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žmonės  interviu

„Kad sužibėtum ant scenos, podiumo, 
įkūnytum tam tikrą personažą ir 

galėtum į jį įsijausti, turi būti įdomia 
asmenybe. O tam reikia skaityti knygas. 

Tad pirmiausia vaikus skatiname 
tobulėti“, – sako „Demo vaikų 

mados teatro“ ir „Deimantės modelių 
agentūros“ vadovė Deimantė Ūsienė. 

„Modeliai pirmiausia  
turi skaityti knygas“

Kalbėjosi 

lina grinKevičienė

Kaip tais laikais, dar tik  
kuriantis laisvai Lietuvai, 
gimė mintis atidaryti  
modelių agentūrą? Buvote 
viena pirmųjų, tiesa?
Viskas prasidėjo 1994-aisiais, 
kai man, jaunai choreografijos 
studentei, pasiūlė dirbti Dalios 
Teišerskytės mados teatre 
„Gabija“. Kaune toks buvo 
vienintelis, Vilniuje veikė Mo-
delių namai. Sakyčiau, kad tai 
buvo likimo pirštas (šypsosi). 
Netikėta, nes visada sielojausi 
dėl mažo ūgio. Šokėjas, kaip 
ir modelis, visada turi atitikti 
ūgio, kūno formų, išvaizdos 
standartus: mergina turi būti 
aukšta (ne mažiau kaip 168 
cm), išvaizdi, proporcingo su-
dėjimo. Tad man dažnai koją 
pakišdavo tie 159 cm – kaskart 
išgirsdavau verdiką: „Esi per 
mažo ūgio.“ Turbūt toks kelias 
man buvo skirtas, nes pavyko 
tapti šokėja ir choreografe. 
Save vadinu laiminga persona, 
kuriai nusišypsojo likimas. 
Ar per trisdešimt metų  
šie modeliams ir šokėjams 
taikomi standartai nors  
kiek pasikeitė?
Mažai kas pasikeitė. Tie stan-
dartai tebegalioj, žinoma, su 
tam tikromis išlygomis. Kaip 
kad man kadaise padarė išimtį 
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„Esu iš tų moterų, kurioms vien būti 
mama, namų šeimininke nesinorėtų. 
Man reikia saviraiškos, todėl 
stengiausi derinti motinystę ir veiklą. 
Ir viskas pavyko. Žinoma, be vyro, tėvų 
ir auklės pagalbos kažin ar būčiau 
susidorojusi su mamos pareigomis.“

Įkūrėte ne tik modelių  
agentūrą, bet ir vaikų  
mados teatrą, tiesa?
Taip. Vaikų mados teatre augi-
name šokėjus nuo 4 iki 18 metų. 
Nesinorėjo apsiriboti vien mo-
deliais, todėl pradėjau dirbti ir 
su vaikais. Mus lydėjo sėkmė. 
Per pirmąsias atrankas, pame-
nu, nusidriekdavo kelių kilome-
trų eilės. Tiek norinčių buvo. Į 
mano agentūrą ir teatrą patek-
davo ne kiekvienas vaikas – tik 
kas penktas ar kas dešimtas. 
Kriterijus būdavo ir klausa, kad 
ritmą justų, ir išvaizda, ir kūno 
plastika. Pamažu susikūrė gra-
žus kolektyvas. Man labiausiai 

visi tą etapą prisimindavo su 
džiaugsmu, nes pasirodymai, 
pelnyti laimėjimai įvairiuose 
Lietuvos, tarptautiniuose 
projektuose buvo įrodymas, 
kad paprakaituoti vertėjo. 
Būdavome kaip prieskonis ir 
per miestų šventes, įžiebiant 
kalėdines egles, ir per televi-
zijos tiesioginius renginius. 
Tam reikėjo ne tik motyvuotų 
vaikų, bet ir tėvų, kurie turė-
davo pasirūpinti atžalomis: jas 
atvežti į repeticijas, pasiimti po 
konkursų, projektų. Būdavo, iš 
filmavimų televizijoje ar iš už-
sienio festivalių grįž-
davome ir vėlai naktį. 

visagalis internetas, gausu kitų 
informacijos šaltinių. 
Ar bendraujate  
su buvusiais mokiniais?
Su daugeliu bendraujame. Di-
džiausias įvertinimas man, kai 
užaugusios mergaitės, tapusios 
gydytojomis, teisininkėmis, 
įmonių vadovėmis ar meninin-
kėmis, padėkoja už geriausią 
gyvenimo mokyklą. Sako: „Po 
jūsų mums nebaisūs jokie sun-
kumai.“ Mano mokykloje vaikai 
tobulėja visapusiškai: įgyja 
pasitikėjimo, išmoksta save 
išreikšti, lengvai bendrauti, ne-

(šypsosi). Tiesa, dabar labiau 
vertinami modeliai, turintys 
kokių nors išskirtinumų. Tai gali 
būti saviti bruožai (išraiškingi 
skruostikauliai, smakras, atlė-
pusios ausys ir pan.), neįprasta 
odos ar plaukų spalva. Bet jei 
kojos per trumpos, neatitinki 
standarto. Kaip minėjau, per 
plauką tapau šokėja ir choreo-
grafe. Matyt, labai norėjau, o 
gal kas nors įžvelgė potencialą. 
Visada buvau užsispyrusi ir at-
kakliai siekiau tikslo. Tais laikais 
didelės įtakos turėjo ir pažintys. 
Pamenu, buvome paskutinė 
laida, kuriai po studijų dar teko 
vykti dirbti pagal vadinamuo-
sius paskyrimus. Dažniausiai 
studentai keliaudavo į rajonus, 
nes didmiesčiuose vietų nepa-
kakdavo. Mane siuntė į Taura-
gę. Nors suteikdavo ir būstą, 
garantuotą atlyginimą, užsispy-
riau ir pasakiau, kad nieku gyvu 
į „kaimą“ nevažiuosiu. Atsisa-
kiusi dirbti pagal paskyrimą, 
grįžau į gimtąjį Kauną. 
O tada netikėtai  
sulaukėte pasiūlymo...
Taip, netikėtai sulaukiau skam-
bučio, kad esu kviečiama dirbti 
į Dalios Teišerskytės mados 
teatrą. Ištiko lengvas šokas, 
nes buvau labai jauna, ką tik 
diplomą gavusi choreografė. 
O čia reikės dirbti su aukštais, 
išvaizdžiais ir vyresniais mode-
liais. Aš jiems buvau iki pažastų 
( juokiasi). Sukau galvą, ką jiems 
pasiūlyti, nuo ko pradėti. Pa-
menu, bibliotekoje, ieškodama 
įdomesnių sprendimų, praleis-
davau ištisas valandas. Niekada 
nesigailėjau, kad ryžausi šiai 
avantiūrai. Šis žingsnis buvo 
geras. Kadangi tai buvo mode-
lių mados teatras, man puikiai 
sekėsi pritaikyti universitete 
įgytas žinias, kurti ir išspausti 
norimą rezultatą. Reikėjo ne 
tik įdomių kostiumų, bet ir 
režisūrinių, choreografinių 
sprendimų. Aš buvau atsakinga 
už šokį, laikyseną, detales... 
Viskas sekėsi puikiai, prasidėjo 
pasirodymai tarptautiniuose 
projektuose. Juozas Statkevi-
čius, dar studentas, kartu pra-
dėjo dirbti kaip drabužių dizai-
neris. Tuomet jau kūrėsi laisva 
Lietuva, man kilo noras imtis 
kažko išskirtinio – dirbti, kurti 
su vaikais, daryti tai, kas nauja, 
negirdėta ir nematyta.

 Akimirka 
iš renginio.

 „Atostogas su šeima 
mėgstame leisti kalnuose“.

patinka dirbti su ikimokykli-
nukais, nes jie nesugadinti, 
neįsprausti į rėmus – iš jų kaip 
iš molio gali lipdyti ką nori. Ir 
vaikai klausė, uoliai mokėsi. 
Aš pati buvau baigusi griežtą 
rusų mokyklą, kur būdavo 
tvirta disciplina. Mums dėstė 
baletmeisteriai iš Kijevo, Santk 
Peterburgo. Lauždavo stipriai ir 
tai duodavo rezultatų. 
Taigi, ir jūs buvote  
reikli mokytoja?
Taip (šypsosi). Ir aš lauždavau 
savo kolektyvą. Būdavo dienų, 
kai dirbdavome nuo 8 val. ryto 
iki 22 val. vakaro. Bet vėliau 

Kartais tekdavo laukti ir kelias 
valandas, kol tėveliai atvažiuos 
pasiimti atžalų. Net paauglių 
nepalikdavome vienų laukti. 
Tekdavo kartais 1 val. nakties 
pačiai gabenti auklėtinį namo, 
o jis, pasirodo, dar nesugeba 
aiškiai pasakyti, kokioje gatvėje 
gyvena, koks namo numeris. 
Visko nutikdavo. Net šiais lai-
kais tėveliams patariu pasido-
mėti, į kieno rankas atiduoda 
savo vaikus, pasidomėti, kiek 
metų veikia, tarkim, modelių 
agentūra, kokia jos istorija 
ir pan. Šiais laikais lengviau 
patikrinti informaciją, nes yra 

bijoti iššūkių, atsikrato scenos 
ar didelės auditorijos baimės. 
Ir nesvarbu, kad toliau nesiekė 
modelio ar šokėjos karjeros, 
įgytos savybės praverčia bet 
kokioje gyvenimo srityje.
Iki šiol tęsiate savo veiklą  
su dideliu užsidegimu!
Negaliu pasakyti, kad po 
27–28 metų laikomės taip pat. 
Daug naujovių. Dėl kokybės 
nedidinu mokinių skaičiaus, 
nesteigiu filialų, nors toks 
poreikis ir paklausa yra. Šiuo 
metu veikia 5 grupės po 20–25 
vaikus. 
Mūsų mados teatre 4–14 metų 
vaikai ir jaunimas turi galimybę 
susipažinti su teatrinio meno, 
kostiumo istorijos ir raidos 
pagrindais. Mokau klasikinio, 
charakterinio, eksperimenti-
nio, disko, fanko, bugivugio, ➥  
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hiphopo šokių pagrindų, judėti 
pagal džiazo, klubinę, techno-
muziką. Man svarbu skatinti 
vaikų kūrybiškumą, mokyti 
juos improvizuoti, suteikti sce-
ninės saviraiškos laisvę. 
Yra tekę pačiai padirbėti chore-
ografe Amerikoje, bet pasilikti 
ten, nors tokių perspektyvų 
buvo, nenorėjau. Juk viską – 
mylimą šeimą, sėkmingą 
darbą – turėjau čia, Lietuvoje. 
Emigranto statusas nežavėjo, 
nes svetur vien todėl, kad esi 
svetimtautis, teko ir pažemini-
mų, ir patyčių patirti.
Ar skaičiavote, kiek laurų 
jūsų mokiniai yra nuskynę?
Per pandemiją atradau ir pliusų. 
Paskelbus karantiną, kaip ir 
daugeliui teko pristabdyti vei-
klą. Atradau laiko susisteminti 
informaciją, kiek nuveikta, kas 
pasiekta, kokie prizai iškovoti. 
Nuo 2001 m. Lietuvoje, La-
tvijoje ir Estijoje vykusiuose 
tarptautiniuose šokių konkur-
suose „Lithuanian Cup“, 
„Lithuanian Open“, 
„Šok“, „Šokių erdvė“, 
„Vizijos“, „Norim kilt“, 
„Rising Stars“, „Shock 
Black&White“, „Euro-
dances“, „Street Style“, 
„Judesio piramidė“, 
„Muzikos talentų lyga“, 
„Ant bangos“ ir „Dance 
Revolution“ prizines vietas 
ne kartą laimėjo grupės, 
šokusios pagal mano 
sukurtą choreografiją. 
1996–1997-aisiais buvau 
tarptautinio mados konkur-
so „In Vogue“ choreogra-
fe... Galima būtų vardyti be 
galo, be krašto, kur tik nete-
ko rengti įdomių programų. 
Mūsų kolektyvo šokėjai 
pasirodymus pristato ir per 
sporto varžybų atidarymus. 
Kviečiami filmuotis kine, pavyz-
džiui, filme „Tarp pilkų debesų“ 
irgi matyti mano mokinių. 
Ar tiesa, kad pastaruoju 
metu išaugo vyresnio  
amžiaus modelių paklausa?
Tiesa. Anksčiau didžiausią 
paklausą turėjo paaugliai, 
keturiolikmečiai, dabar rin-
kai reikia senjorų. Jei realiai 
senjoru laikomas vyresnis nei 
60 metų asmuo, modeliu sen-
joru – sulaukęs 30-ies. Stebiu 
tendenciją, kad auga ir dar 

vyresnio amžiaus modelių po-
reikis, pavyzdžiui, 50–60 metų. 
Visuomenė senėja, o rinka prie 
to prisitaiko. Ir tos raukšlės, pa-
pildomi kilogramai jau nėra taip 
svarbu. Labiau akcentuojamas 
žvilgsnio gylis, kokią žinutę 
žmogus gali perduoti tikslin-
gai auditorijai, ką yra patyręs, 
kokių žinių sukaupęs. Žinoma, 
svarbu ir plastika, kūno kalba.
Esate trijų vaikų mama.  
Kaip pavyko suderinti  
motinystę ir aktyvią veiklą?
Kažkaip natūraliai viskas įvyko. 
Norėjau vaikų, juokaudama 
klausdavau, kurioje parduo-
tuvėje galima nusipirkti, 
kad nereikėtų vargti, nes 
tempas ir taip buvo didelis, 
veikla klestėjo. Net nesiti-
kėjau, kad, įkūrus modelių 
agentūrą, netrukus į pasaulį 
pasibels pirmas vaikelis. Pir-
magimį gimdžiau vėlokai, 
30-ies. Tais laikais dar ne-
buvo populiaru gimdyti 

viskas pavyko. Žinoma, be 
vyro, tėvų ir auklės pagalbos 
kažin ar būčiau susidorojusi su 
mamos pareigomis (šypsosi). 
Turiu būti jiems dėkinga. 
Ko gero, namuose  
būdavote retas svečias.
Išties būdavo laikas, kai grįžda-
vau po darbų, konkursų, filma-
vimų, o vaikai jau miegodavo, 
prasilenkdavome. Bet jie gimė 
tokioje kūrybingoje, nestandar-
tinėje šeimoje, tad teko su tuo 
susitaikyti. Dabar vyriausiajam 
jau 21-eri, viduriniajam – 18, o 

po nelabai sėkmingo pirmo 
nusileidimo parasparniu nesu 
didelė šio sporto entuziastė, 
tačiau vaikams patinka. 
Niekas nepasakytų, kad 
esate trijų vaikų mama. 
Kaip pavyksta išlaikyti to-
bulas kūno formas ir grožį?
Mažai valgau. Būna, kad iki 
vakarienės soti vien vandeniu, 
žolelių arbata. Tuomet jau-
čiuosi darbinga. Išties mums 
reikia nedaug maisto me-
džiagų. Mano racione vyrauja 
daržovės ir vaisiais, o mėsa – 

„Stebiu tendenciją, kad auga ir dar vyresnio 
amžiaus modelių poreikis, pavyzdžiui, 
50–60 metų. Visuomenė senėja, o rinka 
prie to prisitaiko. Ir tos raukšlės, papildomi 
kilogramai jau nėra taip svarbu. Labiau 
akcentuojamas žvilgsnio gylis, kokią žinutę 
žmogus gali perduoti tikslingai auditorijai, 
ką yra patyręs, kokių žinių sukaupęs.“ 

žmonės  interviu

vyresnio amžiaus. Gydytojai tik 
kraipė galva, o aš per penkerius 
metus susilaukiau trijų puikių 
vaikų, kuriais didžiuojuosi. Nei 
verkė, nei neramūs buvo, leido 
toliau darbus dirbti. Pame-
nu, po trečio vaikelio gimimo 
praėjus keturioms dienoms 
jau dalyvavau renginyje „Mis 
Lietuva“, buvau atsakinga už jo 
choreografiją. Esu iš tų moterų, 
kurioms vien būti mama, namų 
šeimininke nesinorėtų. Man rei-
kia saviraiškos, todėl stengiausi 
derinti motinystę ir veiklą. Ir 

jaunėliui – 17 metų. Užtai vaikai 
išaugo savarankiški, atsakingi. 
Abu sūnūs mėgsta ir virtuvėje 
pašeimininkauti, o mes su du-
kra atsakingos už namų tvarką. 
Mudviejų nelabai vilioja stovėti 
prie viryklės (šypsosi). 
Tą bendravimo stoką su vaikais 
visada stengdavausi kompen-
suoti per atostogas. Mano vy-
ras buvęs alpinistas, šiuo metu 
dirba kalnų ir parašiutizmo 
instruktoriumi. Tad mėgsta-
me Naujuosius metus sutikti 
kalnuose, slidinėdami ar sklan-
dydami parasparniais. Tiesa, 

 „Su mylima 
mamyte“.

 „Man svarbu skatinti vaikų 
kūrybiškumą ir improvizaciją, 

suteikti sceninės saviraiškos laisvę“. 

paskutinė sąraše. Vengiu šio 
produkto, nes jam suvirškinti 
organizmas eikvoja daug 
energijos. 
Mėgstu aktyvų laisvalaikį, 
judėti, sportuoti. Ir, žinoma, 
stengiuosi rasti laiko sau, dva-
sinėms praktikoms, pabūti su 
savo mintimis. Kad atrasčiau 
vidinę ramybę, atsipalai-
duočiau, vykstu į tobulėjimo 
stovyklas. Kad galėtum kažką 
duoti kitiems, pirmiausia turi 
lavėti pats. Ir turėti pakanka-
mai energijos, kad galėtum 
uždegti kitus. 


