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Kelintais metais baigėte mūsų mokyklą? Ar prisimenate,  kas buvo jūsų klasės  

auklėtojas(-a)? 

 

 2011m. Danguolė Bartusevičienė. 

 

Kuo svajojote būti, kai mokėtės mokykloje?Ar svajonės išsipildė?  

Teatras man buvo linčiška magijos dėžė, paslapčių labirintas, kur kiekvienas kambarys vis kitoks, 

begalinė matrioška, kuri neturi pabaigos. Traukė ją lukštenti. Savo sprendimu esu patenkinta, dabar 

esu aktorė. O kas dar bus – bus, kai atrakinsiu kitą kambarį. 

Ką ir kur studijavote? 

Studijavau aktorinio meistriškumo studijose pas prof. Valentiną Masalskį. 

Papasakokite,  ką veikiate dabar - kiek laiko ir pastangų reikėjo, kad taptumėte tuo,  

kuo esate dabar?  

  

Dabar dirbu „Apeirono“, Klaipėdos jaunimo dramos,  ir Oskaro Koršunovo teatruose, filmuojuosi 

kine, garsinu filmus, vedu įvairius renginius. Dirbu pagal savo  išsilavinimą. Studijos buvo 

nelengvos, reikalavo daug žmogiškųjų išteklių – ištvermės, saviugdos, savidisciplinos, sutarimo su 

komanda, su trupe, o ypač su savimi. Būdavo ir alkanųjų laikotarpių, kai dirbi tiek daug, jog 

nebeturi laiko elementariausiems poreikiams patenkinti. Teatro žmogui saviugda yra nesibaigiantis 

procesas, jei tik sustosi – scenoje gali nebesirodyti, nebebūsi įdomus, tikras, ieškantis. 

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Valia, ryžtas, laisvumas, gebėjimas svajoti. Ir visa tai apvainikuoja kartais pasirodanti, o kartais ne  

apkūnoka ponia, dėvinti suplyšusius batus ir auksinį katiliuką ant galvos, kurios vardas Sėkmė. 

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Mokykloje išmokau mokytis. Manau, tai yra esmingiausia pamoka, kurios gali išmokti mokykloje - 

mokytis. To reikės visą gyvenimą ir šis įgūdis niekur nedings. Žingeidumas yra tai, už ką esu be 

galo dėkinga savo mokytojams, kurie sugebėjo šią savybę manyje pažadinti. 

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Mano gyvenime buvo mokytojų, kurie buvo daugiau nei dalyko mokytojai. Jie buvo charizmatinės 

asmenybės, kurių žmogiškosios savybės formavo mano Mokytojo sąvokos supratimą. Mano 

Mokytojai iš didžiosios raidės yra kuklūs, jie tiesiog tyliai nusišypsos skaitydami šį atsakymą ir 

supras, kad kalbama apie juos. 

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Išmokite mokytis. Daukanto mokykla yra ideali mokykla šiam įgūdžiui lavinti. Pasiimkite visą 

Daukanto dvasią - tai yra laisva, improvizuojanti, energinga mokykla; liberali, norinti keistis ir 

tobulėti. Asmenybių, kurios lankė šią mokyklą ir asmenybių, kurios dabar joje buvoja sukauptos 

patirtys, žinios, jausmai neišvengiamai atsiliepia ir jumyse. Tik neužsikimškit ausų ir išgirsit. 

 


