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LAIMA APANAVIČIENĖ 

Lietuvių Fondo 55-mečio pokylyje
,,Ant laisvės sparnų“ muzikinę prog-
ramą atliks dainininkė Evelina Anu-
sauskaitė-Young, šiuo metu gyvenan-
ti Californijoje. Programoje skambės po-
puliarios lietuvių ir užsienio kompozi-
torių melodijos. Kviečiame skaitytojus
susipažinti su jaunąja atlikėja.

savo vyrą aš persikrausčiau gyventi į
JAV. 

– Nemažai vaidmenų sukūrei miuzik-
luose, vaidinai kino filme. Ar netraukia ak-
torės karjera?

– Tiesą pasakius manau, kad dai-
nuoti man sekasi truputėlį geriau nei
vaidinti. Tad kad ir kaip tai patinka,
negalvoju apie aktorės karjerą, nors
miuziklai  man yra kažkas stebuklin-
go, juose susijungia teatras ir šokis, gri-
mas ir istorija, dekoracijos ir kostiu-
mai – ne vien dainavimas. 

Vis tik man dar žaviau yra tai, kad,
gyvendama Los Angeles, atradau dai-
nų kūrybą ir dainavimą filmų garso ta-
keliams (muzikinis įrašas sinchro-
niškai akompanuojantis filmų, televi-
zijos laidų, video žaidimų vaizdus – L.
A.). Buvau paprašyta su orkestru įra-
šyti dainą populiariam CBS televizijos
serialo „Scorpion” garso takeliui. La-
bai apsidžiaugiau. Žiūrėdama serialą
ir žinodama, kad mano balsas ir kū-
ryba tuo metu yra transliuojama mi-
lijonams žmonių visoje Amerikoje,
pajutau neapsakomą jausmą.  

– Ar lengva merginai iš Lietuvos skin-
tis kelią į profesines aukštumas Ameriko-
je?

– Tikrai nelengva, bet ne todėl, kad
esu iš Lietuvos, o todėl, kad čia iš viso
pasaulio suvažiuoja patys geriausi kū-
rėjai ir atlikėjai. 

Kai žmonės sužino, kad esu lietu-
vė, dažnai išgirstu, kad tai – privalu-
mas, mat jei kalbi angliškai pakanka-
mai taisyklingai, tuomet ir tavo ak-
centas, ir tavo istorija tampa labai pa-
trauklūs. Daug kam Lietuva su savo pi-
limis ir miškais skamba paslaptingai
ir egzotiškai. 

– Ne vieną projektą vykdei su žinomu
režisieriumi ir operatoriumi Adam Margo-
lis. Kaip jūs susitikote? Ar sunku dirbti su
tokio lygio žvaigžde?

Adam Margolis yra vienas ge-
riausių mano vyro Adam draugų. Jie
kartu studijavo filmų kūrybą USC
School Of  Cinematic Arts. Jei ne jų pa-
žintis, vargu, ar
taip greitai bū-
čiau galėjusi ben-
dradarbiauti ir
kurti muzikinius
įrašus su tokio ly-
gio operatoriumi
ir režisieriumi. 

Su juo dirbti
yra be galo leng-
va, nes iš jo ne-
sklinda aroganci-
ja, nepaisant, kad
jis yra laimėjęs
penkis ,,Emmy”
apdovanojimus,
filmuoja televizi-
jos laidas ,,Dan-
cing with the
Stars” ir ,,The X-
Factor”. Tai žmo-
gus, kuris yra pui-
kus savo srities
profesionalas.
Dirbdama su juo
jaučiu absoliutų
pasitikėjimą tuo,
ką jis sako ar
daro, galiu išgau-
ti geriausią re-
zultatą, galiu su-
sikaupti savyje.
Tai ir galimybė
mokytis iš ge-

Muzika yra mano kraujyje
riausių, ir pati didžiausia dovana man,
einančiai pasirinktu keliu. 

– Ar turi laiko laisvalaikiui?
Aš visada sakiau, kad menininkai

neskaičiuoja darbo valandų, todėl ne-
turi ir laisvalaikio. Mūsų gyvenime
darbas ir laisvalaikis eina kartu. Net
romantiškos vakarienės su vyru metu
vis tiek visada girdėsiu, kokią dainą
groja restorane, analizuosiu, kaip pa-
rašyti žodžiai, o dažniausiai apie tai
diskutuosime abu su vyru, nes jis yra
lygiavertis partneris mano muziki-
niame kelyje. Kartu rašome dainas, jis
režisuoja mano muzikinius vaizdo įra-
šus, taip pat vykdo  profesionalias
mano projektų foto sesijas. Taigi mes
,,neišlipame” iš tos meniškos aplinkos
nei ryte, nei vakare.  

Kartais tai pasidaro labai sudė-
tinga. Ypač tada, kai kažkas nepa-
vyksta, nesiseka ir negali tiesiog už-
daryti durų ir atsikratyti minčių iki
ryto. Tačiau dažniausiai aš jaučiuosi
dėkinga, kad mano gyvenimo kelias
yra susijęs su menu, nes jis – toks spal-
vingas. 

– Gal gali pasidalinti ateities planais?
– Per šį pusmetį susipažinau su ke-

letu labai įtakingų muzikos pasaulio
atstovų, kurie sutiko mane pakviesti
pokalbiams, kai jausiuosi pasiruošu-
si jiems kažką parodyti. Tad pasta-
ruosius mėnesius praleidau labai in-
tensyviai kurdama naują muziką ir
dirbdama su įvairiais muzikos pro-
diuseriais. 

Išmėginau save visai kitokiose
pop muzikos spalvose, ieškojau to
,,spragtelėjimo”, kad balsas ir dainos
skambėtų išskirtinai, kitaip ir savitai.
Tai labai sudėtingas procesas, nes
kiekvieną kartą, kad pažvelgtum į
savo vidų, turi nusimesti susiforma-
vusį įpročių, saugumo apvalkalą. Ta-
čiau man pačiai kuo toliau, tuo labiau
patinka pažinti save, kopti į profesines
aukštumas. 

Kitas mano planas – pradedu rink-
ti muzikantų grupę, kad kartu su ja ga-
lėčiau savo kūrybą pristatyti Los An-
geles klausytojams. Taigi laukite nau-
jų dainų! 

– Ačiū už pokalbį. Linkiu kūrybinės sėk-
mės ir iki susitikimo Čikagoje. 

– Kaip prasidėjo Tavo muzikinis kelias?
– Esu kilusi iš didžiulės muzikų

šeimos. Iš mamytės Jurgos pusės visa
Vasiliauskų giminė yra puikiai pažįs-
tama klasikinės muzikos mėgėjams.
Tai – Augustinas Vasiliauskas, gro-
jantis Valstybiniame Vilniaus kvarte-
te, dėdė Bernardas Vasiliauskas, gro-
jantis vargonais Vilniaus katedroje,
daug giminaičių groja Lietuvos vals-
tybiniame simfoniniame orkestre, dai-
nuoja chore ,,Aidija” (vadovas Ro-
mualdas Gražinis). Be jokios abejonės,
daugelis muzikos mylėtojų tikriausiai
yra girdėję apie mano pusseserę diri-
gentę Mirgą Gražinytę-Tylą,  dabarti-
nę Birmingham simfoninio orkestro
(City of  Birmingham Symphony Or-
chestra) muzikos direktorę ir Los An-
geles filharmonijos (Los Angeles Phil-
harmonic) asocijuotą dirigentę. 

Mano tėvelio Ričardo mama Joana
buvo muzikos mokytoja, grojo akor-
deonu. Senelis gamino smuikus, o
mano dėdė yra žymus džiazo pianistas
ir Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos Džiazo katedros vedėjas prof.
Artūras Anusauskas. 

Galiu drąsiai teigti, kad muzika
yra mano kraujyje. Su ja užaugau, su
ja ir gyvenu kiekvieną dieną. Abu
mano tėvai pagal išsilavinimą yra mu-
zikantai. Jų draugai taip pat yra mu-
zikantai ir menininkai. Nuo ankstyvos
vaikystės bet kokiuose namų pasibu-
vimuose tėvelis prisėsdavo prie forte-
pijono, mama pradėdavo dainuoti, o aš
vis žiūrėdavau, klausydavau… Kol vie-
ną dieną ir pati uždainavau. 

– Lankei šokių mokyklą. Ar nekilo abe-
jonių, ką pasirinkti – šokėjos ar dainininkės
kelią?

– Taip, lankiau šokių mokyklą,

bet niekada negalvojau, kad noriu
būti šokėja. Nuo 7-erių metų iki šios
dienos nebuvo nė vieno karto, kad
svarstyčiau užsiimti kažkuo kitu. Tie-
siog tvirtai jaučiu vidumi, kad daina-
vimas yra tai, ką turiu daryti. 

– Kaip pasirenki repertuarą?
– Pradėjus mokytis naują dainą,

tiesiog tai pajaučiu iš karto. Kažkas

,,spragteli” viduje – dainuoti pasi-
rinktą kūrinį ar ne? Niekada neat-
lieku dainų, kurios man nieko ne-
reiškia. Žinau, kad jei muzika nekels
emocijų man, tai nesugebėsiu jų per-
teikti ir klausytojui, o tai man labai
svarbu.

– Ne tik dainuoji, bet ir kuri dainas.
Kaip ir kada gimsta dainos?

– Tai labai gražus ir labai sudė-
tingas procesas. Niekada nežinai, iš
kur ir kada ateis tas įkvėpimas. Kartais
jis tave aplanko matant nepažįstamą
žmogų gatvėje. Imi galvoti: ,,Kas jis,
apie ką mąsto, kodėl jis čia?” Kartais
tiesiog kažkas pratrūksta viduje. To
protrūkio nebegali sulaikyti ir sudedi
į dainą. O kartais – tai tiesiog akimir-
ka, kai vyras paliečia ranką ir su-
pranti, kokia esi laiminga. Bet būna ir
taip, kad mėnesį ,,dairaisi ir ieškai” tos
dainos, bet negali parašyti net keletos
eilučių.

– Esi dalyvavusi ir skynusi laurus ne
viename konkurse bei festivalyje. Koks
buvo įsimintiniausias?

– Ko gero, pats įsimintiniausias
buvo ,,Avon Voices Global Talent
Search” 2011 metais, nes po jo mano gy-
venimas apsivertė aukštyn kojomis.
Šio konkurso pusfinalio metu (iš viso
buvo trys turai) pirmą kartą atvykau
į Jungtines Amerikos Valstijas, į Los
Angeles – savo svajonių ir meno mies-
tą. Šios kelionės metu sutikau savo bū-
simą vyrą Adam. Po kelių mėnesių fi-
nalas vyko Times Square New York ir
savo gimtadienio dieną aš sužinojau,
kad laimėjau konkursą, kuriame da-
lyvavo daugiau nei 7 000 dalyvių iš viso
pasaulio.

Laimėjusi šį konkursą ir sutikusi

Evelina: laukite naujų dainų! 


