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Rengdama šį leidinį, siekiau tokių tikslų:  

aprašyti savo pedagogines teatro mokytojos patirtis; 

pagrįsti savo įžvalgas dėl mokinių motyvacijos, renkantis teatrinį 

ugdymą mokykloje,  

supažindinti su pjesių rašymo ir spektaklių kūrimo metodika;  

pristatyti teatrinę šešių metų kūrybą Konservatorijoje.  

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija yra gimnazijos tipo 

mokykla, skirta turintiems išskirtinių gabumų muzikai, 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 14-18 metų mokiniams, kurie 

mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas 

(pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos II dalį, 

vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą). 

Konservatorija turi didelę patirtį, organizuojant įvairialypę 

ugdomąją veiklą, labai aktyviai dalyvauja Lietuvos ir užsienio 

projektuose, dirba didelį šviečiamąjį darbą (ypač Vakarų regione), 

mokiniai ugdomi modernioje, specializuoto ugdymo aplinkoje. 

Mokomi daugelio muzikinių dalykų: ir privalomų (atlikimo raiška, 

bendrasis fortepijonas, harmonija, muzikos istorija, muzikos 

teorija, solfedžio), ir pasirenkamų (muzikologija, lietuvių muzikos 

istorija, muzikos kūrinių analizė, kompozicija). Tarp pasirenkamų 

dalykų yra ir sceninė raiška, dalykui tik 11 klasėse skirta viena 

akademinė valanda. Teatras konservatorijoje priskirtas 

neformaliam ugdymui, dalyką gali rinktis mokiniai 9-12 klasėse, 

jie taip pat turi tik vieną akademinę valandą. Pamokose visi 

dalyvauja meninėje veikloje.  

Meninė veikla – tai universali vaiko visuminio ugdymo priemonė. 

Ji atveria plačias galimybes pajausti ir stebėti grožį, ugdyti poreikį 

menui, jį stebėti ir pačiam kurti. 

Meninis ugdymas – neatsiejama bendrojo kultūrinio ir socialinio 
ugdymo dalis, tai mokinių tolesnio mokymosi ateityje, gyvenimo 
bei darbo, dabarties bei ateities visuomenėje kokybės ir sėkmės 
prielaida. 
Formuoju prielaidą, kad Konservatorijoje tos meninės veiklos yra 
labai daug. Taip, visų pirma, tai muzika. Muzikuodamas, 
klausydamasis muzikos, gilindamasis į teorines muzikinių dalykų 
žinias mokinys šioje mokykloje praleidžia apie du trečdalius 
darbingo paros laiko. Sudėtinga rasti laisvesnę laiko atkarpą 
kitokioms veikloms, nors gal ir mėgstamoms, pvz.: sportui, dailei, 
teatrui. Kiekvienais mokslo metais vis ieškau būdų, kaip ir kuo 
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sumotyvuoti mokinį pasirinkti teatrines veiklas. Paragintas ateiti į 
teatrą, dažnas turi atsakymą – reikia groti (suprask, negrosiu, 
netobulėsiu, didžiu atlikėju netapsiu ir prarasiu galimybę išgirsti 
prasmę šiais laikais prarandantį profesionalumo įvertinimą 
“Bravo!”). Tad kam reikalinga teatro pamoka, ugdymas teatru, 
jeigu Tavoji aplinka ir pasirinkimas – muzika, muzika!  
Kam reikalinga teatro pamoka – atsakymas „Gerosios mokyklos 
koncepcijoje“:  
savirealizacija, visos vertybės, kaip pateikti save, suvokti savo 
savivertę; 
nėra spaudimo, prievartos, agresijos, kalamų žinių; 
atradimų džiaugsmas, kūrybinė plotmė. 
 
Pirma, kuo pavyksta sudominti mokinį – nebus kalamų žinių. 
Antra, kad dažnai būdamas scenoje mokinys sumažins scenos 
baimę ir jos intensyvumą (tiktų terminas „prisijaukins baimę“), ir 
mažiau gabus mokinys galės patirti sėkmę ir kūrybinį atradimą. 
Trečia, teatro pamoka yra grupinis darbas, o jei dar grupės nariai 
geranoriški vienas kitam, visi jie sieks gero rezultato – taps 
atsakingais vieni už kitus, mažės mokinio nepasitikėjimas savimi.  
Mokiniai geriau pažindami vieni kitus įgis pscichologijos žinių. 
Ketvirta, teatrinėse veiklose susidurs su tikriausia kūryba, kurios 
taip trūksta asmenybės ūgčiai, nes muzikiniuose dalykuose 
mokinys gilinasi į atlikimo techniką (tik kai gerai ją išmoksta, gali 
iterpretuoti ir improvizuoti). 
Penkta, teatrinį ugdymą puikiausiai bus galima susieti su mokinių 
atlikėjiškos raiškos ugdymu (ir su vokaliniu, ir su instrumentiniu). 
Taip pat mokinio asmenybė galės augti, kuriant muziką 
spektakliui. 
 
Šią galimybę pilnai suvokiau 2014 metais (Konservatorijoje teatro 
mokytoja dirbu nuo 2010 m.).  
Dvyliktokų, kurie pasirinko A. Gaižausko pjesę “Koridoriaus 
vaikai” teatro grupė vadinosi “Tragedija”. Muziką šiam spektakliui 
kūrė dvi mokinės. Muzika, skambėjusi spektaklyje, tapo vienu iš 
prasmingų šio spektaklio pasirinkimų. Teatro grupėje buvo keli 
ypatingus gebėjimus vaidybai turintys mokiniai. Didžioji dalis šio 
spektaklio kūrėjų pasirinko muzikines aukštojo mokslo 
programas, bet dvi šios grupės aktorės jau keli metai Lietuvoje 
dirba teatro pedagogėmis. 
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2015 m. buvo pastatytas spektaklį pagal S. Nėries poemą “Eglė – 
žalčių karalienė”. Eglę vaidino smuikininkė. Spektaklio 
kulminacijoje buvo nukirpti jos tikri plaukai, o galva 
gobturiuojama nuometu. Prakeikusi savo vaikus, Eglė smuiku 
atliko “Eglės raudą” iš E. Balsio baleto “Eglė žalčių karalienė”. 
Stipru, įtaigu, organiška (aktoriams mėgėjams yra itin sudėtinga 
organiškai suvaidinti stiprias emocines vietas spektaklyje). 
Smuiko rauda tapo puikiu sprendimu. Svarbu, kad muziką ir 
šokius spektaklyje sukūrė mokinė (Konservatorijoje pasirinkusi 
fortepijono specializaciją), kuri dabar LMTA studijuoja kompoziciją 
ir šiuo metu jau yra Lietuvos kompozitorių sąjungos nare.  
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“Nebaigtas dienoraštis” pagal V. Račicko apysaką. Pastatytas 

2017 m. Inscenizuoti šį literatūrinį kūrinį pasirinko mokiniai. Tik 

šį kūrinį, jokių kitų pasirinkimų! Tai buvo spektaklis, kurio 

pastatymui prireikė daugiausiai laiko. Apsispręsta, kai mokiniai 

buvo 10-oje klasėje, 11-os klasės pabaigoje prasidėjo repeticijos, o 

12-oje klasėje, balandžio mėnesį, jis buvo pirmą kartą parodytas. 

Vaidintas projekte, kurį Konservatorija pasiūlė Klaipėdos m. ir 

Pagėgių savivaldybės mokyklų mokiniams (2017 m. gegužės 10 d. 

savižudybių prevencijai skirtas projektas - spektaklis su diskusija 

pagal V. Račicko apysaką „Nebaigtas dienoraštis“). Šiame projekte 

spektaklį išvydo apie 300 jaunų žmonių. Žinant spektaklio fabulą 

(Deivė Tauraitė nusižudo), jautriausiu ir emocingiausiu sprendimu 

tapo spektaklio finale trombonu atlikta muzikinė frazė iš P. 

Čaikovskio baleto „Spragtukas“. Toks sprendimas buvo skirtas šių 

mokinių klasės draugui, trombonininkui, kuris pabaigė savo 

gyvenimą devintoje klasėje, prisiminti ir pagerbti. 
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Dailininkė Birutė Stanienė 
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Spektaklio “Amy Winehouse: trumpo gyvenimo fragmentai” 

premjera įvyko 2018 m. birželio 4 d. Spektaklį sukūrėme su 12-ų 

klasių mokiniais: 11 aktorių, 1 instrumentalistas, 1 apšvietėjas, 1 

garso režisierius. 

Ši grupė buvo itin kūrybinga, su ja buvo rodytos atviros 

integruotos teatro ir anglų kalbos pamokos. Laiko turėjome 

nedaug – tik vienus mokslo metus, kuriuose buvo numatytos 33 

akademinės valandos, skirtos teatrui. Pirmosios pamokos buvo 

orientuotos į pjesės temos paieškas, siūlymų būta įvairių. 

Dramaturgija, kurią parašė Lietuvos ar užsienio kūrėjai, jų 

nesudomino, mokiniai norėjo savų herojų, siekė pristatyti tuos 

demiurgus, kurie patiems buvo artimi ir tapo jų autoritetais. 

Pamažu išsikristalizavo mintis, kad teatre jie nori gilintis į britų 

soul/pop/džiazo dainininkės Amy Winehouse (1983-2011 m.) 

gyvenimą ir kūrybą. Dainininkę gyvenime supo blogos reputacijos 

žmonės, ji svaiginosi alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis. 

Jos muzikine karjera nuolat rūpinosi tėvas, kuris dažnai elgdavosi 

egoistiškai. Mokiniai žinojo jos biografiją, buvo apmąstę Amy 

problemas ir daugeliui jų jos rūpėjo. Jos balsas žavėjo, tekstai 

kerėjo, o sukurta muzika pakylėdavo. Grupėje buvo ir tokių, kurie 

priešinosi ir kurti spektaklio apie Amy nenorėjo. Džiugiausia, kad 

sutiko, o po premjeros džiaugėsi savo patirtimis ir visų bendru 

kūrybiniu darbu. Bet, svarbiausia, savo grupėje mes turėjome 

merginą, kuri mėgo dainuoti Amy dainas ir Konservatorijoje 

mokėsi džiazo ir populiariosios muzikos skyriuje vokalo. Ji 

koncertuodavo su savo klasės draugu, gitaristu, kuris jos 

atliekamoms Amy dainoms spektaklyje ir pritarė gitara, Tad, 

turėjome puikią teatro ir muzikos dalykų integraciją. Paminėsiu ir 

stiprų pagrindinės aktorės išorės panašumą į Amy.  

Bet šis mokinių pasirinkimas tapo vienu iš sudėtingiausių 

režisūrinių ieškojimų, nes apie Amy nebuvo nei knygos, nei pjesės, 

tik dokumentinis Asifo Kapadijos filmas apie ją bei straipsniai 

spaudoje. Tiesa,  pjesė buvo - 11 Beneliuxo šalių autorių bendras 

kūrybinis darbas „Raudonas kambarys“ (kai spektaklis pagal ją 

buvo pastatytas Kopenhagos karališkajame teatre, prieš pat 

premjerą, Amy tėvas Mitchelas Winehousas ją užprotestavo). Mes 

parašėme savo pjesę. Reikėjo rasti tą filosofinį rakursą, kuris 

nesumenkintų daininkės gyvenimo ir kūrybos, nepaverstų kūrėjų 

šališkais moralistais… 
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Itin svarbus spektaklio kūrime buvo režisūrinis sprendimas. 

Pradžią jam davė vienas iš mokinių. Jis šalia atlikėjos įsivaizdavo 

kažkokius du mistinius komentatorius. Taip gimė du demonai. 

“Nebūtinai Amy demonai, kiekvieno iš jūsų – taip pat” (citata iš 

spektaklio). Dainininkės Amy Winehuose gyvenimas buvo 

trumpas, bet audringas, o teatrine kalba papasakoti apie ją 

norėjosi daug. Scenografijos detalė – šulinio volas – kėlė ne 

vandens kibirus, o atmatuodavo balto audeklo gabalą, kuris 

įvairiose scenose formavo skirtingas metaforas (vestuvinė suknelė, 

kokainas, raudonas kilimas, tamdomieji marškiniai ir kt.). Audinio 

gabalai buvo skirtingų ilgių. Šis sprendimas padėjo atsirasti ir 

spektaklio pavadinimui “Amy Winehuose: trumpo gyvenimo 

fragmentai”.  

Dramos Antikoje paprastai prasidėdavo prologu (veikalo dalis nuo 

pradžios iki choro atėjimo). Prologu spektaklį apie Amy pradėjome 

ir mes. Kiekvienas scenoje sėdintis aktorius tekstu pristatė savo 

santykį į Amy Winehuose. 

“Ir mes niekada nesužinosime, ar Amy pasirinko savo vidinius 

demonus, ar demonai pasirinko Amy”, - citata iš anonso apie 

spektaklį. 

Kadangi spektaklyje naudojome dokumentinius kadrus, Youtube 

kanalas, peržiūras užblokavo. Nufilmuotas spektaklis, stipriai 

sumažinta raiška, įdėtas į kitą talpyklą. 
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Mokiniai, ugdomi teatru, mano manymu, privalo gauti bazines  

žinias, kaip kuriamas spektaklis (apie vaidybą, sceninę kalbą, 

režisūrą, judesį, improvizaciją, scenografiją, kostiumus, teatro 

suvokimą ir kt.). O jeigu jie turi dideles ambicijas ir patys nori tą 

pjesę parašyti, jie turėtų būti supažindinti ir su dramos rašymo 

pagrindais (galimomis fabulomis, jų vystymu, vienos 

scenos/įvykio rašymu, konfliktu, charakteriu ir kt.). Kaip rasti 

laiko viskam?! Jeigu mokiniams būtų skirtos bent 3 savaitinės 

valandos, tada - įmanoma. Aš nemanau, kad teorinė dalis turėtų 

atimti praktinio veikimo laiką ir džiaugsmą. Teoriją visada galima 

aptikti praktikoje . Pagrindiniai sėkmės kriterijai yra: motyvacija, 

bendrystė, atsakomybė, ir, svarbiausia, tema, idėja, režisūrinis 

sprendimas turi patikti patiems mokiniams. Tik tuomet jie renkasi 

į papildomas repeticijas ir, laukdami rezultato, vienas kitą 

motyvuoja ir drausmina. 

 

Kokia gi ta manoji pjesės rašymo metodika? 

Pradėsiu nuo to, kad aš su savo mokiniais nepretenduodame tapti 

dramaturgais. Turėdamas dramaturginį išsilavinimą, kūrėjas turi 

ir tuziną žinių, žino pagrindines dramaturgijos taisykles ir jomis, 

tikėtina, vadovaujasi. Bet teatro mokytojas nėra dramaturgas, kuo 

taps jo mokiniai, dar nėra aišku. Taip, kažkokiomis taisyklėmis 

mes vadovaujamės, bet eksperimentuojame ir labiau 

pasikliauname intuicija. Atidžiai gilinamės į kiekvieno kūrėjo 

pasiūlytą idėją – daugiau ar mažiau vertingą (kartais ir gana 

keistuose pasiūlymuose, tokiuose, kurie yra stipriai nutolę nuo 

pjesės fabulos, gali rasti kažką naudingo, nes dažnai mokinys 

nesugeba teisingai suformuluoti savo minties, bet, kai išsigrynini 

ją – “tarp pelų randi grūdą”). 

Vaizdinį mokytojo mąstymą nuolat papildo mokinių - aktorių 

vaizdinis mąstymas, kurio pamatu būna jų kultūrinės patirtys, 

gyvenimo stebėjimai ir asociacijos. Tad ir mano, ir mokinių 

gyvenimo ir scenos praktikos tampa labai svarbiomis. 

Kiekviena istorija turi savo ašį, apie kurią sukasi visas pjesės 

mechanizmas. Mokiniams visada sakau, kad tik mes galime 

pakreipti siužetą taip, kaip norime, nes yra daugybė pasirinkimo 

galimybių, šimtai sprendimų. Bet svarbiausias yra tas 

sprendimas, kuris padeda tiksliau atskleisti idėją. 
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Ir aktoriai profesionai, ir mėgėjai, ir mokiniai, kurie bendrojo 

ugdymo mokyklose yra ugdomi teatru, siekia tų pačių tikslų – 

sukurti įsimintiną, įdomų ir patrauklų spektaklį, tokį, kuriame 

žiūrovą paverstų ne abejingu stebėtoju, o dalyviu, kuriam įdomu 

ir kuriam rūpi, kas gi vyksta scenoje ir kuo tai baigsis. Visuomet 

ieškome nepasikartojančios teatrinės formos, kuri geriausiai 

atlieptų turinį. 

Dramaturgija – taikomasis rašymas, jis tampa gyvas tik repeticijų 

ir spektaklių metu. Mes savo pjesę ir padarome “gyva” repeticijų 

metu. Viskas vyksta beveik sinchroniškai: ir pjesė ar inscenizacija 

parašyta, ir spektaklis sukurtas. Visos teatrinės veiklos yra 

nuolatinėje tėkmėje, ir niekada negali žinoti kokių naujų patirčių 

ir idėjų gausa bus praturtinta nauja repeticja, kokiu dialogu ar 

monologu bus papildyta pjesė. 

M. Ivaškevičiaus pjesė “Išvarymas”, kurią Lietuvos nacionaliniame 

dramos teatre pastatė O. Koršunovas, buvo praplėsta aktorių 

improvizuotais dialogais, jų nebuvo pačiame literatūriniame 

kūrinyje (į šį spektaklį kviesdavau visus teatro mokinius, į Vilnių 

pamečiui vykome net keturis kartus ), ir šios improvizacijos buvo 

įdomesnės už dramaturgo parašytą literatūrinį tekstą. 

S. Sigitas Parulskis: “Stengiuosi nežiūrėti spektaklių pagal mano 

tekstus. Na, vieną kartą per premjerą iškenčiu pragarą, paskui… 

Teatras – kolektyvinė kūryba, nieko nepadarysi. Kita vertus, 

teatras interpretuoja tekstą, ir tos interpretacijos kartais būna 

labai įdomios.” (D. Šabaševičienė “LNDT – spektaklis pagal S. 

Parulskio pjesę „Julija“). Taigi, mes savo kūryba autorių 

neerziname, stengiamės kurta patys. 

Pamenu atvejį, kai mokiniams pasakojau, kokios svarbios yra 

aplinkos ir žmonių stebėjimo patirtys (apie tai kalbėjau kiekvienoje 

teatro grupėje), būsimajame spektaklyje mokiniai turėjo vaidinti 

asocialius asmenis. Vaikinai, gavę tų asocialiųjų vaidmenis, bandė 

pažinti juos aktyviai su jais bendraudami ir mėgindami kuo 

daugiau apie juos sužinoti.  

Metodikų, kaip parašyti pjesę ar pastatyti spektaklį yra daug. Bet 

kiekvienas randa savąją, ir ji jam būna geriausia, nes rasta 

praktinio kūrybinio darbo metu. 

 

Pateikiu pjesės rašymo struktūrinę schemą: 
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P. Cvirkos pasaką “Juodoji tetulė” inscenizavome 2018 m.  

Garsų spektaklis. Kiekvienas kūrė garsus: instrumentu, balsu, 

beldimu, vamzdžiu, popieriaus lapu. Šiuolaikinės muzikos ir 

teatro sintezė   
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2019 m. birželio 14 dieną mokyklos bendruomenei buvo parodytas 

dokumentinio teatro spektaklis “Geležinkelio bėgiais atgal”, skirtas 

Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Teatrine kalba buvo papasakotos 

septynių mokyklos bendruomenės narių šeimų tremties istorijos. 

Pasakojimus iliustravome to laikmečio nuotraukomis. 
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2019 m. spektaklis “Bossa Novos skrydis”. Iš paviešintos 

informacijos mokyklos tinklapyje ir FB paskyroje: 

“Mėgstu Bossa Nova muziką. Jaunystėje, klausydama dainos 

“Mergaitė iš Ipanemos”, fantazijose regėjau šiltą vėją, karštą šalį ir 

romantinius dviejų žmonių santykius (aktualiausias to amžiaus 

tarpsnio vizijas). Tada dar nežinojau šios dainos nuostabios 

atsiradimo istorijos, kuri iš lūpų į lūpas yra perpasakota taip, kaip 

aprašysiu. Dainos autoriai Antonio Carlos Jobim ir Vinicius de 

Moraes kiauras dienas mirkdavo Veloso kavinėje Rio de Žaneire, 

Brazilijoje. Kas rytą pro kavinę į pajūrį traukdavo vietinė gražuolė 

Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto. Jos grožio sužavėti vyrukai 

kasdien atbėgdavo į Veloso pavėpsoti į gražuolę, kol vieną 1962 m. 

rytą, tiesiog ant servetėlės, čia pat kavinėje, buvo užrašyta ši 

daina, išgarsinusi Bossa Novą visame pasaulyje. 

Idėją trumpam muzikiniam spektakliui “Bossa Novos skrydis” (t.y. 

režisūrinį sprendimą) galvoje pagimdė kita daina “Kovo vandenys”. 

Mus visus, gyvenančius skirtinguose žemynuose, nevienodus 

kūno spalva, tautybe, temperamentu, profesija, vienija amžinas 

ėjimas ratu nebūties link, o puiki muzika padovanoja šioje 

kelionėje bendrystę. 

Ir visi mes susitikom Rio de Žaneiro Antonio Carlos Jobimo vardu 

pavadintame oro uoste – mes personažai, ir mes žmonės!”. 

Spektaklį kūrėme su džiazo ir populiariosios muzikos vokalo 

mokytoja metodininke Livija Trakumiene, ji ir pasiūlė mintį, kad 

būtų tikslinga ir prasminga sujungti Bossa Novos žanro atliekamą 

muziką su teatru. Pavyko. Kūrybinis darbas teikė didelį 

malonumą, mokiniai patys sugalvojo veikėjus, jų charakterius, 

rado subtilias psichologinio teatrinio bendravimo tarp veikėjų 

sąsajas. Taip gimė: magė, stiuardesė, apsaugininkai, kunigas, 

akloji, valytoja, japonė ir padykęs džiazuojančių, keliaujančių 

muzikantų trejetas.  

Trys šios grupės nariai pasirinko studijuoti vaidybą. O aš 

sugalvojau, kad šiomis patirtimis galime pasidalinti su kitomis 

mokyklomis. 2019 m. parengėme paraišką projekto “Erasmus+ 

KA1 “Mokymo(si) kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi 

bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 

mokymo patirtimi” finansavimui gauti. Teikėme jį Švietimo 

paramos centrui, po trečio teikimo lėšos Konservatorijai buvo 
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skirtos. Vykdysime projektą su Portugalijos, Ispanijos ir Turkijos 

mokyklomis, darbą jau pradėjome. 

 

Knygoje noriu prisiminti ir paminėti kasmetinius kalėdinius 

teatralizuotus bendrojo fortepijono skyriaus ir teatro mokinių 

koncertus, kurie suvienydavo mus visus ir buvo visų laukiami. 

Tarp 19-23 koncertinių numerių fortepijonui įsiterpdavo 

trumpučiai vaidybiniai etiudai (Antikos, etiketo, Omaro Chajamo 

poezijos, pasakų temomis). Tokių koncetų buvo septyni. 

 

 

2015 m. 
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2016 m. 
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2017 m. 
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2019 m. 
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Sukurtų spektaklių apžvalgą baigiau. 

 

Leidinio pradžioje minėjau, kad leidinyje noriu “pagrįsti savo 

įžvalgas dėl mokinių motyvacijos, renkantis teatrinį ugdymą 

mokykloje“.  

2018 m. po spektaklio “Amy Winehouse: trumpo gyvenimo 

fragmentai” apklausiau mokinius, ką jiems davė teatrinis 

ugdymas. Pristatau grafinius vaizdus: 
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Norėdama dar kartą patikrinti savo prielaidas, ar teisingai 

motyvuoju mokinius, prognozuodama jų būsimas pozityvias 

patirtis teatriniame ugdyme (psl. 3), jau rašydama šį leidinį, 

sugalvojau juos apklausti dar kartą. Pasiūliau iš retrospektyvinio 

atskaitos taško dar kartą įvertinti bendras kūrybines teatrines 

veiklas, kuriant spektaklį „Amy Winehouse: trumpo gyvenimo 

fragmentai“ (šie mokiniai Konservatoriją baigė prieš trejus metus). 

Paprašiau, kad atsakytų į du klausimus: 

kuo įsimintinos Tau šios patirtys buvo kuriant šį spektaklį, kai 

buvai neatsiejama viso to dalis;  

ar davė šios patirtys naudą Tavo tolimesniame gyvenime 

(studijose, darbuose,  planavime, projektiniuose darbuose ir kt.). 

Jeigu taip, tai – kokią. 

Atsakymai: 

Domas Saulevičius (LMTA, IV bakalauro studijų kursas, atlikėjo 

raiška, vokalas): 

“Tai buvo mano pirmasis rimtas spektaklis, todėl jis užima svarbią 

vietą mano atmintyje. Niekada nepamiršiu to kūrybinio 

pasisekimo, kai staiga vietoje sukuriame stebuklą ir visi kartu 
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džiaugiamės. Ir gabaliukas po gabaliuko, tarsi plastelinu, lipdome 

mūsų “Amy”. Prisiminsiu ir didžiulę frustraciją, kai neišeina, 

nesigauna. Apima siutas ir kankina kūrybinė kančia, kuri vėliau 

duoda ir vaisių. 

Kadangi tai buvo pirmasis rimtas spektaklis, ši patirtis leido 

susipažinti ir su iššūkiais, kurie kyla jį kuriant. Taip pat darbas 

komandoje buvo neatsiejama šio spektaklio dalis, tad galėjau dar 

kartą pažinti savo klasės draugus, pamatyti juos kitame amplua”. 

 

Eglė Bertauskaitė (City University of London, žurnalistikos 

studijų II kurso studentė, dirba viešbutyje jaunesniąja vadovo 

padėjėja) 

“Manau, jog labiausiai įsimintina emocija šiai dienai yra pačio 

spektaklio premjera ir emocija po jos. Spektaklio kūrimo metu 

pastebėjau, jog tarp mūsų, spektaklio dalyvių, užsimezgė 

ypatingas ryšys ir didesnis pasitikejimas vienas kitu. Taip pat buvo 

labai smagu ir įdomu pažinti ir Jus, kaip režisierę, stebėti Jūsų 

kūrybinį procesą.  

Negaliu įvardinti konkrečios naudos, kuri tiesiogiai darė ar daro 

įtaką man, tačiau galiu drąsiai sakyti, jog būtent spektaklio 

kūrimo metu tai paskatino mane “išlipti” iš savo komforto zonos, 

labiau pasitikėti veiksmais, kuriuos darau ir savimi”. 

 

Regimantas Gabšys (LMTA, IV bakalauro studijų kursas, atlikėjo 

raiška, vokalas): 

“Įsimintina tai, kaip dirbome visi kartu, prisidėjome daugiau ar 

mažiau padėdami vienas kitam. Bendras darbas vieną su kitu tik 

suartino, padėjo atsiskleisti kiekvienam savotiškai, todėl, mano 

manymu, dėl šių dalykų spektaklis ir įvyko. 

Taip, tikrai davė ir davė ne tik iš spektaklio kūrimo, bet ir Jūsų 

paskaitų. Docentė Adrija Čepaitė labai džiaugėsi ir gyrė mus, 

šimkiukus, kad turime aktorinių gabumų. Vaidyba yra pagrindinis 

ir neatsiejamas dalykas tokioje specialybėje kaip mano ir tą 

suvokiu vis dažniau dalyvaudamas operų pastatymuose, operos 

studijos paskaitose”. 
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Aistė Drakšaitė (LMTA, IV bakalauro studijų kursas, atlikėjo 

raiška, smuikas): 

“Visas procesas, kuriant spektaklį, tuo metu tapo antru gyvenimu. 

Net pasibaigus repeticijoms, mąstydavai, kaip galėtum kitaip 

pristatyti savo personažą, kaip perteiki savo bendravimą, nes 

norisi natūralumo. Pamenu paskutines repeticijas, kuomet visi, po 

jų permirkę jauduliu, tiesiog nenorėjome skirstytis, todėl 

kalbėdavomės, ir nesvarbu, kad kažkada anksčiau vieni į kitų 

pusę nenorėjome žiūrėti, visa šita patirtis nors ir neilgam, sujungė 

jaunus žmones. Be abejonės, šis spektaklis ir jo procesas buvo 

naudingas man, kaip bręstančiai asmenybei. Šiandien pastebiu, 

jog po spektaklio kitaip pradėjau žiūrėti į aplink esančius žmones. 

Matyti, kaip šalia esantis žmogus gali persimainyti ir tapti kitu, 

suprasti, kokios jautrios asmenybės esame ir kaip puikiai mokame 

pasislėpti, netgi nuo savęs”. 

 

Smiltė Murencevaitė LMTA, IV bakalauro studijų kursas, atlikėjo 

raiška, vokalas): 

”Buvo įdomu susipažinti su Amy Winehouse kūryba ir gyvenimu. 

Buvau nemačiusi filmo, apie Amy gyvenimą, tačiau spektaklio 

dėka peržiūrėjau kelis kartus. Buvo laikotarpiai, kai nieko, 

išskyrus jos dainas, neklausydavau. Labai patiko kurti su 

bendraklasiais, nes daugiausiai muzikuoju scenoje viena. 

Komandinis darbas buvo nauja, smagi patirtis. Nors buvo 

laikotarpis, kai neturėjau motyvacijos ateiti ir vaidinti mažus 

etiudukus, sceneles. Atrodė, kad tai ne taip vertinga. Net nežinau, 

kada įvyko tas lūžis, kai visi pradėjo noriai lankyti, susiėmė ir jau 

repetavom galutines repeticijas, prieš pat spektaklį. Tikrai labai 

džiaugiuosi, kad viskas galiausiai pavyko ir įvyko!  Tikrai manau, 

kad davė. Pats spektaklio principas, kūrimo užkulisiai. Tai apie ką 

nešnekama, kas lieka antrame plane, ko nemato žiūrovas. Visas 

tas laukimas užkulisiuose, kaupimasis savo naujai scenai. Svarbu 

žinoti savo taškus, kurti personažą. Dabar ši užduotis laukia 

kuriant spektaklį operos studijoje. Aišku, prisidės dainavimas, 

spektaklis planuojamas ilgesnis. Tačiau tas ruošimasis, laukimas, 

komandos bendro tikslo siekimas, manau, bus panašus. Ir 

norėčiau papildyti, kad spektaklis apie Amy turbūt buvo pirma 
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vaidybinė patirtis scenoje. Jei po šio spektaklio kurtume dar 

kažką, manau, būtų daug aiškiau, ko iš mūsų norima ir ko norime 

patys”.  

 

Knygos pabaigoje publikuoju vieną su mokiniais parašytą pjesę. 

“Parafrazė”, parašyta 2019 m., ji taip ir neišvydo scenos, nes 

pasaulį okupavo Covid-19 pandemija. Nežinau, ar pavyks ją 

pastatyti su kitais mokiniais, nes kiekvienas personažas buvo 

kurtas būtent tos grupės aktoriui. Ir temą šiai pjesei surado jie 

patys, nes norėjo kalbėti apie tai, kad šiame skubos laikmetyje 

mąžta poreikis klausytis rimtą, gerą muziką. Labai gaila, kad 

nepavyko, nes mokiniai buvo itin gabūs ir motyvuoti. Pats 

laikmetis visus ir sustabdė . 

 

PARAFRAZĖ 

 

(Vieno veiksmo pjesė) 

Veikėjai: 

Ryža 

Blondė  

Tyla (garso operatorius ir prodiuseris) 

Direktorius (kreipiamasi į jį tik vardininko linksniu) 

Magė Nadežda-Odežda 

Johanas Sebastijonas Bachas 

Ponia Anna-Magdalena Bach 

Volfgangas Amadėjus Mocartas 

Antonijus Saljeris  

Moteris (Direktoriaus buvusioji) 

Dvi Merginos (balsas ir violončelė) 

Kurjeris 

 

 

Šiuolaikinis ofisas (kartu ir garso įrašų studija), sienos 

apkabinėtos plakatais, diplomais, suvenyrais ir kitu šlamštu.  

Sofutė, pora kėdžių, staliukas.  Scenos priekyje stovi skulptūra 

„Trys vamzdžiai“, galėtų kabėti firmos šūkis-moto „Jei vienam tau 
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negerai – nuotaiką taisys vamzdžiai“. Šalia durų stovi spinta ir 

soliarumo aparatas. Šone – elektrinis klavišinis instrumentas arba 

pianinas. 

 

1 scena 

 

Rytas po išgertuvių studijoje, bet dar tamsu.  Mėtosi buteliai ir 

šiukšlės. Tyla, Ryža, Blondė įsitaisę netikėčiausiose vietose (Tyla 

miega soliariume). Iki įeinant direktoriui, girdisi parpimas. 

Įbėga Direktorius, tamsoka, tad, esančiųjų ofise nemato.  Telefono 

skambutis. 

 

Direktorius: 

- „Trys vamzdžiai“ klauso. Kurioje vietoje užlūžote? Mmmm... Šiais 

laikas visokių kuriozų būna... Taip, taip… Vienam draugeliui tai 

taip buvo -  60 km. per valandą greitis, nu ir, nuo smūgio 

užsitrenkė durelės – sėdi mašinoj ir kuku...Mmmm... 

supratau...Tai siunčiam meistrelį...atrakins...nurimkit, 

atrakins...100 euriukų. Taip sakant, „jei užklynijo spynelė – 

vamzdžiai daro tą darbelį...Cha, cha...Adresas?..Nuošliaužų gatvė? 

Prie „Norfos”, ok...Žinoma...Viso... Ir - jums...Taip, išgirdote gerai– 

100! 

 

Vėl suskamba telefonas. 

Direktorius: 

- „Trys vamzdžiai“ klauso. Malonu, malonu, taip, taip, 

nepamiršau...O jūs ką abejoooojate mūsų galimybėmis?! Mes gi, 

praktiškai, geriausi respublikoje, pas mus eilės prie užsakymų 

ilgiausios. Kaip tai opera - nuobodu? Labai net nenuobodu...Net 

labai nenuobodu, net...labai... Siūlom „Žalgirio“ areną, teeen, 

žinot, kokios galimybės... Aną kartą vaiduoklį iš pačio viršaus 

nuleidom, net priešgaisrinė prie mūsų kabinosi...Ne, jūs net 

neabejokit...Net nebandykite abejoti!! Tai, aišku, orkestras 

pasirengęs! Aš suprantu, kad tai svarbiausia dešimtmečio 

premjera. Kodėl perleisti statyti kitiems... Ne, ne, ne, jokiu 

būdu...Muzikos autoriai…Patys geriausi, didžiausios žvaigždės… 

Kas tokie? …Moz…Mocartas…, Bachas…,Rosinis...Aišku, galėsiu 

visus sukviesti, aš garantuoju tai bus didžiausios sėkmės 

sulaukęs kūrinys istorijoje! Tai jums sėkmės… “Neaplanko jūs 
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žiūrovas – „Vamzdžiai“ traukia jums gerovę“. Cha, cha. Gi susitarta 

– dalinis projekto finansavimas, rėmėjai – dar dešimt sukrapšto, 

bet ir to neužteks, dar – penkiolika...Taigi, buvom viską 

aptarę...Viso, viso... 

(Padeda ragelį). 

- Kaip sunku šiam laikmety su žmonėmis susitarti. Kiekvienas tik 

savęs žiūri. 

 

Tyla neiškentęs atsikrenkščia. Direktorius įvertina situaciją: 

- Ne, nu jūs ir vėl... Tik šventės su didžiausiais užsakymais - šalia, 

o jūs vėl lėbaujat... Savaitgalio, tipo, negalėjot sulaukti... 

Ryža: 

- Direktorius, bet šiandien sekmadienis, prašėt padirbėti ir vakar, 

ir šiandien... 

Direktorius: 

- Užkniso, išbirbinsiu visus iš darbo. Eilė, eilė už durų laukia 

dykaduonių, norinčių lengvo euro! 

Ryža: 

- Direktorius, bet jie - be muzikinio visi... 

Direktorius: 

- O tavo koks muzikinis – MUZIKALKĖ, tipo? 

Nu, taip, baigiam...taigi šventės, eurai kišenes užkišti bando. Cha, 

cha...Nu, gerai, baigiam... 

Dirbam... Girdėjot tuos išvardintus kūrėjus...kviečiam...Ryža, 

žadėk didelį pinigą, o mes savo jau atsiimsim po to... 

Blondė: 

- Direktorius, o kas jie tokie... 

Direktorius: 

- Muzikai jie dideli, muzikai. O muzikas nėra mužikas! Muzikas 

tau nekoks mezgėjas! Verskis Google ir ieškok. 

Blondė (ieško teelefone): 

- „Bakas – „Prabilo V. Bakas – įvardijo pasitraukimo iš valstiečių 

motyvus ...“ (aktorių vertinimai) 

- „Ričardas Bachas – JAV rašytojas, filosofas, publicistas, 

aviatorius...“ (vertinimai) 

- „Jonas Bachas, gimė 1685 m. kovo 21 d. Eizennache. Visi šios 

giminės atstovai buvo nepaprastai muzikalūs...“ 

Direktorius: 

- Kada, kada! 
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Blondė: 

- ...1685... 

Tyla: 

- Ką darom? 

 

Įsivyrauja tyla   

 

 

Tyla: 

- Pažįstu Nadeždą-Odeždą, su dvasiom ji, Direktorius, dirba, kitoj 

studijoj, pas Vidimą, nu, žodžiu, ten, kur baldus aptraukia, ten - 

pusbrangiai akmenys visokie, dar gyvūnus lyg tai kerpa, ar ten 

frizuoja, ar ten viešbutis katėms, kažkas tokio… 

Direktorius: 

- Kviesk… 

Tyla (surenka numerį): 

- Labas, Didžiausioji mage Nadežda-Odežda, nu man jau 

reikia…Ne, ne apie tai…pameni sakei, jei reiks ir patį Kurt Cobainą 

tumpam prikelsi…Nu reikia, ne, ne, ne Cobaino, kito, irgi 

kompozitorius, nu, skubėk pas mus…Mums vamzdis pareina… 

 

2 scena.  

 

Įeina Nadežda-Odežda. 

Ofise maloniai ir jaukiai sėdinčius ant sofkutės bendradarbius 

suglumina trumpas elektros junginėjimasis ir šviesų blykčiojimas. 

Išnyksta šviesa, tamsu. Pasigirsta muzika. Po trumpos minutės, 

jau ant laiptų sėdinčią Nadeždą-Odeždą apšviečia prožektorius.  

 

Nadežda-Odežda: 

-Spasibo, užteks muzikos.  

Direktorius: 

- Laba diena, Odežda, jūs labai greit sureagavot, malonu. 

Nadežda-Odežda: 

- Zdrastvuitie. Da, man irgi malonu. bet - jei tik žinotumėt. (hahah) 

Direktorius: 

- A, tai dėkui, reiškia galėsit mums padėti? 

Nadežda-Odežda: 
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- Nu, šiaip aš to nedaryčiau. Tai blogas darbas, ir tik aš žinau, ar 

jum pasiseks. Bet, kadangi nesu šventuolė... mano kolegos ten 

įvairesniais darbais užsiima... Kaip žmonės galvoja – juoda 

(kabutes rodo) ir balta (kabutes rodo), kad yra, tai padėsiu. Nors 

gyvianimas yra ta vieta tarp juodo ir balto. Tas momentas - Čia ir 

dabar, čia ir dabar - kai čia reikėtų kažką protingo dabar pasakyt... 

(tyla). Gerai, jei remiamės šita teorija, tai aš jum padėsiu, nes aš 

darysiu ir baltus darbus, ir dar juodus, nu - jum padėsiu. Tai ir 

palaikysiu tą žmonių gyvenimo harmoniją. 

Tyla: 

- Pala, o kokią sakėt ateitį matot? 

Nadežda-Odežda: 

- O ko norėtum? Kaip sveikinimo koncerte - bus Pugačiova, 

Merkuris, Žalgirio arenos administracija. (hahah) nu tipa, bus 

vaizdų. 

Tyla: 

- Gerai, tai kaip ir tarėmės dėl paslaugų, tai ką turėtumėm mes čia 

padaryti? 

Nadežda-Odežda: 

- Cha, nežinau, o kaip jum atrodo? 

Blondė: 

- Tai jei jie visi seniai mirę, negi mes juos prikelsim? 

Direktorius: 

- Bet ką mes padarysim, neverk. Ne, rimtai, o yra tokia galimybė? 

Ryža: 

- Kažką čia svaigstat... 

Nadežda-Odežda: 

- Galima prikelt, galima. Laikas neegzistuoja, mirė, tai mirė, bet tai 

tik kūnas, jų esencija - energija - visur aplinkui.  

Tyla: 

- Bet ar nepavojinga kištis mums į jų tą.. Pasaulį? 

Direktorius: 

- Pavojinga ar nepavojinga tai... Ar tu supranti, kad mes darbą 

padaryti turim, va, yra kas padės, ar gali nenervuot su savo 

pavojinga - nepavojinga? 

Nadežda-Odežda:  

- Nedurnas klausimas - ar tai pavojinga, bet turbūt atsakymas čia 

ir nereikalingas. 

Blondė: 
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- Nesąmonė, o jei mumis apsės, ar dar kas nors atsitiks?? 

Ryža: 

- Bachas apsės, pradėsim simfonijas rašyt, ne pro šalį variantas 

būtų. (hahah) 

Blondė: 

- Įsivaizduoju, jau kaip verktum, jei aplankytų tave tokia tai 

sėkmė...  

Nadežda-Odežda: 

- Da, tikrai yra buvę žmonėm ir sėkminga pabaiga, tik ta pradžia 

visko gal šiek tiek nemaloni, bet tikrai priprantama ir 

susigyvenama. 

Direktorius (Tylai): 

- Sakau, aš tau sakau, viskas čia į gerą eina. Nepradėkit bijot, ko 

nereikia. 

Tyla: 

- Ne nu, man tai, patikėk, nebaisu, aš dėl mūsų merginų čia taip 

pagalvojau. 

Ryža: 

- Dabar tai tu jau nustok maivytis. 

Nadežda-Odežda iš savo didelės rankinės išsitraukia juodą 

paklodę su keistais ornamentais, skaidrų butelį su raudonu 

skysčiu, kapinių žvakes, atsisėda ant žemės ir tam tikra tvarka 

sudėlioja visus daiktus. Pasidaro šiek tiek nejauku ir keista. 

Direktorius: 

- Tai reiškia, pradėsim?  

Nadežda-Odežda atsigeria raudono skysčio, kuriuo šiek tiek 

apsipila ir rankas, uždega žvakes ir smilkalą. 

Nadežda-Odežda: 

- Da. Sustokime į glaustą ratą, susiimkime už rankų, nieko, 

absoliučiai nieko negalvokime...tik mechaniškai kartokime tekstą. 

Išgąstis mums sėkmės nepritrauks. Tai ką man kviesti? 

Direktorius: 

Gal tą su dvigubu vardu? 

Tyla: 

Jie visi dvigubais. Kvadratai jie visi. Ha, ha, ha...Kvieskim Joną 

Sebastijoną... 

Nadežda-Odežda: 

Šventoji Dvasia Jono Sebastijono Bacho ateik... 
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Visi kartoja kartu. 

Su dideliu trenksmu atsidaro durys, pasigirsta popso 

instrumentinė muzika ir oriai įeina Moteris. 

Moteris (Direktoriaus buvusioji): 

- Labas, Albinai (pirmą kartą išgirdus Direktoriaus tikrą vardą, 

pasigirsta krizenimas).  

Ryža: 

Kas čia tokia? 

Tyla: 

- Direktoriaus buvusioji… 

Direktorius: 

- Čia, šitam ofise, aš – Direktorius… 

Moteris (Direktoriaus buvusioji): 

- Man tu iki gyvenimo pabaigos būsi Albinas. Tai, ką, girdėjau 

projektą laimėjai? 

Direktorius: 

- Laimėjau, ar atimsi laimėjimą? Užginčysi, ką? Rašysi laiškus, 

skųsies, kaip visada? 

Moteris (Direktoriaus buvusioji): 

- Nesąmonė, „atkatą“ davei... 

 Direktorius: 

- Sąžiningai laimėjau, nes mūsų marketingo komanda geresnė nei 

jūsų, „Trijų...vištų“ (hahah) 

Moteris (Direktoriaus buvusioji): 

- Nesityčiok, Albinai, žinai, kad mes pasivadinome „Trimis 

gulbėmis“, pats fantazuoji tik nuliniam lygyje, galėjai sugalvoti 

savo firmai kažką originalesnio, o dabar – „Trys vamzdžiai“. 

Surūdijusi tavo santechnika, kaip ir tu pats – nuobodus, banalus 

papirkinėtojas, kyšininkas. Trūba – tu, Albinuk ir tau ateis trūba 

(hahah). 

 

Direktorius įsiunta, jo komanda siūlo kviesti apsaugą, bet 

Direktoriaus buvusioji, nuspyrusi keletą tuščių skardinių, 

trenkusi durimis, išeina švogždama : 

- Apskųsiu, nevykėli! 

Nadežda-Odežda: 

- Da, Albinas-Direktorius, dabar pats gavai kvadratą. 

Direktorius: 

- Kokį kvadratą? 
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Nadežda-Odežda: 

- Nu, tipo, dabar esi Albinas-Direktorius... 

Bet aš nebeturiu laiko painiotis į kiekvienos nevykusios šeimos 

reikaliukus, man už valandos škotų terjerą Pittą-Bethoveną atves 

kirpti, o jis nemėgsta, kai reikia laukti. Žodžiu, skubam – į ratą, 

ratas užsidaro, minčių – jokių, kvėpuojam giliai, kvėpuojam ir 

kartojam: Šventoji Dvasia Johaneso Sebastijanaso Bacho ateik. 

 

3 scena.  

 

Visi atkartoja. Iš spintos pradeda veržtis tiršti dūmai. Suskamba 

J. S. Bacho „Tokatos ir fugos d-moll“ motyvas. Bachas pasirodo 

spintoje su partitūromis rankose. Jo pasija Anna-Magdalena Bach 

atrodo ori, žengia iš spintos paskui kompozitorių, jie nėra 

patenkinti.  

Anna-Magdalena Bach: 

- Wir kamen aus Eizennach. Wir sind in Eile! 

Johanas Sebastijonas Bachas: 

- Wo sind die Musiker? 

Direktorius (prieina prie kompozitoriaus, tiesia ranką 

paspaudimui, prisistato): 

- Direktorius. 

J.S. Bachas nesupranta, žiūri piktokai (kaip į kvailą žmogų). 

Nadežda-Odežda: 

- Direktorius, sakykit abu vardus... 

Direktorius (pasimetęs): 

- Albinas – Direktorius. 

J. S. Bachas (lenkiasi)... 

- Wo sind die Musiker? 

Tyla: 

- Lyg klausia, kur muzikantai? Kas suprantat tą kalbą? Tai kviečiu 

tas dvi mergičkas studentes, jos turėjo čia būti, esu sutaręs, kad 

sumokėsim. Balsas ir violončelė. Ryža akompanuos. Kviesti? 

Kažkoks piktas tas genijus…Gal vyno pasiūlyti? 

Blondė:  

-Die Arbeit macht das Leben süß. 

Johanas Sebastijonas Bachas: 

- Natürlich, Dame. 

Tyla: 
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- Nu, Blonde, tu – Die Brünette ! Bravo! 

Blondė: 

- Vidurinėj mokiausi vokiečių. Svajojau ištekėti už arijaus, sapnus 

apie tai sapnuoju… 

 

Ryža ir Blondė užmezga kontaktą su Anna-Magdalena Bach, 

aptardamos josios nagus ir beveik susitarusios juos pagražinti. 

Blondė pradeda lakuoti. 

 

Direktorius:  

- Gal greičiau noriu baigti. Lyg įtampą jaučiu, lyg 

nepilnavertiškumą…Gal kad žinomas jis…Nežinau…bet mane irgi 

žino žmonės… 

Tyla (renka telefono numerį): 

- Jūs – vietoje?! Užeikit – 103, pirmas aukštas, „Trys vamzdžiai“ 

užrašyta...Taip, taip su visa violončele.  

 

Dvi Merginos (balsas ir violončelė) tyliai praveria duris, įsitaiso prie 

klavišinio instrumento, paima natas iš kompozitoriaus, Ryža sėda 

prie klavišinio instrumento. Po kelių muzikinių taktų praneša, kad 

šios J. S. Bacho “Ave Marija” versijos nežino, bet turi J.S. Bacho ir 

Charles Gounod „Ave Marija“ kūrinio natas. Kūriniui įpusėjus, J. 

S. Bachas įsiunta ir spardydamas tuščias skardines bei rėkdamas 

„Plagiat!!” išbėga ir dingsta spintoje, paskui su nenudžiūvusiais 

nagais spintoje dingsta ir Anna-Magdalena Bach. 

 

Direktorius: 

- Kodėl jis įsiuto, jeigu kūrinyje nurodytos abiejų pavardės? Ar jie 

ir šiame gyvenime pykosi? Kodėl jis rėkė „Plagiat?“ 

Tyla: 

- Jie vienas kito nesutiko, juos skyrė šimtmečiai (hahah). 

 

4 scena 

 

Direktorius: 

- Pavargau, įtampa. Žlugimas.  

Tyla: 

Direktorius-Albinas, nu, pabandom Mocartą? 

Blondė: 
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- Dviese? 

Tyla: 

- Nu taip (nusivylęs, pavargęs) – Volfgangas ir Amadėjus... 

Blondė: 

- Aš klausiu, ar vėl su žmona? 

Tyla: 

- O tu ką, kabinti norėtum? 

Nadežda-Odežda (atsiliepia telefonui): 

- Alo, nu taip, taip labai laukiu pupulio, į vonią įpyliau kedrų 

aliejaus, naujos žirklės už tris šimtus, skambės jo mėgstama daina 

apie mamą. Taip, nesijaudinkit, ponia, pupuliui viskas paruošta. 

Da, draugai, visai nebeturiu laiko, Pittas-Bethovenas yra kelyje, 

bus už pusvalandžio. Kviečiam! Bet dabar kviesim įkraudami 

lėkštę. 

 

Nadežda-Odežda išvynioja audinį, uždega žvakę, išsitraukia 

porceliano lėkštę, visus sutupdo į apvalų ratą, lėkštę pakaitina virš 

liepsnos ir pačiu žemiausiu balso registru pradeda vilioti dvasią: 

- Volfgangai-Amadėjau ateik, ateik jo dvasia. 

Visi kartoja. Įtampa auga. Direktorius neišlaiko, nutraukia 

grandinę. Visi išsigandę vėl susijungia. Šviesos prigęsta, pasigirsta 

griaustinio garsas, po jo – trumpa ir rami fleitos melodija. Durys 

atsidaro ir įbėga kurjeris, nešinas saldainių dėžute. 

Kurjeris: 

- Bene sėkmingiausiai Mocarto vardą panaudojo konditeris Paulas 

Fiurstas, XIX a. amžiaus pabaigoje sugalvojęs pagaminti apvalius 

šokoladinius saldainius su marcipanų ir pistacijų įdaru bei 

pavadindamas juos Mocarto vardu. Vėliau saldainiai pelnė 

pasaulinį pripažinimą, o kompozitoriaus siluetas tapo Austrijos 

reklaminiu veidu. 

Konditerio Fiursto kavinėje iki šių dienų rankomis gaminami tokie 

patys saldainiai. Tačiau dabar Zalcburgo senamiestyje kas antra 

parduotuvė yra susijusi su didžiuoju kompozitoriumi. 

Šie saldainiai atkeliavo tiesiai iš Zalcburgo ir yra skiriami Blondei 

(tikrina užrašus) artėjančio gimtadienio proga.  

Blonde, tu – saldainis ir ugnis 

Tu – marcipanas, ne vinis. 

Plojimai. Aktyviau, aktyviau! 
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Direktorius padėkoja kurjeriui paspausdamas ranką. Kurjeris 

patenkintas išeina. 

 

Nadežda-Odežda: 

- Įvyko kosminė perturbacija, kažkas iš jūsų galvojo apie asmeninį 

gyvenimą. Niagalima. Reikia nieko negalvoti. Kartojam. 

 

Visi vėl susikabina rankomis, tik šį kartą nejausdami baimės. 

Pasigirsta V. A. Mocarto „Turkų maršas“. 

Įbėga Volfgangas Amadėjus Mocartas, linksmas, džiaugiasi, geria 

vyno likučius rastus taurėse po vakarėlio, prisistato Blondei. 

Blondė (droviai): 

- Blondė. 

Paskui nešinas žvakide išpuola Antonio Saljeris. Jis pilnas įtūžio 

apšviečia kiekvieno veidą. 

Blondė (įsimylėjusi): 

- Nu kas tas toks? 

Tyla: 

- Neatsiejama jo gyvenimo pusė (hahah). 

Blondė (nusivylusi): 

- Tai jis, tipo, homoseksualas? 

Volfgangas Amadėjus Mocartas stveria Blondę ir išsineša... 

Iš spintos girdisi Volfgango Amadėjaus balsas: 

- Ich liebe dich... 

A. Saljeris (apšviečia žvakide savo veidą): 

- Scheiße, niemand kennt mich! 

Direktorius: 

- Kas čia įvyko? 

Tyla: 

- Įvyko MEILĖ. 

Nadežda-Odežda: 

- Koks jos vardas, tikrai Blondė? 

Ryža: 

- Ji turi du vardus Matrica-Konstanca. 

Nadežda-Odežda: 

- O, viskas aišku, laiko verpete susitiko dvi epochos. 

Direktorius: 

- Dieve, kaip DIDINGA! (bando verkti). 
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Stoja tyla. Pasigirsta šuns lojimas.  

Nadežda-Odežda: 

- Nu, va, Pittas-Bethovenas jau išnešamas iš limuzino. 

Direktorius (desperatiškas monologas): 

- Kaip aš pavargau, aš noriu gyventi paprastai, uždirbti gerus 

pinigus, matyti pasaulį, plaukioti jachta, glostyti mylimąją, valgyti 

skanų maistą, niūniuoti po nosimi gerą melodiją, dėvėti pliušinį 

chalatą, aš noriu ilsėtis, noriu, kad mane vertintų, kad man 

nereiktų tiek daug dirbti. Paprastumo, žmonės, noriu paprastumo. 

O dabar - aš ką? Žlugau, man niekas neduos užsakymų? Tai ką 

man duos gyvenimas? Aš gal irgi noriu laiko verpetų, aš noriu 

didingų susitikimų. Noriu sutikti Katažiną iš 6a klasės. Noriu 

žmonos nelakuotais nagais ir be metrinių blakstienų. Žalios žolės 

po langais aš noriu... 

Ryža: 

Direktorius, neverkite, nereikėjo šokti aukščiau bambos, kaip 

protingi žmonės sako… Mes su Tyla vakarais, pasilikę ofise, 

kūrėme muziką. Ir sukūrėmė, ir – visai neblogai pavyko. Gal tiks 

metų premjerai? Paklausykit. Pridėsim ritmo grupę, bekus, 

sidabriniai kostiumai…įtariu bus jėga. Paklausykit, įsiklausykit. 

Antrą kartą skamba geriau, nei pirmą. Pamatysite. Išgirskite, 

Direktorius! 

 

Ryža sėda prie klavišinio instrumento. Užgroja. Tyla uždainuoja 

(prieš tai iš instaliacijos išima po vamzdį: sau, Direktoriui ir 

Nadeždai-Odeždai). Visi sukdami vamzdžius ratu išgauna vėjo 

švilpesio garsą. Tylos (solo): 

 

Tavo akys 

Na-na-na 

dvi žvaigždelės 

danguje 

Tavo meilė 

Na-na-na 

Vamzdžiais plaukia 

Palengva 

Tiesiai man į  

Širdį 

Tiktai vėjas 
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Girdi. 

 

Lodamas įbėga Pittas-Bethovenas ir įšoka Nadeždai-Odeždai į 

glėbį. 

 

Nadežda-Odežda: 

- Dabar, pupuli Pittai-Bathovenai, pradėsim grožio procedūras nuo 

soliarumo  

 

Šuo ramiai amsnoja soliariume, jam pritaria muzikai: 

Tavo akys 

Na-na-na 

dvi žvaigždelės 

danguje 

Tavo meilė 

Na-na-na 

Vamzdžiais plaukia 

Palengva 

Tiesiai man į  

Širdį 

Tiktai vėjas 

Girdi. 

 

Pabaiga 

 
 

 

Nuoširdus ačiū Haroldui Šlikui, kuris viską filmuoja istorijai (nors 

nufilmuotas spektaklis beveik niekada neperduoda sukurto gyvo 

įspūdžio, bet jį, nufilmuotą, turėti yra geriau, nei talpinti 

prisiminimus galvoje) ir yra daugelio filmų bendraautorius 

kūryboje. 

Dėkoju Domui Rimeikai, kuris fotografijose užfiksavo nuostabias 

mūsų visų vaidybines emocijas. 

 
 

 

 

 



47 
 

Aktyvios nuorodos spektaklių peržiūroms: 

 
“Eglė” (2015 m.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nF-

ehZw7Ja8&list=PLELxy9jjtpkagYEJwxOJhgx7BU-HvTgTl 

 

“Nebaigtas dienoraštis” (2017 m.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCQiPD5tZqo&list=PLELxy9

jjtpkZf82yliYcU_L4esJqZHPhb 

 

“Amy Winehuose: trumpo gyvenimo fragmentai” (2018 m.) 

 

https://drive.google.com/file/d/1XrSWEKnXd-

v_lIzj0jP_YVykXVIh3GHk/view?usp=sharing 

 

Reklaminis filmas “Sing Sing Sing Sing Shimkin' Band” (2019 

m.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sddh-Aiq9Ts 

 

“Juodoji tetulė” (2019 m.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5edJkdJ-ck&t=16s 

 

“Bossa Novos skrydis” (2019 m.) 

 

https://youtu.be/cuughNs39lU 

  

“Dalinuosi Lietuva” (2021 m.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Mpc5ucZqx8&t=32s     

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nF-ehZw7Ja8&list=PLELxy9jjtpkagYEJwxOJhgx7BU-HvTgTl
https://www.youtube.com/watch?v=nF-ehZw7Ja8&list=PLELxy9jjtpkagYEJwxOJhgx7BU-HvTgTl
https://www.youtube.com/watch?v=LCQiPD5tZqo&list=PLELxy9jjtpkZf82yliYcU_L4esJqZHPhb
https://www.youtube.com/watch?v=LCQiPD5tZqo&list=PLELxy9jjtpkZf82yliYcU_L4esJqZHPhb
https://drive.google.com/file/d/1XrSWEKnXd-v_lIzj0jP_YVykXVIh3GHk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XrSWEKnXd-v_lIzj0jP_YVykXVIh3GHk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Sddh-Aiq9Ts
https://www.youtube.com/watch?v=r5edJkdJ-ck&t=16s
https://youtu.be/cuughNs39lU
https://www.youtube.com/watch?v=1Mpc5ucZqx8&t=32s
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Knygos, padėjusios tobulinti teatrinio ugdymo 

pamokas: 

 

Ercmonienė R. Praktinė režisūros abėcėlė. - V., 2001 

Zolotoj fond aktiorskovo masterstva. Aktiorskij trening po sisteme 

Stanislavskovo. – ACT, 2009 

Savickaitė A. Aktoriaus sceniniai gabumai. - V., 1990 

Nosevičiūtė S. Scenos kalba.- K., 1987 

Kozlianinova I.,  Čarelis E. Kalbos balso lavinimas. - V.,2001 

Stanislavskis. K. Aktoriaus saviruoša. – K., 1947 

Prėskienienė. E. E. Garso, žodžio, sakinio, teksto raiška. – 

Šiaurės Lietuva, 2004 

Vaigauskaitė D. Balso lavinimo technika. – Klaipėda, 2005 

Gončiarovas A. Taip gimsta spektaklis. – V., 1961 

Knebel M. Veiksminė pjesės ir vaidmens analizė. – V., 1973 

Jerzy Grotowski. Skurdžiojo teatro link. – Vilnius 2011 

Tomas Lagūnavičius. 735 aktoriaus psichofizinės treniruotės 

pratimai. – Kaunas, Technologija, 2013 

Allan Pease. Kūno kalba. – V., 2012 

Raisa Melnikova. Pasaulis – tai scena. Vilnius, Enciklopedija, 

2007 

Phyllis Hartnoll. Teatras. R. Paknio leidykla, 1998 

Bronius Gražys. Grimo pagrindai. Klaipėda, 2001 

 


