Vakaras su legenda “Mes išliksim jauni...”

Ir išties, lapkričio 23-osios vakarą
Umiastovskių rūmuose metų niekas
neskaičiavo. Vilniaus klubo namuose vyko
jaukus, be galo šiltas prisiminimų ir
pokalbių vakaras „Mes išliksim jauni...“,
skirtas nusipelniusiai Lietuvos artistei,
estrados dainininkei Nijolei Ščiukaitei ir jos
vyrui - lengvosios estradinės muzikos
pradininkui Lietuvoje – a.a. Juozui Tiškui.
„Tai buvo mano kolega, mokytojas ir
gyvenimo draugas“, - neslėpdama jaudulio
sakė Nijolė Ščiukaitė, pasakodama apie
savo kelią į sceną ir joje praleistus
gražiausius metus. Jie buvo tampriai susiję su Juozo Tiškaus vadovaujamom legendinėm „Estradinėm
melodijom“. O prisiminti Nijolei tikrai yra ką. Tai ir estradinių dainų festivalis Lenkijoje, Sopote, ir „Vilniaus
bokštai“, pirmosios filmuotos Lietuvos televizijos muzikinės laidos, kiti renginiai. Dainininkės gastrolių keliai
tuomet išraižė ne tik visą buvusią Sovietų Sąjungą, bet nusidriekė ir į JAV, Mongoliją, Australiją, kitas šalis.
„Nijolė - tai pop muzikos primadona, turėjusi ypatingą balsą ir asmeninę charizmą“, - prisiminimais dalinosi
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kuriuos kadaise maestro jai davė, prašydamas gastrolių metu palaistyti gėles, kaip visada šmaikštus ir
galantiškas muzikologas Viktoras Gerulaitis, televizijos režisierius Saulius Vosylius, šio vakaro sumanytoja,
Vilniaus klubo narė Jolanta Mikalajūnienė ir kiti. Pokalbį moderavo renginių režisierius Giedrius Gustas.

Vakaro metu buvo parodytos ištraukos iš Kazimiero Šaulio ir Sauliaus Vosyliaus naujo televizijos filmo “Nijolė

Ščiukaitė. Viskas prasideda tavimi“, kurio premjerą per LTV Kultūros kanalą bus galima
pamatyti gruodžio 24 dieną. Svečiai čia pat galėjo įsigyti N.Ščiukaitės dainų kompaktinę
plokštelę ir gauti autografą ant N.Ščiukaitės ir Violetos Mickevičiūtės knygos
„Atsiminimai apie maestro Juozą Tiškų“.
Renginio pabaigoje visi susirinkusieji turėjo progos padegustuoti puikaus vyno iš
Monako, kurį specialiai šia proga pristatė vyno ekspertas Raimondas Dudėnas.
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