elgėsi, ar labai artistės išsipuošusios.
Alytuje tomis dienomis tvyrojusią nuotaiką laikraščiai apibūdino kaip: „Niekas nesidomi
ką vaidins – visus domina tiktai faktas, jog bus rodomas spektaklis. Būti spektaklyje – patriotinė alytiškio pareiga. Ir nors spektakliai buvo statomi karių teatre, toli už miesto, vis dėlto
keletas autobusų vežiojo publiką iš miesto į teatrą ir atgal.“
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Spektakliai Alytuje buvo rodomi kur kas sėkmingiau nei Marijampolėje: čia niekas nesikumščiavo prie bilietų kasos, salėje nesėdėjo susispaudę lyg sūdytos silkės statinėje, tvarkai
palaikyti neprireikė policijos. Į komediją „Pūkio pinigai“ prigužėjo pilnutėlė salė žiūrovų,
kurie džiaugėsi jei ne pačiu veikalu, tai bent žavingu artistų vaidinimu. Dramai „Už vienuolyno sienų“ Marijampolėje iš anksto pritrūko bilietų. Žmonės jėga grūdosi į teatrą ir tik su
policijos pagalba pavyko įvesti tvarką. Spektaklis taip sujaudino kai kuriuos marijampoliečius, kad šie raudojo salėje.
Alytuje ulonų pulko salė buvo kur kas didesnė, todėl teatras joje sustatė atsivežtas dekoracijas, tai ypač pagyvino vaidinimus. Pirmą vakarą buvo rodomas labiau vykęs penkių
veiksmų spektaklis „Už vienuolyno sienų“. Prasidėjo 20 valandą, prieš tai afišose prigrasinus, kad spektakliui prasidėjus pavėlavusieji nebus įleidžiami. Baigėsi vaidinimas beveik vidurnaktį. Išvargę ir alkani artistai vakarienę buvo užsisakę vieninteliame miesto restorane.
Belaukiant artistų restorano kelneris, kad neprailgtų, slapčiomis gurkšnojo trauktinę ir ne
valandomis, o minutėmis linksmėjo. Kai kiti darbuotojai užsižiūrėjo jo linksmumo priežastį,
buvo per vėlu ką nors labai pakeisti… Visi džiaugėsi pasiekimu, kad bent jau sugebėjo iš jo
atimti trauktinės butelį.
Pasirodžius artistams kelneris nutarė parodyti savo aktorinius sugebėjimus. Prieš atnešdamas valgius ir gėrimus į stalą, šelmiškai prikibo prie vieno aktoriaus, kad su juo suvaidintų
žinomą anekdotą „Armėnų alinėje“. Visų kolegų nusivylimui, aktorius sutiko. Ir prasidėjo
inscenizacija:
– Galima pas jus pavalgyti?
– O kaipgi? Tam ir tarnaujam.
– Ko gi pas jus yra?
– Visko, ko tik tamstos norit.
– Paruoškit man šnicelį su kiaušiniu, o užkandžiui duokite…
– Atleiskite, karšto negaliu duoti, virtuvė jau nedirba. Vėlu.
– Tada duokit duonos, sviesto, rūgštaus pieno su bulvėmis.
– Su bulvėmis… su bulvėmis… Bulvių nėra.
– Tada duokit kumpio, vinigreto, pomidorų.
– Mūsų virėjas nemoka gaminti vinigreto.
– Tada duokit vietoj vinigreto šaltos veršienos.
– Veršienos pas mus nėra.
– Kas gi pas jus yra?
– Visko yra. Bifšteksas, guliašas…
– Kaip tai bifšteksas su guliašu? Juk virtuvė uždaryta.
– Visiškai teisingai, nedirba, bet pas mus nuo pietų liko mėsos, kurią galima sušildyti.
Kelneris puikiai inscenizavo anekdotą (gal žmogus trauktinę gurkšnojo ne iš neturėjimo
ką veikti, o kad sutramdytų aktorinio debiuto baimę?), tik artistai labai „skystai“ jam plojo.
Visgi tuščiu skrandžiu menas blogai virškinamas…
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