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Siužetas 

 

Spektaklio centre – Elektra, kurią kankina laukimas ir keršto troškimas. Jai dar 

būnant maža mergaite jos tėvą Agamemnoną žiauriai nužudė motina Klitemnestra 

(Klitaimnestra) su savo meilužiu Egistu (Aigistu). Nors Elektra jau užaugo, ji vis dar gedi 

nužudyto tėvo, o kartu dega troškimu atkeršyti jo žudikams. Elektros santykiai su motina 

šalti ir įtempti – Elektra kaltina Klitemnestrą (Klitaimnestrą) dėl tėvo mirties ir neslepia 

neapykantos Egistui (Aigistui). 

Įkalinta rūmuose kartu su tėvo žmogžudžiais, Elektra neranda sau vietos, laukia 

sugrįžtančio brolio Oresto, kad galėtų atkeršyti už tėvo mirtį. Tačiau Oresto draugas Piladas 

atkeliauja į rūmus su žinia, jog Orestas žuvo. Ši naujiena dar labiau palaužia kenčiančią 

Elektrą, juk brolis buvo paskutinė viltis sulaukti teisingumo ir jos džiaugsmo šaltinis. Apimta 

liūdesio, Elektra prisimena savo vaikystę: kaip ji kartu su tėvu Agamemnonu žaisdavo, kaip 

jis ja rūpinosi ir mylėjo.  

Po kurio laiko į rūmus atkeliauja Orestas – jo mirtis tebuvo melaginga žinia. 

Elektra neslepia savo džiaugsmo sužinojusi, jog jos mylimas brolis gyvas ir vėl namie. 

Sugrįžęs brolis suteikia Elektrai vilties, jog pagaliau pavyks atkeršyti tėvo žudikams. Ilgai 

Elektros įkalbinėjamas, Orestas sutinka nužudyti savo motiną Klitemnestrą (Klitaimnestrą), 

tačiau tai įvykdęs patiria tik kaltę ir kančią.  

Elektra supranta, jog nužudyti Egistą (Aigistą) turės pati. Jai padeda Mikėnų 

mergaičių choras – jos įvilioja Egistą (Aigistą) į Elektros paspęstus spąstus ir jis žūva nuo 

taiklaus Elektros strėlės šūvio.  

Elektros troškimas išsipildo – tėvo žudikai sulaukia jiems skirtos bausmės. 

Atrodo, kad per šiuos įvykius Elektra subręsta, įžengia į suaugusiųjų pasaulį ir jai atsiveria 

supratimas, kad vis dėlto šioje istorijoje kaltų nėra. Tai – jos šeimos likimas, kraujo už kraują 

prakeiksmas. Ji supranta, kad skausmas, liūdesys, kurį ji patyrė po tėvo mirties, nedings 

niekada. Mąstydama apie „žlugusias kartas, gryno skausmo kartas“, kurioms priklauso ir ji, 

ir kiti jos šeimos nariai, Elektra ryžtasi savižudybei. 
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Mitologija 

 

Graikų mitologijoje minimas Trojos karo didvyris Agamemnonas – karaliaus 

Atrėjo iš Mikėnų ir karalienės Aeropės sūnus, Menelajo brolis. Jis turėjo žmoną Klitemnestrą 

(Klitaimnestrą), sūnų Orestą ir tris dukteris – Elektrą, Ifigeniją (Ifigenėją) ir Chrisotemidę. 

Manoma, jog Atrėją nužudė Agamemnono pusbrolis Egistas (Aigistas), kuris su savo tėvu 

Tiestu (Tijestu) užėmė Mikėnų sostą. Tuo periodu Agamemnonas ir Menelajas pasitraukė 

pas Tindarėją, Spartos karalių. Jie vedė Tindarėjo dukteris Klitemnestrą (Klitaimnestrą) ir 

Eleną (Helenę). Menelajas paveldėjo Spartą iš Tindarėjo, kai tuo tarpu Agamemnonas, 

padedamas brolio, išvijo Egistą (Aigistą) ir Tiestą (Tijestą) bei atsikovojo savo tėvo karalystę. 

Agamemnonas išplėtė savo valdas užkariavimais ir tapo pačiu galingiausiu karaliumi 

Graikijoje. 

Dėl ko kilo Trojos karas? Kartą nesantaikos deivė Eridė paliko obuolį su užrašu 

„Gražiausiajai“. Trys deivės – Hera, Atėnė ir Afroditė – susiginčijo, kuriai tas obuolys turėtų 

atitekti. Dzeusas pavedė ginčą išspręsti Trojos karaliaus Priamo sūnui Pariui. Kiekviena deivė 

stengėsi palenkti Parį į savo pusę, žadėdama jį gausiai apdovanoti. Hera siūlė viešpatavimą 

visoje Azijoje ir jos turtus, Atėnė – išmintį ir nenugalimumą, o Afroditė – gražiausios moters 

meilę. Paris pasirinko Afroditės pasiūlymą. Atsidėkodama Pariui, Afroditė padovanojo jam 

gražiausios pasaulio moters Elenos (Menelajo žmonos) meilę. Elena (Helenė) su Pariu 

pabėgo į Troją. Supykęs Menelajas ir jo brolis Agamemnonas nusprendė pulti Troją ir sutelkė 

graikų pajėgas. Ruošdamasi išvykti iš Aulidės, Bojotijos uosto, Agamemnono armija 

užsitraukė deivės Artemidės pyktį, nes užmušė jos šventą gyvūną. Artemidė sustabdė vėjus 

ir graikų laivynas negalėjo pasiekti Trojos. Deivės rūstybė galėjo būti numalšinta tik 

paaukojus vieną iš Agamemnono dukterų – Ifigeniją (Ifigenėją). Agamemnonas sutiko su 

tokiu reikalavimu ir paaukojo savo dukterį. Jos mirtis nuramino Artemidę ir graikų laivynas 

iškeliavo į Troją.1 

Klitemnestra (Klitaimnestra), negalėdama susitaikyti, jog vyras paaukojo dukterį 

Artemidei, kartu su savo meilužiu Egistu (Aigistu) nužudė Agamemnoną, grįžusį iš Trojos 

 
1 Graikų mitologija. Agamemnonas. Prieiga per internetą: https://www.mitai.lt/graiku-mitologija/agamemnonas/.  

https://www.mitai.lt/graiku-mitologija/agamemnonas/
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karo. Nuo to laiko Elektra nerado sau vietos ir kūrė sąmokslo planą, kaip nužudyti savo 

motiną ir jos meilužį Egistą (Aigistą). 

Ši Atridų šeima ilgą laiką laikėsi papročio ir kentė prakeiksmą – kraujas už 

kraują. Kai kuris nors šeimos narys nužudydavo kitą, jis sulaukdavo keršto ir žūdavo nuo 

kito šeimos nario rankos. Visa ši šeimos tragedija prasidėjo nuo Tantalo, kuris norėdamas 

išbandyti dievų visažinystę, pakvietė juos į pokylį ir patiekė troškinį su savo paties sūnaus 

Pelopo mėsa. Vis dėlto dievai atpažino iš ko pagamintas patiekalas ir pasmerkė Tantalą kalėti 

Tartare – giliausioje požemio karalystės vietoje.2 Ši Tantalo nuodėmė pasmerkė visas 

būsimas šeimos kartas suktis keršto, klastos ir mirties cikle. Apie šį įvykį užsimenama ir 

spektaklyje, Elektros finaliniame monologe: „Kad išraudočiau aš raudas / Tantalui, proseniui, 

jisai / Pagimdė žlugusias kartas, gryno skausmo kartas. / Mes niekada nebuvome laisvos / 

Nuo prakeikimų ir nesantaikos. / Mirtis, veisianti mirtį iš mirties, – / Štai mūsų namų 

įstatymas.“  

 
2 House of Atreus. Prieiga per internetą: https://www2.classics.upenn.edu/myth/php/tragedy/index.php?page=atreus.  

https://www2.classics.upenn.edu/myth/php/tragedy/index.php?page=atreus
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Atridų giminės schema 
  

Egistas 

(Agamemnono pusbrolis, 
Klitemnestros meilužis) 

Leda 

(Klitemnestros 

motina) 

Klitemnestra  

(Ledos dukra, 

Agamemnono žmona, 

Egisto meilužė) 

Agamemnonas 

(Klitemnestros 

vyras, Egisto 

pusbrolis) 

Orestas 

(Klitemnestros ir 

Agamemnono 

sūnus) 

Elektra 

(Klitemnestros ir 

Agamemnono 

dukra) 

Ifigenija 

(Klitemnestros ir 

Agamemnono 

dukra) 

Chrisotemidė 

(Klitemnestros ir 

Agamemnono 

dukra) 

Laodikė 

(Elektra 

vaikystėje) 

Eritėja Ariadnė Kilisa Ifiansė Hermijonė 

Meilės ryšys 

Šeimos ryšys 

Meilužiai 

Draugystės ryšys 

Choro mergaitės 
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Klausimai ir užduotys 

 

• Kokios spektaklio temos jums pasirodė svarbios ir aktualios? (Keršto tema, kraujo 

ryšiai, ištikimybės saugojimas, vyrų ir moterų santykiai, kartų konfliktas, senovės 

mitai). 

• Ar įmanoma šiandien suprasti Elektrą? Kada Elektra jums atrodo suprantama? Kuo 

spektaklyje vaizduojama Elektra panaši į šiuolaikinę paauglę? (Spektaklio siužetas yra 

pagrįstas senąja graikų mitologija. Daug kas senovės mituose atrodo nesuvokiamai 

žiauru ir radikalu. Vis dėlto mitologija leidžia mums pažvelgti į archajišką žmonijos (t. 

y. ir mūsų pačių) praeitį, pažinti kitokį – mitologinį, archajišką – pasaulio supratimą 

(panašiai kaip lietuviška pasaka „Eglė žalčių karalienė“ leidžia pažinti senąją lietuvišką 

kultūrą ir pasaulėžiūrą). Tačiau spektaklis – ne tik galimybė geriau pažinti žmonijos 

praeitį, joje aštriai keliami moraliniai klausimai (kerštas, ištikimybė ir kt.), kurie yra 

universalūs ir lieka aktualūs visiems. Taip pat spektaklis (tekstas, scenografija, aktorių 

vaidyba) pateikiamas taip, kad žiūrovas rastų sąsajas su šiuolaikine šeima (miręs 

tėtis, maištinga paauglė, jos santykiai su mama ir draugėmis). Šeima yra pats 

archajiškiausias visuomenės vienetas, o jos narių santykiai – patys intymiausi ir patys 

mįslingiausi – tiesiogiai daro įtaką mums kaip asmenybėms, mūsų gyvenimo 

sėkmėms ir nesėkmėms.) 

• Ar Elektra yra stipri asmenybė? Ką, jūsų nuomone, reiškia žodis „stiprus, stiprybė“? 

(Galima būtų manyti, jog Elektros stiprumas (ir silpnumas) yra jos ryžtas. Ji priešinasi, 

konfliktuoja,  užsispyrusi laikosi savo ir ryžtingai siekia keršto. Jos stiprybę ir tvirtumą 

parodo tai, kad ji nugali prieraišumą, jaučiamą motinai, vis dėlto ją pasmerkia ir 

nužudo (nors ir brolio rankomis). Vargu ar Orestas pats būtų pasiryžęs tokiam 

žiauriam nusikaltimui. Ji taip pat yra lyderė, nepasiduodanti sentimentams, nieko 

nepamirštanti. Ji sugeba racionaliai planuoti, įtikinti brolį Orestą ir į savo pusę palenkti 

palydą. Tačiau galbūt tuo pačiu ji ir silpna? Juk ji neįstengia pasipriešinti giminės 

mirties prakeiksmui ir leidžiasi jo valdoma. Jei būtų pasipriešinusi, t. y. atleidusi savo 

motinai, būtų sustabdžiusi mirties ratą. Galbūt nusižudydama ji sustabdo tą ratą?) 

• Kodėl Elektra nusižudo kaip tik tada, kai pasiekia savo tikslą? (Originalioje graikų 

mitologijoje Elektra nenusižudo, tokią baigtį įvedė XX a. dramaturgas Hugo von 
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Hofmenstahlis. Galima spėti, kad dramaturgas ir spektaklio kūrėjai, pasirinkę tokią 

pabaigą, norėjo atkreipti dėmesį į keršto temą ir beprasmybę. Visgi kerštas neatnešė 

Elektrai lauktos ramybės, o tik dar labiau paskandino sielvarte. Galbūt nusižudydama 

Elektra pripažįsta sau, kad „kaltininkai“, kuriems ji taip troško atkeršyti, nėra jau tokie 

kalti? Juk Elektros motina tik atkeršijo tėvui už siaubingą nusikaltimą – nekaltos 

dukters kraują, pralietą dėl vyriškų žaidimų – karo, galios, garbės.) 

● Pasak režisieriaus, šiame spektaklyje jam buvo ypač svarbus moterų vaidmuo, jų 

padėtis ir likimas vyriškame Trojos karo mitologijos pasaulyje ir bendrai vyrų 

kuriamoje istorijoje, t. y. karų istorijoje. Kokie vyrų ir moterų santykiai yra 

vaizduojami spektaklyje? Ar šiandien tokie archajiški santykiai tarp lyčių yra pasikeitę? 

Padiskutuokite, kokia būtų Vakarų civilizacijos istorija, jei moterys istoriškai būtų 

turėję daugiau politinės valdžios? 

● Pasiskirstykite vaidmenimis – Klitemnestra (Klitaimnestra), Agamemnonas, Egistas 

(Aigistas), Orestas, Elektra bei kiti pjesės personažai – ir pabandykite suvaidinti, kaip 

šiuolaikinėje visuomenėje galėtų baigtis šeimos barnis? Kokios pagrindinės temos 

galėtų atsispindėti šeimos konfliktuose?  

● Spektaklyje kerštas – pagrindinis herojų veiksmo variklis. Ar Elektra, nužudžiusi 

motiną ir jos meilužį Egistą, pasiekia nusiraminimą? Padiskutuokite, ar kerštas, kad ir 

koks jis būtų: nužudymas, fizinis, finansinis pakenkimas kitam asmeniui ir panašiai,  

gali tarnauti teisingumui? Kaip jūs suprantate žodį kerštas? 
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Atlikėjai ir vaidmenys 

 

● Greta Šepliakovaitė (ELEKTRA) – Agamemnono ir Klitemnestros (Klitaimnestros) 

duktė, Oresto, Ifigenijos (Ifigenėjos) sesuo. 

● Daiva Rudokaitė (KLITEMNESTRA (KLITAIMNESTRA) – Agamemnono žmona, 

Ifigenijos (Ifigenėjos), Elektros ir Oresto motina, Tindarėjo ir Ledos dukra. 

● Jūratė Onaitytė (LEDA) – Klitemnestros (Klitaimnestros) motina. 

● Tomas Erbrėderis (EGISTAS (AIGISTAS) – Agamemnono pusbrolis, Klitemnestros 

(Klitaimnestros) meilužis. 

● Povilas Jatkevičius (ORESTAS) – Agamemnono ir Klitemnestros (Klitaimnestros) 

sūnus bei Elektros, Ifigenijos (Ifigenėjos) brolis. 

● Deividas Breivė (PILADAS) – Oresto draugas. 

● Ričardas Vitkaitis (AGAMEMNONAS) – Klitemnestros (Klitaimnestros) vyras, Elektros, 

Oresto, Ifigenijos (Ifigenėjos) tėvas. 

● Ieva Stašelytė (CHRISOTEMIDĖ) – Mikėnų mergaitė, Elektros draugė. 

● Kamilė Lebedytė (ERITĖJA) – Mikėnų mergaitė, Elektros draugė. 

● Jurgita Maskoliūnaitė (HERMIJONĖ) – Mikėnų mergaitė, Elektros draugė. 

● Saulė Sakalauskaitė (KILISA) – Mikėnų mergaitė, Elektros draugė. 

● Aistė Zabotkaitė (ARIADNĖ) – Mikėnų mergaitė, Elektros draugė. 

● Roberta Sirgedaitė (IFIANASĖ) – Mikėnų mergaitė, Elektros draugė. 

● Ieva Karoblytė, Rasa Praspaliauskaitė (LAODIKĖ) – Elektra vaikystėje. 
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Pjesė 

 

Spektaklyje panaudoti fragmentai iš antikinių graikų tragedijų – tai Sofoklio 

„Elektra“, Eschilo (Aischilo) „Orestėja“, Euripido „Elektra“, „Orestas“ bei ištraukos iš Hugo 

von Hofmannsthalio pjesės „Elektra“, kuri buvo sukurta 1903 metais. Spektakliui sukurta 

pjesė susideda iš devyniolikos dalių.  

Aiškindamas, kodėl pasirinko šią dramaturginę medžiagą, režisierius Jaša 

Kocelis teigė, jog jį domina moterų istorijos, tai, kas liko nutylėta: „Paprastai mes istoriją 

galime vertinti kaip vyrų istoriją – jų sprendimų, karų, knygų, dokumentų, darbų ir 

pasirinkimų kanoną. O mane domina tai, kas buvo nutylėta. Kokios tos moterų istorijos, 

kurios liko istorinių knygų kontekstuose? Kokia ta paralelinė istorija? Moterys istorijoje – 

šešėliai, jos neištrintos, bet nutylėtos. Kirba mintis, kad galbūt garsių vyrų darbai, kūriniai ir 

pergalės iš tiesų yra šalia buvusios moters pasiūlyta mintis, o gal net ir jos sukurtas 

šedevras… Tai mane domina. Aš nesiekiu laimėti populiarumo šių temų kontekste. Man 

tiesiog įdomu. Kaip ir spektaklyje – Elektra siūlo nužudyti, bet ji negali pati to padaryti. 

Istorijoje žudike tapo ne ji, nors tai buvo jos mintis. Galios pakeitimas – štai kas įdomu ir 

paslaptinga.“3 

 

Erdvė 

 

Spektaklio erdvė – stilizuotas vonios kambarys. Pagrindinė naudojama 

medžiaga – marmuro imitacija. Marmuras buvo populiari medžiaga Senovės Graikijoje, taip 

pat marmuro imitacija dažnai naudojama šiuolaikiniuose vonios kambariuose. Spektaklio 

erdvė tarsi sukuria kontrastą – Senovės Graikijoje iš marmuro buvo kuriami didingi, įspūdingi 

meno kūriniai,  o šiomis dienomis marmuro naudojimas atrodo banalus. Veiksmas vyksta 

uždaroje erdvėje, kurią apgaubia vonios užuolaidos. Uždara erdvė – Elektros įkalinimo 

rūmuose, kančios vieta. Režisierius apie šį scenovaizdį kalbėjo: „Mes su aktorėmis nemažai 

diskutavome, kaip buvimas vienoje uždaroje patalpoje veikia žmogų, kokias emocines 

 
3 Alsys, Lukas. Režisierius J. Koceli pristato premjerą: Elektra scenoje žadins antikinę mūsų esybę. Prieigą per 

internetą: https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/rezisierius-j-koceli-pristato-premjera-elektra-

scenoje-zadins-antikine-musu-esybe-951711.  

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/rezisierius-j-koceli-pristato-premjera-elektra-scenoje-zadins-antikine-musu-esybe-951711
https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/rezisierius-j-koceli-pristato-premjera-elektra-scenoje-zadins-antikine-musu-esybe-951711
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audras ši būsena sukelia.“ 4 Šioje erdvėje kartais atsiveria iš pirmo žvilgsnio nepastebimos 

aukščiau esančios durys, anga, pro kurią „nerimo ir bloga lemiančių sapnų kamuojama 

įžengia karalienė Klitemnestra (Klitaimnestra) ar kerštu degantys Orestas ir Piladas“.5 

Aukščio skirtumų išnaudojimas paryškina vykstantį veiksmą, patraukia ir prikausto žiūrovo 

dėmesį į tai, kas vyksta scenoje. Šiuolaikinį interjerą primena ne tik veiksmo erdvė, panaši į 

vonios kambarį, tačiau ir tam tikros dekoracijos bei naudojamas rekvizitas –kriauklė, rankų 

džiovintuvas, nusileidžiantis dušas, vonia, pripildyta vandeniu. Taip pat „Elektroje“ tikslingai, 

dramatiniais ir kulminaciniais momentais naudojamos ir vaizdo projekcijos, pavyzdžiui, po 

Elektros vaikystės prisiminimo apie tėvą pasirodo besikeičianti akių vaizdo projekcija. Šis 

susikaupęs, aštrus žvilgsnis tarsi simbolizuoja keršto akimirkos laukimą, Elektra stebi savo 

tėvo žudikus.  

Nors spektaklis vyksta toje pačioje scenografijoje, tačiau ši nėra statiška, o kaip 

tik – judanti ir kintanti, transformuojama pasitelkiant apšvietimą.6 Prieš Agamemnono 

nužudymą, scena apšviečiama ryškiai raudona spalva, kuri galėtų simbolizuoti artėjančią 

tragediją ir būsimą kraujo praliejimą. Spektaklio metu apšvietimui pasitelkiamos ir ryškios, 

intensyvios spalvos (mėlyna, balta) ir jų pritemdyti šešėliai ant marmurinių sienų. Apšvietimo 

pakeitimas padeda suprasti veiksmo laiką ir vietą, koks emocinis tonas vyrauja 

mizanscenoje.  

Režisierius pasirinko įdomų, netradicinį antikinei dramai scenovaizdį, suteikė 

jam šiuolaikinio gyvenimo elementų. Scenos erdvės priartinimas prie šiuolaikinės aplinkos 

padeda keisti dramos sampratą, ieškoti joje sąsajų su dabartimi ir dabartinėmis aktualijomis, 

susimąstyti, kuo antikinė tragedija gali būti aktuali šiuolaikiniam žmogui.  

 

 

 
4 Premjera „Elektra“ apie moteris, kurios įkvepia permainoms ir kuria istoriją. Prieiga per internetą: 

https://dramosteatras.lt/lt/premjera-elektra-apie-moteris-kurios-ikvepia-permainoms-ir-kuria-istorija/.  
5 Jankus, Gediminas. Antikinė tragedija: sąlygiškumas ir nūdienos problematika. Prieiga per internetą: 

http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/gediminas-jankus-antikine-tragedija-salygiskumas-ir-nudienos-problematika-

recenzija/.  
6 Verpečinskaitė, Aistė. Stiprios moters portretas. Prieiga per internetą: https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-

moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM.  

https://dramosteatras.lt/lt/premjera-elektra-apie-moteris-kurios-ikvepia-permainoms-ir-kuria-istorija/
http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/gediminas-jankus-antikine-tragedija-salygiskumas-ir-nudienos-problematika-recenzija/
http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/gediminas-jankus-antikine-tragedija-salygiskumas-ir-nudienos-problematika-recenzija/
https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
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Scenografo idėja, kaip turėtų atrodyti scena ir kokie rekvizitai galėtų būti naudojami 

spektaklyje 

 

Vaidyba 

 

Spektaklyje ryškiausiai individualizuoti pagrindinių moterų personažų – Elektros, 

Klitemnestros (Klitaimnestros) ir Ledos – charakteriai. Pagrindinių moterų individualumas 

pasiekiamas per psichologinę vaidybą: matomi jų intensyvūs išgyvenimai, stiprios aistros, 

jausmų dinamika, labai komplikuoti santykiai. Kiti personažai yra labiau apibendrinti, 

pavyzdžiui, Egistas (Aigistas) yra savimi patenkintas patinas, choro mergaitės – ištikimos 

Elektros draugės. Taigi, tokiu būdu didžiausias žiūrovo dėmesys yra sutelkiamas į Elektrą, 

Klitemnestrą (Klitaimnestrą) bei Ledą. Tačiau spektaklis nėra tipiškas psichologinio teatro 

kūrinys, nes jame labai svarbus sceninis judesys. Pasak režisieriaus, jis stengiasi aktoriams 

suteikti fizinės raiškos laisvę ir tai itin ryšku „Elektroje“, nes kūno kalba čia nustelbia 

verbalinę.7 Choro mergaičių  mostai bei žingsniai yra platūs, lengvi, sklandantys padebesiais, 

 
7 Verpečinskaitė, Aistė. Stiprios moters portretas. Prieiga per internetą: https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-

moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM.  

https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
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o kartais – uždari, ne tokie valingi arba net statiški. Plati scenos erdvė, neperkrauta 

dekoracijomis, suteikia aktoriams galimybę po sceną judėti laisvai, plastiškai. Erdvėje esantis 

skirtingas aukščių lygmuo ir anga sukuria aktoriams naujas galimybes – jie gali užlipti, 

atsigulti, nušokti ar pasislėpti už jų. Judėjimas po scenos erdvę padeda atskleisti ir veikėjų 

tarpusavio santykius, pavyzdžiui, choro mergaičių ir Egisto (Aigisto) santykiai išreikšti ryškia 

fizine vaidyba. Paskutinė spektaklio scena taip pat sukurta pasitelkiant fizinę vaidybą – 

Elektra finalinį monologą atlieka kabėdama ir judėdama ore (oro jogos juostų pagalba). Toks 

režisūrinis sprendimas galėtų simbolizuoti kryžkelę, kurią priėjo Elektra – rinktis gyvenimą 

ar mirtį. Vis dėlto ji apsisprendžia ir pasirenka pasitraukti iš gyvenimo.  

 

Pasak aktorės Gretos Šepliakovaitės, ji spektaklyje kuria herojinį vaidmenį.8 

Toks vaidmens tipas tarsi priverčia žiūrovą žavėtis Elektra, nes dažniausiai herojais laikomus 

personažus tapatiname su drąsa, ištverme, sumanumu. Elektrą galima laikyti drąsia, 

sumania, tačiau kartu ji yra trapi, kupina sielvarto, liūdesio, neapykantos. Aktorė puikiai 

sudėlioja svarbiausias Elektros charakterio savybes bei perteikia emocijas, „ji nuolat 

balansuoja ant realybės ir vizijų ribos“ 9. Tokios vizijos pavyzdys galėtų būti epizodas, kai 

Elektra prisimena save vaikystėje žaidžiančią su tėvu. Viena vertus, tai gali būti realus, 

 
8 NKDT video rubrika „100 sekundžių“ #4. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=LnXXJ-

GWe4o&ab_channel=NacionalinisKaunodramosteatras.  
9 Jankus, Gediminas. Antikinė tragedija: sąlygiškumas ir nūdienos problematika. Prieiga per internetą: 

http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/gediminas-jankus-antikine-tragedija-salygiskumas-ir-nudienos-problematika-

recenzija/.  

https://www.youtube.com/watch?v=LnXXJ-GWe4o&ab_channel=NacionalinisKaunodramosteatras
https://www.youtube.com/watch?v=LnXXJ-GWe4o&ab_channel=NacionalinisKaunodramosteatras
http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/gediminas-jankus-antikine-tragedija-salygiskumas-ir-nudienos-problematika-recenzija/
http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/gediminas-jankus-antikine-tragedija-salygiskumas-ir-nudienos-problematika-recenzija/
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kupinas laimės prisiminimas apie  tėvą. Kita vertus, tai gali būti Elektros fantazija, kad tėvas 

ja rūpinosi ir mylėjo, kai dabartiniai santykiai su motina yra šalti ir įtempti. Elektra yra 

paauglė, tai galima matyti iš užsispyrimo, nuotaikų kaitos, balansavimo tarp dviejų polių – 

suaugusiam žmogui ir vaikui būdingų bruožų. Tai leidžia aktorei sukurti žiūrovams 

atpažįstamą klasikinės herojės paveikslą. Aktorė itin plastiška, judri, gebanti įtikinamai 

kaitalioti nuotaiką, jos Elektra – sudėtinga, įvairiabriaunė.10 Aktorė Elektrą suvaidina kaip 

herojišką, bet kartu trapią; ji imasi atsakomybės, bet kartu yra paskendusi iliuzijose.  

 

 

Aktorė Daiva Rudokaitė atlieka labai stiprios moters vaidmenį. Pati aktorė sakė, 

jog tai – sunkus vaidmuo: „Kai analizavome mano personažą, aš atradau, kad pirmiausia 

Klitemnestra yra žmogus ir moteris,  tik po to ji yra motina, žmona ir galiausiai karalienė. 

Vaidmenį kūriau su pasimėgavimu, nors jis yra sunkus – tai sudėtingo likimo moteris.“11 

Aktorė pabrėžia, kokį gyvenimą tenka gyventi herojei – kupiną kaltės, skausmo, gedulo, 

dukros neapykantos. Klitemnestra stengiasi įtikinti tiek save, tiek Elektrą, jog pasielgė 

teisingai nužudydama savo vyrą. Kaltę ir skausmą, atrodo, Klitemnestra stengiasi uždengti 

gražiais drabužiais, turtais. Įsimenanti yra Klitemnestros scena su veidrodžiu, parodanti 

valdžios troškimą bei savęs, kaip vienintelės valdovės, suvokimą. Veidrodis, išdidinantis jos 

 
10 Ten pat. 
11 Premjera „Elektra“ apie moteris, kurios įkvepia permainoms ir kuria istoriją. Prieiga per internetą: 

https://dramosteatras.lt/lt/premjera-elektra-apie-moteris-kurios-ikvepia-permainoms-ir-kuria-istorija/.  

https://dramosteatras.lt/lt/premjera-elektra-apie-moteris-kurios-ikvepia-permainoms-ir-kuria-istorija/
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rūstų, ryžto kupiną veidą, veikia ir kaip vizualinis efektas.12 Vis dėlto šis savęs suvokimas 

gali būti tik kaukė, kurią yra priversta nešioti, kad niekas nesuprastų, su kokiais jausmais ji 

iš tiesų gyvena, o matytų stiprią, savimi pasitikinčią valdovę.  

 

 

 

Aktorė Jūratė Onaitytė turi didžiausią sceninę patirtį ir tai atsispindi jos 

išraiškoje, ji labai pastebima, jos balsas charakteringas ir ryškus. Aktorė įtaigiu monologu 

kuria stiprios, išmintingos moters – Ledos – vaidmenį. Atrodo, kad Leda labai gerai žino, kas 

vyksta ir kas įvyks ateityje, tačiau kartu supranta, jog nieko negalima pakeisti. Ji gyvena be 

jokių iliuzijų ir geba nepalūžti sudėtingų įvykių akivaizdoje. Aktorė spektaklyje pasitelkia ir 

lietuvių liaudies instrumentą – kankles, kuriomis spektaklio metu sukuria atmosferinių garsų. 

Muzika ne tik sustiprina vykstantį veiksmą, bet kartu ir paryškina herojei būdingą išmintį. 

 

 

 

 

 

 

 
12 Verpečinskaitė, Aistė. Stiprios moters portretas. Prieiga per internetą: https://www.7md.lt/teatras/2020-09-

25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-

pM.  

https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
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Aktorius Tomas Erbrėderis kuria įžūlaus, savimi pasitikinčio Agamemnono 

žudiko vaidmenį. Tačiau, pasak aktoriaus, „Egistas savyje turi daug vidinių sopulių, o 

pagrindinis jų – kerštas. Atrodo, kad jis yra vienintelis jo tikslo siekimo įrankis. Egistas teisina 

save, kad kito pasirinkimo nei kerštas neturi, netgi nežino. Bet aš jame ieškojau tam tikro 

šviesulio, vilties“.13 Egistas (Aigistas) – ryškus, plastiškas, itin artimu kontaktu su choro 

mergaitėmis pasižymintis personažas. Jis rodo atvirą panieką Elektrai, nekenčia jos, bet 

kartu puikiai suvokia, kad tokią pat ar net didesnę neapykantą ji jaučia jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Premjera „Elektra“ apie moteris, kurios įkvepia permainoms ir kuria istoriją. Prieiga per internetą: 

https://dramosteatras.lt/lt/premjera-elektra-apie-moteris-kurios-ikvepia-permainoms-ir-kuria-istorija/.  

https://dramosteatras.lt/lt/premjera-elektra-apie-moteris-kurios-ikvepia-permainoms-ir-kuria-istorija/
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Aktorius Povilas Jatkevičius įtikinamai atskleidžia Oresto dvejones, sumaištį, 

vidines kančias, kai Elektra jį primygtinai įkalbinėja nužudyti motiną. Aktorius pasižymi 

veržliu judesiu, išraiškinga kūno kalba, kuria mylinčio brolio įvaizdį.  

 

 

Aktoriaus Ričardo Vitkaičio įkūnijamas karalius Agamemnonas – ramus, lengvu 

judesiu su mažąja Elektra žaidžiantis tėvas. Aktorius puikiai perteikia artimą tėvo ir dukros 

ryšį.  
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Aktorius Deividas Breivė įkūnija ištikimą Oresto draugą Piladą. Nors jam 

spektaklyje skirta labai mažai teksto, aktorius pasitelkia kūno plastiką, išraiškingumą ir taip 

atskleidžia Oresto globėjo personažą. 

 

 

 

Mikėnų mergaičių choras – ypatinga varomoji spektaklio jėga – judesiu, šokiu, 

plastine kūno kalba, deklamacija, rauda, komentarais dėliojanti svarbiausius akcentus 

personažų santykiuose, nuolat skatinantis vidinį vyksmą. Kartu su Elektra šešios mergaitės 

veikia itin darniai, sinchroniškai, tampa gyvomis užtvaromis arba nuotaikingomis, viltį 

skelbiančiomis orakulėmis. Jos nelauktai gali pavirsti erinijomis – keršto ir prakeikimo 

deivėmis – ir persekioti Orestą, nužudžiusį savo motiną, jos gali, virtusios vilioklėmis, į 

spąstus įvilioti Klitemnestros (Klitaimnestros) meilužį Egistą (Aigistą), kuris sulaukia Elektros 

keršto – žūva nuo jos rankos.14 Kita vertus, Mikėnų mergaitės yra Elektros draugės, 

bendražygės, kurios sustiprina tai, ką patiria Elektra.  

 
14 Jankus, Gediminas. Antikinė tragedija: sąlygiškumas ir nūdienos problematika. Prieiga per internetą: 

http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/gediminas-jankus-antikine-tragedija-salygiskumas-ir-nudienos-problematika-

recenzija/.  

http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/gediminas-jankus-antikine-tragedija-salygiskumas-ir-nudienos-problematika-recenzija/
http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/gediminas-jankus-antikine-tragedija-salygiskumas-ir-nudienos-problematika-recenzija/
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Kostiumai 

 

Antikinėje Graikijoje žmonių drabužiai buvo meniškai lankstomos, klostuojamos, 

vyniojamos apie kūną medžiagos. Graikai dėvėjo apatinį drabužį, vadinamą chitonu, ir 

viršutinį, vadinamą himationu. Šiuos drabužius siūdavo iš stačiakampių audinio gabalų, 

susegdavo segėmis, juosdavo diržais, o laisvas drabužio kraštas buvo puošiamas apvadu. 

Moterų drabužiai panašūs į vyriškus, bet įvairesni ir meniškesni. Dažniausiai drabužių spalva 

buvo balta, taip pat vyravo žydra, raudona, žalia, geltona, ruda, aukso ornamentai. Šio 

spektaklio veikėjų kostiumai – iškalbingi, tačiau kartu ir santūrus, sušiuolaikinti. Spektaklyje, 

iš vienos pusės, dominuoja kūno spalvos ir pastelinės spalvos, o iš kitos – ryškiai raudona 

spalva, auksiniai ir juodi atspalviai. Kostiumai turi panašumų su Antikinės Graikijos 

drabužiais. Spektakliui buvo sukurta virš 30 kostiumų. Ypatingi yra deivių kostiumai – tai 

senovės graikų suknelių adaptacija. Suknelės laisvai krenta ant aktorių kūnų, nevaržo 

judesių, yra iš plonos ir lengvos medžiagos, kiekvienai suknelei buvo panaudota skirtinga 

rankovių apdaila: juostos, raukiniai, sagos. Kitokį kostiumą nei choro mergaitės turi 

pagrindinė veikėja Elektra. Kai visos choristės persirengia žvilgančiomis, baltomis, 

trumpomis deivių suknelėmis, Elektrai parinkta ilga juoda suknelė. Tai tarsi dar vienas jos 

protesto, kančios, gedulo ir liūdesio simbolis. Taip pat tokį kostiumų parinkimą galima 

interpretuoti ir kitaip: „Baltą spalvą galima interpretuoti kaip atspindinčią visas spektro 

spalvas: merginos tarsi palaiko Elektrą, tačiau taip pat lankstosi priešams, jos neturi griežtos 

pozicijos ir ryžto. O juodą spalvą, kurią dėvi spektaklio herojė, galima suvokti kaip galią ir 

autoritetą – Elektra smarkiai kenčia, nesusitaiko su žiauria tikrove ir skausmingais 

praradimais, kitaip nei jos nuolankios draugės. Šis ryškus skirtumas tarp merginų choro ir 

Elektros itin pabrėžia jos nesuvaldomą ir nepalenkiamą charakterį. Merginos lankstosi ir 

garbina „savo karalių“ Egistą (Aigistą), o Elektra nuo jo nusigręžia ir jį niekina, merginos 

atsikanda obuolio iš jo rankų, tarsi priimdamos jo nuodėmę, o Elektra elgiasi taip, tarsi 

spjautų jam į veidą. Vis dėlto, vykstant spektakliui, kontrasto linija ima blukti ir seserys vis 

tvirčiau susikimba už rankų.“15 Ilga, aukso spalvos, prabangaus spindesio Klitemnestros 

 
15 Verpečinskaitė, Aistė. Stiprios moters portretas. Prieiga per internetą: https://www.7md.lt/teatras/2020-09-

25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-

pM.  

https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
https://www.7md.lt/teatras/2020-09-25/Stiprios-moters-portretas?fbclid=IwAR0WOpIguIVkNjSCmlmF7OAsv8ERckrb8DD_bXqQpaqjXsBiui-C9VIG-pM
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(Klitaimnestros) suknelė išryškina moters aukštesnį statusą, o Egisto (Aigisto) vilkimas 

kaštoninės spalvos kostiumas ir liemenė ant nuogo kūno teikia jam seksualumo, kuria 

lengvai padorumo ribas peržengiančio vyro įvaizdį.16 

 

 

Aktorės Gretos Šepliakovaitės (Elektros) kostiumas 

 
16 Dikmonienė, Jovita. Elektros kompleksas ir ekvilibristika. Prieiga per internetą: 

https://literaturairmenas.lt/teatras/jovita-dikmoniene-elektros-kompleksas-ir-

ekvilibristika?fbclid=IwAR1I7PREmfjxVlWT4ogBTQITu41T293nqFCtpZRequpMXUkpAP3KFbZttmg.  

  

https://literaturairmenas.lt/teatras/jovita-dikmoniene-elektros-kompleksas-ir-ekvilibristika?fbclid=IwAR1I7PREmfjxVlWT4ogBTQITu41T293nqFCtpZRequpMXUkpAP3KFbZttmg
https://literaturairmenas.lt/teatras/jovita-dikmoniene-elektros-kompleksas-ir-ekvilibristika?fbclid=IwAR1I7PREmfjxVlWT4ogBTQITu41T293nqFCtpZRequpMXUkpAP3KFbZttmg
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Aktorių Daivos Rudokaitės (Klitemnestros) ir Ričardo Vitkaičio (Agamemnono) kostiumai 

 

Aktorės Kamilės Lebedytės (Mikėnų mergaitės Eritėjos) kostiumas 
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Aktorių Povilo Jatkevičiaus (Oresto) ir Tomo Erbrėderio (Egisto) kostiumai 

 

Aktorių Jūratės Onaitytės (Ledos) ir Ievos Karoblytės, Rasos Praspaliauskaitės (Laodikės) kostiumai 
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Garsas (muzika) 

 

Spektaklyje dominuoja atmosferiniai garsai. Spektaklio pradžioje tokiems 

garsams sukurti aktorė Jūratė Onaitytė pasitelkia kankles. Instrumento skleidžiami garsai, 

atrodo, nuramina žiūrovą prieš laukiančią tragediją – Agamemnono nužudymą.  

Spektaklio muzikiniam audiniui be galo svarbus mergaičių choras. Jų 

niūniavimas guodžia ir ramina Elektrą, kai ji nebemato prasmės gyventi. Po Klitemnestros 

(Klitaimnestros) nužudymo, choristės atlieka lietuvių liaudies dainą – raudą apie motiną. Šios 

raudos panaudojimą spektaklyje galima suprasti kaip motinos ir dukros santykio išryškinimą, 

idėją, jog jis yra prigimtinis, bendras visoms kultūroms ir laikmečiams. Elektros neapykanta, 

motinos žmogžudystė nepaneigia to fakto, jog Klitemnestra (Klitaimnestra) visų pirma buvo 

Elektros mama, kuri padovanojo jai galimybę gyventi. Tai gana netikėtas ir išskirtinis 

režisūrinis sprendimas, dar kartą priartinantis antikinę dramą prie lietuvių publikos.  

Muzika yra labiau spektaklio fonas, ji nėra aktyviai dalyvaujanti spektaklio 

veiksme. Muzika sustiprinami reikšmingi spektaklio momentai, pavyzdžiui, Elektros vaikystės 

prisiminimai apie žaidimus su mylimu tėvu. Iš pradžių lėta, rami, atmosferiška muzika lydi 

Elektros išgyvenamas emocijas – ilgesį, liūdesį, gedulą. Vėliau muzika ima greitėti, 

pranašaudama artėjantį keršto momentą.  

 

Režisūros apibendrinimas 

 

Režisierius Jaša Kocelis sukūrė savitą antikinės tragedijos interpretaciją. Nors 

spektaklio veiksmo vieta radikaliai nesikeičia (kartais yra nuleidžiamos tam tikros dekoracijos 

ar rekvizitas), vyksmas nėra monotoniškas. Dinamiškumo jam suteikia tiek plastiška ir 

ekspresyvi aktorių vaidyba, tiek skirtingas šviesų panaudojimas. Netikėtu režisūriniu 

sumanymu galima laikyti sušiuolaikintą scenos ir aktorių kostiumų vaizdą, taip pat Lietuvos 

kultūros elementų (kanklės ir lietuviška rauda) įtraukimą į spektaklio veiksmą.  

Mizanscenos žavi savo estetiškumu, tikslumu. Karalienės Klitemnestros 

(Klitaimnestros) scenoje su veidrodžiu, Egisto (Aigisto) nužudymo scenoje, kai choro 
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mergaitės išsirikiuoja su ginklais rankose, Elektros savižudybės scenoje kiekvienas aktorių 

judesys, mizanscenos apšvietimas kuria darnų ir gražų sceninį vaizdą.  

Antikinės dramos tekstas scenai pritaikytas tinkamai, išlaikoma pauzės svarba. 

Visa tai papildo tinkamai parinkta muzika ar aktorių vokalinių sugebėjimų panaudojimas.  

 

Klausimai ir užduotys 

● Kokius personažų bruožus atskleidė aktoriai? Kaip vaidyba, aktorių kūno kalba 

išryškina šiuos bruožus? 

● Ką šie objektai – veidrodis, vonios kambarys/dušas, vanduo vonioje, kriauklė, 

džiovintuvas, vonios užuolaidos simbolizuoja spektaklyje?  

● Pabandykite sukurti naują scenografiją – erdvę. Kokios kitos dekoracijos galėtų būti 

pritaikytos šiam spektakliui? 

● Pagalvokite, kodėl spektaklyje buvo pasirinktas lietuviškas liaudies instrumentas 

kanklės. 

● Padiskutuokite, kodėl režisierius po motinos Klitemnestros nužudymo pasirinko 

lietuvišką raudą apie motulę sengalvėlę.  

● Pasiskirstykite į grupeles po du, išsirinkite labiausiai patikusį dviejų personažų dialogą 

ir pabandykite jį perskaityti bei sudėti akcentus: emocija, kūno kalba,gestai, veido 

mimika, tinkamas balso parinkimas. 

● Kaip manote, kuri spektaklio vieta yra kulminacija? 

● Pabandykite prisiminti labiausiai įstrigusias spektaklio mizanscenas. Kuo jos jus 

sužavėjo? Pakomentuokite. 

● Pasirinkite bet kokią mizansceną, pavyzdžiui, Elektros vaikystės prisiminimą, parinkite 

jai melodiją ar dainą bei pakomentuokite savo sprendimą. 

● Palyginkite karalienės Klitemnestros (Klitaimnestros) aprangą su chorisčių 

suknelėmis. Ką iš aprangos žiūrovai gali suvokti apie veikėją? (charakteris, statusas, 

kokias pareigas užima ir pan.) 

● Pagalvokite, kodėl spektaklyje vaikinai – Piladas, Orestas, Egistas (Aigistas) ir 

Agamemnonas – buvo apsirengę šiuolaikiniais rūbais: kostiuminės kelnės, švarkas, 

marškiniai, klasikiniai batai? Galbūt būtų buvę paprasčiau priderinti prie merginų 

aprangos ir aprengti Senovės Graikiją primenančiais apdarais?  
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Nacionalinis Kauno dramos teatras 

 

Didžioji scena 

 

Nacionalinio Kauno dramos teatro didžioji salė – moderniausia teatro salė 

Lietuvoje. Joje spektaklį gali stebėti 470 žmonių. Didžioji scena po rekonstrukcijos buvo 

pagilinta ir paaukštinta, buvo įdiegta pati naujausia technologinė scenos įranga.  

Dešinėje didžiosios scenos pusėje yra įrengtas spektaklio valdymo centras – 

„inkilėlis“, kuris yra nematomas spektaklį stebintiems žiūrovams. Kartu su režisieriaus 

padėjėju ten dirba technologinę pakeliamąją įrangą valdantis operatorius. Pagrindiniu 

valdymo kompiuteriu valdoma viskas, kas scenoje juda, sukasi, kyla arba leidžiasi: šviesų 

tiltai, orkestrinė platforma, scenos žiedas ir ratas, štangos arba traversai. Traversų pagalba 

į sceną nuleidžiamas spektakliui reikalingas rekvizitas. 

Šiuolaikiška technologinė scenos įranga suteikia galimybę Didžiojoje scenoje 

įgyvendinti sudėtingus ir įspūdingus sceninius sprendimus.  

Daugiau apie Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiosios scenos techninius 

ypatumus bei galimybes galite sužinoti apsilankę virtualioje ekskursijoje (čia). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99zUtQaIeeo&ab_channel=NacionalinisKaunodramosteatras
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Komunikacija 

 

Spektakliui buvo pasirinktas gana standartinis viešinimo planas, kurį sudaro: komunikacija 

socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Instagram“, „Youtube“, „LinkedIn“), spauda, lauko 

reklama. 

 Spektaklio komunikacija prasidėjo 2020 m. pradžioje su video rubrika „100 

sekundžių su kūrėjais“. Šiuose aštuoniuose vaizdo įrašuose buvo kalbinami „Elektros“ 

kūrybinės komandos nariai: režisierius Jaša Kocel‘is, scenografas Darjan‘as Mihajlović‘ius 

Cerar‘as, choreografė Tajda Podobnik, kostiumų dailininkė Branka Pavlič, kompozitorius 

Miha Petric‘as bei aktorės Greta Šepliakovaitė, Daiva Rudokaitė ir Jūratė Onaitytė. Taip pat 

buvo sukurtas spektaklio anonsas, vaizdo klipas, kurį galite peržiūrėti čia, jis buvo patalpintas 

į visus socialinius tinklus. Spektaklio viešinimui svarbi ir vaizdinė medžiaga, todėl buvo 

fotografuojamos repeticijos, kaip aktoriai dirba be spektaklio kostiumų, vėliau – generalinė 

repeticija, o galiausiai ir pats spektaklis. Specialiai šiam spektakliui buvo surengta fotosesija 

baseine, kurios nuotraukos buvo panaudotos kuriant plakatus. 

 Kita viešinimo plano sudedamoji dalis – spauda. Tai plakatų, skrajučių, teatro 

repertuaro knygelių spausdinimas ir platinimas įvairiose miesto viešosiose erdvėse. Šiam 

spektakliui buvo atspausdinta apie 30 įvairaus formato plakatų bei apie 1000 skrajučių. 

Spaudai priklauso ir įvairūs straipsniai žiniasklaidoje. Daug dėmesio buvo skiriama režisieriui 

Jašai Koceliui, supažindinta su kitais jo darbais, spektaklio „Elektra“ idėja, kaip vyksta 

repeticijos ir pasiruošimas premjerai. 

 Lauko reklamai viešojo transporto stotelėse buvo naudojami plakatai ir 

partizaninis marketingas. Oficiali spektaklio premjera buvo numatyta 2020 m. kovo 25, 26 

d. ir balandžio 4 d., tačiau dėl pandemijos buvo perkelta į 2020 m. rugsėjo 12, 13 d. ir spalio 

8 d. Šis pasikeitimas turėjo didelės įtakos ir visai spektaklio viešinimo kampanijai. Nors 

premjerai buvo ruošiamasi pavasarį ir jau tuomet buvo atspausdinti plakatai, skrajutės, 

teatro vadybos komanda nusprendė jų neišmesti, bet „patobulinti“ – ant visų atsirado 

raudonas štampas su užrašu „laukimas užsitęsė“ ir su naujomis perkeltos premjeros 

datomis. Kadangi „Elektra“ – tai spektaklis apie laukimą, ši idėja sutapo su susidariusia 

situaciją, kai spektaklio premjerai neįvykus laukimas užsitęsė. Taip pat, miesto erdvėse buvo 

galima pamatyti plakatus su žydru fonu ir užrašu „Ko išties lauki... laukdamas atvykstant 

autobuso?“. Pagrindinė šio šūkio mintis – skatinimas pamąstyti, ko tu iš tiesų lauki, kai lauki 

atvykstančio autobuso, koks yra tavo vidinis laukimas, apie ką tu svajoji? Šis klausimas buvo 

įvairiai adaptuojamas, pavyzdžiui, „Ko išties lauki... laukdamas spektaklio pradžios?“ (teatro 

lauko ekranuose), „Ko išties lauki... laukdamas žinutės Facebook?“ (Facebook naujienų 

sraute), „Ko išties lauki... laukdamas atsakymo į laišką?“ (el. laiškų parašas). Tai – 

partizaninės reklamos pavyzdys, kai reklamai pasitelkiami ne dideli finansiniai ištekliai, o 

https://www.youtube.com/watch?v=ylghzo2yy9s
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kūrybiškos, drąsios idėjos. Pradžioje tai atrodo nesuprantamos, neaiškios instaliacijos, kurios 

skatina žmogų atkreipti dėmesį ir pasidomėti, kas vaizduojama.  
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Klausimai ir užduotys 

 

● Sukurkite alternatyvią spektaklio reklamą. Koks, jūsų nuomone, galėtų būti šūkis, 

plakatas, kitos reklaminės strategijos? 

● Pagalvokite ir padiskutuokite klasėje, kokia pagrindinė mintis ar šūkis galėtų 

apibūdinti spektaklio turinį?  

● Vadybos valandėlė – pasiskirstę į grupeles, pabandykite išplatinti spektaklį, tačiau 

sukūrę naują spektaklio aprašą (siužeto aprašymą). Visi iškabinkite savo darbus 

mokyklos fojė ir palikite rašiklį. Ant kurių, -io darbų, -o  bus daugiausia pliusų, ta 

grupė, -ės laimės. (Žinoma, jeigu leis mokyklos administracija) 
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Žodynas 

 

1. MIZANSCENA (pranc. mise en scène – pastatymas scenoje) – aktorių ir rekvizito 

padėtis scenoje kuriuo nors vaidinimo momentu. 

2. REKVIZITAS (lot. requisition - kas reikalaujama) – vaidinimui reikalingi scenos 

daiktai, reikmenys, butaforija. 

3. TRAGEDIJA (lot. tragoedia < graik. tragodia) – dramos žanras – scenai skirtas 

kūrinys, kuriame vaizduojami labai rimti, esminiai gyvenimo konfliktai, herojaus 

siekimų susidūrimas su neįveikiamomis kliūtimis ir neišvengiamas herojaus žuvimas. 

Taip pat gali reikšti ir sukrečiantį, skaudų išgyvenimą, baisų įvykį ar didelę nelaimę. 

4. DRAMA (lot. drama, kilm. dramatis < gr. drama, kilm. dramatos – veiksmas, aktas) 

–  viena iš trijų pagrindinių literatūros rūšių (kitos – epas ir lyrika); kūrinys, kuriame 

vaizduojamieji įvykiai ir reiškiniai perteikiami veikėjų dialogais ir monologais bei 

poelgiais, ir kuris gali būti realizuojamas teatro spektaklyje; rimto turinio vaidinamasis 

kūrinys, pjesė; didelė nelaimė, teikianti individui ar kolektyvui daug moralinių kančių. 

5. REŽISŪRA – dramos veikalo pastatymas scenoje. 

6. SCENOGRAFIJA (gr. skenographià) – dailės šaka, apimanti scenovaizdžio kūrimo 

meną: scenos erdvės, dekoracijų, grimo, kostiumų, kulisų projektavimą, eskizų, 

brėžinių kūrimą ir realizavimą, scenos apšvietimą. 

7. TRAVERSAS (pranc. traverse) – skersinė sija; skersinis. Sija – sienų, atramų 

jungiamasis elementas. 

8. PARTIZANINIS MARKETINGAS – tai reklamos rūšis, kurios pagrindinis tikslas yra 

ne finansinių, bet kūrybinių ir intelektinių išteklių panaudojimas. Pasirinkus šią 

reklamos formą ypatingai didelis dėmesys skiriamas drąsioms ir modernioms idėjoms, 

kurios skatina investuoti ne pinigus, bet laiką, energiją ir kūrybiškumą. 

9. REKLAMOS KAMPANIJA – visapusis reklamos veiksmų planas, kurį sudaro susiję 

reklamos pranešimai viename ar keliuose žiniasklaidos kanaluose, nuosekliai 

perduodantys vieną reklamos pranešimą. 

 


