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PIANISTŲ PORTRETAI Gabrielius Alekna

GABRIELIUS  ALEKNA:
ESU LABAI LAIMINGAS IR PATENKINTAS TUO, KĄ DARAU
Aldona DIDŽIULYTĖ,
Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė

 „Ypač talentingas pianistas ir muzikas...“
 /D.Barenboimas/
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Gabrielius su pirmąja mokytoja Skaiste Baubiniene po M.K.Čiurlionio menų mokyklos 
4 klasės baigimo 1986 m.

Su pianistu Gabrielium Alekna susi-
tikome Lietuvos nacionalinės filharmo-
nijos užkulisiuose 2010 m. kovo 20 d. po 
įspūdingai kartu su Lietuvos nacionaliniu 
simfoniniu orkestru, diriguojamu Juozo 
Domarko, atlikto L. van Bethoveno an-
trojo koncerto fortepijonui. Pianisto nuo-
širdumas, paprastumas ir betarpiškumas 
atsiskleidė pirmomis pokalbio minutėmis. 
Susitarėme dėl interviu. 

– Pradėkime nuo vakarykščio kon-
certo. Buvo taip nuostabiai išlaikyta 
pusiausvyra tarp orkestro ir solo par-
tijos. Jūsų Bethovenas buvo nepa-
prastai žaismingas ir lengvas.

– L. van Bethoveno II koncertas for-
tepijonui yra pats mocartiškiausias, pats 
ankstyviausias. Jis buvo parašytas anks-
čiau nei pirmasis. Bethovenas šį kon-
certą parašė sau ir grojo būdamas labai 
jaunas koncertiniuose turuose po Vo-
kietiją ir Austriją. Pati muzika reikalauja 
garso lengvumo ir charakterio žaismin-
gumo, nes tai labai saulėtas ir šviesus  
koncertas, ypač jo pirmoji dalis. Labiau 
bethoveniška, svajinga ir gili yra antroji – 
Adagio dalis. Manau, kad mums kartu su 
orkestru pavyko tai įgyvendinti.

– Ar dažnai sugrįžtate į Lietuvą? Ar 
jaučiate nostalgiją tėvynei?

– Sugrįžti tenka vidutiniškai du kar-
tus per metus. Šiemet, nors dabar dar 
tik kovo mėnuo, Lietuvoje aš jau antrą 
kartą. Mano gyvenimas taip susiklostė, 
kad esu tarp dviejų miestų. Todėl labai 
džiaugiuosi, kad galiu jaustis esantis 
namuose tiek Vilniuje, tiek  Niujorke. Ži-
noma, pasiilgstu mamos, noriu pasima-
tyti su brolio šeima, su draugais Vilniuje. 
Gyvename XXI amžiuje, laiškų rašymo 
laikas jau praėjęs, bet dažnai su mama 
kalbuosi telefonu, bendrauju internetu, 
be abejo, gimtadienio ar didelių švenčių 
proga siunčiu atviruką.

– Kokie motyvai Jus paskatino iš-
vykti į JAV? Kiek metų jau ten gyve-
nate?

– Išvykau 1996 metais ir tą rudenį pra-
dėjau mokytis Juilliardo mokykloje. Taigi 
jau 13 metų gyvenu beveik tame pačia-
me Niujorko Manheteno rajone. Ir vėlgi 
galiu paaiškinti, kodėl aš ten jaučiuosi 
kaip namuose. 13 metų – jau netrumpas 
laiko tarpas. Pradėjęs studijuoti Juilliar-
de išvaikščiojau visas gatveles. Man ten 
pažįstamas kiekvienas skersgatvis – be-

veik labiau nei Vilniaus senamiestis. O 
išvykau į JAV mokytis ir toliau tobulėti 
savo pasirinktos profesijos aspektu. Lie-
tuvos muzikos akademijoje baigiau tris 
kursus. Jau buvo prasidėjęs judėjimas 
važiuoti mokytis svetur. Galima sakyti, 
buvau vienas iš pirmųjų, išvykusių mo-
kytis į užsienį, nors tikrai nebuvau pats 
pirmasis. Juilliardo mokykloje buvau pir-
masis lietuvis, priimtas mokytis su visa 
studijoms skirta stipendija.

Mano mokytoja prof. Liucija Drą-
sutienė į tolesnių studijų pasirinkimą 
svetur žiūrėjo labai atsakingai, mane 
taip pat skatino neskubėti, ragino dar 
mokytis ir turėti tvirtą pagrindą Lietuvo-
je, laukiant tinkamos progos. Ypatinga 
proga pasitaikė 1995 metais. Vienas iš 
mano draugų, Andrius Žlabys, jau mokė-
si Amerikoje. Aš taip pat norėjau nuvykti 
į JAV pasitobulinti kokiuose nors kur-
suose. Padaviau dokumentus į vasaros 
kursus Santa Barbaroje ir buvau pakvies-
tas, suteikiant visą stipendiją. Fortepijo-
no klasei kursuose vadovavo Juilliardo 
mokyklos prof. Jerome‘as Lowenthal‘is, 
kuris ir paskatino mane stoti į Juilliar-
dą. Taigi sekančią žiemą ir nuvykau į 
perklausas šioje mokykloje. Tikriausiai 
mano grojimas atitiko visus standartus, 
pagal kuriuos atrinkinėjo studentus, to-
dėl mano idėja buvo palaikyta, ir galvo-
ju, kad šio laimingo atsitiktinumo dėka 
tapau Jerome‘o Lowenthal‘io mokiniu. 
Šioje mokykloje baigiau magistrantūrą, 
o 2006 metais man buvo suteiktas mu-
zikos menų daktaro laipsnis.

– Kaip Jūs jautėtės Juilliarde, įgijęs 
lietuviškos pianizmo mokyklos pa-
grindus? Ar yra pedagoginių skirtu-
mų tarp mokyklų?

– Kalbant apie Lietuvos pianizmo 
mokyklą, galiu atsakingai pareikšti, kad 
mes esame tam tikros labai kryptingos ir 
visapusiškos sistemos „produktai“. Skir-
tingai nuo bet kokių kitų specialybių 
muzikantų, pianistas negali vien savo 
jėgomis, pats iš savęs kažko pasiekti, bū-
tent dėl to, kad mokytis pradedama nuo 
penkerių metų. Mažam pianistui reika-
linga rūpestinga ne tik mokytojų, bet 
ir tėvų globa. Taigi šeimos palaikymas, 
puikūs pedagogai, gerai organizuotas 
mokymo procesas M.K.Čiurlionio menų 
gimnazijoje bei apskritai gera muzikinio 
ugdymo sistema Lietuvoje suteikė man 

tą galimybę, kad galėjau lygiuotis į pa-
čius geriausius. Aš asmeniškai esu dėkin-
gas laikmečiui, savo tėvams ir mokytojai 
Liucijai Drąsutienei. Be jų Juilliardas taip 
ir būtų likęs legenda mano gyvenime. 
Besimokydamas M.K.Čiurlionio gimna-
zijoje, turėjau galimybę dažnai būti sce-
noje, dalyvauti koncertuose bei konkur-
suose. Be to, dažnos įskaitos ir egzami-
nai – tai tokia sistema, kuri užgrūdina ir 
paruošia didesnėms galimybėms. Gavau 
labai gerus pagrindus Lietuvoje, kaip ir 
daugelis kitų muzikų. Dėkingo laikme-
čio dėka turėjau dar vieną privalumą: 
būtent tada, kai man reikėjo plėsti akira-
tį, sienos atsidarė, ir buvo galima išvykti, 
pasirodyti, galimybės pasidarė daug pla-
tesnės negu ligi tol. Jeigu būčiau gimęs 
penkeriais ar dešimčia metų anksčiau, 
tikriausiai būčiau vykęs į Maskvą, kaip ir 
mano vyresnieji kolegos. Aišku, Maskvos 
mokykla taip pat yra legendinė, bet esu 
laimingas, kad praleidau laiką Niujorke, 
mokiausi Juilliardo mokykloje, kurioje 
jaučiausi be galo gerai.

Na, o dėl pedagoginių skirtumų tai 
negalėčiau pasakyti, kad jų yra. Lietu-
voje pianizmo mokykla daugiausiai rė-
mėsi rusiška, puikių muzikinės kultūros 
tradicijų mokykla, nors turėjo nemažai 
ir Vakarų Europos bruožų. Gal tik įtakos 
turėjo tai, kad buvome izoliuotoje kul-
tūrinėje terpėje. Pedagoginių skirtumų 
nelabai yra, ypač kalbant apie Ameriką. 
Manau, kad viskas priklauso nuo dėsty-
tojo asmenybės, o apibendrinti sunku, 
nes fortepijono dėstymas pasaulyje yra 
labai kosmopolitiškas, sumaišytas. To-
kioje mokykloje, kaip Juilliard‘as, dėsty-
tojai yra kilę ar atvykę iš įvairių kultūrų, 
įvairių tautų, su įvairia patirtimi, taip kad 
kažkokio konkretaus, apibrėžto Juiliar-
do tipo pianizmo dėstymo nėra. Mano 
dėstytojas Jerome‘as Lowenthal‘is buvo 
ir yra puikus pianistas. Iš jo kaip koncer-
tuojančio pianisto gavau tokių subtilių 
patarimų, kurie plėtė mano spalvinę 
garso paletę, interpretacijos galimybes. 
Daugiausiai išmokau iš to, kaip jis de-
monstruodavo prie antrojo fortepijono. 
Taigi tas mokymas galbūt buvo kitoks 
nei Lietuvoje, bet reikėjo to puikaus pro-
fesinio pagrindo iš Lietuvos, kad galė-
čiau priimti tai, ką man siūlė Juilliardas.

Su seneliu Juozu Alekna – žymiu vargonininku, 
chorvedžiu ir pučiamųjų orkestrų vadovu 1990 m.
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Gabrielius Alekna

Gabrielius su savo mokytoja L.Drąsutiene pamokoje 1990 m.

Su pianistu Danielu Barenboimu meistriškumo kursuose 2000 m.

Įteikiamas L. van Bethoveno konkurso II vietos laureato diplomas Vienoje 2005 m. 

PIANISTŲ PORTRETAI

– Ar Jūsų profesorius kėlė reika-
lavimus, kuriuos buvo sunku įgyven-
dinti?

– Mano profesorius sąmoningai ven-
gė tokio senoviško, galima sakyti, dikta-
toriško pedagogo įvaizdžio, kuris buvo 
vokiečių ir rusų pedagogikoje. Tokių 
dėstytojo bruožų ir reikalavimų, kai jis 
tampa kartu ir motina, ir tėvu, persmel-
kia mokinio asmenybę, aš nepajutau. 
Aišku, tokios pedagogo savybės gali 
turėti tiek gerų, tiek blogų pasekmių. 
Bet prof. J.Lowenthal‘is įvairiomis pras-
mėmis buvo labai liberalus dėstytojas. 
Manyčiau, jog jo darbo principai labiau 
tinka jau pažengusiems studentams, o 
mokymo filosofija, kiek tai atsiskleidė 
man studijuojant, nebuvo primesta. Jis 
nepateikdavo daug receptų ir scenarijų, 
kaip atlikti vieną ar kitą kūrinį, atvirkščiai, 
sakydavo: „Daryk kaip nori, tik nedaryk 
taip...“ ir argumentuodavo, kodėl. Taip 
profesorius skatindavo savo mokinių in-
dividualybės raidą, pažadindavo jų me-
ninę saviraišką. Kiekvienas besimokantis 
pianizmo subtilybių mokymo procesą 
kažkada turi suvokti kaip galimybes, iš 
kurių reikia mokėti pasirinkti. Mano dės-
tytojas demonstruodavo tų galimybių 
įvairovę, nenurodinėdamas, ką ir kaip 
daryti, tarsi maištaudamas prieš tam ti-
kras nusistovėjusias atlikimo tradicijas.

 Praktiškai repertuarą rinkdavausi 
pats, bet visuomet klausdavau profeso-
riaus patarimo. Jeigu norėdavau groti, 

pavyzdžiui, ispanišką muziką, klausda-
vau, ką jis man rekomenduotų. Profeso-
rius teikdavo keletą pasiūlymų, tuomet 
aš tuos kūrinius išklausęs, paskambinęs 
iš lapo, pats išsirinkdavau, ką groti. Daž-
nai klausdavau, ką jis rekomenduotų iš-
mokti bisui. Laikui bėgant supratau, jog 
Juilliardo mokykloje mokymosi tempas, 
repertuaras yra studento apsisprendimo 
reikalas. Reikalavimai galbūt skiriasi tuo, 
kad mes, pavyzdžiui, Čiurlionio gimna-
zijoje bei Muzikos akademijoje buvome 
įpratę prie pastovaus egzaminų ir įskaitų 
maratono su labai konkrečiais reikalavi-
mais. Juilliarde to nėra. Gegužės mėne-
sį vykdavo toks, vadinkime, egzaminas, 
kuriame pateikus išmokto repertuaro 
sąrašą, komisija paprašydavo atlikti kūri-
nių ištraukas, ir tai užtrukdavo 10–15 mi-
nučių. Šioje mokykloje jau keleri metai 
nerašomi pažymiai, nes esant aukštam 
atlikimo lygiui jie netenka prasmės.

– Kaip dažnai vykdavo pamokos 
Juilliardo mokykloje, kokios buvo gy-
venimo ir mokymosi sąlygos?

– Lietuvoje buvau pripratęs turėti 
tris savaitines pamokas. Pradėjęs studi-
jas JAV supratau, kokia didžiulė laimė 
praleisti tiek daug laiko prie fortepijono 
kartu su savo mokytoja, nes Juilliarde 
pamoka vykdavo vieną kartą per savai-
tę. Manyčiau, kad jeigu nebūčiau turė-
jęs galimybės tiek daug dirbti kartu su 
savo mokytoja prof. Liucija Drąsutiene 
Lietuvoje, tai kažin ar būčiau galėjęs tiek 

daug pasiekti ir patekti į Juilliardo mo-
kyklą. Todėl galiu teigti, kad yra unikalus 
dalykas ir didžiulė prabanga dvi savaiti-
nės pamokos. Mes, lietuviai, turime tuo 
labai džiaugtis ir vertinti.

Aš jau Lietuvoje į pamoką ateidavau 
mintinai išmokęs kūrinį, ir man tai buvo 
įprasta. Stengdavausi išmokti, pavyz-
džiui, sonatos visas tris dalis mintinai, 
nors laisvamaniškas profesorius man ne-
būtų priekaištavęs ar išmetęs už durų, jei 
būčiau grojęs iš natų ar lėtesniu tempu, 
tačiau aš pats negalėjau sau leisti ateiti į 
pamoką nepasiruošęs maksimaliai pagal 
galimybes. Būčiau blogai jautęsis prieš 
tokį iškilų pianistą ir mano didžiai ger-
biamą mokytoją, be to, taip elgtis mane 
įpareigojo pati mokykla, jos vardas.

Darbo sąlygos Juilliarde buvo pui-
kios. Pirmą kartą gyvenime gyvenau ats-
kirai nuo tėvų, bendrabutyje, kuris buvo 
greta mokyklos. Kambaryje gyvenome 
dviese, valgykloje mus maitino tris kar-
tus per dieną, todėl buitinių rūpesčių 
neturėjome. Kiekviename aukšte buvo 
du kambariai su fortepijonu. Mes visi ga-
lėjome groti kiek norime tiek bendrabu-
tyje, tiek pačioje mokykloje. Po paskaitų 
turėdavau pakankamai laiko namų dar-
bams atlikti bei darbui prie fortepijono.

Stengdavausi kasdien pagroti maž-
daug po penkias valandas, nes reikia pri-
pažinti, kad absoliuti koreliacija yra tarp 
to, kiek žmogus dirba, kiek įdeda pastan-
gų, ir rezultato. Ir čia praktiškai išimčių 
nėra. Tie, kurie yra daug pasiekę, be jo-
kios abejonės ir dirbo daug daugiau nei 
tie, kuriems mažiau pasisekė. Tam nėra 
išimčių ta prasme, kad jeigu žmogus 
yra vidutinių gabumų, tai jis ir nedirba, 
nes neturi tam motyvacijos. Visada yra 
grįžtamasis ryšys tarp darbo, pastangų 
ir rezultato.

– Jūs esate keturiolikos tarptauti-
nių konkursų laureatas. Kiek jie buvo 
Jums naudingi, apskritai, ar konkur-
sai yra reikalingi?

– Mano mokytoja prof. Liucija Drą-
sutienė labai tikėjo konkursų nauda 
jauniems pianistams. Aš visiškai sutinku, 
kad konkursai yra puiki mokykla, ypač 
jauniems atlikėjams. Galima diskutuoti 
dėl konkursų koncepcijos, reikalingumo 
ir naudingumo jau vėliau, kalbant apie 
didžiuosius konkursus ir tą visą konkur-
sų industriją, tačiau augant, mokantis 

mokykloje ar pirmaisiais studijų metais 
akademijoje, be jokios abejonės, tai yra 
naudinga. Nori nenori esi priverstas pro-
gramą paruošti maksimaliai kūrybiškai, 
o pats procesas bei programos „apgro-
jimai“ labai užgrūdina. Vis tik ruošimasis 
konkursui įpareigoja labiau negu kon-
certui, nes žinojimas, kad komisija tave 
lygins su kitais, taipogi gerai pasiruošu-
siais, sukelia daugiau jaudulio ir atsako-
mybės. Konkursas – tai ta vieta, kur tu 
turi įrodyti, kad esi geriausias.

Prof. L.Drąsutienė visus savo moki-
nius ruošdavo konkursams. Jos klasėje 
mokymosi tempas buvo daug didesnis 
nei pas kitus. Anot mokytojos, paau-
glystės laikotarpyje tam, kad pianistas 
iš tiesų tobulėtų, kiekybė ne mažiau 
svarbi už kokybę. Ji teigdavo, kad kuo 
daugiau repertuaro išmoksi, netgi jei ne 
visos detalės bus atidirbtos, tai bus daug 
naudingiau, nei ilgai sėdint prie vieno 
pasažo ir siekant jį pagroti tobulai. Kai 
1996 metais nuvykau į gyvą perklausą 
Niujorke Juilliardo mokykloje, supratau, 
kad tos dešimt minučių bus lemtingos 
mano gyvenime. Ar mane priims į mo-
kyklą esant milžiniškai konkurencijai, 
kur geriausi pianistai susirinko iš viso 
pasulio, priklausė tik nuo manęs paties. 
Ir tai, kad aš pasirodžiau gerai, įvyko ne 
atsitiktinumo dėka, nes nežiūrint mano 
amžiaus (buvau dvidešimt vienerių), bu-
vau tikras koncertų ir scenos „veteranas“. 
Daugybė koncertų ir konkursų sukūrė 
tą patirtį ir mane užgrūdino taip, kad aš 
jau mokėjau susikoncentruoti ir pasiro-
dyti maksimaliai gerai. Nepamenu, kad 
būčiau nesijaudinęs prieš bet kokį viešą 
grojimą, bet mano atveju jaudulys veikia 
teigiamai – aš iš tiesų jaučiu, kad koncer-
to metu skambinu geriau, nei per repe-
ticijas ar namuose. Gal tai ir padėjo tapti 
konkursų, kuriuose dalyvavau, laureatu. 
Man reikšmingiausi yra M.K.Čiurlionio 
(Lietuva), L. van Bethoveno (Austrija), 
Hilton Head (Jungtinės Amerikos Vals-
tijos), Maria Canals (Ispanija) tarptauti-
niai pianistų konkursai. Labai reikšmingi 
buvo L. van Bethoveno meistriškumo 
kursai 2003 metais Niujorko Carnegie 
Hall. Buvau pakviestas dalyvauti su kitais 
penkiais pianistais. Kursus vedė vienas 
žymiausių dabarties muzikų pianistas 
Danielius Barenboimas. 

A.D. Po šių kursų G.Aleknos atliekamos 

L. van Bethoveno kūrinių interpretacijos 
buvo aptariamos moksliniuose praneši-
muose, Bethoveno konferencijoje Varšu-
voje (2005 m.), muzikos semiotikų konfe-
rencijose Paryžiuje (Prancūzija), Imatroje 
(Suomija, 2004 m.) bei atlikimo meno stu-
dijoms skirtoje konferencijoje „Performa 
07“ Aveire (Portugalija, 2007 m.).

– Papasakokite apie koncertinę 
veiklą. Kas Jums svarbiausia interpre-
tacinėje paletėje? Kokia Jūsų grojimo 
filosofija? Ar gausu koncertuose klau-
sytojų? 

– Yra tekę koncertuoti, tai atsispin-
di mano biografijoje. Groti koncertus 
su orkestru man yra pats didžiausias 
džiaugsmas, žymiai didesnis nei groti 
solo. Jaučiu orkestrantų bei dirigento 

energiją, kuri padvigubina manąją, su-
kuria magišką lauką. Įsimintinų koncertų 
yra daug. L. van Bethoveno konkurso fi-
nalinio turo koncertas vyko Vienos “Mu-
sikverein” didžiojoje auksinėje salėje. 
Tai viena žymiausių legendinių pasaulio 
scenų, puikios akustikos salė, iš kurios 
daug žmonių net nežinodami yra ste-
bėję naujametinius Vienos filharmonijos 
simfoninio orkestro koncertus. Ten teko 
groti L. van Bethoveno pirmąjį koncertą 
su Vienos radijo simfoniniu orkestru diri-
guojant meno vadovui Bertrand de Billy, 
kuris daug dirba ir Metropoliteno opero-
je. Po to sekė keletas įsimintinų koncer-
tų Vienoje: rečitalis miesto salono salėje, 
kuri yra tame pačiame „Musikverein“ 
pastate, bei rečitalis „Bosendorfer Saal“. 
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labai gaila, dar nėra išspausdinta. Kū-
rinių fortepijonui gausa ir originalumu 
V.Bacevičius neturėjo sau lygių. Septyni 
kūriniai, jo pavadinti „Žodžiais“, yra vieni 
geriausių ir įdomiausių, puikiai repre-
zentuojantys kompozitoriaus kūrybinį 
palikimą. Didžiosios Britanijos leidybos 
kompanija „Toccata Classics“ jau ne pir-
mą kartą susidomi V.Bacevičiaus kūryba. 
Neseniai išleista kompaktinė plokštelė, 
kurioje įrašyti jo kūriniai orkestrui, sulau-
kė teigiamų recenzijų keliuose leidiniuo-
se, taip pat ir klasikinės muzikos žurnale 
„Gramophone“. Tokie vertinimai rodo, 
jog V.Bacevičiaus muzika yra originali, 
įdomi, ir galima tikėtis, jog įrašyti „Žo-
džiai“ taip pat sulauks palankaus klau-
sytojų ir kritikų dėmesio bei tinkamo 
įvertinimo. 

– Daug žymių Lietuvos pianistų 
ne tik koncertuoja, bet ir dirba pe-
dagoginį darbą. Ar ši sritis jūsų sielai 
artima, ar Jus domina pedagoginė 
veikla?

–Taip, man patinka pedagoginis dar-
bas. Niujorke fortepijoną dėstau priva-
čiai. Rytoj vesiu meistriškumo pamokas 
Lietuvos MTA. Norėčiau rasti tinkamą 
formą ir dėstyti Lietuvos muzikos akade-

mijoje kaip kviestinis dėstytojas, nors kol 
kas tos formos dar neradome. Norėčiau 
pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis su 
savo paties Alma Mater studentais. 

– Lietuvoje beveik kiekviename 
miestelyje yra muzikos mokykla, o 

kaip yra organizuojamas meninis ug-
dymas valstybiniu mastu JAV? 

– Trumpai tariant, JAV valstybinės 
politikos šiuo klausimu nėra. Tokių mo-
kyklų kaip Lietuvoje ten nėra. Yra tam 
tikros muzikos mokymo programos vi-
durinėse mokyklose, bet instrumentinis 
mokymas vyksta privačios iniciatyvos 
dėka. Yra privačios muzikos mokyklos, 
privatūs dėstytojai, turintys savo studi-
jas. Leisti savo vaikus mokytis groti kokiu 
nors instrumentu yra labai brangu, ir ne 
kiekvienas gali sau tai leisti, tačiau labiau 
pasiturintys tėvai mano, jog tai yra svar-
bu vaiko ugdyme, ir stengiasi leisti savo 
vaikus bent keletą metų mokytis groti 
kokiu nors instrumentu. Tarp Lietuvos 
muzikos mokyklų ir vadinamos JAV „sis-
temos“ yra didžiulis skirtumas. Kadangi 
mokymosi turinys paremtas privačiomis 
muzikos pamokomis, čia dažniausiai yra 
mokomasi tik savo instrumento, todėl 
muzikos teorijos, solfedžio bei muzikos 
istorijos srityse visi turi pasibaisėtinas 
spragas. Aš stebiuosi, kaip geri muzikan-
tai sugebėjo pasiekti tokių aukštumų 
instrumento valdyme visai be jokių teo-
rinių žinių. Mūsų muzikos mokymo siste-
ma yra pavydėtinai visapusiška. 

– Pastaruoju metu Lietuvoje labai 
populiaru važinėti į įvairius tarptauti-
nius konkursus, ar JAV taip pat gausu 
konkursų jauniems atlikėjams?

– JAV vyksta įvairaus lygio konkursai. 
Nelabai domiuosi vaikų konkursais, bet 

Gabrielius Alekna

Apgynus doktoratą Juilliard’e su prof. J.Lowenthal’iu 2006 m.

Su žmona Mariana

PIANISTŲ PORTRETAI

A.D. Kadangi pats Gabrielius apie 
savo koncertinę veiklą kalba labai santū-
riai, vis tik reikėtų „Pianisto“ skaitytojams 
papasakoti, kad spaudoje buvo puikūs 
atsiliepimai apie jo solinius koncertus, vy-
kusius Niujorko ir Čikagos universitetuose, 
„Bosendorfer“ ir „Yamaha“ rečitalių salėse 
Niujorke, Liszt in Vredenburg festivalyje 
Utrechte (Nyderlandai), „Sugrįžimų“ ir 
„Kristupo vasaros“ festivaliuose Vilniu-
je, menų festivalyje „Druskininkų vasara 
su M.K.Čiurlioniu“. Pianistas koncertavo 
renginiuose Suomijoje, Izraelyje, Italijoje, 
Vokietijoje ir kitur. Koncertų įrašus dauge-
lyje Europos šalių transliavo „Euroclassic“, 
BBC, „Osterreich 1“ radijo stotys, Niujorko 
klasikinės muzikos radijas WQXR bei paly-
dovinės radijo stotys. 

G.Alekna greta solinių pasirodymų yra 
surengęs ne vieną koncertą su kamerinės 
muzikos partneriais. Su nacionalinės pre-
mijos lauretu M.K.Čiurlionio kvartetu yra 
atlikęs R.Šumano fortepijoninį kvartetą 
Es–dur op.47 ir D.Šostakovičiaus kvinte-
tą g–moll op. 57. Recenzijose šių kūrinių 
interpretacija buvo įvertinta labai gerai. 
„Septynios meno dienos“ rašė: „Šie du la-
bai skirtingos dvasios kūriniai – juos skiria 
kone šimtmetis – iliustravo puikų atlikėjų 
gebėjimą įtikinamai įkūnyti ir reflektuoti 
kontrastingus muzikinius–ideologinius 
pasaulius.<...> G.Alekna, visuomet pasi-
žymėjęs racionalia interpretavimo manie-
ra, šiuo koncertu pasirodė esąs subrendęs 
menininkas, jautrus, ansamblio klausan-
tis partneris. Džiugino pianisto ir stygi-

ninkų ansamblio tarpusavio darna, susi-
klausymas, geras garso balansas, pulsuo-
janti kūrybinė energija, <...> artikuliacijos 
niuansai išryškino ir leido pajusti abiejų 
kompozitorių epochų dvasią bei muzikos 
kalbos savitumus“. 

Pianistas yra koncertavęs su Valstybi-
niu Vilniaus kvartetu. Su violončelininku 
Edvardu Armonu 2008 metais įrašė ro-
mantinės muzikos plokštelę. Niujorke su 
pianiste Ursula Oppens ir Niujorko filhar-
monijos orkestro timpanistu Joe Pereira 
yra atlikę Bella Bartoko sonatą dviems 
fortepijonams ir mušamiesiems. Izraelyje 
jam teko muzikuoti kartu su violončelinin-
ku Zvi Harelu.

– Na, klausytojai koncertų salėse yra 
labai įvairūs. Pavyzdžiui į rečitalį „Bosen-
dorfer Saal“ Lietuvos ambasados Vieno-
je kvietimu pasiklausyti mano atlieka-
mos muzikos tarp kitų klausytojų atvyko 
apie trisdešimt ambasadorių. 

Koncertų lankomumas priklauso nuo 
jų serijos, vadybos bei reklamos. JAV yra 
panašiai kaip ir Lietuvoje. Kalbant apie 
dabartinę muzikos padėtį, galima žiūrė-
ti ir optimistiškai, ir labai pesimistiškai, 
tai priklauso nuo požiūrio. Lyginant su 
aukso amžiumi, kurio gal būt niekada 
ir nebuvo, nes XIX a. klasikinei muzikai 
nereikėjo su niekuo konkuruoti, dabar 
didžiulė konkurencija yra su popmuzika. 
Matome, kokiais masteliais ir honorarais 
operuoja popmuzikos kūrėjai ir atlikėjai. 
Taigi galima sakyti, kad klasikinė muzika 
dabar užima tik nišą muzikos industrijo-

je. Tačiau situaciją vertinant kitais para-
metrais ir kalbant ne apie proporcijas, 
bet apie absoliučius skaičius, viskas at-
rodo ne taip jau ir blogai. Vien tik Lietu-
vos žymesni dabartiniai kompozitoriai ir 
atlikėjai gauna daug daugiau užsakymų 
ir pakvietimų koncertams nei F.Listas ar 
L.van Bethovenas savo gyvenimo laiko-
tarpiu. Galima pasidžiaugti, kad šiuolai-
kiniai klasikinės muzikos virtuozai, nors 
jų yra tūkstančiai visame pasaulyje, gali 
laisvai keliauti, koncertuoti, daryti tai, 
kas jiems patinka. Publika randa sau pri-
imtinus atlikėjus, o atlikėjai randa savo 
publiką. Dabartinės galimybės puikiems 
atlikėjams yra daug didesnės ir plates-
nės negu bet kada istorijoje.

– Kokių kompozitorių opusus 
mėgstate skambinti labiausiai?

– Anksčiau labai nemėgau šito klau-
simo – ne todėl, kad jis populiarus, bet 
todėl, kad man sunku būdavo į jį atsaky-
ti. Aš linkęs į universalumą. Dar besimo-
kant Lietuvoje man reikėjo plėsti savo 
akiratį, todėl repertuaras buvo labai 
įvairus. Grodavau įvairių kompozitorių, 
įvairių stilių bei laikotarpių kūrinius, to-
dėl buvo sunku išsirinkti mėgstamiausią. 
Tačiau pastaruoju metu, kai reikia ruoš-
ti solinius koncertus, mieliau renkuosi 
B.Bartoko ir K.Debiusi muziką. Apskritai 
galiu pasakyti, kad jaučiu didelę simpati-
ją XX a. pradžios muzikai. Manau, kad to 
laikmečio kūryba pasižymi pačiu geriau-
siu kokybės ir įvairovės santykiu. Nors 20 
a. pirmoji pusė nebuvo pats laimingiau-
sias žmonijos istorijos laikotarpis, tačiau 
mene jį įvardinčiau kaip beprecendentį 
kūrybos žydėjimą. Pagalvokime, juk 
tada kūrė tokie skirtingi menininkai kaip 
Debiusi, Ravelis, Šionbergas, Janačekas, 
Bergas, Bartokas, Stravinskis, Prokofje-
vas! Iš tiesų tada įvairioms meno rūšims, 
tame tarpe ir muzikai, erdvės atsivėrė 
begalinės, ir mane tas žavi. XX a. antroje 
pusėje įvairovės dar daugiau nei pirmo-
je, apskritai jos tiek daug, jog net sunku 
susigaudyti, tačiau kokybė, ko gero, jau 
nėra pati įspūdingiausia. 

– Esate V.Bacevičiaus muzikos 
ekspertas. Jūsų muzikos menų dak-
taro disertacija apie V.Bacevičiaus 
nespausdintus kūrinius fortepijonui 
buvo apdovanota Richard F.French 
prizu kaip geriausia Niujorko Juil-
liardo mokyklos metų disertacija. Ši 

disertacija 2006 m. pasirodė kartu su 
anksčiau Jūsų parengtu nespausdin-
tų V.Bacevičiaus kūrinių fortepijonui 
dvitomiu, išleistu Lietuvos muzikos 
informacijos ir leidybos centro. Pa-
pasakokite apie projektą, dėl kurio 
šiemet Jūs jau antrą kartą atvykstate 
į Lietuvą.

– Mano darbas Lietuvoje yra įrašų 
projekto dalis. Bus išleisti visi septy-
ni lietuvių kompozitoriaus ir pianisto 
V.Bacevičiaus „Žodžiai“, kuriuos jis para-
šė įvairiais gyvenimo laikotarpiais. Iš jų 
penki yra fortepijonui solo, vienas var-
gonams ir vienas dviems fortepijonams. 
Kompaktinę plokštelę išleis Didžiosios 
Britanijos leidybos kompanija „Toccata 
Classics“ ir platins tarptautinėje rinkoje. 
Šiuos V.Bacevičiaus kūrinius be manęs 
įrašinėja žymi pianistė, tris kartus nomi-
nuota Grammy apdovanojimais Ursula 
Oppens, Niujorko Juilliardo mokyklos 
dėstytojas vargonininkas Matthew Le-
wis, o 7–tą „Žodį“, kuris parašytas dviems 
fortepijonams, atliksime kartu su pianis-
te Ursula Oppens. Artimiausiu metu, po 
dviejų dienų, turėčiau įrašyti paskutinius 
du solinius kūrinius. Įrašai atliekami Niu-
jorke ir Vilniuje, šį projektą prodiusuoja 
Lietuvos muzikos informacijos ir leidy-
bos centras.

Niujorke „Žodžius“ įrašyti pade-
da garso inžinierė ir prodiuserė Judith 
Sherman, kuri net du kartus yra pelniusi 
Grammy metų klasikinės muzikos pro-
diuserės apdovanojimą. J.Sherman taip 
pat tvarkys visos kompaktinės plokšte-
lės garso kokybę. 

Išleidžiant CD tarptautinėje rinkoje 
yra didesnė tikimybė, kad ta muzika la-
biau patrauks melomanų dėmesį, todėl 
garsinant lietuvių muziką labai svarbu 
iškart padaryti pačios geriausios koky-
bės įrašus. Asmeniškai mano tikslas yra 
populiarinti V.Bacevičiaus muziką, kad ji 
pelnytai atrastų savo vietą bendroje pa-
saulinėje muzikos istorijoje ir būtų tin-
kamai įvertinta, bet pirmiausia tai pada-
ryti turime mes patys. Aišku, tai šiek tiek 
užtruks. Muzikologai jau pripažįsta, kad 
V.Bacevičius po Čiurlionio buvo viena 
svarbiausių XX a. muzikos asmenybių. 
Kol kas mes dar labai mažai žinome apie 
jo kūrybą. Pavyzdžiui, simfoninė muzi-
ka, kuri yra labai geros kokybės ir paties 
kompozitoriaus buvo aukštai vertinama, 
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Gabrielius Alekna

Su sūneliu Nikolu

PIANISTŲ PORTRETAI ČIURLIONIUI – 135

M.K.ČIURLIONIO 
VARDAS LIETUVOJE 
IR PASAULYJE
Liubovė VILUTIENĖ,
Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

aš pats labai daug kur esu dalyvavęs. Be 
abejonės, tai yra populiaru, ir tų kon-
kursų daugėja. Manau, jog jauniesiems 
atlikėjams konkursai yra naudingi jų mo-
kymosi procesui, bet akivaizdu, kad tų 
konkursų yra jau per daug.

– Koncertai tai nėra Jūsų pagrindi-
nis ir vienintelis darbas?

– Koncertinė veikla yra pagrindinis 
mano siekis ir veiklos baras, jam aš teikiu 
prioritetą, tai yra mano didžioji meilė, 
tačiau gyvenime tenka imtis ir kitokios 
veiklos. Taigi, šalia darbo su fortepijonu 
dar vargonininkauju liuteronų bažnyčio-
je. Pradėjau privačiai studijuoti vargonų 
meną, tai mano dar vienas naujos vei-
klos muzikinis interesas, kuris taip pat 
man teikia daug džiaugsmo. Per tai man 

atsiskleidė daugiau ekspresijos ir išraiš-
kos galimybių, ypač baroko laikotarpio 
fortepijoninėje muzikoje. 

– Jums sekėsi, ir Jūsų talentas grei-
tai atsiskleidė, o gal yra kokia paslap-
tis?

–Mes jau kalbėjome, jog genai, tėvų 
palaikymas vaikystėje, puikūs mokytojai, 
gera mokykla ir, be abejonės, kruopštus 
ir nuoširdus darbas. Be to, ypač gyve-
nant Amerikoje, neužtenka vien tik gerai 
groti. Reikia mokėti bendrauti, palaikyti 
ilgalaikius ryšius, nes asmeniniai kon-
taktai yra pagrindinis raktas muzikos 
industrijoje. Jeigu užsidarysi tarp ketu-
rių sienų, tai ir grosi tik sau tuos Šopeno 
etiudus. Be to, visur reikalinga intriga. 
Mano profesorius sakydavo: „Negrokite 

vien tai, ką groja kiti, rečitalio programa 
turi būti paremta koncepcija, kuo tu esi 
unikalus“.

– Jeigu šiandien reikėtų rinktis 
profesiją, ar Jūs vėl eitumėte tuo sun-
kiu keliu, o gal jis Jums visai nesun-
kus?

– Aš galvoju, kad galėjau būti ir kuo 
nors kitu profesine prasme, bet dabar 
jokiu būdu nenorėčiau keisti profesijos, 
esu labai laimingas ir patenkintas tuo, ką 
darau. Tačiau, jeigu būčiau gimęs dabar 
arba ne Lietuvoje, o kur nors kitur Vakarų 
pasaulyje, manau, kad didesnė tikimybė, 
jog nebūčiau pasirinkęs muzikos, o bū-
čiau, pavyzdžiui, teisininkas ar medikas...

– Žmogus tai paukštis – vienas jo 
sparnas mylimas darbas, kitas – myli-
mas žmogus. Ar Jūs žmogus su abiem 
paukščio sparnais?

– Taip. Tikrai taip, turiu abu sparnus. 
Esu laimingas, nes visada turėjau palai-
kymą savo darbui, pradžioje savo tėvelių, 
o dabar ir sukūręs šeimą. Mano žmona, 
ačiū Dievui, ne muzikė, bet septynerius 
metus mokėsi skambinti fortepijonu, la-
bai myli muziką ir palaiko mano kartais 
nenuspėjamą gyvenimo būdą.

– Kokia Jūsų šeima?
– Turime septynių mėnesių sūnelį 

(A.D. tai buvo kovo pabaiga) vardu Niko-
las–Mateo. Mano žmona ne lietuvė, bet 
su sūnumi aš kalbuosi lietuviškai, ir jam 
skirtas poligloto kelias.

– Ar turite laisvalaikio?
– Ačiū Dievui, turiu laiko, nesusijusio 

su muzika, be to, būna atostogos – ir nuo 
fortepijono taip pat. Turiu keletą pomė-
gių, kurie man teikia daug džiaugsmo. 
Vienas – tai kalnų slidinėjimas. Kiekvie-
nais metais tam skiriame apie savaitę 
laiko. Turiu pasakyti, kad leidžiantis gera 
trasa malonumas ne menkesnis negu 
grojant su orkestru. Kitas pomėgis, tei-
kiantis man poilsį ir džiaugsmą – argen-
tinietiško tango pamokos.

– “Pianisto” skaitytojai linki Jums 
kuo palankiausios sėkmės, kaip Jūs 
sakote, muzikos industrijoje, daug 
didelių ir plačių užmojų koncertinėje 
veikloje, gilių asociacijų Jūsų meninė-
je raiškoje.

 Ačiū už pokalbį.

1913 m. ekspedicijos po Arkties van-
denyną dalyvis dailininkas N.Pineginas 
vieną plynaukštę Prano Juozapo Žemės 
salyne pavadino Čiurlionio kalnais, nes 
jų vaizdas iš jūros primena Čiurlionio pa-
veikslą „Ramybė”. 

1925 m. gruodžio 13 d. Pauliaus Ga-
launės pastangomis Kaune buvo ati-
daryta Čiurlionio galerija. Be meno joje 
buvo ir etnografijos, istorijos bei priešis-
torės skyriai. 

1936 m. lapkričio 1 d. Čiurlionio ga-
lerija buvo perkelta į Kauno istorijos ir 
Čiurlionio dailės muziejų rūmus. Iki 1940 
m. ji buvo vadinama Vytauto Didžiojo 
kultūros muziejumi, o dabar – Nacionali-
niu M. K.Čiurlionio dailės muziejumi. Tik 
1947 m. rugpjūčio 31 d. muziejus buvo 
atidarytas lankymui. Dabar jame sau-
goma ir populiarinama ne tik didžiausia 
Čiurlionio kūrybos kolekcija, bet ir lietu-
vių bei kitų tautų profesionalioji dailė ir 
liaudies menas. 

1940–1944 m. Vilniuje veikė Čiurlio-
nio meno ansamblis, kurį sudarė apie 
170 meno mėgėjų: choristų, kanklinin-
kų, tautinių šokių šokėjų, liaudies dainų 
dainininkų ir net literatų. Koncertuoda-
mas Lietuvoje ansamblis atliko lietuvių 
kompozitorių kūrinius ir liaudies šokius. 

1945 m. buvo įkurta Vilniaus dešim-
tmetė muzikos mokykla. Atsiradus cho-

reografijos ir dailės skyriams, 
ji buvo pervadinta (jau trečią 
kartą) į Čiurlionio meno mo-
kyklą (dab. Čiurlionio menų 
mokykla). Mokyklos auklėti-
niai dalyvauja tarptautinėse 
parodose ir konkursuose, 
vyksta į koncertines keliones. 

1957 m. Čikagos lietuviai 
įkūrė Čiurlionio dailės galeri-
ją, kurioje rengiamos lietuvių 
dailininkų parodos, kaupiami 

išeivijos dailininkų kūriniai. 
1963 m. Druskininkuose, name, ku-

riame gyveno ir kūrė M.K.Čiurlionis, 
buvo atidarytas Čiurlionio memorialinis 
muziejus. 

1964 m. Lietuvos alpinistai, vadovau-
jami Romualdo Augūno, pirmieji įkopė 
į 5794 m. aukščio Pamyro viršukalnę 
(Tadžikijos teritorijoje), dabar vadinamą 
Čiurlionio viršūne. 

1965 m. buvo surengtas pirmasis 
jaunųjų muzikos atlikėjų Čiurlionio kon-
kursas. Nuo tada jis rengiamas kas ke-
letą metų. Konkurse dalyvauja jaunieji 
pianistai iš Lietuvos ir kaimyninių šalių. 
Atliekami Čiurlionio, muzikos klasikų ir 
kitų kompozitorių kūriniai. 

1968 m. keturi LSSR konservatorijos 
studentai suformavo styginių kvarte-
tą (du smuikai, altas ir violončelė), ku-
ris 1977 m. buvo pavadintas Čiurlionio 
kvartetu. Jo repertuarą sudaro lietuvių ir 
užsienio kompozitorių kūriniai. Kolekty-
vas, surengęs daugiau nei 3000 koncer-
tų, išvažinėjo Europą nuo Bulgarijos iki 
Islandijos, koncertavo Kanadoje. 1990 
m. pelnė Lietuvos nacionalinę premiją. 

1975 m. Krymo astrofizikas Nikolajus 
Černychas atrado naują 8 km skersmens 
asteroidą, kurį pavadino Čiurlionio aste-
roidu. Šis vidutiniškai nutolęs nuo Saulės 
384 mln. km ir apskrieja ją maždaug per 

keturis metus. 
1975–76 m. Perlojoje (Varėnos raj.) 

stovyklavę 26 liaudies meistrai Čiurlio-
nio šimtųjų gimimo metinių proga palei 
Varėnos – Druskininkų kelią pastatė 22 
skulptūras ir koplytstulpius, sukurdami 
dabar plačiai žinomą “Čiurlionio kelią”. 
Skulptūros ir stulpai papuošti Zodiako 
ženklais, etnografiniais motyvais, bokš-
tais, varpais ir kitokia simbolika.

1975 metais kompozitoriaus šim-
tmečiui SSRS išleistas pašto ženklas su 
Čiurlionio atvaizdu.

1995 m. garsiojo kraštiečio vardu pa-
vadinta Druskininkų muzikos mokykla, 
kuri šiemet, sujungus ją su V.K.Jonyno 
dailės mokykla, tapo Čiurlionio meno 
mokykla.

Lietuvos paštas 1996 metais išleido 
ženklų bloką, skirtą Čiurlionio kūrybai. 
Jame įamžintos dvi dailininko kosminės 
vizijos – „Žvaigdžių sonata. Allegro” ir 
„Žvaigždžių sonata. Andante”. 2005 me-
tais išleistas kitas pašto ženklų blokas 
su Čiurlionio atvaizdu ir triptiku „Jūros 
sonata”.
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ČIURLIONIUI – 135

Vera SILICKAJA,
Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė

Kažkokia nuostabi harmonija, kurios
niekas nesugeba sudrumsti – visa
tarpusavy gyvena kaip gražus spalvų
derinys, kaip puikaus akordo skambesys…

   M. K. Čiurlionis

Pianistas R.Zubovas įteikia diplomą viktorinos laimėtojai Kristinai Legeckaitei

ČIURLIONIO JŪRA
Čiurlionio jūra

Epochoje, kai suartėja skirtingos kul-
tūros, kai sparčiai vystosi naujos tech-
nologijos ir gausėja kūrybinės saviraiš-
kos priemonių ir būdų, M.K.Čiurlionio 
(1875–1911) menas išlieka neišsenkan-
čiu dvasingumo ir įkvėpimo šaltiniu. 
Jo kūrybai būdingas minties gilumas ir 
fantazijos turtingumas, kas mums at-
skleidžia nuostabų dailininko ir kompo-
zitoriaus vidaus pasaulį. Matyt, dėl to 
M.K.Čiurlionis laikomas vienu paslaptin-
giausių XX amžiaus kūrėjų.

Jo kūriniai verčia mus susimąstyti 
apie žmogiškosios būties prasmę, apie 
neištirtas Visatos paslaptis, mus supan-
čios gamtos grožį, apie gamtoje esančių 
formų bei reiškinių įvairovę, apie amžiną 
Gėrio ir Blogio kovą, tamsos ir šviesos 
jėgų dvikovą, apie kūrybinės harmonijos 
priešstatą chaosui ir suirutei. 

M.K.Čiurlionio kūrybinis palikimas 
– tai ne tik Lietuvos nacionalinis pasi-
didžiavimas ir garbė, tai ir dvasinis im-
pulsas visiems, kas nori ir siekia pažinti 

jo pasaulėžiūrą, kas sugeba praturtinti 
savo sielą jo kūrybiniais atradimais.

Gėris, kurį mums dovanoja menas, 
glūdi ne tame, ko mes išmokstame, o 
tame, kokie mes jo dėka tampame. Me-
nas, o ypač muzika aktyviausiai dalyvau-
ja formuojant ir ugdant žmogaus dvasinį 
pasaulį, dorovinius įsitikinimus ir meninį 
skonį. Kiekvienas žmogus yra skirtinga 
būtybė, išsiskirianti iš kitų savo požiūriu 
į aplinkinį pasaulį, savo jausmais, emo-
cijomis, mąstysena. Meninis ugdymas 
padeda įeiti į grožio pasaulį, ugdant 
jautrumą, dvasingumą, intelektą. Mu-
zikos programoje pabrėžiama, kad di-
džioji M.K.Čiurlionio muzikos paskirtis 
– skatinti teigiamas, slopinti neigiamas 
emocijas. Teigiami jausmai žadina tei-
giamas mintis, teigiamos mintys žadina 
teigiamus darbus. Pagrindinis mokinių 
susipažinimas su M.K.Čiurlionio muzika 
yra pamoka, ir nuo mokytojo meistriš-
kumo, kompetencijos, darbo metodų 

priklauso, ar jis gali per M.K.Čiurlionio 
muziką pažadinti pačias geriausias emo-
cijas. „Dvasingumas – pedagoginis edel-
veisas. Kas jį pamato bei suvokia, tas ir 
atranda tinkamiausius vaikų mokymo 
bei auklėjimo būdus…“ (Iš Šalvos Amo-
našvilio pasisakymo). M.K.Čiurlionio 
literatūrinis palikimas turtingas savitų 
kompozitoriaus pastebėjimų apie gam-
tą, gyvenimą, pastabų apie savo kūrybą, 
o visa tai padeda geriau suvokti jo mu-
zikos dvasingumą. M.K.Čiurlionio sesuo 
Jadvyga savo atsiminimuose apie brolį 
rašė: „Jis gyveno kitame pasaulyje. Pa-
saulyje, kuriame viešpatavo meilė ir bi-
čiulystė, ir dar kažkas labai svarbaus, be 
ko negalima gyventi“.

M.K.Čiurlionis labai mėgo ir aukštai 
vertino liaudies kūrybą. Susipažinę su 
jo kūriniais, matome, kad liaudies dai-
nos jo gyvenime ir kūryboje suvaidino 
labai svarbų vaidmenį. Jos, kaip ir gim-
tasis gamtovaizdis, tapo vidiniu saitu, 
kuris jo kūrybą etniškai ir idėjiškai rišo 
su gimtuoju kraštu, su jo liaudimi, ko-
vojančia prieš svetimšalių jungą.„Kartu 
su lietuvių liaudimi jis svajojo apie savo 
krašto kultūros kėlimą, apie meną, ku-
ris turi išaugti iš sveikų liaudies kūrybos 
pamatų”. Šiandien M.K.Čiurlionio vardą 
žino tolimiausiuose mūsų šalies kampe-
liuose, žmonės žavisi jo dailės kūriniais, 
plačiai skamba kompozitoriaus muzika. 
Susidomėjimą M.K.Čiurlioniu lengva pa-
aiškinti. Šis talentas mus patraukia ne tik 
nepaprastu emocingumu, nuoširdumu, 
aistringumu. Žavi ne tik savita tapyba, 
keliančia įdėmiam žiūrovui daugybę 

kompozicijos, plastikos, ritmo klausimų. 
Pasaulinėje tapyboje šio lietuvio meni-
ninko kūriniai užima ypatingą vietą. Mu-
zikas ir dailininkas M.K.Čiurlionis bandė 
sulieti į vieną šiuos du menus. Ir jei mė-
gintume aprėpti visą dailininko kūrybą 
vienu žvilgsniu, ji pasirodytų mums sa-
votiška tapybinė simfonija. Nesitenkin-
damas įprastinėmis meninės išraiškos 
priemonėmis, kompozitorius ieškojo 
būdų muzikinei kalbai praturtinti. Todėl 
jo kūriniuose neretai matome savitai ve-
damą melodinę liniją, naujas harmoni-
jos spalvas, išradingai panaudotas dau-
giabalsės (polifoninės) muzikos formas 
– fugą, imitaciją, kanoną ir kt. Tematinės 
medžiagos vystymui jis dažnai pritaiko 
variacijų principą. 

Menininko palikimas ir net pats 
žmogaus vardas turi savo antrinę bio-
grafiją, antrąjį likimą. M.K.Čiurlionio kū-
ryba gyvena ir daro įtaką mūsų mintims, 
nesvarbu, ar mes žinome, koks buvo 
M.K.Čiurlionis, kuo jis rūpinosi ir kaip 
gyveno, ar nežinome. Ir vis dėlto šis ži-
nojimas taip pat reikalingas ir būtinas. 
Jis padeda geriau suprasti ir teisingiau 
įvertinti kūrėją, įvairesnėmis spalvomis 
nušviečia jo kūrybinį palikimą.

2010 metai – tai jubiliejiniai 
M.K.Čiurlionio metai. Radviliškio mu-
zikos mokykla jau antrą kartą gražiais, 
prasmingais renginiais pamini kompo-
zitoriaus jubiliejų. 2005 metais įvyko 
pirmasis Šiaulių apskrities projektas 
„Čiurlionio jūra“ (projekto įkvėpėja – 
mokytoja V. Silickaja), kuriame dalyvavo 
ne tik muzikos mokyklų, bet ir bendrojo 

lavinimo mokyklų mokytojai ir moki-
niai. Mokytojams įvyko seminaras, kurį 
vedė lektoriai – Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijos fortepijono dėstytojas 
R.Zubovas ir Šiaulių universiteto meno 
edukologijos katedros, edukologijos 
fakulteto docentė dr. A.Prakurotienė. 
Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai 
dalyvavo viktorinoje, muzikos mokyklų 
mokiniai atliko M.K.Čiurlionio kūrinius. 
Laimėtojus apdovanojo pianistas Rokas 
Zubovas. Projekto metu vyko Radviliškio 
dailės mokyklos mokinių paroda „Jūra“ 
ir viešosios bibliotekos surengta knygų 
apie M.K.Čiurlionį ekspozicija. Festivalio 
pabaigą vainikavo M.K.Čiurlionio proa-
nūkio pianisto R.Zubovo solinis koncer-
tas. Šiemet Radviliškio muzikos moky-
kloje projektas vyks jau antrą kartą. Tai 
bus respublikinis pianistų konkursas, 
kuriame skambės M.K.Čiurlionio ir kitų 
Lietuvos kompozitorių kūriniai. 

Suprasdami, kad pakelti žmogaus 
dvasią ir išugdyti harmoningą asmeny-
bę yra daug sunkiau, negu suteikti jam 
žinių ar išmokyti matematikos, norime 
palinkėti tokios dvasinės harmonijos pa-
siekti per M.K.Čiurlionio kūrybą.

Literatūra: 
1. J. Čiurlionytė  Atsiminimai apie 
M.K.Čiurlionį. Vilnius,1970.
2. Bendrojo išsilavinimo standartai. 
Vilnius, 1997.
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PAŽINIMO HORIZONTAI

Liubovė VILUTIENĖ,
Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

EKSKURSIJA 
FREDERIKO ŠOPENO 
PĖDOMIS

Frederikas Šopenas

Frederikas Šopenas

,,Šalin kepures, ponai, – 
prieš jus – genijus!“. Šiais žo-
džiais R.Šumanas apibūdino 
septyniolikmetį Šopeną – tada 
dar niekam nežinomą kompo-
zitorių. R.Šumano pranašystė 
išsipildė: F.Šopenas tapo vienu 
žymiausiu ir savičiausiu kom-
pozitoriumi romantiku, iki šių 
dienų laikomu romantizmo 
epochos muzikos simboliu.

Didžiojo prancūzų – lenkų 
kompozitoriaus Frederiko Šo-
peno 200–ųjų gimimo metinių 

Mokytoja L.Vilutienė su ekskursijos dalyviais šv.Kryžiaus bažnyčioje, kur palaidota F.Šopeno širdis 

proga 2010 metai paskelbti ,,Šopeno 
metais“, todėl visame pasaulyje iki šiol 
organizuojama daugybė renginių.

Minint šio žymaus genijaus 200–
ąsias gimimo metines, Kauno Miko Pe-
trausko muzikos mokyklos fortepijono 
metodinė grupė š. m. spalio 10 dieną 
suorganizavo pažintinę ekskursiją į 
F.Šopeno gimtąją šalį Lenkiją. Prie mūsų 
grupės su dideliu entuziazmu prisijungė 
mokytojai ir jų mokiniai iš Alytaus, Jona-
vos, Biržų muzikos mokyklų.

Kelionės metu aplankėme Lenki-
jos sostinę Varšuvą: vietas, susijusias 
su žymaus kompozitoriaus gyvenimu 
ir kūryba. Profesionalaus gido vedami 
leidomės fortepijono muzikos genijaus 
F.Šopeno pėdomis. Keliaudami sužinojo-
me daug įdomių faktų iš kompozitoriaus 
gyvenimo. Ekskursija prasidėjo F.Šopeno 
muziejuje, įsikūrusiame Ostrovskių rū-
muose Varšuvos centre. Keliaudami ka-
rališkuoju keliu užsukome į Šv. Kryžiaus 
bažnyčią, kurioje, kaip pageidavo Di-
dysis Maestro, ilsisi jo širdis, nors kūnas 
palaidotas Paryžiaus „Pere – Lachaise“ 
kapinėse. Karališkame Lazienkų par-
ke aplankėme garsiajam kompozito-
riui pastatytą paminklą. Kelionės metu 
sužinojome, kad Varšuvoje atidarytas 
moderniausias memorialinis F.Šopeno 
muziejus Rytų Europoje, taip pat, kad šio 
kompozitoriaus garbei pavadintas pa-
grindinis Varšuvos oro uostas. 

Sekant F.Šopeno gyvenimo pėdo-
mis, buvo neįmanoma nepajusti ekspre-
syvaus jo temperamento ir kūrybinės 
dvasios. Ekskursiją vainikavo Varšuvos 
Didžiajame operos ir baleto teatre mūsų 
žiūrėta baleto premjera „F.Šopenas – ro-
mantiškasis menininkas“ (libretas Anto-
ni Libera, muzika Stanislavo Lesšinskio).

F.Šopeno garbei – 200–ųjų gimimo 
metinių proga – pastatytas baletas pa-
kerėjo visą mūsų kolektyvą. Nuostabus 

baleto pastatymas įprasmino šio geni-
alaus menininko gyvenimo ir kūrybos 
dramą. Baletas unikalus ir efektingas 
tuo, kad šalia orkestro partijos skambėjo 
žymaus lenkų pianisto ir F.Šopeno kūry-
bos gerbėjo Kšyštofo Jablonskio atlikti 
ne tik F.Listo, F.Šuberto, R.Šumano, bet 
ir paties F.Šopeno kūriniai: preliudai, 
valsai, etiudai. Nepakartojamą įspūdį 
paliko ir į baletą įtraukta vokalo partija, 
kurią atliko žymi lenkų operos daininin-
kė Agnieška Rehlis. Įstabus šios atlikėjos 
balsas dar labiau išryškino trumpą, dra-
matišką F.Šopeno gyvenimą ir žiaurų jo 
likimą. Šis baletas – tai daugiau nei tik 
švytėjimo kupinos akimirkos iš meninin-
ko gyvenimo. Kūrėjai ir atlikėjai aiškiai 
atskleidė pagrindinę baleto idėją – nors 
F.Šopeną anksti pakirto sunki liga ir jį 
įveikė mirtis, jo geniali muzika gyvuos 
amžinai. 

Įspūdžiai ir prisiminimai keliavus 
F.Šopeno pėdomis ne tik praplėtė mūsų 
kolektyvo žinias. Ekskursijos metu turė-
jome puikią galimybę prisiliesti prie Di-
džiojo Menininko.

F.Šopeno paminklas Lazienkų parke                                                         

F.Šopeno plaštakos kopija 
F.Šopeno muziejuje Varšuvoje

F.Šopeno garbei pavadintas centrinis Varšuvos oro uostas

Mokytojos: I.Valotkienė, V.Baronienė, L.Vilutienė, 
I.Andriuščenkienė, J.Nastulevičienė su mokiniais ir jų tėvais

Varšuvos Didysis Operos ir baleto teatras
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PAŽINIMO HORIZONTAI Bramsas ir vokiečių romantizmo kultūra

BRAMSAS 
IR VOKIEČIŲ 
ROMANTIZMO 
KULTŪRA
Virginija MILAŠEVIČIENĖ,
Kauno 1–os muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

J.Bramso memorialiniame muziejuje: choralų natos ir pomirtinė kaukė

Prie  “Bramso kubo“ Hamburge

Ruduo svečiuose pas Verdį

RUDUO SVEČIUOSE  PAS  VERDĮ
Jūratė BALTUŠIENĖ, 
Kauno 1–os muzikos mokyklos vyr. mokytoja

Ketvirtasis mūsų mokomasis projek-
tas nuvedė vokiečių romantiko Joha-
neso Bramso keliais. Į kelionę vykome 
šiltą praeitų metų gegužę, nusiteikę 
maloniems įspūdžiams ir prasmingam 
patyrimui. Mūsų tikslai buvo aplankyti 
didžiojo kompozitoriaus gimtąjį miestą 
ir memorialines vietas bei supažindin-
ti keliautojus su vokiečių romantizmo 
epocha ir jos muzikine kultūra bei isto-
rijos ir meno paminklais.

Derindamiesi prie maršruto, siekėme 
pristatyti projekto dalyviams Vokietijos 
kultūrinius, gamtinius ir istorinius objek-
tus. Be to, kaip visada, stengėmės derinti 
mokomąją programą su pramogine.

Visa mokomosios–pažintinės kelio-
nės geografija apėmė Vokietijos šiauri-
nes žemes – Brandenburgą ir Žemutinę 
Saksoniją – bei tris miestus, turinčius 
federalinės žemės statusą: Berlyną, Brė-
meną ir Hamburgą. 

Viešnagę Vokietijoje pradėjome nuo 
pažinties su romantiškuoju Oderio–Šprė 
kanalo kraštovaizdžiu Braunsdorfo ir 
Fiurstenvaldės apylinkėse. 

Susipažinę su Brandenburgo istori-
nėmis ir kultūrinėmis įžymybėmis, vy-
kome į Žemutinės Saksonijos sostinę 
Hanoverį, kuriame po koncertinio turo ir 
pažinties su garsiuoju smuikininku Joze-
fu Joachimu pirmąkart atkreiptas dėme-
sys į J.Bramso kūrybą. 

Toliau mūsų keliai vedė į Brėmeną – 
miestą, pretendavusį su mūsų Vilniumi 
tapti 2010 m. Europos kultūros sostine. 
Čia ekskursijos metu mokiniai išgirdo 
ir pamatė ne tik garsiuosius Brėmeno 
muzikantus, bet ir pasaulinės architek-
tūros šedevrą – miesto Rotušę, įtrauktą 

į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ro-
mantiškojo riterio Rolando skulptūrą, 
vieną geriausių Europos koncertų salių 
– „Die Glocke“, apsilankė pasakiškajame 
Šnoro kvartale ir Brėmeno miesto kate-
droje, kurioje 1868 m. pirmąkart atlikus 
J.Bramso „Vokiškąjį rekviem“ diriguojant 
autoriui, jis pagaliau buvo pripažintas 
kaip kompozitorius.

Gimtasis Johaneso Bramso miestas – 
Hamburgas – pasitiko nepaprastai šiltai 
ir svetingai. Su šiuo didmiesčiu siejami ir 
kitų garsių vokiečių kompozitorių – Ge-
orgo Frydricho Telemano, Karlo Filipo 
Emanuelio Bacho, Felikso Mendelsono–
Bartholdy – vardai. 

Deja, Bramso gimtasis namas, stipriai 
nukentėjęs per II pasaulinį karą, iki mūsų 
dienų neišliko. Didžiojo romantiko ger-
bėjų draugija įsteigė memorialinį mu-
ziejų netoli nuo tos vietos, kur kadaise 
stovėjęs gimtasis namas. Čia mūsų gru-
pę labai draugiškai sutiko ir išsamią eks-
kursiją pravedė Bramso draugijos nariai 
bei muziejaus darbuotojai. Visiems ne-
išdildomą įspūdį paliko su didele meile 
įrengta ekspozicija ir Bramso muzikos 
salonas, kuriame klausėmės kompozito-
riaus kūrinių.

Po teminės ekskursijos muziejuje nu-
vykome į Bramso aikštę, kurioje prie di-
džiausios  Hamburgo koncertų salės ap-
žiūrėjome modernistinio meno kūrinius, 
skirtus garsiajam kompozitoriui – skulp-
toriaus Darboveno granitinį „Bramso 
kubą“ ir skulptorės Pirvitz kompoziciją 
„Bramso pašlovinimas“.

Pramoginėje kelionės dalyje visiems 
labai patiko pažintis su unikaliu minia-
tiūrų muziejumi „Stebuklų šalis“, o taip 

pat apsilankymas viename įspūdingiau-
sių Europos zoologijos sodų po atviru 
dangumi – „Serengečio safaryje“.

Kitą dieną vykome į nacionalinį Liū-
neburgo gamtos rezervatą, kur lankė-
mės didžiausiame Šiaurės Vokietijos lais-
valaikio ir pramogų parke „Heidepark“ 
– tikroje romantikams skirtoje karalys-
tėje su senove dvelkiančiais pastatais, 
vokiečių pasakų herojais, archajiškomis 
mašinomis ir traukinių trasomis.

Grįždami į namus vieną dieną pralei-
dome Vokietijos Federacinės Respubli-
kos sostinėje Berlyne – antrajame pagal 
dydį ir gyventojų skaičių Europos Sąjun-
gos mieste, 1988 m. Europos kultūros 
sostinėje. Šis didmiestis labai svarbus ir 
Johaneso Bramso biografijoje – čia jam 
buvo suteiktas Berlyno Menų akademi-
jos garbės nario titulas. 

Apžvalginės ekskursijos po Berlyną 
metu apžiūrėjome svarbiausius istori-
nius meno ir kultūros objektus: Reichsta-
gą, Brandenburgo vartus, Katedrą, Ope-
rą, Raudonąją rotušę, garsiąją muziejų 
salą –  UNESCO pasaulio paveldo objek-
tą – bei moderniausią Berlyno šiuolai-
kinės architektūros ir pramogų kvartalą 
– Potsdamo aikštę, garsėjančią savo mu-
zikiniais ir kultūriniais renginiais.

Na, o visos kelionės metu klausėmės 
didžiojo vokiečių kompozitoriaus ro-
mantiko Johaneso Bramso kūrinių, pasa-
kojimo apie jo gyvenimą ir kūrybą, žiū-
rėjome filmus, dalyvavome viktorinoje.

Grįžome namo kupini žinių ir įspū-
džių, pailsėję ir pasiryžę tęsti savo pažin-
tines keliones.

Muzikos pažinimo entuziastų grupė 
tęsia edukacines keliones. Šias rudens 
atostogas gausi mokinių grupė susiruo-
šė praleisti didžiojo italų kompozitoriaus 
Džiuzepės Verdžio tėvynėje. 

Italija – didelė ir įvairialypė šalis. Pa-
žinčiai su ja neužtektų ir mėnesio. Mūsų 
kelionės laikas ir lėšos vertė apsiriboti 
viena savaite. Pasirinkta tema – „Džiuze-
pė Verdis” – apibrėžė lankymosi geogra-
fiją trimis Šiaurės Italijos provincijomis: 
Venetu, Lombardija ir Emilija–Romanija. 

Ištvėrę neaprėpiamas Lenkijos ir Če-
kijos platybes, antros dienos popietę 
pasiekėme taip išsiilgtas saulėtas erdves 
bei Alpių grožybes. Keliui vingiuojant 
Austrijos – Italijos pasieniu, kurį laiką net 
nejunti tų šalių skirtumo: visi aikčiodami 
fotografuoja besikeičiantį peizažą, iš po 

debesų išnyrančius vaizdus, putojančias 
upes, didingus krioklius. 

Įveikus kalnuotąsias debesyse sken-
dinčias aukštumas, pamažu akis ima pri-
prasti prie kitokių vaizdų: paslaptingo-
sios renesansinės Šiaurės Italijos Veneto 
provincijos platumų. 

Senovinis Bergamo miestas klintinių 
Alpių papėdėje – Gajetano Donicečio 
gimtinė – pasitiko nepakartojama aura 
ir malonia atmosfera. Sudarytas iš dviejų 
tiek istoriškai, tiek architektūriškai ab-
soliučiai skirtingų dalių – Žemutinės ir 
Aukštutinės, šis universitetinis miestas 
paperka savo bažnyčių, teatrų, muziejų, 
parkų, aikščių ir vilų grožiu. Apžiūrėję 
svarbiausias įžymybes, visi kartu nusifo-
tografavome prie įspūdingo monumen-
to Donicečiui ir jo mūzai.

Kitą dieną laukė intensyvi programa 
Lombardijos sostinėje – antrajame pa-
gal dydį ir reikšmę po sostinės Romos 
italų didmiestyje Milane. Mailand, arba 
“gegužės šalis”, kaip jį vadina germanų 
tautos – ne tik pasaulinis mados, preky-
bos ir pramonės centras. Mums tai visų 
pirma – miestas, susijęs su Džiuzepės 
Verdžio vardu, gyvenimu ir kūryba. Pir-
masis lankomas objektas mūsų progra-
moje – Teatro alla Scala, vienas garsiau-
sių pasaulio operos ir baleto teatrų, į ku-
rio spektaklius bilietai išparduodami dar 
gerokai prieš sezono pradžią. Į jį taip len-
gvai nepapulsi net ir norėdamas vien tik 
apžiūrėti patalpas ir muziejų. Ekskursijų 
ir pavienių interesantų lankymasis griež-
tai reglamentuotas. Iš anksto rezervavę 
lankytojų grupės bilietus, tik trumpam 
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PAŽINIMO HORIZONTAI Ruduo svečiuose pas Verdį

Prie Verdžio paminklo

Prie gimtojo namo Le Roncolėje: mokytojos V.Milaševičienė ir J.Baltušienė su Gabriele Markūnaite

galime užsukti į antrojo aukšto ložes, iš 
kurių stebime, kaip darbininkai ardo va-
karykščio spektaklio – Donicečio “Meilės 
eliksyro” – dekoracijas ir ruošia sceną 
rytdienos spektakliui. Teatro muziejuje 
užtrunkame kiek ilgiau – čia visa šlo-
vingosios La Scalos istorija, įamžinanti 
dirigentų, kompozitorių, atlikėjų veiklos 
momentus, scenografiją, repertuarą ir 
dar daug kitų įdomių dalykų. Tik pabu-
vojęs šitoje mūzų šventovėje, pradedi 
suvokti, koks spygliuotas buvo Verdžio, 
provincialaus, netašyto jaunuolio, kelias 
nuo visiško fiasko neišlaikius egzaminų 
į konservatoriją (!), šeimyninių netekčių, 
pažeminimų ir ne itin sėkmingų pirmųjų 
operų pastatymų iki šlovės aukštumų po 
“Nabuko”, tarsi burtininko lazdele pakei-
tusio visą jaunojo kompozitoriaus ateitį.

Už kelių žingsnių nuo La Scalos – gar-
sioji Milano katedra, vienas įspūdingiau-
sių Italijos sakralinių pastatų, įtrauktas į 
UNESCO pasaulio paveldo objektų sąra-
šą. Apsilankę joje bei apžiūrėję senovinę 
pilį–tvirtovę Castello Sforzesco, nusilen-
kę didžiajam Meistrui Leonardui da Vin-

čiui, kurio paminklas stovi šalia La Sca-
los, traukiame link Santa Maria delle Gra-
zie bažnyčios, kad apžiūrėtume, ko gero, 
garsiausią jo kūrinį ir vieną vertingiausių 
Vakarų kultūros šedevrų – unikaliąją „Pa-
skutinės vakarienės” sceną šalia bažny-
čios esančio vienuolyno valgomajame, 
itališkai vadinamame Cenacolo Vinciano. 
Apsilankymui jame bilietai užsakomi 
prieš pusmetį, lankytojai įleidžiami ne-
didelėmis grupelėmis kas 15 minučių. 
Kai vasaros pabaigoje ėmėme planuo-
ti savo kelionę, rezervavimas vyko jau 
kitų metų vasario mėnesiui. Mūsų gru-
pei pavyko gauti specialius leidimus tik 
dėka buvusios mūsų mokyklos mokinės 
Evelinos, Italijoje baigusios tarptautines 
doktorantūros studijas, už ką jai esame 
nepaprastai dėkingi. Įspūdžius iš Cena-
colo išties sunku nusakyti žodžiais... 

Mūsų programa – „Verdis” – be La 
Scalos apėmė vieną svarbiausių lanky-
tinų objektų Milane – didžiojo kompo-
zitoriaus ir jo antrosios žmonos, gar-
sios dainininkės Džiuzepinos Streponi, 
amžinojo poilsio vietą. Ji, priešingai nei 

įprasta, įrengta ne kapinėse, o Casa di ri-
poso – paties Verdžio iniciatyva įkurtos ir 
finansuotos prieglaudos neturtingiems 
muzikams – vidiniame kieme. Namus, 
nuo atidarymo dienos jau priglaudusius 
virš tūkstančio gyventojų, Verdis kadaise 
pavadinęs pačiu gražiausiu savo kūriniu: 
“Credimi, amico, quella Casa è veramente 
l’opera mia più bella.” (Iš kompozitoriaus 
laiško skulptoriui Giulio Monteverde). 
Įdomu, jog Casa di riposo (išvertus “po-
ilsio namai”), jau atšventusieji gyvavi-
mo šimtmetį, ligšiol funkcionuoja pagal 
savo pirmykštę paskirtį, o Verdžio įkur-
tas fondas turi nemažai dosnių aukotojų 
ir turtingų mecenatų, skiriančių lėšas ar 
užrašančių palikimus šiam kilniam tikslui.

Pagerbę garsiosios muzikų poros 
atminimą, nusprendėme įsiamžinti ben-
droje nuotraukoje prie didingo Verdžio 
paminklo to paties pavadinimo aikštėje 
Piazza Verdi. Tokios nuotraukos jau tapo 
mūsų kelionių tradicija. Tik šį kartą tai 
nebuvo labai lengva įgyvendinti. Links-
ma buvo stebėti išsižiojusius iš nuosta-
bos italų vairuotojus, nes paminklas yra 
didžiulės aikštės centre ir priėjimą prie 
jo blokuoja ne viena kliūtis: iš pradžių – 
nepertraukiamas ratu judančių automo-
bilių srautas, o jau įveikus eismo juostas 
– išties įspūdingais lauko rieduliais nu-
tiestas „takelis”. Sukome sau galvas – ir 
kaipgi prieina lankytojai padėti gėlių po 
Didžiojo Maestro kojomis, tarkime, jubi-
liejaus proga? Tikrausiai Milano valdžia 
tą dieną sustabdo aikštėje eismą ir nu-
tiesia lentas link pjedestalo? Šiaip ar taip, 
nugalėję visas kliūtis, savo užsibrėžtą 
tikslą pasiekėme. Diena Milane – mies-
te, kuris brandino ir išgrynino didžiojo 
Verdžio genijų, – atskleidė daug įdomių 
dalykų ir atvėrė naujus horizontus.

Na, o prie kompozitoriaus gyvenimo 
ištakų prisilietėme kitą dieną, lankyda-
miesi Parmos regione Emilijos–Roma-
nijos provincijoje. Kraštovaizdį, turėjusį 
nemažos įtakos jaunojo Džiuzepės pa-
saulėjautai ir dvasiai, šiose vietovėse 
formuoja didžiausios Italijos upės – Po 
– slėnių platumos. Čia pirmiausia apsi-
lankėme Nacionaliniame Verdžio mu-
ziejuje Buseto mieste, atvėrusiame duris 
prieš gerus metus. (Visoje Italijoje vyks-
ta intensyvūs darbai ruošiantis minėti 
didžiojo kompozitoriaus jubiliejų 2013 
metais.) Muziejus, įrengtas prabangiuo-

se renesansiniuose rūmuose, sužavėjo 
puikiai subalansuota senųjų tradicijų ir 
naujausių technologijų darna. Na, o pats 
Buseto miestelis atmintyje išliks ilgam 
ne tik dėl to, kad jo apylinkėse gimė ir 
užaugo Džiuzepė Verdis, bet ir dėl savito 
plano, kuriame gatvės pavadintos įvai-
riausių kompozitorių vardais. Beje, nors 
tai ir ganėtinas užkampis, lankytojų, o 
ypač muzikos mylėtojų, jame netrūks-
ta. Čia daug lankytinų vietų, susijusių 
su kompozitoriaus vardu, vadinamųjų 
Luoghi Verdiani: ir Verdžio paminklas, ir 
Verdžio teatras, ir jo pirmojo uošvio Ba-
rezzi namai, o visai netoliese ir paties 
Verdžio vila Sant’Agata, kurioje ir dabar 
gyvena kompozitoriaus palikuonys. Dėl 
šios priežasties – kadangi objektas yra 
privati nuosavybė – turistų lankymasis 
viloje, supamoje nuostabaus milžiniško 
parko, griežtai ribojamas. Žinoma, buvo-
me užsiregistravę ir užsisakę ekskursiją iš 
anksto, tik labai gaila – nors mus ir įleido, 
ir viską įmanoma aprodė, vadovė kalbėjo 
tik ... itališkai (o juk mūsuose gidai priva-
lo mokėti ne vieną ir net ne dvi užsienio 
kalbas...). Gavę angliškus lankstinukus, 
patys stengėmės kuo arčiau prisiliesti 
prie kompozitoriaus gyvenimo realybės. 
Pačioje viloje lankytojams atvertos tik 
kelios patalpos, iš kurių įdomiausia tur-
būt Milano “Grand Hotel” viešbučio kam-
bario, kuriame 1901 metais mirė 87–erių 
sulaukęs Maestro, imitacija. 

Vila ir romantiškas parkas dvelkia 
prabanga, čia Verdis atsikraustė jau tur-
tingas ir sulaukęs pripažinimo. O gimta-
sis namas Le Roncole kaimelyje, glūdin-
čiame neaprėpiamose Po slėnių platy-
bėse, atskleidė pačias genijaus ištakas. 
Kukli, be patogumų ir didelės išmonės 
suręsta varginga kaimo troba (tiems, 
kurie vyko “Haidno keliais”, priminė di-
džiojo Vienos klasiko gimtąją nendrinę 
pastogę Rohrau kaimelyje rytinėje Aus-
trijoje), kurioje pasaulį išvydo mažasis 
Džiuzepė, kur šeimoje nebuvo nei mu-
zikantų, nei muzikos instrumentų, kur 
būsimasis genijus galėjo praleisti visą 
savo gyvenimą dirbdamas sunkius ūkio 
darbus, geriausiu atveju, pratęsti savo 
tėvo, provincijos smuklininko, “karjerą” – 
visa tai išvydus ir išgirdus nejučia suvoki 
biblinius žodžius apie Dievo dalijamus 
talentus ir ... atsitiktinai ar dėsningai juos 
pastebinčius Žmones, Mokytojus, Pagal-

bininkus. Koks nežemiškas turi būti šios 
kibirkšties atsiradimo, jos pastebėjimo, 
puoselėjimo ir įsiliepsnojimo iki didin-
gos ugnies momentų sutapimas!

Praleidę dieną Verdžio aplinkoje, 
keletą kartų kirtę upę Po, pavakare dar 
užsukome į Kremoną – garsiųjų smuiko 
ir violončelės meistrų Stradivarijų mies-
tą. Muzika buvo mumyse, ji buvo aplink 
mus ir su mumis… Pakeliui pravažiavo-
me Mantują, kurios vaizdai jau buvo ma-
tyti naujausioje “Rigoleto” inscenizacijo-
je, nufilmuotoje Mantujos apylinkėse ir 
pačiuose hercogo rūmuose. 

Visos kelionės metu išgirdome daug 
pasakojimų, istorijų, susijusių su Verdžio 
gyvenimu ir kūryba, žiūrėjome doku-
mentinį filmą apie didįjį kompozitorių, 
filmuotus operų pastatymus ir jų ištrau-
kas, klausėmės muzikos įrašų ir, kaip vi-
sada, aktyviai dalyvavome viktorinoje. 

Kitos dienos Italijoje prabėgo pra-
mogaujant prie Gardos ežero, didžiau-
siame Šiaurės Italijos laisvalaikio ir 
atrakcionų parke “Gardaland”, lankantis 
meilės mieste Veronoje (o juk mūsų ke-
liauninkų grupėje buvo net trys Julijos!), 
skrodžiant laivu neramias Adrijos jūros 
bangas ir gėrintis puikiąja Venecija, ku-
rios vardas susijęs ne tik su įžymių italų 
kompozitorių Vivaldžio, Monteverdžio, 
Čimarozos vardais, bet ir su Verdžiu, nes 
garsiajame Venecijos La Fenice teatre 
įvyko net penkių maestro operų, tarp 

jų ir šlovingosios “Traviatos”, premje-
ros. Viešnagė šiame unikaliame mieste, 
įtrauktame į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą, apvainikavo mūsų kelionę Di-
džiojo Maestro Džiuzepės Verdžio keliais.

Džiaugiamės suteikę augančiai mu-
zikantų kartai galimybę patirti, išgirsti, 
sužinoti, išmokti. Žinoma, kartais gru-
pėje pasitaiko dalyvių, kurių motyvacija 
remiasi kitais kriterijais ir vertybėmis. Ta-
čiau, be edukacinės programos, vienas 
svarbiausių tokių projektų uždavinių – 
jaunų žmonių socializacija, kurios proce-
sas kelionių metų įgyja itin ryškų pagrei-
tį. Šių mokomųjų–pažintinių projektų 
patirtis ir tęstinumas jau leidžia apiben-
drinti tam tikras tendencijas, veiksnius 
ir reiškinius. Tai nėra elitinės kelionės, 
mūsų pastangos – suteikti visiems, ir ne 
itin pasiturinčių šeimų vaikams, galimy-
bę dalyvauti jose. Mūsų tikslas – plėsti 
akiratį ir prusinti kuo daugiau vaikų, ypač 
tų, kurie dėl nepakankamų gabumų, iš-
tvermės, finansinių išteklių ar kitokių 
aplinkybių negali mėgautis išvykomis 
į konkursus ar festivalius užsienio kraš-
tuose. Džiugu, kad jau keleri metai prie 
mūsų prisijungia įvairių Vilniaus muzikos 
mokyklų moksleiviai, o šioje kelionėje 
dalyvavo ir jaunosios muzikantės iš Birš-
tono meno mokyklos. Tikimės, kad ir kitų 
projekto dalyvių susidomėjimas ir akty-
vumas neišblės. Pavasarį mūsų laukia 
Šubertas...
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PO KONCERTO Renesanso muzikos vakarai Biržų pilyje

Edita LANSBERGIENĖ,
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja

RENESANSO 
MUZIKOS  VAKARAI 
BIRŽŲ  PILYJE

G.Kviklys, R.Maciūtė ir jos klasės studentės po koncerto

Biržų V.Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Vytautas Ratkevičius (mokyt. R.Butkevičienė)Biržų V.Jakubėno muzikos mokyklos mokinė 
Milana Žadeikaitė (mokyt. D.Bukienė)

SAULĖTOS  SPEIGUOTO 
SAUSIO  AKIMIRKOS Danguolė VIZBARIENĖ,

Kauno J.Gruodžio konservatorijos vyr. mokytoja

Biržų krašto muziejus „Sėla“ 2009 
metų renginių ciklą „Biržai Lietuvos 
tūkstantmečio kalendoriuje“ gruodžio 
mėnesį baigė dviem muzikos vakarais 
Biržų pilyje Kunigaikščių Radvilų menė-
je. Pirmasis koncertas, sušildęs biržiečius 
gerokai žvarbią pirmąją žiemos dieną, 
buvo kartu su Nacionaline filharmonija 
organizuotas renesanso ir baroko epo-
chų muzikos vakaras. Biržiečiams kon-
certavo vienas žymiausių Lietuvos mu-
zikų, vargonininkas ir klavesino muzikos 
meistras, profesorius Gediminas Kviklys. 
Maestro džiaugėsi, kad turi galimybę Bir-
žuose groti klavesinu, nes Lietuvoje šis 
muzikos instrumentas yra tik dviejuose 
miestuose – Lietuvos sostinėje Vilniuje 
ir...  Biržuose. Biržų krašto muziejus „Sėla“ 
klavesiną įsigijo 2007 m. pavasarį, tai 

buvo bendras muziejaus ir Biržų Vlado 
Jakubėno muzikos mokyklos projektas.

G.Kviklys ne tik atliko renesanso ir 
baroko epochų kūrinius klavesinui, bet 
ir akomponavo solistėms. Kartu su pro-
fesoriumi biržiečius į renesanso epochą 
kvietė ir solistė profesorė Regina Maciūtė 
(sopranas) bei dvi jos studentės, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos auklėtinės 
vokalistės Santa Bulatova ir Laura Stan-
čikaitė. Biržiečiai turėjo galimybę išgirsti 
ir skambius, melodingus renesanso epo-
chos kūrinius, ir grakščias, žaismingas, 
subtilias barokines melodijas. 

Gruodžio 10 dieną į koncertą „Pa-
sivaikščiojimas po renesanso Europą“ 
Biržų pilies menėje muzikos mylėtojus 
sukvietė jaunieji atlikėjai – Biržų Vlado 
Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniai. 

Biržiečius po Europą vedžiojo ne tik XVI–
XVIII a. kompozitorių sukurtos muzikos 
garsai, bet ir pasakojimas apie Biržus 
valdžiusių kunigaikščių Radvilų sąsajas 
su didžiausiomis Europos valstybėmis, 
ryšius su garsiausiomis ir galingiausio-
mis didikų giminėmis. 

Jaunieji muzikantai pradėję muzi-
kinę kelionę Anglijoje (kompozitorius 
H.Pursell), klausytojus vedė į renesan-
so lopšį – Italiją (A.Vivaldi, K.Cipoli, 
R.Valentine), vėliau užsuko į Prancūziją 
(Ž.B.Vekerlen, Ž.Ramo) ir bene ilgiau-
siai užsibuvo Vokietijoje (H.L. von Has-
sler, J.P.Krieger, L.Mozart, K.Graupner, 
G.V.Bohm, G.F.Handel, J.S.Bach). 

Muzikos mokyklos auklėtiniai ne tik 
pristatė renesanso epochoje išpopu-
liarintus instrumentus – klavesiną, flei-

tą, smuiką, bet kartu ir supažindino su 
šiame laikmetyje užgimusiais muzikos 
žanrais, kurie ypač suklestėjo baroko 
epochoje. 

Kad klausytojai nepaklystų, keliau-
dami renesanso ir baroko muzikos labi-
rintais, jiems kelią rodė (kompozitorius 
bei muzikos žanrus pristatė) Biržų Vlado 
Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja 
metodininkė Romualda Butkevičienė. 
Muzikavimo šiuo įnoringu instrumen-
tu subtilybes savo mokinukams pa-

dėjo atskleisti mokytojos R.Zuozienė, 
D.Bukienė, R.Butkevičienė, D.Šimbelienė, 
smuikininkams pasiruošti padėjo moky-
tojos R.Petronytė ir V.Sabonienė, fleiti-
ninkus koncertui parengė D.Striužienė ir 
R.Venskienė, o dainininkėms pagelbėjo 
mokytojos P.Briedienė ir J.Duderienė.

Publika nerte pasinėrė į svaiginančią 
garsų jūrą, stengdamiesi nepamesti ir 
per Europą nusidriekusios kunigaikščių 
Radvilų šlovingos praeities gijos, o gal 
net patikėjo, kad iš mažų jaunųjų muzi-

kantų širdučių po pilies menę pasklidę 
muzikos garsai ne tik pripildys klausyto-
jų širdis, bet ir liks didingoje Biržų pilyje... 
ir galbūt paslaptingą naktį, suskambus 
subtiliems menueto akordams, grakščia-
me reveranse sustings ponai ir ponaičiai, 
nedrąsiai sušlamės prabangios damų 
suknelės ir dailiausiais bateliais apautos 
kojytės atsargiai ims dėlioti šokio žings-
nelius...

Laima 
Tamošiūnienė

Nedažnai tenka mėgautis kolegų – 
muzikos mokyklų pedagogų – rengia-
mais koncertais, o juo labiau – kūrybi-
niais vakarais. Graži išimtis nudžiugino 
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 
auklėtinius ir pedagogus bei kitus klau-
sytojus, speiguotą sausio vakarą susirin-
kusius į mokyklos absolventės Laimos 
Baltrušaitytės–Tamošiūnienės ir jos 
bičiulių surengtą koncertą, tapusį pras-
minga dovana prieš daugelį metų muzi-
kantę išugdžiusiai mokyklai.

Jaunoji pianistė Laima Baltrušaitytė, 
baigusi mokytojos E.Stalioraitienės for-

tepijono klasę Marijampolės muzikos 
mokykloje, atvyko į Kauną tęsti mokslų 
pasirinktoje muzikos srityje. Čia, tuo-
metinėje J.Gruodžio aukštesniojoje mu-
zikos mokykloje, ji pateko į dėstytojos 
B.Budzinauskienės fortepijono klasę, ku-
rią baigusi 1972 metais įgijo fortepijono 
pedagogės ir koncertmeisterės diplomą. 

Gabi absolventė išvyko toliau mo-
kytis į Vilnių, tuometinę Lietuvos vals-
tybinę konservatoriją (dabar – Lietu-
vos muzikos ir teatro akademija), doc. 
J.Bialobžeskio klasę, kurią baigė 1977 
metais.
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IV–ASIS  TARPTAUTINIS 
KONKURSAS 
„GRADUS AD PARNASSUM“

ORGANIZATORIUS – KAUNO RAJONO GARLIAVOS MENO MOKYKLA
Regina GUOBĖ,
Garliavos meno mokyklos direktorė
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Kalba prof. S.Sondeckis Konkurso laureatai bei diplomantai buvo 
apdovanoti diplomais ir įspūdingais prizais

Pianistų kategorijos Grand Prix laimėtoja 
Darja Mužetskaja

I vietos laureatė Jelena Nazariuk “Gradus ad 
Parnassum“ konkurse dalyvauja ne pirmą kartą

SAULĖTOS  SPEIGUOTO SAUSIO  AKIMIRKOS
 Dar besimokydama Kaune, 

Laima pradėjo groti garsiame to meto 
vokaliniame–instrumentiniame ansam-
blyje „Oktava“, kuriame įgijo didžiulę 
koncertinę patirtį: dalyvavo „Varadero“ 
festivalyje Kuboje, „Pori Jazz“ festivalyje 
Suomijoje, „Cesme“ festivalyje Turkijoje, 
grojo Meksikoje, Mongolijoje, Vietname, 
aštuoniose Afrikos šalyse, Kanadoje, JAV.

Paskutinius dvidešimt metų Laima 
Baltrušaitytė–Tamošiūnienė dirba Vil-
niaus B.Dvariono muzikos mokykloje. 

Šalia pedagoginio darbo pianistė tęsia 
koncertinę veiklą, ruošia daug progra-
mų su instrumentalistais ir vokalistais.

Kūrybiniame vakare, kurį buvusi au-
klėtinė šių metų sausio mėnesį surengė ją 
išugdžiusioje konservatorijoje, skambė-
jo J.Haidno, K.M. Vėberio, P.Vladigerovo, 
K.Debiusi, E.Garner, A.Piazzolla, G.Fore, 
H.Mancini, S.Gastaldoni, G.Arditi ir kitų 
autorių kūriniai. 

Pianistei profesionaliai talkino jos 
kolegos Violeta Tamašauskienė, Rasa 

Petručionienė, Jūratė Vizbaraitė, Marius 
Pupkovas ir Jurgis Boreiko iš Vilniaus 
chorinio dainavimo mokyklos „Liepai-
tės“ bei B.Dvariono dešimtmetės muzi-
kos mokyklos, o taip pat Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos studentė smui-
kininkė Lija Šestel.

Koncertą vedė „Utopia“ teatro aktorė 
Emilija Latėnaitė.

Šaltą žiemos vakarą J.Gruodžio kon-
servatorijos salę ir klausytojų sielas sušil-
dė nesenstančios melodijos, besiliejan-
čios iš širdžių, ištikimai susiejusių savo 
likimą su amžinąja muzikos Mūza...

Garliavos meno mokyklos vado-
vai ir mokytojai nepabūgo sunkmečio 
problemų ir sukvietė 215 jaunųjų atli-
kėjų į tarptautinį konkursą „Gradus ad 
Parnassum“. Tai jau ketvirtasis klasiki-
nės ir šiuolaikinės muzikos konkursas. 
Dėl laureatų vardų ir Grand Prix varžėsi 

Turkijos, Moldavijos, Lenkijos, Latvijos, 
Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos vaikai ir 
jaunuoliai iki 18 metų amžiaus iš mu-
zikos ir meno mokyklų, muzikos gim-
nazijų ir konservatorijų: 82 pianistai, 42 
akordeonistai (klavišiniai ir mygtukiniai 
instrumentai), 39 stygininkai (smuiki-

ninkai, violončelistai), 52 pūtikai (me-
diniai ir variniai pučiamieji). Jaunųjų 
atlikėjų grojimą vertino keturios atski-
ros vertinimo komisijos. Tai profesoriai 
G.Moseiko (fleita, Moldavija), S.Mirzaev 
(fortepijonas, Turkija), M.Bula (bajanas, 
Baltarusija), N.Ravdina (fortepijonas, 

Rusija), U.Nalaskowska (smuikas, Lenki-
ja), S.Sondeckis (smuikas), A.Armonas 
(violončelė), H.Radvilaitė (fortepijonas), 
A.Baika (akordeonas), R.Sviackevičius 
(akordeonas), L.Ulevičius (tūba), K.Bliu–
jus (klarnetas). Konkurso renginiai vyko 
birželio 10–12 d. J.Gruodžio konservato-
rijoje (stygininkai, pianistai) ir J.Naujalio 
muzikos gimnazijoje (pūtikai ir akor-
deonistai). Dalyviai varžėsi penkiose 
amžiaus grupėse. Komisijos nariai 25 
balų sistemoje vertino profesionalumą, 
artistiškumą, sceniškumą ir programos 
sudėtingumą pagal amžiaus grupę. Jau-
nieji muzikantai puikiai pristatė savo 
programas ir su kaupu tenkino komisi-
jos, mokytojų, tėvelių ir klausytojų lūkes-
čius. Laureatų vardai pasiskirstė taip: 77 
laureatai ir 54 diplomantai. Aukščiausią 
apdovanojimą – Grand Prix pučiamųjų 
instrumentų kategorijoje pelnė Stasys 
Makštutis (klarnetas, Lietuva). Šiam jau-
nam talentui prizą įsteigė p. Aurelijos 
Makūnienės paramos ir labdaros fondas, 
įteikė p. Valerijus Makūnas. LR Seimo na-
rys Donatas Jankauskas įsteigė Grand 
Prix apdovanojimą akordeono grupėje. 
Jis buvo įteiktas baltarusei Dianai Kabus-
hko. Grand Prix apdovanojimus pianistų 
grupėje laimėjo rusaitės Darya Muzets-
kaya ir Darya Kochetkova. Iškilminga 
laureatų apdovanojimo ceremonija ir 
baigiamasis koncertas įvyko Kauno fil-
harmonijoje birželio 13 d. Šventėje daly-
vavo LR Seimo narys, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministras D.Jankauskas, p. 
A.Makūnienės paramos labdaros fondo 
steigėjas ir tarybos pirmininkas, Kauno 
rajono meras V.Makūnas, Kauno rajo-
no kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 
vedėja Irena Marcinkevičienė. Garbingi 
svečiai žavėjosi augančia talentų karta 
ir jų atliekama muzika. Garsūs profeso-
riai S.Sondeckis, G.Moseiko, S.Mirzaev, 
R.Sviackevičius, H.Radvilaitė pelnytai 
pripažino išaugusį konkurso dalyvių gro-
jimo lygį ir puikią konkurso organizaciją. 
Maestro S.Sondeckis sveikinimo kalboje 
konkursą „Gradus ad Parnassum“ prily-
gino geriausiems jaunųjų atlikėjų kon-
kursams ir tuo pačiu išreiškė didelį susi-
rūpinimą dėl pastaruoju metu vykdomų 
muzikinio mokymo reformų Lietuvoje, 
kurios tik žlugdo puikiai veikiančią visą 
muzikinio ugdymo sistemą. Moldovos 
Kišiniovo simfoninio orkestro dirigentas 

G.Moseiko sveikino konkurso organiza-
torius už tai, kad konkursas yra klasiki-
nės muzikos krypties ir plačios geogra-
finės apimties. Jaunųjų atlikėjų tėveliai 
ir mokytojai dėkojo organizatoriams už 
šventę, dovanas ir puikią nuotaiką. 

Konkurse dalyvavo 107 užsienio ir 
108 Lietuvos mokyklų auklėtiniai. Gar-
liavos meno mokyklos mokytojai paruo-
šė konkursui net 16 mokinių. Laureatų 
vardus pelnė Jūratė Pakrosnytė (fleita) 
– I vieta, Dominykas Ačas (trimitas) – II 
vieta, Domantė Vabuolaitė (akordeonas) 
– II vieta, Žygimantas Baltrūnas (akor-
deonas) – III vieta. Diplomai įteikti akor-
deonistėms Dainai Nickutei ir Giedrei 
Kėvalaitei, broliams dūdoriams Justinui 
ir Simonui Remeikoms, Danieliui Umbra-
sui (birbynė) ir Urtei Žitkevičiūtei (fleita).

Konkurso įspūdžiai, sveikinimai, 
aplodismentai ilgam įstrigo jaunųjų mu-
zikantų atmintyje. Tris dienas nuo ryto 
iki vėlyvo vakaro be pertraukų skambėjo 
klasikinės muzikos, įvairių tautų žymiau-
sių kompozitorių ir šiuolaikinės muzikos 
opusai. Bet šventė baigėsi. Patyrėme 
bendravimo per muziką džiaugsmą, 
paūgėjome dvasiškai, patobulėjome 
profesiškai. Vėl visi kibsime į kasdienius 
darbus ir lauksime kitų susitikimų.

Garliavos meno mokyklos vadovai 
dėkoja LR Seimo nariui D.Jankauskui, 
Kauno rajono merui V.Makūnui ir po-
niai A.Makūnienei už finansinę paramą 
ir parodytą dėmesį. Dėkojame visiems 
komisijos nariams už puikų darbą ir 
gražius atsiliepimus, J.Gruodžio konser-
vatorijos, J.Naujalio muzikos gimnazijos 
direkcijai už suteiktas puikias sąlygas 
konkurso vykdymui. Dėkojame Kauno 
valstybinės filharmonijos administracijai 
ir Kauno viešbučio„Kaunas“ savininkams 
bei administratorei už nuoširdų bendra-
darbiavimą.
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III tarptautinio V.Jakubėno jaunųjų pianistų konkurso vertinimo komisija 
M.Urbaitis, R.Zubovas, K.Karnavičius, G.Melbarde, R.Butkevičienė

Konkurso dalyvius sveikino Biržų V.Jakubėno 
muzikos mokyklos direktorė R.Zuozienė ir 

ankstesnio konkurso laimėtoja V.Vireliūnaitė

Sėkmės konkurse jauniesiems pianistams 
linkėjo prof. Jurgis Karnavičius

Kauno A.Kačanausko muzikos moky-
klos vaikai labai mėgsta konkursus – ke-
liones. Štai ir šių metų balandį mūsų mo-
kyklos pedagogai, mokiniai ir jų tėveliai 
išsiruošė į Paryžiuje vykusį tarptautinį 
N.Rubinšteino pianistų konkursą. Kas 
dveji metai jame jėgas išbando dalyviai 
ir iš Lietuvos. Komisijoje taip pat galima 
išvysti mūsų šalies žinomus atlikėjus bei 
pedagogus: doc. Aleksandrą Žvirblytę, 
prof. Veroniką Vitaitę, Justą Dvarioną. 
Profesorius, pianistas ir pedagogas Igor 
Lazko šį konkursą įkūrė 1996 m. 

Remiami mokyklos direktoriaus Arū-
no Kigo, mokiniai kartu su pedagogais 
nusprendė vykti į šį konkursą. Pagal jo 
reikalavimus galima parinkti įvairią pro-
gramą. Priklausomai nuo kategorijos, 
reikia atlikti po 4–5 kūrinius: polifoniją, 
stambią formą, virtuozinį kūrinį ir priva-
lomą K.Debiusi arba P.Čaikovskio pjesę. 
Tokia programos įvairovė leidžia jauna-
jam atlikėjui visapusiškai atsiskleisti.

Šis konkursas susilaukė didelio su-
sidomėjimo mūsų mokykloje. Daug 
mokinių pareiškė norą išbandyti savo 

TARPTAUTINIS 
BIRŽŲ 
KONKURSAS 
PERSIKĖLĖ 
Į VILNIŲ

Vaiva MILEIKAITĖ

Jaunieji atlikėjai biržiečiai ir jų mokytojai su koncerto organizatoriais ir Vilniaus 
biržiečiais. Ant skulptoriaus prof. K.Bogdano kelių – jaunoji pianistė Milana Žadeikaitė

Daina MARCINKEVIČIŪTĖ, Elena MUNTRIMIENĖ,
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos vyr. mokytojos

ĮSPŪDŽIAI IŠ KONKURSO 
PARYŽIUJE

jėgas. Lydinčių taip pat susidarė nema-
žai, todėl teko keliauti dviaukščiu auto-
busu. Visa kelione rūpinosi mokytoja 
Ilona Pakėnienė. Į jos sudarytą maršrutą 
buvo įtrauktos svarbiausios pažintinio 
pobūdžio lankytinos vietos. Vaikai gavo 
užduotį surinkti apie jas kuo daugiau in-
formacijos, kuria galėtų dalintis kelionės 
metu.

Į Paryžių keliavome dvi paras. Pake-
liui aplankėme Liuksemburgą, tačiau 
plačiau susipažinti su šiuo miestu – to 
paties pavadinimo valstybės, mažesnės 

Vlado Jakubėno tarptautinis jaunųjų 
pianistų konkursas Biržuose vyko trečią 
kartą. Šis Vlado Jakubėno muzikos mo-
kyklos organizuojamas konkursas sulau-
kia vis palankesnio specialistų vertinimo, 
vis gausesnio dalyvių būrio.

Šįsyk į konkursą atvyko 28 solistai ir 
9 ansambliai iš Lietuvos mokyklų ir Lat-
vijos. Jaunuosius atlikėjus vertino auto-
ritetinga komisija: pianistas prof. Jurgis 
Karnavičius (komisijos pirmininkas), 
kompozitorius, doc. Mindaugas Urbaitis, 
pianistas Rokas Zubovas, pianistė, peda-
gogė Gunta Melbarde, biržietė fortepi-
jono mokytoja metodininkė Romualda 
Butkevičienė.

11 val.  konkursas prasidėjo pilies 
salėje. Vlado Jakubėno kūriniu jį pa-
sveikino ankstesnio konkurso laimėto-
ja Vaida Vireliūnaitė. Sėkmės konkurse 
jauniesiems pianistams linkėjo Vlado 
Jakubėno muzikos mokyklos direktorė 
Rima Zuozienė, vertinimo komisijos pir-
mininkas prof. J.Karnavičius. Po trumpos 
įžangos prasidėjo pats konkursas, kuris 
užtruko iki vakaro.

Vakare buvo apdovanoti konkurso 
nugalėtojai ir atskirų prizų laimėtojai.

Rajono vicemero Aurimo Franko pri-
zu už geriausią šiuolaikinio lietuvių kom-
pozitoriaus kūrinio interpretaciją apdo-
vanotas Gerdas Janušauskas iš Garliavos 
meno mokyklos. Seimo nario Valdemaro 
Valkiūno prizas skirtas jauniausiai kon-
kurso dalyvei – Ugnei Čepauskaitei iš 
Kupiškio muzikos mokyklos. Švietimo 
skyriaus prizas įteiktas jauniausiam kon-
kurso dalyviui biržiečiui Ignui Šakuro 
(mokytoja R.Zuozienė).

Vilniaus biržiečių klubo „Krivūlė“ pri-
zas teko geriausiai pasirodžiusiai biržie-
tei Milanai Žadeikaitei (mokytoja Dalia 
Bukienė). Beje, “Krivūlės” prizas buvo 
naujausia, dar knygynuose nepasiro-
džiusi knyga apie mūsų kraštiečio skulp-
toriaus Konstantino Bogdano kūrybą. 
Autografą jaunajam pianistui knygoje 
įrašė pats skulptorius, Vlado Jakubėno 
kūrybos ir šio konkurso gerbėjas. Šįsyk 
prizą atvežė ir įteikė D.Balčiauskas.

Erikos Brooks–Dilytės prizai įteik-
ti už geriausiai atliktus Vlado Jakubė-
no kūrinius. Komisija pripažino, kad 
kūrinį „Žygiuojame“ geriausiai atliko 
U.Čepauskaitė, „Baltųjų laumių šokį“ 
– rygietė Anastasija Japiševa, „Rudens 
ūpą“ – rokiškėnė Silvija Stukaitė, “Miš-
kinis šoka“ – molėtiškė Barbora Dran-
seikaitė. Už geriausiai atliktus Vlado Ja-
kubėno kūrinius fortepijoniniam duetui 
apdovanoti: telšiškės Monika Pleškytė 
ir Marija Miškinytė, šiaulietės Medeinė 
Mickevičiūtė ir Dominyka Malinauskai-
tė. Net trys prizai už duetus įteikti biržie-
tėms: už kūrinio „Miškinis šoka“ atlikimą 
apdovanotos Dovilė Paliulytė su mama 
Rasa Paliuliene (mokytoja Dalia Bukie-
nė), už „I žaidimas“ – Giedrė Didzins-
kaitė ir Orinta Janulionytė (mokytoja 
Dalė Šimbelienė), „II žaidimas“ – Sonata 
Ratkevičiūtė ir Romualda Butkevičienė 
(mokytoja R.Butkevičienė).

Komisijos narė rygietė Gunta Mel-
barde asmeniniu prizu apdovanojo 
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mo-
kytoją Dalią Šimbelienę už profesionalų 
jaunųjų pianistų paruošimą.

Rotary klubo prizas už visos progra-

mos sėkmingą atlikimą įteiktas šiaulietei 
Ramunei Jankauskaitei.

LIONS klubo prizai įteikti už kom-
pozitorių J.Haidno, E.Laumenskienės, 
V.Barkausko, L.Povilaičio, kūrinių atliki-
mą, už artistiškumą (visus juos išsivežė 
biržiečių svečiai).

Vaidos Vireliūnaitės specialus prizas 
įteiktas Lukašui Grigorovičiui iš Naujo-
sios Vilnios muzikos mokyklos.

Konkurso didysis prizas iškeliavo į 
Rygą: juo apdovanotas Rygos Jazepa 
Medina muzikos mokyklos mokinys An-
drejs Jegorovs.

Vlado Jakubėno muzikos mokykla 
dėkinga visiems rėmėjams, įsteigusiems 
prizus ir apdovanojusiems jaunuosius 
atlikėjus. Už paramą konkursui mokyklos 
vadovai dėkoja ūkininkei Irinai Šakuro.

Paskutinį gegužės penktadienį Vil-
niuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno 
namuose, vyko koncertas, kuris tapo 
baigiamuoju Biržų Vlado Jakubėno mu-
zikos mokyklos surengto tarptautinio 
jaunųjų pianistų konkurso akordu.

S.Vainiūno namų vadovas, muzikolo-
gas Vaclovas Juodpusis koncertuoti šioje 
prestižinėje salėje pakvietė visus trečiojo 
konkurso laimėtojus ir prizininkus.

Biržiečiams šiame koncerte atstova-
vo „Krivūlės” prizo laimėtoja Milana Ža-
deikaitė (mokytoja Dalia Bukienė) ir pia-
nistas Kipras Kubilius, šiais mokslo me-
tais laimėjęs kompozitoriaus L.Povilaičio 
konkursą (kiti jaunieji atlikėjai į Vilnių 

vykti tą dieną negalėjo). Koncerte daly-
vavo savo tėvelių ir mamų atlydėti Biržų 
festivalio prizininkai iš Rokiškio, Pasva-
lio, Kupiškio, Garliavos, Molėtų. Šiame 
koncerte nedalyvavo ir didžiojo prizo 
laimėtojas rygietis Andrejs Jegorovs: 
S.Vainiūno namuose rygiečiai mokslei-
viai koncertuos lapkričio mėnesį, minint 
Latvijos nepriklausomybės dieną.

Jaunuosius atlikėjus pristatė moky-
toja Romualda Butkevičienė. Visi moks-
leiviai atliko po vieną Vlado Jakubėno 
kūrinį, o kitą autorių ir kūrinį pasirinko 
savo nuožiūra. Daugiausia skambėjo lie-
tuvių kompozitorių kūriniai. Paklausyti 
jaunųjų atlikėjų atėjo Biržų konkurso 

žiuri narys kompozitorius Mindaugas 
Urbaitis su žmona, žinoma pianiste Ži-
vile Karkauskaite, muzikologė, Vlado Ja-
kubėno kūrybos žinovė Rita Nomicaitė. 
Tarp klausytojų buvo ir Vilniaus biržie-
čiai: prof. Konstantinas Bogdanas, Dona-
tas Balčiauskas ir kt.

Jauniesiems atlikėjams ir jų mokyto-
jams, tėveliams, puoselėjantiems vaikų 
talentus, dėkojo M.Urbaitis. Kompozi-
torius ypač džiaugėsi tuo, kad koncerto 
metu skambėjo daug lietuvių kompozi-
torių muzikos. V.Juodpusis jaunuosius 
atlikėjus ir jų mokytojus apdovanojo 
muzikine literatūra. Koncerto dalyviams 
buvo surengtos vaišės.
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už Lietuvą, sostine – sutrukdė dideli 
kamščiai, tad teko pasitenkinti tuo, ką 
pamatėme pro autobuso langus. Pake-
liui mus pasiekė žinia, kad Islandijoje 
išsiveržė ugnikalnis ir dalyviams, kurie 
turėjo skristi lėktuvu, atvykimas tapo 
neįmanomas. Bet tik ne mūsų mokyklos 
mokiniams. Tėvų pasiryžimas šalinant 
visas kliūtis sukėlė didelę pagarbą pe-
dagogų tarpe. Kiekvienas surado būdą, 
kaip atvykti į konkursą laiku. Pagaliau 
visi pasiekė Paryžių – kas autobusu, kas 
traukiniu ar automobiliu.

Ir štai atėjo pirmoji konkurso diena. 
Jai ruošėmės ilgą laiką. Su šia diena su-
siję vaikų svajonės, didžiulis ir nelengvas 
darbas, atsakomybė atlikti jį kuo geriau, 
pateisinti pedagogų ir tėvų lūkesčius. 
Suaugusieji dėjo visas pastangas, kad 
užtikrintų vaikams gerą savijautą, pasi-
tikėjimą savo jėgomis, vidinį susikaupi-
mą ir ramybę bei emocinį užsidegimą. 
Nežiūrint kelionės nuovargio, repeticijų 

stokos, vaikai buvo nusiteikę varžytis, 
pademonstruoti tai, ką išmoko. Pasi-
tvirtino sena tiesa – sunkumai padeda 
mobilizuoti jėgas, nusiteikti teigiamai. O 
ir pats miestas, jo meninės vertybės bei 
grožis skatino tik geriausius jausmus vai-
kų širdelėse. 

Tokio pobūdžio konkursų nauda di-
džiulė. Pasiryžę juose dalyvauti vaikai 
pasiruošimo procese lavina svarbias 
charakterio savybes: užsibrėžto tikslo 
siekimą, valios stiprumą, sistemingo dar-
bo įgūdžius. Kita vertus, pasiektas tikslas 
atneša pasitikėjimą savimi. Labai svarbu, 
kad konkursai suteikia galimybę tobulin-
ti save, išmokti kažką nauja. Gera moky-
mosi motyvacija – varžytis ne tik su savo 
draugais, bet ir su kitų šalių atlikėjais. Be-
siklausant kitų pianistų, kyla daug naujų 
idėjų, noras pagroti sudėtingesnius kūri-
nius. O ką jau kalbėti apie ryžtą dalyvau-
ti visuose įmanomuose konkursuose. 
Tai galima pavadinti konkursų manija. 
Nespėjus pasibaigti vienam, vaikai jau 
klausinėja apie dalyvavimą kitame.

Pedagogui mokinių ruošimas kon-
kursui – didelis išbandymas, reikalaujan-
tis profesionalumo, psichologinio pasi-
ruošimo, visiško atsidavimo darbui. Tuo 
pačiu tai didelis išbandymas ir mokiniui, 
ir tėvams. Šiame procese labai svarbus 
tėvų vaidmuo. Dauguma tėvų suintere-
suoti, kad jų vaikas užaugtų sėkmingas, 
išsilavinęs žmogus. Jie aktyviai dalyvauja 
mokymosi procese, suprasdami didelę 
muzikinio ugdymo naudą, palaikydami 
ir skatindami siekti gerų rezultatų. Na-
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tūralus tėvų noras, kad jų atžalėlė būtų 
geriausiai įvertinta konkurse, nes darbo, 
pastangų įdėta labai daug. Šis siekis pa-
girtinas, tam ir skirti konkursai, kad būtų 
pažymėti geriausieji.

Komisijai buvo nelengva vertinti tokį 
būrį puikiai grojančių vaikų. Profesorius 
I.Lazko pažymėjo, kad buvo nustebintas 
mūsų mokyklos mokinių pasiruošimo 
lygio – tai ir garso kultūra, gebėjimas 
laisvai muzikuoti, perteikti kūrinių stilių. 
Taip pat gyrė pedagogų darbą, jų profe-
sionalumą, įdomių, apgalvotų programų 
parinkimą.

Visos kelionės metu stebino vaikų 
entuziazmas, smalsumas, pažinimo troš-
kimas. Po konkurso aplankę visas svar-
biausias miesto vietas, buvome pakerėti 
šio miesto didybės, grožio, istorinių ver-
tybių. Didelį įspūdį paliko Paryžiaus na-
cionalinė opera. Stebėjome baletą pagal 
F.Šopeno, M.Ravelio fortepijoninę mu-
ziką. Tai buvo šio spektaklio premjera. 
Pats teatras jau savaime laidavo pakilią 
nuotaiką, o pasižiūrėję spektaklį dar ilgai 
gyvenome ta puikia, žavinga muzika bei 
subtiliai ir žaismingai atliekamais šokiais. 

Neišdildomus įspūdžius paliko ir 
Eurodisneilendo aplankymas. Kartu su 
vaikais džiaugėsi ir vaikystę prisiminė 
drąsiausi mokytojai ir tėveliai. Padrąsinti 
vaikų, ryžosi patirti ir ekstremalių pojū-
čių. Adrenalino kupini ilgai dalinosi pa-
tirtais įspūdžiais.

Tačiau mes ne tik ieškojome nuo-
tykių ar klausėmės muzikos. Buvome 
užsukę ir į Per Lašezo  kapines, kur pa-
laidota daug pasaulinių garsenybių, 
meno ir kultūros žmonių, tame tarpe ir 
kompozitorių. Mūsų tikslas buvo surasti 
ir aplankyti F.Šopeno kapą. Tai vieta, kur 
galima ramiai pasivaikščioti, susikaupti, 
pamąstyti.

Paryžius – tai miestas, kurio neįma-
noma nepamilti. Čia norisi sugrįžti vėl ir 
vėl. Iš jo išvykome kupini dvasinių įspū-
džių, teigiamų emocijų ir vilties dar kartą 
sugrįžti...

Mūsų laukė ilga kelionė namo. Pake-
liui aplankėme antrą pagal lankomumą 
Prancūzijos vietovę. Tai Mont San Mi-
chel, tarp Normandijos ir Bretanės prie 
Atlanto vandenyno esantis didžiulis vie-
nuolynas. Kaip sako legenda, San Miche-
lio vardu sala pavadinta dėl to, kad čia 
buvo pasirodęs šventasis. Vienuolynas 
ne visada buvo pasiekiamas – potvynio 
metu sala būdavo atskiriama nuo žemy-
no. Šiais laikais kliūčių nėra, nes nutiestas 
kelias. Atoslūgio metu galima pasivaikš-
čioti ir po išsivaduojančias iš vandens 
lankas. Vienuolynas paliko mums didelį 
įspūdį. Žavėjo asketiškas vienuolių gyve-
nimo būdas, verčiantis susimąstyti apie 
dvasines vertybes.

Išvykę iš Prancūzijos užsukome pasi-
grožėti Belgijos Venecija – Briuge. Pasi-
vaikščioję po šį nuostabų miestą važia-
vome į Briuselį. Pro autobuso langą pa-
mojavę Europos Parlamentui, nužings-
niavome pasižiūrėti Briuselio berniuko, 
tuo pačiu ir paragauti visame pasaulyje 
gerai žinomo belgiško šokolado.

Kelionę vainikavo mūsų mokinių pa-
ruošta programa. Tai vaikų kelionės metu 
sukurtas himnas, apdainuojantis kelio-
nės nuotykius. Šiais metais Juliaus Kigo 
iniciatyva buvo suburtas A.Kačanausko 
mokyklos mokinių choras, kuris himną 
atliko repo stiliumi. Skambant gausiems 

žiūrovų, susirinkusių Lenkijos Slubicos 
miestelio aikštėje, aplodismentams su-
gužėjome į autobusą ir išvykome į Kau-
ną.

N.Rubinšteino tarptautinio pianis-
tų konkurso laureatai:

I vieta 
Milda Ambrožaitė (mokytoja E. Mun-

trimienė), Ąžuolas Dvarionas, Emilija 
Kuzinaitė, Dovydas Liepa (mokytoja L. 
Vasnevskaja). 

II vieta
Klodelė Pakėnaitė, Rūta Jonikaitė, 

Danielius Skučas (mokytoja E. Muntri-
mienė), Ieva Smolskaitė, Žygimantas 
Stanionis (mokytoja D.Marcinkevičiūtė), 
Laura Žekaitė (mokytoja I. Pakėnienė), 
Julius Kigas, Gelija Tamulytė (mokyto-
ja L. Vasnevskaja), Monika Rimdeikaitė, 
Urtė Fultinavičiūtė (mokytoja E. Čeka-
navičienė), Sintija Raudonytė (mokytoja 
A.Kučinskienė), Eglė Belickaitė (moky-
toja Z.Kučinskaitė), Ieva Dorondovaitė 
(mokytoja Z.Ančenkova), Adelina Pupe-
lytė (mokytoja I.Fedčenko) 

III vieta
Austėja Čiulkinytė, Paula Bago-

tyriūtė, Ieva Lidikauskaitė (mokytoja 
I.Fedčenko), Simas Anziulis (mokytoja 
L.Vasnevskaja), Simona Jakštaitė, Indrė 
Ulevičiūtė (mokytoja I.Pakėnienė), Rugi-
lė Žukaitė, Adrija Pasiukevičiūtė (moky-
toja Ž.Elzbutienė), Evelina Stonkutė (mo-
kytoja A.Kučinskienė), Viktorija Rasalaitė 
(mokytoja K.Žilinskienė), Paulina Skučai-
tė (mokytoja L.Baršauskienė), Simona 
Ripkauskaitė (mokytoja L.Rutkauskienė) 

N.Rubinšteino konkurso laureatai prie Slavų muzikos konservatorijos

Mokytojos E.Muntrimienės mokiniai 
prie F.Šopeno kapo

Prie Paryžiaus Nacionalinės operos 
Pagaliau Disneilendas

Mokytoja D.Marcinkevičiūtė 
su mokiniais Mont san Michelėje

Belgijos Venecija – Briugė

Juliaus Kigo vadovaujamas A.Kačanausko mokyklos mokinių choras
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Net gyvendami neramiais laikais, kai 
svarstoma naujoji neformaliojo ugdymo 
koncepcija, kurią priėmus gali būti per-
tvarkytos, o gal net ir sunaikintos meno 
ir muzikos mokyklos, mes, fortepijono 
skyriaus patys gabiausi mokiniai, jų mo-
kytojai ir tėveliai, kovo 27 dieną skubė-
jome į IV respublikinį jaunųjų pianistų 
konkursą “Linksmieji pirštukai“, kurį 
organizavo Veiverių Antano Kučingio 
meno mokykla. 

Nė vienas konkursas nepraeina be 
įtampos: jaunajam pianistui tai didelis 
savęs išbandymas, mokytojui – įdėto 
darbo patikrinimas, įvertinimas. Taigi 
gražus ir pavasariškas kovo 27– osios ry-
tas negalėjo nustelbti jaudulio. Vos atva-
žiavę į Kauno J. Naujalio muzikos gimna-
ziją, užsiregistravome (pagal klases kon-
kurso dalyviai buvo suskirstyti į keturias 
kategorijas) ir nuskubėjome į salę repe-
tuoti. Kiekvienas konkurso dalyvis galėjo 

2 minutes „pačiupinėti“ instrumentą.
Labai gerai atlikę savo konkursinę 

programą mūsų mokiniai, mokytojai ir 
tėveliai nekantriai laukė vakaro, kai bus 
paskelbti konkurso rezultatai. Konkur-
so žiuri pirmininkei, žinomai pianistei, 
profesorei Halinai Radvilaitei bei kitiems 
vertinimo komisijos nariams teko sunki 
užduotis – iš 80 jaunųjų pianistų iš įvai-
rių Lietuvos miestų išrinkti pačius ge-
riausius. Beje, kartu su Kauno apskrities 
J.Naujalio muzikos gimnazijos mokyto-
jomis ekspertėmis dalyvauti konkurso 
žiuri buvo pakviesta ir Kaišiadorių meno 
mokyklos fortepijono skyriaus vedėja, 
mokytoja metodininkė Daiva Pilkienė. 

Rezultatai pranoko visus lūkesčius, 
tokia sėkmė jau seniai nebuvo aplan-
kiusi Kaišiadorių meno mokyklos auklė-
tinių. Visi konkurso dalyviai pelnė labai 
aukštus įvertinimus: Lukas Čėsna (mo-
kyt. D.Petrokienė) II kategorijoje laimėjo 
GRAND PRIX, Aušvydas Kriščiūnas (mo-
kyt. D.Petrokienė) II kategorijoje – I vietą, 
Laura Česlauskaitė (mokyt. D.Baltakienė) 
II kategorijoje – III vietą, Ugnė Sinkevi-
čiūtė (mokyt. V.Murauskienė) III katego-
rijoje – I vietą ir Gabija Jakštaitė (mokyt. 
V.Murauskienė) III kategorijoje – III vietą. 
Mūsų džiaugsmui nebuvo ribų! 

Mūsų mokiniai buvo apdovanoti ne 
tik laureatų diplomais, bet ir nominaci-
jomis už puikų lietuviškų pjesių atlikimą 
bei gražiomis prisiminimo dovanėlėmis. 
Grįžome namo pavargę, tačiau pakilios 
nuotaikos, jau galvodami apie kitus kon-
kursus...

Kalvarijos muzikos mokykloje mo-
kausi jau devynerius metus. Nuo ketvir-
tos klasės fortepijono muzikos paslapčių 
mane moko pedagogė Ilma Šalaševičie-
nė. Su šia mokytoja aš važinėju į įvairiau-
sius festivalius, konkursus, šventes. 

Labiausiai man įsiminęs konkursas 
vyko Lazdijuose. Tai buvo techninės pje-
sės konkursas „Allegro“. Šiame konkurse 
iš viso dalyvavau tris kartus. Pirmą kartą 
pasiekti kažko įsimintino nepavyko. Ta-
čiau antras kartas 2009 m. buvo daug 
sėkmingesnis. Šį kartą už puikų pjesės 
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TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ 
AKIMIRKOS Bronė BAJORIŪNAITĖ, 

Šakių meno mokyklos vyr. mokytoja

Daivutė BALTAKIENĖ, 
Dalia PETROKIENĖ, 
Kaišiadorių meno mokyklos 
vyr. mokytojos

JAUNŲJŲ 
PIANISTŲ 
LAURAI

TREČIAS KARTAS NEMELAVO!
Jurgita KUPČINSKAITĖ,

Kalvarijos muzikos mokyklos fortepijono klasės mokinė

atlikimą gavau ne tik diplomą, bet ir 
simbolinę dovanėlę nuo pianisto bei 
Lietuvos muzikos ir teatro akademjos 
lektoriaus Roko Zubovo. Tuomet aš atli-
kau E.Laumenskienės Preliudą cis–moll. 
Deja, laureate tapti dar nepavyko.

Aš nenusiminiau, todėl nusprendžiau 
savo laimę dar kartą išbandyti 2010 me-
tais. Šį kartą jaudulys buvo daug stipres-
nis, kadangi tai buvo jau trečias kartas, 
be to, ir groti turėjau beveik paskutinė. 
Žinoma, teko išklausyti ir visų konkur-
santų, kurių buvo daugiau nei trisde-

2009/2010 mokslo metai mano kla-
sės mokiniams buvo gana sėkmingi: 
nemažai koncertavome, grojome festi-
valiuose, konkursuose. Labiausiai džiau-
gėmės sėkme dviejuose tarptautiniuose 
konkursuose: „Camillo Togni“ Italijoje 
(Brescia–Gussago) ir „Muzika be sienų“ 
Druskininkuose. Šie abu konkursai pir-
miausiai maloniai nudžiugino labai gera 
organizacija.

XXI tarptautiniame „Camillo Togni“ 
konkurse Italijoje, vykusiame gruodžio 
10–13 dienomis, dalyvavo mano moki-
nė Guoda Venciūtė, besimokanti pirmus 
metus pagal tęstinio mokymo progra-
mą. Ji grojo „D“ kategorijoje (dalyviai iki 
17 metų). Konkurse dalyvavo jaunieji 
muzikantai iš Petrozavodsko, Maskvos, 
Paryžiaus, Vienos, Hanoverio, Sofijos, 
Goricijos, Tokijo, Kijevo, o taip pat iš įvai-
rių Italijos miestų. Tokį geografinių vietų 
sąrašą paskaitę konkurso metu ne juo-
kais išsigandome, nes tuo metu Lietuvo-
je siautėjęs „baisusis gripas“ iš mūsų ruo-
šimosi šiam konkursui buvo „iškirpęs“ 
pusantros savaitės darbo (į konkursą iš-
vykome, taip sakant, „vos išlipę iš lovos“). 
Liga jau buvo pakišusi mintį nevykti į šią 
kelionę, tačiau Guodos mama pasakė: „...
rizikuokite, bent sudalyvausite. Praside-
da krizė, gal daugiau gyvenime nenu-
važiuosite...“. Su tokiu palaiminimu ir iš-
skridome į Italiją. Vėliau juokavome, kad 
tokiu būdu nuo gripo „atkryčio“ pabė-
gome, kuomet daugelis mano mokinių 
juo sirgo pakartotinai ir, ačiū Dievui, kad 
niekam iš jų, kaip kitiems Lietuvoje, tai 
nepasibaigė tragiškai, o čia dar tapome 
laureatais – užėmėme IV–tą vietą (tarp 
tokių konkurentų – nemenkas laimėji-
mas, nors mano mokinys Ignas Jakštys, 
grojęs jaunesniame pogrupyje, Italijo-
je yra iškovojęs ir aukštesnę vietą). Šio 
konkurso organizatoriai pasistengė, kad 
prieš konkursą jo dalyviams nereiktų 
repetuoti ant stalo vietoje instrumento 
(tik tokios sąlygos dažnai būna tarptau-
tiniuose konkursuose) – čia repeticijoms 
buvo skirta patalpa su fortepijonu, kur 
kiekvieną dieną galėjome ruoštis po 

gerą valandą, ir konkursantai tuo laiku 
labai geranoriškai ir draugiškai dalino-
si. Po apdovanojimų vakaro, kuris vyko 
Gussage (30 km. nuo Brescios), Camillo 
Togni salėje, nuo 20 val. iki 1 val. nakties 
(egzotika!), buvau labai maloniai nuste-
binta šio konkurso organizatorių. Tokį 
vėlų metą į Brescią nebevažiavo jokie 
autobusai (ten mes buvome apsistoję 
viešbutyje), ir kai vieno iš organizatorių 
paklausiau, kur yra artimiausia taksi sto-
telė, mano ir mano mokinės grįžimui į 
Brescią buvo iškviestas taksi ir dar apmo-
kėtas jų lėšomis (na, čia gal suveikė se-
nos patarlės tiesa – „kalbėk su žmonėmis 
jų kalba“). Italijos konkursuose su savo 
mokiniais dalyvavau jau antrą kartą. Po 
konkursų keliaujame, lankome įdomias 
šios šalies vietas ir nuolat patiriame šio 
krašto žmonių paslaugumą, geranoriš-
kumą, malonų bendravimą – ten šildo 
ne tik saulė, bet ir žmonės.

Kitas, X tarptautinis konkursas „Mu-

zika be sienų“, vyko šių metų rugpjūčio 
14–23 dienomis Druskininkuose. Jame 
dalyvavo ne tik jaunieji pianistai iš pen-
kiolikos šalių (Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenkija, Baltarusija, Rusija, Ukraina, Vo-
kietija, Gruzija, Švedija, Danija, Baškirija, 
Vietnamas, Turkija, Kazachstanas), bet 
ir atlikėjai profesionalai. Šiame konkur-
se mano mokinei Raselei Grinevičiūtei 
pavyko iškovoti III–ią vietą. Mergaitei 
neseniai suėjo aštuoneri, o būdama 
septynerių ji jau tapo laureate dvie-
juose respublikiniuose konkursuose: 
„Linksmieji pirštukai“ Kaune ir „Musica 
amabile“ Vilniuje. Raselė gana muzikali 
ir imli, daug dirba, lanko mano papil-
domas pamokas. Jos mama irgi deda 
daug pastangų, kad dukrelei kuo geriau 
sektųsi šioje srityje, kad būtų ruošiamasi 
sistemingai. Mus labai palaiko ir Raselės 
klasės auklėtoja A.Bernotienė bendrojo 
lavinimo mokykloje. Už tai šiai moky-
tojai esu labai dėkinga (juk mes, meno 
mokyklų mokytojai, neretai išgirstame iš 
bendrojo lavinimo mokyklų kolegų, kad 
lapų grėbimas yra svarbiau už pamokas 
meno mokykloje). Negaliu geru žodžiu 
nepaminėti ir paties konkurso. Tai tikrai 
ypatingas ir labai naudingas konkursas 
mokytojams ir mokiniams. Jo metu vyko 
labai naudingi pedagoginiam darbui 
seminarai, meistriškumo pamokos, vi-
deoteka, koncertai įvairiose Druskininkų 
vietose – tuo tikrai išreikštas aukštasis 
šio konkurso organizacinio komiteto „pi-
lotažas“. Konkurso dalyviai labai dėkingi 
konkurso „Muzika be sienų“ organiza-
cinio komiteto nariams: prof. V.Vitaitei 
(Lietuva), prof. E.Tkach (Ukraina), prof. 
V.Nosinai (Rusija), draugijos „Guboja“ 
tarybos pirmininkei Viktorijai Vitaitei 
(Lietuva), mokytojai A.Laurenčikienei, 
mokytojui O.Molokojedovui, mokytojai 
ekspertei G.Beleckienei, muzikos moky-
klos „Gradus“ direktoriui M.Jepsen (Da-
nija), konkurso direktoriui A.Gedvilui. 
Jaunieji konkurso pianistai (ir ne tik jie) 
ilgai atsimins konkurso uždarymo pabai-
goje kartu su įžymiais profesoriais šoktą 
„Gulbių ir ančiukų“ šokį, o jų mokytojai 
– gerą ir nuoširdžią renginių atmosferą. 
Baigdama straipsnį linkiu šiam konkur-
sui ilgo gyvavimo ir sėkmės!

Guoda Venciūtė

Raselė Grinevičiūtė 

Gabija Jakštaitė ir Ugnė Sinkevičiūtė su 
mokytoja V.Murauskiene

Laura Česlauskaitė, Aušvydas Kriščiūnas 
ir Lukas Čėsna su savo mokytojomis
D.Baltakiene ir D.Petrokiene

Jurgita Kupčinskaitė



30 31

2 0 1 0  m .  l a p k r i t i s   Nr.11

KONKURSAI, FESTIVALIAI

Simone Delbert–Fervier tarptautinis 
konkursas Prancūzijoje, Nicoje, šiemet 
vyko jau ketvirtą kartą. Jis pavadintas 
žymios prancūzų fortepijono pedago-
gės, profesorės, dėsčiusios regioninėje 
konservatorijoje ir išugdžiusios daug 
tarptautinį pripažinimą pelniusių atli-
kėjų, vardu. Prieš metus buvome šiame 
konkurse, ir jo palikti labai geri įspūdžiai 
paskatino vėl pabandyti – aišku, jau su 
kitais mokiniais – nors laimėti jame tikrai 
nėra lengva. 

Turėjome skirtingų avialinijų bilie-
tus: pradžioje – į Paryžių, o iš jo – į Nicą. 
Savo kailiu patyrėme kaip tik tuo metu 
Prancūzijoje vykusių streikų mastą ir 
poveikį – dieną prieš kelionę, kaip tik 
dėl šios priežasties, skrydis iš Paryžiaus 
į Nicą buvo anuliuotas, o atstumas tarp 
šių miestų …1000 km. Nutarėme ne-
pasiduoti ir bandyti kelią iš Paryžiaus į 
Nicą įveikti traukiniais. Mokytoja Edita 
su didžiausiu užsidegimu dar namuose 
kruopščiai išstudijavo visą Prancūzijos 
geležinkelių sistemą, mums reikalingų 
geležinkelio maršrutų tvarkaraščius, 
stotis, bilietų kainas. Vilniaus oro uoste 
netikėtai sutikome žymią pianistę, pro-
fesorę Mūzą Rubackytę. Buvo labai miela 
dar kartą suvokti, kad tokia tarptautinio 
lygio garsenybė yra labai malonus ir pa-

prastas žmogus, nuoširdžiai besidomin-
tis mūsų kelione, atlikėjų konkursinėmis 
programomis, dėmesingai bendraujan-
tis su mūsų mokiniais, atidžiai išklau-
santis jų pasakojimų, teikiantis praktiškų 
kelionės patarimų. Lydėjusi mus painiais 
Paryžiaus geležinkelių labirintais, per-
sėdant keletą kartų vis į kitą traukinį iki 
Gare de Lyon stoties, palinkėjusi sėkmės, 
profesorė Mūza Rubackytė atsisveikin-
dama pajuokavo, kad geras ženklas yra 
tai, jog ji laimina mūsų kelionę, davė 
savo elektroninio pašto adresą, prašė 
parašyti, kaip sekėsi, vėliau atsiuntė nuo-
širdžiausius sveikinimus ir informaciją 
apie kitus konkursus Prancūzijoje. Likę 
vieni nesugebėjome automate nusipirk-
ti traukinio bilietų kelionei į Nicą, nes 
elektroniniame langelyje vis pasirody-
davo informacija, jog tai dienai jų tiesiog 
jau nėra. Nutarėme būti zuikiais:) Rizika 
pasiteisino, bilietus be problemų parda-
vė labai greitai pasirodęs kontrolierius, 
nors apie tokią galimybę įsigyti bilietus 
rasti informacijos iš anksto niekur nepa-
vyko. Nuvykome iki Tulono, ten persėdo-
me į kitą traukinį ir vidurnaktį pasiekėme 
viešbutį Nicoje.

Mokytoja Edita dar Lietuvoje inter-
netu surado tą viešbutį miesto centre 
su fortepijonu valgomajame, taigi dieną 
prieš pasirodymą konkurse linksminome 
jo gyventojus, tiesa, nepersistengdami, 
mat, naudojomės lietuvišku priežodžiu 
„Ko neprivalgei – neprilaižysi“. 

Konkursas vyko regioninėje kon-
servatorijoje. Tai didžiulis, modernus 
šiuolaikinis pastatas su veikiančia liftų 
sistema, patogiais repeticijų kambariais 

su gera izoliacija, puikiais instrumentais, 
gera konkurso organizacija, puikia kon-
certine sale su Steinway fortepijonu, kaž-
kur toli sėdinčia, beveik nematoma de-
vynių profesorių komisija. Žodžiu, groti 
tikras malonumas. Konkursas didžiulis, 
vyksta visą savaitę, daug amžiaus kate-
gorijų, iki suaugusių pianistų. Dalyviai iš 
Rusijos, Kinijos, Rumunijos, Bulgarijos, 
Švedijos, Prancūzijos ir t.t.

Labai džiaugėmės savo mokinių pa-
sirodymais. Jie dalyvavo skirtingose ka-
tegorijose. Mokytojos E. Matulionienės 
septintos klasės mokinė Monika Griežy-
tė pelnė I absoliuto, antrokas Dovydas 
Liutkus – I, ketvirtokė Adrija Čaplikaitė – 
II vietas, o mokytojos Rasos Rasimavičie-
nės ketvirtokė Guosta Marija Gudynaitė 
– II vietą.

Taip pat galime pasidžiaugti, kad 
mūsų gimtojo miesto Kauno kompozi-
toriai rašo kūrinius, kurie yra įdomūs ir 
patrauklūs ne tik mums. Jau kelintą kar-
tą grįžtame namo be natų, kai atliekame 
jų kūrinius. D.Kairaitytės kūrinių natas 
,,atėmė“ Italijoje, pernai Nicoje I vietos 
laureatas D.Meištas grojo V.Majorovo 
pjesę ,,Vilkas ir Raudonkepuraitė“, o šie-
met  – to paties kompozitoriaus pjeses 
,,Atvirukas iš Ispanijos“, „Lietutis dainuo-
ja“, ir iškart natas iš rankų „atėmė“ rumu-
nų fortepijono mokytoja. Sakė, kad labai 
patiko įdomi ir negirdėta muzika. Taigi 
nenustebkite, jei kada išgirsite rumunus, 
grojančius mūsų V.Majorovo kūrinius.

Mus ir vėl žavėjo nepaprastas Pran-
cūzijos kurorto grožis, švelnus klimatas, 
šilta audringa jūra, malonios maudynės, 
akmenuoti paplūdimiai, tramvajai, vieni 

moderniausių Europoje, promenada an-
glais, t.y. pėsčiųjų takas per visą pakrantę 
iki pat milžiniško uosto, kur žvejai, spor-
tuojantys žmonės ir visiškai nepažįstami 
praeiviai maloniai sveikinasi vieni su ki-
tais, kur taip kerinčiai kvepia kava...

Atgal išskridome nesulaukę kon-
kurso pabaigos, nes tik taip galėjome 
suderinti dviejų lėktuvų skrydžius, bet 
visi jaunieji pianistai savo rankose turėjo 
atminimo medalius, o Monikos absoliuto 
taurę ir visų diplomus pažadėjo atsiųsti 
paštu.

Profesorės Mūzos Rubackytės linkėji-
mai išsipildė su kaupu – grįžome laimin-
gi ir kupini įkvėpimo toliau siekti puikių 
rezultatų.

šimt, atliekamus kūrinius. 
Pagaliau atėjo ir mano eilė – tu-

rėjau sėsti prie fortepijono ir atlikti 
V.Barkausko Fugą ir fantastinę tokatą. 
Baigiau, bet su kokiu nekantrumu lau-
kiau rezultatų! Aišku, kūrinio idealiai ne-
atlikau, tačiau vis tik širdyje kirbėjo viltis: 
o gal šį kartą pasiseks? Ir, mano laimei, 
trečias kartas nemelavo. Tapau antros 
vietos laureate.

Žinoma, už tai esu be galo dėkinga 
savo mokytojai Ilmai Šalaševičienei. Tik 
šios pedagogės dėka man fortepijonas 
kaskart atskleidžia vis daugiau savo pa-
slapčių, ir aš pasiekiau tai, kuo tikrai ga-
liu didžiuotis.

ĮKVĖPTI MŪZOS LINKĖJIMŲ
Edita MATULIONIENĖ, Rasa RASIMAVIČIENĖ,
Kauno I muzikos mokyklos mokytojos metodininkės

MARIJAMPOLĖS MUZIKOS 
                                  MOKYKLAI – 

Vilija KULIKAUSKIENĖ,
Marijampolės muzikos mokyklos 

fortepijono metodinio būrelio pirmininkė

Marijampolės muzikos mokykla šiais 
metais mini 55–erių metų jubiliejų. Ta 
proga Marijampolės kultūros centro sa-
lėje miesto visuomenei buvo surengtas 
tikrai gražus ir brandus koncertas, kuris 
suteikė atgaivą kiekvieno atėjusio šir-
džiai. Nuostabūs muzikos garsai, sveiki-
nimai, plojimai... Ir supranti, kiek daug 
per šį laikotarpį įdėta meilės, entuziaz-
mo, kūrybiškumo ir pastangų tų žmonių, 
kurie dirbo anksčiau ir kurie dirba dabar, 
kol susiformavo tam tikros tradicijos ir 
buvo pasiekta branda. 1955 m. pradėjusi 
savo veiklą, mokykla per visą gyvavimo 
laikotarpį atliko tikrai svarbų vaidmenį 
miesto kultūriniame – švietėjiškame gy-
venime. Juk čia savo pirmuosius žings-
nius muzikos pasaulyje žengė daugelis 
žymių muzikantų, kultūros veikėjų, at-
likėjų, kurie žinomi ne tik Lietuvoje, bet 
ir už jos ribų. Galime tikrai pasidžiaugti, 
kad čia savo kelią pradėjo viena gar-
siausių pasaulyje vokalinio meno virtu-
ozių Violeta Urmanavičiūtė – Urmana, 
pianistai V.Korys ir R.Gutauskas, džiazo 
pianistas A.Šlaustas, akordeonininkas 
G. Mameniškis, kino režisierius G.Lukšas, 
televizijos ir muzikinių laidų režisierius 
V.Pauliukaitis, dailininkė A.T. Tuminaitė– 

Kučinskienė, rašytojas S.Sinkus, kompo-
zitorė N.Sinkevičiūtė, dainininkas E. Sei-
lius ir daugelis kitų.

Džiugu, kad net 30 čia dirbančių 
mokytojų taip pat baigė šią mokyklą, 
tarp jų ir dabartinis mokyklos direk-
torius G.Širvinskas. Mokykloje veikia 
muzikinis ir choreografijos skyriai. Pats 
populiariausias muzikinio skyriaus da-
lykas – fortepijonas. Čia dirba 18 mo-
kytojų ir mokosi apie 200 moksleivių. 
Skyriuje kasmet organizuojami teminiai 
koncertai („Linksmieji pirštukai“, ,,Pava-
sario spalvos“, ,,Koncertas draugams“ ), 
kalėdiniai koncertai, festivalis ,,Grojame 
šokių muziką“, respublikinis pianistų 
konkursas ,,Konsonansas – disonansas“, 
šeimyninio muzikavimo festivalis ir kiti 
renginiai. Jaunieji atlikėjai dalyvauja 
įvairiuose respublikiniuose ir tarptauti-
niuose festivaliuose ir konkursuose. Jų 
pasiekimai – didelis džiaugsmas ir atly-
gis jų pedagogams. XVIII nacionaliniame 
B.Dvariono pianistų ir stygininkų konkur-
se diplomantais tapo Ž.Stanionytė (mo-
kyt. R.Kyburienė), G.Juodzevičiūtė (mo-
kyt. S. Maurutienė), R.Simutytė (mokyt. 
G.Stanionienė). VII tarptautiniame jau-
nųjų atlikėjų fortepijoninių ansamblių ir 

Su pianistu Roku Zubovu

Su pianiste Mūza Rubackyte 
Paryžiaus traukinyje 

Mokytoja E.Matulionienė su savo mokiniais 
centrineje Massene aikštėje

Violeta Urmanavičiūtė (pirma iš kairės) su 
kitomis absolventėmis ir solfedžio mokytoja 
M.Jablonskiene

Vytenis Pauliukaitis (antras iš kairės) su kitais 
absolventas ir mokytoja R.Stankevičiene

IŠ MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ GYVENIMO
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kamerinės muzikos konkurse ,,Il giovan-
ni virtuosi“ moksleivės G.Juodzevičiūtė ir 
M.Pultinevičiūtė (mokyt. S.Maurutienė ir 
G.Stanionienė) ir moksleiviai R.Simutytė 
(fort.) ir E.Girdauskas (viol.) (mokyt. 
G.Stanionienė ir I.Valiulienė) tapo 
laureatais. I respublikiniame ansam-
blių konkurse ,,Muzikos šalyje“ Kaune 
R.Simutytė (fort.) ir E.Girdauskas (viol.) 
laimėjo1–ą vietą (mokyt. G.Stanionienė 
ir I.Valiulienė).

Mokykloje taip pat mokoma groti 
akordeonu, styginiais, pučiamaisiais, 
tautiniais bei elektroniniais instrumen-
tais, taip pat dainavimo ir teorijos da-
lykų, veikia choreografijos skyrius. Kva-

lifikuoti ir patyrę pedagogai padeda 
moksleiviams atrasti nuostabų muzikos 
pasaulį. Jie ne tik dalyvauja su savo mo-
kiniais įvairiuose koncertuose, festiva-
liuose, konkursuose, bet ir patys juos or-
ganizuoja, aktyviai dalyvauja mokyklos 
ir miesto kultūriniame bei muzikiniame 
gyvenime.

Per 55–erius mokyklos gyvavimo 
metus susiformavo tikrai kūrybingas ir 
darnus pedagogų kolektyvas, kuris pa-
deda atskleisti mokiniams jų kūrybinius 
ir saviraiškos poreikius, kokybiškai juos 
lavinti, atrasti savyje nuostabius muzi-
kos pasaulio lobius.

„ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŠKOS FOR-
TEPIJONINĖS MUZIKOS PARADAS“ 
ŠIAULIŲ 1–OJE MUZIKOS
MOKYKLOJE Kristina VEDECKIENĖ, Ina LAPUKIENĖ,

Šiaulių 1–osios muzikos mokyklos vyr. mokytojos

Šiaulių 1–osios muzikos mokyklos 
oficiali įsteigimo data 1948 m. vasario 
24 diena. Tuomet Lietuvos Respublikos 
vyriausybės nutarimu prie Šiaulių vidu-
rinės muzikos mokyklos įsteigta septyn-
metė muzikos mokykla. 2008 –aisiais 
Šiaulių 1–oji muzikos mokykla šventė 
garbingą 60 metų sukaktį.

Bėgo laikas, keitėsi mokyklos pava-
dinimai, adresai, tačiau nesikeitė mo-
kytojų požiūris į pasirinktą profesiją, jų 
darbštumas ir kūrybiškumas.

Mokykla didžiuojasi savo absolven-
tais, tarp kurių daug dabartinių mo-

kyklos mokytojų, Šiaulių universiteto 
dėstytojų, nemažai Lietuvoje žinomų 
pedagogų ir atlikėjų: profesoriai Vero-
nika Vitaitė ir Saulius Sondeckis, vio-
lončelistas Jurgis Banevičius, birbyni-
ninkai Ramūnas Strolis, Darius Daknys, 
fleitininkas Rimantas Giedraitis, pianistai 
Romualdas Lukošius, Rimantas Vingras, 
Sergėjus Šelmukas, Artūras Anusauskas, 
Dainius Trinkūnas, aktorė Ilona Balsytė ir 
daugelis kitų...

Vienas didžiausių mokykloje – forte-
pijono skyrius. Ilgamečių mokytojų Pe-
tronėlės Keblikienės, Erikos Narmontie-
nės, Tatjanos Lalienės, Algimanto Lalo, 
Emilijos Safko pradėtus darbus tęsia 
buvę mokyklos auklėtiniai, dabartiniai 
fortepijono mokytojai: Saulė Žentelie-
nė, Irina Pigulevičienė, Ina Lapukienė, 
Loreta Bubnienė, Alfreda Dvelytė, Roma 
Kasakaitienė, Adelaida Sutkienė, Renata 
Stauskienė.

Vis didesnio populiarumo susilaukia 
kas antri metai rengiamas Respublikinis 
šiuolaikinės fortepijoninės muzikos fes-
tivalis, kurio mūza ir įkvėpėja – Šiaulių 1–
osios muzikos mokyklos mokytoja Saulė 

Žentelienė. Mokytoja ypač dėkinga Vil-
niaus Algirdo muzikos mokyklos moky-
tojai ekspertei Nijolei Karaškaitei, parū-
pinusiai festivaliui muzikinės literatūros. 

2002 m. įvykęs pirmasis festivalis–se-
minaras subūrė Šiaulių krašto muzikos 
mokyklų pianistus. Festivalio tikslas – 
supažindinti pedagogus su mūsų dieno-
mis rašančiųjų lietuvių autorių kūriniais 
fortepijonui, analizuoti šiuolaikinių lie-
tuvių autorių kūrinių stilistiką, jos pertei-
kimo mokiniams būdus, nagrinėti me-
todines naujoves, padedančias perteikti 
šiuolaikinių kūrinių formą bei turinį, 
skatinti pedagogus plėtoti savo akira-
tį, domėtis šiuolaikinių lietuvių autorių 
kūriniais, jų atlikimo metodika, nuolat 
papildyti savo mokinių repertuarą nau-
jausiais kūriniais. Seminaro dalyviai iš 
Šiaulių 1–osios, Šiaulių 2–osios, Radvi-
liškio muzikos mokyklų, Kuršėnų meno 
mokyklos klausėsi A.Bružo, J.Kebliko ir 
S.Petrauskaitės metodinių pranešimų.

Antrasis festivalis, įvykęs 2004 me-
tais, jau tapo respublikiniu. Atlikėjų gre-
tas papildė Joniškio, Kupiškio, Ventos, 
Pakruojo J.Pakalnio, Ramygalos, Šiaulių  

„Dagilėlio“ muzikos ir meno mokyklų 
mokiniai. Savo kūrybinėmis mintimis, 
idėjomis festivalyje pasidalino kompozi-
torius, dabar jau šviesios atminties, Leo-
nas Povilaitis.

Trečiojo festivalio viešnia – lektorė Vi-
lija Geležiūtė, mokytoja ekspertė iš Naci-
onalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos 
– skaitė paskaitą tema „Šiuolaikinių lie-
tuvių kompozitorių kūriniai fortepijonui. 
Naujų rinkinių pristatymas.“ Mokytojai 
turėjo galimybę savo repertuarą papil-
dyti nauja metodine, muzikine literatūra.

Festivalio geografija plečiasi. Daly-
vių sulaukiame iš Panevėžio, Jurbarko 

A.Sodeikos, Kėdainių, Kauno A. Kača-
nausko, Naujosios Akmenės, Gargždų, 
Mažeikių, Šiaulių “Juventos“, Šiaulių kon-
servatorijos papildomo mokymo sky-
riaus muzikos ir meno mokyklų.

Smagu, kad Šiauliai turi nuostabų 
kompozitorių, rašantį vaikams – Sigi-
mantą Žentelį. Paskutiniai du festivaliai 
buvo pradėti ką tik jo sukurtais kūriniais 
„Intrada“ ir „Šventė prasideda“, kuriuos 
pristatė Šiaulių 1–osios muzikos moky-
klos mokytojos Ina Lapukienė ir Kristina 
Vedeckienė. 

Respublikiniame jaunųjų pianistų 
festivalyje „Šiuolaikinės lietuviškos forte-

pijoninės muzikos paradas 2010“ kom-
pozitoriaus S.Žentelio kūriniai sulaukė 
ypatingo populiarumo, o pavasarį įvykęs 
M.Urbaičio seminaras„Populiariųjų stilių 
atspindžiai postmoderniojoje muzikoje 
(20 a. pabaiga – 21 a. pradžia)“ tapo įžan-
ga penktojo festivalio atidarymui.

Džiugu, kad šiuolaikinė lietuviška 
muzika vis populiarėja. Kaskart į festi-
valį suplaukia per 100 dalyvių. Tikime, 
kad „Šiuolaikinės lietuvių fortepijoninės 
muzikos paradas“ gyvuos dar ilgai, kom-
pozitoriai nepristigs kūrybinių minčių, o 
mums, muzikos pedagogams – noro jas 
įgyvendinti. 

VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS 
FORTEPIJONO SKYRIUSKristina BERŽANSKIENĖ,

Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytoja 
metodininkė

Gyvename tokiu laikotarpiu, kai ra-
maus darbo procesas atrodo neleistina 
prabanga. Aplink tiek vyksmo, tiek infor-
macijos, tiek siekiamybių, kad nenorint 
tapti „autsaideriu“, reikia visur dalyvau-
ti. Kalbu turėdama mintyse fortepijono 
konkursų, festivalių, projektų gausą. Pa-
siūla priklauso nuo paklausos, pasakytų 
dabartinis verslo žmogus. Taip, dabartis 
verčia gyventi intensyviai, suvokiant, 
koks svarbus gebėjimas save parodyti. 

(Tuo labiau, kad muzikanto darbo re-
zultatai pasiekiami ir talento, ir kitiems 
nematomo kasdienio darbo dėka). Te-
reikia kryptingai dirbti, atskiriant pelus 
nuo grūdų, kad savęs pristatymas būtų 
suvoktas kaip tikrojo pašaukimo būti-
nybė, priemonė savęs tobulinimui, o ne 
savimeilės ir ambicijų puoselėjimui. 

Be abejonės, konkursuose dalyvau-
ja gabiausieji, trokštantys pasirodyti 
scenoje, išbandyti savo jėgas, nugalėti, 

pasidžiaugti, pradžiuginti mokytojus, 
tėvelius. Teigiamas konkursų poveikis 
muzikanto ugdymui – seniai suprastas. 
M.Azizbekova sakė, kad pianistas turi 
būti „mokomas ir ugdomas intensyviai“. 
Juk rengiantis konkursui atsiranda moty-
vacija maksimaliai išnaudoti savo gebėji-
mus įsisavinant tam tikrą repertuarą, gi-
linantis į muzikos turinį, tobulinant savo 
menines technikos priemones, vystant 
kūrybiškumą, meninį muzikinį mąstymą, 

R.Simutytė ir E.Girdauskas VII tarptautiniame 
jaunųjų atlikėjų fortepijoninių ansamblių ir ka-

merinės muzikos konkurse ,,Il giovanni virtuosi” 

Festivalio atidarymo akordai: S.Žentelio 
pjesę „Šventė prasideda“ atlieka mokytojos 

I.Lapukienė ir K.Vedeckienė

Festivalio „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas 2010“ dalyviai
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Praėjusieji mokslo metai buvo kaip 
reta gausūs projektinių renginių, tarp-
tautinių ir respublikinių konkursų ir fes-
tivalių.

Visas ruduo buvo skirtas vaikų soci-
alizacijos programų rėmimo projektui 
“Dzūkų melodijos vaikų pasaulyje“ apie 

artistiškumą, skatinant savojo “aš“ atsira-
dimą. 

Vilkaviškio muzikos mokyklos pia-
nistai – aktyvūs rengiamų respubliki-
nių, tarptautinių konkursų dalyviai. La-
bai džiaugiamės, kad norinčių mokytis 
skambinti fortepijonu yra labai daug. 
Dar smagiau, kad besimokantieji rimtai 
žiūri į savo pasirinkimą, ištikimi savo ta-
lentui, daug dirba ir džiugina visus savo 
pasiekimais. Konkursų gausa duoda 
galimybę rinktis, kuriame dalyvauti. Ar 
rinktis tą, kurio repertuaro reikalavimai 
labiau palankūs muzikanto amplua, ar 
tą, kuris meta iššūkį ir verčia ieškoti savy-
je naujų muzikinių gebėjimų? Praėjusių 
mokslo metų pianistų pasirinkimai buvo 
sėkmingi. “Linksmųjų pirštukų“ (2010 
03 27 ) konkurse Gabija Utaraitė (2 kl., 
mokyt. K.Cibulskienė), Ignas Rutkaus-
kas (2 kl., mokyt. L.Kazakevičienė) pel-
nė pirmąsias vietas, Ieva Šataitytė (3 kl., 
mokyt. L.Paškauskienė) – trečiąją. Diplo-
mus parsivežė Vaida Galinaitytė ir Gabija 
Sūdnikaitė (mokyt. L.Kazakevičienė ir 
L.Paškauskienė). Gabija Utaraitė, Goda 
Mačiulaitytė, Ignas Rutkauskas (mokyt. 
K.Cibulskienė, L.Kazakevičienė) pelnė 
įvairias nominacijas.

Naujoje Vilnioje vykusiame II jaunųjų 
pianistų konkurse L.Povilaičiui atminti 
Gabija Utaraitė (K.Cibulskienė) pelnė di-
plomą. 

Fausta Jasevičiūtė (5 kl., mokyt. 
K.Beržanskienė) XVI nacionaliniame 
B.Dvariono pianistų ir stygininkų konkur-
se tapo diplomante. Įdomu, kad sėkmė 
mergaitę aplankė per jos gimtadienį. 

Didžiuojamės laimėtojais, džiaugia-
mės ir visais kitais konkursų dalyviais. 
Dalyvauti konkursuose nori daugelis, 
tačiau ne visi suvokia savo gabumų 
lygį, talento laipsnį, ne visiems užtenka 
darbštumo ir kantrybės. Kartais netgi 
tėvai mano, kad vaikas daugiau grotų, 
jei dalyvautų konkurse. Todėl mes, mo-
kytojai, stengiamės, kad į sceną patekti 
turėtų galimybę kiek galima daugiau 
mokinių. Pianistai dalyvauja įvairiuo-
se renginiuose: mokyklos koncertuose 
draugams, tėvams, rajono šventinėse 
programose (groti puikiu fortepijonu 
miesto visuomenei – prestižas), ypač 
daug muzikantų groja Kauno miesto 
salėse kasmetinio pianistų maratono 
metu, Panevėžio festivalyje “Vaikystė su 
muzika“. Visus renginius sunku suminėti. 
Bet mūsų mokykloje atsirado dar vienas 
– “Mes grojame džiazą“.

Aišku, tikrasis džiazas mūsų muzi-
kantams dar tolima žvaigždė, tačiau 
yra daug geros, smagios ir “įkandamos“ 
mokyklinukams džiazinio stiliaus muzi-
kos. Pasitikėjimo dalyviams teikė tai, kad 
konkursas vyko savoje mokykloje, žiuri 
komisija – sava (nors kompetentinga 
ir reikli). Dalyviai buvo skirstomi į kate-
gorijas pagal klases, atlikti reikėjo vieną 
laisvai pasirinktą pjesę. Patogumo teikė 
ir geras konkurso laikas – balandžio 30.

I–mas jaunųjų pianistų konkur-
sas “Mes grojame džiazą“ sėkmingai 
startavo. Iš 20 dalyvių du tapo lau-

reatais: Gustas Vaškelis (1 kl., mokyt. 
L.Kazakevičienė), Karolis Kliučnikas (5 
kl., mokyt. K.Cibulskienė), šeši tapo di-
plomantais: Tautvydas Merkevičius (2 
kl.), Miglė Maksimavičiūtė (4 kl., mokyt. 
L.Rekevičienė), Ignas Rutkauskas (2 kl., 
mokyt. L.Kazakevičienė), Austėja Mi-
kalainytė (4 kl., mokyt. S.Bazevičienė), 
Deimantė Bagurskytė (5 kl., mokyt. 
K.Beržanskienė), Rugilė Maslauskaitė (5 
kl., mokyt. L.Paškauskienė). Buvo suteik-
tos ir įvairios nominacijos: “Už ansam-
bliškumą“ – Ievai Šataitytei ir Monikai 
Šomkaitei (mokyt. L.Paškauskienė), “Už 
lietuviško kūrinio atlikimą“ – Godai Ma-
čiulaitytei (mokyt. L.Kazakevičienei), “Už 
įdomiausią interpretaciją“ – Kornelijai 
Aneliauskaitei (mokyt. L.Rekevičienė), 
“Už techniškiausiai atliktą kūri-
nį“ – Deimantei Bagurskytei (mokyt. 
K.Beržanskienė), “Už stilingiausiai at-
liktą kūrinį“ – Agnei Karaliūtei (mokyt. 
L.Kazakevičienė). Konkursas kėlė jaudulį 
ne vien tik dalyviams ir jų mokytojams. 
Didelė atsakomybė teko komisijai. Ir or-
ganizacinių, ir kūrybinių rūpesčių turėjo 
konkurso sumanytoja ir organizatorė, 
fortepijono metodinio būrelio pirminin-
kė Lina Rekevičienė, nedidelę paskaitą 
apie džiazo muziką teko paruošti mo-
kytojai Loretai Paškauskienei. Bet viskas, 
kas daroma su meile ir užsidegimu, turi 
prasmę. Konkursas visiems paliko malo-
nius įspūdžius. 

Prasidėję nauji mokslo metai vėl 
pateikė pluoštą įdomių konkursinių pa-
siūlymų. Taigi rinksimės, ruošimės ir da-
lyvausime. Būtų puiku, jei pasirinktume 
teisingai, dalyvautume sėkmingai, ir vis 
tik dar pakaktų laiko pagrindiniam užsi-
ėmimui – mokymuisi. Linkėčiau, kad da-
lyvavimas konkursuose taptų mokymosi 
būdu, o ne gyvenimo tikslu.

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA
Jūratė NASTULEVIČIENĖ, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

Alytaus miesto muzikus – kūrėjus. Spa-
lio mėn. pabaigoje vykome į Kongresų 
rūmus Vilniuje klausyti koncerto, skirto 
Alytuje gimusio kompozitoriaus F.Bajoro 
75–osioms gimimo metinėms paminėti. 
Tolimesnė projektinė veikla tęsėsi Alytu-
je. Lapkričio mėn. mokyklos salėje vyko 

alytiškio, mūsų mokyklos auklėtinio 
kompozitoriaus Alvydo Jegelevičiaus 
kūrybos vakaras. Skambėjo chorinės dai-
nos, fortepijoninės pjesės, kurias atliko 
mūsų mokyklos mokiniai. Koncerto pa-
baigoje kompozitorius padovanojo mo-
kyklai savo asmeninį smuiką. Kiti vakarai 

buvo skirti alytiškiams kompozitoriams 
Tadui Navickui, dabar gyvenančiam JAV, 
Jonui Šukiui, kuris gyvena ir dirba Alytu-
je. Išskirtinis prisiminimų vakaras buvo 
skirtas buvusiam mūsų mokyklos moky-
tojui – kompozitoriui Juozui Karpavičiui 
(1929–2007). Be instrumentinių kūrinių, 
harmonizuotų liaudies dainų skambėjo 
ir pjesės fortepijonui, kurias atliko mūsų 
skyriaus moksleiviai.

Tebesitęsia paskaitų ir koncertų ci-
klai, kuriuos rengia teorinio skyriaus mo-
kytoja metodininkė Alytė Vitkauskienė. 
Tai „J. Čiurlionytės gyvenimas ir kūryba“, 
„Pažinkime muzikos instrumentus“. Kon-
certuose aktyviai dalyvauja ir mūsų sky-
riaus mokiniai. Šie renginiai vyksta ne tik 
mūsų mokykloje, bet ir Dzūkijos pagrin-
dinėje mokykloje, su kuria esame pasira-
šę bendradarbiavimo sutartį „Muzikinis 
tiltas“. Taip pat kartu su šia mokytoja 
surengėme koncertus, skirtus miesto 
visuomenei. Tai fortepijoninių ansam-
blių vakaras „Skambinu su draugu“ bei 
kamerinių ansamblių koncertas „Pava-
saris atveria širdį“. Šiuose koncertuose, 
o taip pat ir džiazo, lengvosios muzikos 
koncerte, kurį suorganizavo fleitininkė 
mokytoja Justina Jočytė, kalėdiniuose 
mokytojų klasės koncertuose turėjo pro-
gos pasirodyti daugelis mūsų mokyklos 
pianistų.

Šiais mokslo metais vyko tradicinis 
mūsų mokyklos VII tarptautinis tradicinis 
jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos fes-
tivalis–konkursas „Il giovanni virtuosi“, 
kurį organizavo smuiko mokytoja Rita 
Frendzelienė. Naujovė šiame konkurse – 
šalia kamerinių ansamblių konkurso bei 
festivalio pirmą kartą fortepijono specia-
lybės mokytojos Violetos Baronienės su-
organizuotas fortepijoninių ansamblių 
konkursas, kuriam pirmininkavo LMTA 
doc. Justinas Brūzga, vertinimo komisi-
joje dirbo Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos 
mokyklos fortepijono skyriaus vedėja 
mokytoja Rima Podprugina bei Kauno 
M.Petrausko fortepijono skyriaus moky-
toja Liubovė Vilutienė. 

O dabar džiaugiamės savo geriau-
siais mokiniais, pelniusiais laurus bei 
diplomus įvairiuose tarptautiniuose, res-
publikiniuose konkursuose, konkursuo-
se–festivaliuose. 

Gerda Mikalauskaitė (mokytoja 
V.Baronienė) kartu su Kauno M.Petrausko 

mokiniais ir mokytojais pirmą kartą da-
lyvavo X tarptautiniame N.Rubinšteino 
pianistų konkurse Paryžiuje ir laimėjo 2 
vietą, XVI respublikiniame B.Dvariono 
pianistų ir stygininkų konkurse pelnė 
diplomą, VII respublikiniame jaunųjų 
pianistų konkurse „Etiudas ir ne tik jis“ 
iškovojo 2 vietą. 

Skirmantė Kirkliauskaitė (mokytoja 
Lina Bakšienė) lapkričio mėn. dalyvavo 
respublikiniame jaunųjų pianistų festi-
valyje–konkurse, skirtame L.Povilaičiui 
atminti Naujosios Vilnios muzikos mo-
kykloje ir pelnė laureatės vardą, taip pat 
dalyvavo XVI B.Dvariono respublikinia-
me pianistų ir stygininkų konkurse.

Mūsų mokyklos mokinė Gabija Jaku-
bauskaitė (mokytoja Vita Naujikienė) da-
lyvavo IV respublikiniame jaunųjų pia-
nistų konkurse “Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“, kurį organizavo Vilniaus “Ąžuo-
liuko“ muzikos mokykla, ir tapo laureate. 

Pastebėjome, kad mokiniai šiais 
laikais mieliau groja įvairiuose ansam-
bliuose: su draugu smagiau ir, svarbiau-
sia, drąsiau. Turime daug fortepijoninių 
ansamblių, kurių sudėtis nesikeičia eilę 
metų. 

Gabrielė Baronaitė ir Rūta Žemaitytė 
(mokytojos Rita Leitanienė ir Violeta Ba-
ronienė) kartu groja jau nuo trečios kla-
sės. Jos šiemet jau baigė muzikos moky-
klą, bet dar liko mokytis mūsų mokykloje 
toliau. Mergaitės ne tik kartu groja, bet 
ir akompanuoja įvairiems kameriniams 
ansambliams. Duetas dalyvavo X res-

publikiniame fortepijoninių ansamblių 
festivalyje „Šokių pasaulyje“ šv. Kotry-
nos bažnyčioje Vilniuje. Šį puikų renginį 
organizavo Vilniaus B.Jonušo muzikos 
mokykla kartu su Austrijos ambasada. 
Kaip ir dauguma mūsų skyriaus moks-
leivių, jos dalyvavo IX respublikiniame 
jaunųjų pianistų festivalyje–maratone 
Kaune, tarptautiniame fortepijoninių 
ansamblių konkurse „Muzikinės akimir-
kos 2010“ Utenos muzikos mokykloje, 
kur pelnė ansamblio laureato vardą, VII 
tarptautiniame jaunųjų atlikėjų fortepi-
joninių ansamblių konkurse „Il giovanni 
virtuosi“, vykusiame Alytuje, ir vėl tapo 1 
vietos laureatėmis.

Vilkaviškio muzikos mokyklos mokiniai ir moky-
tojos po respublikinio konkurso

 „Linksmieji pirštukai“

Po konkurso “Il giovanni virtuosi” Alytuje. I vietos laureatės Rūta Žemaitytė ir Gabrielė Baronaitė 
su komisijos nariais ir mokytojomis

Mokytoja Genovaitė Baniukevičienė su fortepi-
joniniu trio: (iš kairės) Domantė Matulevičiūtė, 

Gabrielė ir Goda Depšytės
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Sekmadienį Pilies salėje profesorė 
Raminta Lampsatytė įteikė premijas 
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mo-
kiniams. Medeikiuose gyvenusios savo 
mamos Palmyros Kutraitės–Lampsatie-
nės garbei įsteigtas premijas Hamburgo 
aukštosios muzikos mokyklos profesorė 
teikia jau šeštą kartą.

Profesorė Raminta Lampsatytė šį 
kartą į Biržus atvažiavo kartu su savo 
mokine Regina Bendinskyte ir dovano-
jo trumpą koncertą. Regina – Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos trečio kur-
so studentė. Šiuo metu pagal “Erasmus“ 
studentų mainų programą dainavimą 
studijuoja Hamburge. Jaunoji atlikėja 

sužavėjo ne tik puikiu vokalu, bet ir be-
tarpišku bendravimu su žiūrovu, emoci-
onalumu, artistiškumu.

Po koncerto profesorė Raminta 
Lampsatytė pakvietė į sceną jaunuosius 
biržiečius.

– Dabar jūsų eilė pasirodyti, – sėkmės 
atlikėjams palinkėjo profesorė.

Šiais metais konkurse Palmyros pre-
mijai laimėti dalyvavo dešimt atlikėjų. 
Kūrinius fortepijonu atliko Gabija Lau-
mytė, Milana Žadeikaitė, Vytautas Rat-
kevičius, duetai Žaneta Murauskaitė ir 

Fortepijoninis trio: Goda Depšytė, 
Gabrielė Depšytė ir Domantė Matule-
vičiūtė, (mokytoja Genovaitė Baniu-
kevičienė) aktyviai pasirodo įvairiuose 
mokyklos bei miesto renginiuose, yra 
daugelio kamerinių ir fortepijoninių an-
samblių konkursų laureatės, VII tarptau-
tinio jaunųjų atlikėjų fortepijoninių an-
samblių konkurso „Il giovanni virtuosi“ 1 
vietos nugalėtojos.

VII tarptautiniame konkurse „Il gio-
vanni virtuosi“ sėkmingai savo kate-
gorijose pasirodė mūsų mokyklos for-
tepijoniniai ansambliai: sesutės Rugilė 
ir Raminta Reškevičiūtės (mokytoja 
V.Baronienė) užėmė trečią vietą, Milita 
Šalnaitė ir Arnas Balčiūnas (mokytoja 
G.Baniukevičienė) pelnė diplomus. For-
tepijoninis duetas Kamilė Bazevičiūtė 
ir Rūta Asadauskaitė (mokytoja Jūratė 
Nastulevičienė) šiame konkurse pelnė 
1 vietą, o tos pačios mokytojos mokinės 
Rūta Asadauskaitė ir Silvija Budzeikaitė 
užėmė 2 vietą. Šiame konkurse sėkmin-
gai pasirodė ir kitas mūsų fortepijoninis 
ansamblis – Lukrecija Kliučinskaitė ir 

Smiltė Jakucevičiūtė (mokytoja Jūra-
tė Dambrauskienė). Visi šie ansambliai 
dalyvavo ir X respublikiniame fortepi-
joninių ansamblių konkurse “Skambinu 
su draugu“, kuris vyko Elektrėnų meno 
mokykloje. Rūta ir Kamilė tapo konkur-
so laureatėmis ir pelnė nominaciją už 
Dž.Geršvino kūrinio atlikimą. Silvija ir 
Rūta – konkurso laureatės, o Lukrecija ir 
Smiltė – konkurso diplomantės. 

Gausiausias būrys mūsų skyriaus 
moksleivių dalyvavo tarptautiniuose, 
respublikiniuose kamerinių ansamblių 
konkursuose, festivaliuose. Sėkminga 
kelionė buvo į V respublikinį N.Novik 
konkursą, kuris vyko Marupės muzi-
kos mokykloje, Latvijoje. Šiame kon-
kurse mūsų skyriaus pianistai kartu su 
įvairiais ansambliais gavo įvairiausius 
apdovanojimus: D.Matulevičiūtė – 1 
vieta, G.Depšytė – 3 vieta (mokytoja 
G.Baniukevičienė), R.Žemaitytė – 3 vieta 
(mokytoja V.Baronienė), U.Turauskaitė 
(mokytoja L.Bakšienė) ir G.Baronaitė 
(mokytoja R.Leitanienė) – diplomas.

VII tarptautinio konkurso–festi-
valio “Il giovani virtuosi“ nugalėtojai: 
D.Matulevičiūtė – 1 vieta, G.Depšytė – 2 
vieta, G.Depšytė – 3 vieta, Gabrielė Baro-
naitė – 2 vieta ir diplomas, U.Turauskaitė 
– 3 vieta, Žaneta Kozak (mokytoja 
L.Bakšienė) – diplomas, Miglė Galkaus-
kaitė (mokytoja Undinė Pinkevičienė) 
– diplomas, Lineta Pašukonytė (mo-
kytoja V.Baronienė) – diplomas, Milvy-
das Sujeta, Greta Prakapaitė (mokytoja 
V.Naujikienė) – diplomai. 

II Dzūkų regiono jaunųjų atlikėjų 
konkurse “Pavasariniai žiedai“ mūsų pi-
anistai sėkmingai pasirodė su kameri-
niais ansambliais. M.Sujeta (mokytoja 
V.Naujikienė) ir Lukas Nastaravičius (mo-

kytoja J.Nastulevičienė) pelnė laureato 
vardus. 

III respublikiniame kamerinių an-
samblių festivalyje ,,Muzikuokime drau-
ge“, kuris vyko Vilniaus Algirdo muzikos 
mokykloje, vėl lydėjo sėkmė: G.Depšytė 
ir U.Turauskaitė – laureatės (mokyto-
jos G.Baniukevičienė ir L.Bakšienė), 
G.Baronaitė, R.Žemaitytė, Tomas Ado-
mavičius (mokytojos R.Leitanienė, 
V.Baronienė ir J.Dambrauskienė) – diplo-
mantai. Nemažas būrys mūsų skyriaus 
moksleivių kitą dieną dalyvavo kitame 
festivalyje, tuo pačiu pavadinimu “Muzi-
kuokime drauge“ Birštone. Įdomus ren-
ginys vyko Kauno I muzikos mokykloje, 
tai XI vaikų džiazo muzikos festivalis. Ne 
pirmą kartą vykome ir į respublikinį fes-
tivalį “Pavasario spalvos“, kuris vyko Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio centre. Sausio 
mėnesį dalyvavome IX respublikiniame 
jaunųjų pianistų festivalyje–maratone 
Kaune. Dalis pianistų koncertavo Ar-
kivyskupijos konferencijų salėje, kiti – 
Kauno įvairių tautų kultūrų centre. 

Dirbame, koncertuojame, dalyvauja-
me konkursuose, festivaliuose tiek Lietu-
voje, tiek ir užsienyje. Aplankėme Latvi-
ją, Prancūziją – tai buvo praeitais mokslo 
metais, o šiais mokslo metais Kauno 
M.Petrausko muzikos mokyklos moky-
tojos L.Vilutienės dėka mes, mokytojos 
V.Baronienė ir J.Nastulevičienė bei mo-
kinės G.Mikalauskaitė ir G.Baronaitė, jau 
spėjome nuvykti į Varšuvos Didįjį teatrą, 
kur stebėjome baletą “F.Šopeno gyve-
nimas“. Spektaklio kokybė, teatro grožis 
paliko didelį įspūdį ir norą kuo daugiau 
keliauti ir pamatyti. 

PALMYROS PREMIJOS – 
GABIAUSIEMS Edita MIKELIONIENĖ

Gabija Laumytė, Giedrė Didzinskaitė ir 
Orinta Janulionytė, Agnė Žilytė ir Ingri-
da Šarkūnaitė, akordeonininkas Vitalijus 
Gricenko, fleitininkas Gailius Lansber-
gas, klarnetu grojo Simona Čiudaraitė, 
saksofonu – Dovydas Gasiūnas.

Antrus metus iš eilės Palmyros pre-
mijos laureate tapo Milana Žadeikai-
tė (mokytoja D.Bukienė). Profesorė jai 
skyrė 300 litų. Antrąją vietą ir 200 litų 
laimėjo Simona Čiudaraitė (mokytojas 
G.Korsakas), dvi trečiąsias vietas ir po 
100 litų laimėjo Gailius Lansbergas (mo-
kytoja R.Venskienė) ir Dovydas Gasiūnas 
(mokytojas G.Korsakas).

Profesorė įvertino ir Dailės sky-
riaus mokinių darbus. Šešiems daili-
ninkams ji skyrė po 100 litų. Premijas 
laimėjo: Gabrielės Grigaitės (mokytoja 
S.Sukarevičiūtė) grafika, Gretos Kauli-
nytės (mokytoja S.Sukarevičiūtė) lino 
raižinys, Dovaldės Butėnaitės (mokyto-
jas V.Jažauskas) tapybos darbas “Mies-
tas“, Justinos Šoblickaitės (mokytojas 
V.Jažauskas) tapybos darbas “Veidas“, 
Simonos Unglininkaitės (mokytojas 
E.Skuja) natiurmortas ir Justinos Mu-
rauskaitės (mokytoja G.Visockienė) kera-
mikos kompozicija.

Visuomet šiltai bendraujanti, gero 
žodžio, pagyrimo, padrąsinimo negai-
linti profesorė jauniesiems muzikams 
ir dailininkams dalino patarimus ir net 
paliko savo vizitinę kortelę, pasakiusi, 
jog su jais norinti palaikyti ryšius. Klar-
netu grojusiai Simonai profesorė paliko 
užduotį: kitąmet Simona su profesore ir 
dainininke Regina Bendinskyte kartu at-
liks kūrinį.

R.Lampsatytė jau tariasi su Kauno 
galerijos “Aukso pjūvis“ savininke Lolita 
Vyžintiene dėl parodos ir koncerto. Kau-
ne turėtų būti atidaryta visų Palmyros 
premijos laureatų darbų paroda bei su-
rengtas koncertas.

Ateityje galbūt atsiras galimybė dar-
bus eksponuoti ir koncertuoti Berlyne – 
sakė profesorė.

Nors mūsų mokykla labai jauna ir ne-
didelė, visuomet turime kuo pasidžiaugti.

Sėkmingai respublikiniame techni-
nės pjesės konkurse “ALLEGRO“ (2010 04 
16, Lazdijai) pasirodė du mūsų mokyklos 
trečiaklasiai pianistai. Lukas Butkus (vyr. 
mokyt. N.Liberis) laimėjo trečiąją vietą, 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS 
KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪROS 

CENTRO VIDURINĖ MOKYKLA
Angelė RADZEVIČIENĖ, Vilkaviškio vyskupijos KKC vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė

o Augustina Tumelytė (mokyt. metod. 
A.Radzevičienė) namo grįžo nugalėtoja. 
Šiame konkurse moksleivė tapo laureate 
jau antrą kartą. 

Konkurse, skirtame Leonui Povilaičiui 
atminti (2009 11 11, Naujoji Vilnia), Au-
gustina taip pat tapo laureate. Šmaikš-
čiai ir originaliai sugrojusi L.Povilaičio 
“Keistą šokį“, stilingai ir grakščiai atlikusi 
C.Kiuji “Ispaniškas marionetes“, mergaitė 
papirko tiek publiką, tiek komisiją. Ypač 
įsiminė laureatų apdovanojimas, kai 
konkurso laureatams koncertavo ger-
biami komisijos nariai ir jos pirmininkas 
(A.Žvirblytė, V.Kirvelytė, R.Zubovas). Tai 

Mokytoja Violeta Baronienė su mokine 
Gerda Mikalauskaite po konkurso Paryžiuje 

Renginio dalyviai.  Editos Mikelionienės nuotr.

Pirmasis Luko Butkaus laureato diplomas 
respublikiniame technines pjesės konkurse „Allegro”
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IX respublikinis fortepijono mu-
zikos festivalis–maratonas. 2010–ieji 
Raseinių meno mokyklos jauniesiems 
pianistams prasidėjo dalyvavimu IX res-
publikiniame fortepijono muzikos festi-
valyje–maratone, kurį sausio 16 d. orga-
nizavo Kauno krašto fortepijono moky-
tojų draugija. Renginys maloniai stebino 
dalyvių gausumu: šiais metais jame 
dalyvavo 338 mokiniai iš 29 respublikos 
muzikos (meno) mokyklų, kuriuos ruo-
šė 177 mokytojai. Raseiniškiai pasirodė 
Nacionalinio M.K.Čiurlionio muziejaus, 
M.Žilinsko dailės galerijos, Kauno meni-
ninkų namų salėse. Raseinių meno mo-
kyklai atstovavo fortepijoniniai ansam-
bliai: šeimyniniai duetai – Ieva ir Agnė 
Banytės (mokyt. L.Juodytė), Ugnė ir Eglė 
Krečkauskaitės (mokyt. G.Gudaitienė), 
Skaistė ir Austėja Jurkšaitytės (mo-
kyt. Dž.Banienė), Austėja ir Domantas 
Pranckūnai (mokyt. J.Daugėlienė) bei 
Miglės Švenčionytės, Ilvitos Balžekaitės, 
Gintarės Banytės ir Aidos Nacevičiūtės, 
Austėjos Jurkšaitytės, Monikos Valai-
tytės fortepijoniniai trio iš Ariogalos 

filialo (mokyt. Dž.Banienė), Airingos Ba-
ranauskaitės ir Erikos Blinkutės (moky-
tojos S.Krečkauskienė, G.Gudaitienė), 
Ugnės Levikovaitės ir Renatos Kumpi-
kevičiūtės (mokyt. G.Gudaitienė) due-
tai, solistės – Kamilė Bundonytė (mokyt. 
G.Grabienė), Gabrielė Pečiulaitytė (mo-
kyt. S.Krečkauskienė). 

Jaunieji pianistai bendradarbiau-
ja. Neformaliojo vaikų švietimo koncep-
cija remiasi LR Vyriausybės patvirtintais 
dokumentais (Europos Tarybos rezoliu-
cija, Nacionalinės Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo programa), kuriuose “nu-
matyta plėtoti jaunimo neformalųjį ug-
dymą, skatinant švietimo institucijų bei 
jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
partnerystę ir bendradarbiavimą“. Rasei-
nių meno mokykla daugelį metų palai-
ko glaudžius tarpmokyklinius ryšius su 
Kelmės meno mokykla. Abiejų mokyklų 
pedagogai dalijasi gerąja darbo patirti-
mi, keičiasi metodine informacija, ren-
gia ir pristato vieni kitiems koncertines 
programas. Raseinių meno mokyklos 
mokiniai sėkmingai dalyvavo Kelmėje 
organizuotuose respublikiniuose festi-
valiuose, konkursuose: “Vyturiai ir vytu-
rėliai“ (2005, 2007, 2009), “Nuo Mocarto 
iki…“(2006), “Nuo renesanso iki...“(2007), 
“Ansamblinio muzikavimo festivalyje“ 
(2008), “Mainų koncerte“ (2009). Šių 
metų vasario 8 d. Raseiniuose įvyko at-
sakomasis jaunųjų pianistų “Mainų kon-

buvo neužmirštama valanda ne tik vai-
kams, bet ir jų mokytojams.

Šiuo metu mokyklos fortepijono kla-
sės moksleiviai ruošiasi X respublikiniam 
jaunųjų pianistų festivaliui–maratonui, 

Marijampolės apskrities muzikos moky-
klų moksleivių instrumentininkų festiva-
liui “Grojame šokių muziką“ bei keliems 
konkursams.

RASEINIŲ MENO MOKYKLOJE 

Jūratė DAUGĖLIENĖ, Raseinių meno mokyklos fortepijono skyriaus vedėja

certas“. Beveik pusantros valandos tru-
kusiame renginyje skambėjo ne tik for-
tepijono muzika: pianistai akompanavo 
solistams instrumentininkams, vokalis-
tams, ansambliams. Koncertas prasidėjo 
raseiniškių pasveikinimu – džiaugsmin-
gu Polio Moria “Menuetu“, kurį atliko 
styginių instrumentų ansamblis (vadovė 
Jolanta Turčinskienė) ir instrumentinių 
specialybių merginų vokalinis ansamblis 
bei 1–2 klasių chorinio dainavimo voka-
linis ansamblis (vadovė Jūratė Daugėlie-
nė). Pirmojoje koncerto dalyje pasirodė 
Kelmės meno mokyklos fortepijono sk. 
vedėjos Vilijos Brazinskienės, mokytojų 
Algimanto Šurnos, Tatjanos Kot, Irenos 
Leskauskienės, Ingridos Lipeikienės 
(smuikas), Aušros Vilimaitės–Karyz-
nienės (kanklės), Sauliaus Jankeliūno 
(trombonas) parengti jaunieji atlikėjai. 
Mokiniams akompanavo ir mokytojai 
V.Brazinskienė, A.Šurna, trombonu grojo 
mokytojas S.Jankeliūnas. Antrojoje daly-
je klausėmės jaunųjų atlikėjų iš Raseinių 
– solistų, fortepijoninių, kamerinių an-
samblių, trio. Mokinius ruošė mokytojos 
Gražina Grabienė, Laisvida Juodytė, Sau-
lė Krečkauskienė, Gintarė Gudaitienė, 
Džiuljeta Banienė (Ariogalos filialas), Si-
gita Grubliauskaitė (Viduklės filialas), Jū-
ratė Daugėlienė. Koncertą vedė jauno-
sios atlikėjos Liucija Alubickytė (Kelmės 
meno mokykla) ir Greta Sopranaitė (Ra-
seinių meno mokykla). Prie renginio pri-
sidėjo dailės skyriaus mokiniai, vadovau-
jami mokytojos Gitanos Evseičikaitės. 
Dalyvavimas bendroje veikloje padeda 
tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi 
ir saviraiškos poreikius, o tai savo ruož-
tu ugdo ir plėtoja vaikų kompetencijas, 
kurios yra būtinos jų asmeniniam, visuo-
meniniam ir profesiniam gyvenimui. 

Minint F.Šopeno 200–ąsias gimi-
mo metines. Šiais metais pasaulis mini 
kompozitoriaus ir pianisto Frederiko Šo-
peno 200–ąsias gimimo metines: 2010–
ieji paskelbti Šopeno metais. Gegužės 
pradžioje reikšmingai sukakčiai paminė-
ti skirtas renginys įvyko ir Raseinių meno 
mokykloje. Jį organizavo fortepijono 
skyrius. Koncerte skambėjo F.Šopeno 
“Polonezo“ transkripcija F–dur, “Pamirš-
tas valsas“, Mazurka g–moll op. 67 Nr. 2, 
Preliudas A–dur (op. 28 Nr. 7), Preliudas 
e–moll (op. 28 Nr. 4), Preliudas c–moll 
(op. 28 Nr. 20), “Largo“. Su subtilia garso 

išraiška ir emociniu nuoširdumu kūri-
nius atliko jaunieji pianistai Domantas 
Pranckūnas, Benas Borkertas, Deimantė 
Petraitytė, Ieva Goleckytė, Gabrielė Pe-
čiulaitytė, Toma Lukošiūtė, Erika Blinkutė 
(mokytojos L.Juodytė, S.Krečkauskienė, 
G.Gudaitienė, J.Daugėlienė), smuiki-
ninkė Austėja Pranckūnaitė (mokytoja 
E.Dobilaitienė). Apie legendinio kom-
pozitoriaus kūrybą, biografijos faktus 
pasakojo Luknė Barčaitė ir Eneta Už-
emeckaitė (mokytojos B.Galdikienė, 
R.Krikštanienė). 

Polifoninės muzikos koncertas 
bažnyčioje. Gegužės 19 dieną įvyko 
tradicinis jaunųjų pianistų vargonų 
muzikos koncertas Raseinių bažny-
čioje. J.S.Bacho, V.A. Mocarto, I. Kryge-
rio, Ž.F.Ramo, J.Fišerio, Ž.Armano kū-
rinius atliko G.Grabienės, L.Juodytės, 
S.Krečkauskienės, G.Gudaitienės, J.Dau-
gėlienės rengti mokiniai. Solo smuiku 
griežė mokytoja Eligija Dobilaitienė. 
Dėkojame Raseinių bažnyčios kunigui 
Petrui Mackevičiui už mokiniams suteik-
tą galimybę pagroti vargonais, įgyti kon-

Augustina Tumelytė III-ame respublikiniame technines pjesės konkurse A.Tumelytė su savo mokytoja A.Radzevičiene 
ir komisijos nariais po konkurso 

Leonui Povilaičiui atminti

IX respublikinis fortepijono muzikos
 festivalis-maratonas: po koncerto 

Kelmės ir Raseinių meno mokyklų jaunieji pianistai - “Mainų koncerto” dalyviai 

Renginio “Minint F. Šopeno 200-ąsias gimimo metines” dalyviai – pirmoje eilėje iš kairės:  
A.Pranckūnaitė, D.Pranckūnas, B.Borkertas, antroje eilėje iš kairės: E.Užemeckaitė, I.Goleckytė, 

D. Petraitytė, G.Pečiulaitytė, T.Lukošiūtė, L.Barčaitė
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Tikras meistras išugdo ne mokinius, 
bet tokius pačius meistrus.

 R. Šumanas

Gražūs ir gausūs puikių renginių 
buvo praėję mokslo metai. Gabiausieji 
ir darbščiausieji mokyklos muzikantai 
aktyviai dalyvavo tradiciniuose rengi-
niuose, koncertavo ir puošė savo muzi-
kavimu įvairias bendruomenės šventes. 

Nors žiema buvo labai šalta, tai ne-
sutrukdė mūsų jauniesiems atlikėjams 
pasirodyti taip lauktame X–ame respu-
blikiniame pianistų festivalyje–marato-

ne. Antrokams Gabrielei Bernatonytei 
(vyr. mokytoja Sonata Bukevičienė) ir 
Lukui Kupriui (vyr. mokytoja Olga Zuba-
vičienė) tai buvo išties įsimintinas įvykis. 
Jie skambino fortepijonu įspūdingoje 
M.Žilinsko dailės galerijos salėje. 

Mūsų mokyklos vaikai visada su ne-
kantrumu laukia tradicinio kalėdinio 
koncerto. Kasmet kūrybingas mokytojų 
kolektyvas paruošia staigmeną: renginy-
je apsilanko įvairių pasakų personažai, 
kurie dovanoja gausiai susirinkusiems 
žiūrovams muzikinę šventę ir saldumy-
nus.

certinę patirtį kitoje aplinkoje, pasigėrėti 
puikia akustika. 

Dalyvavimas konkursuose, kon-
certinė, metodinė veikla. 2009–2010 
mokslo metai buvo sėkmingi mokyklos 
jauniesiems pianistams. IV respubliki-
niame jaunųjų pianistų konkurse “Links-
mieji pirštukai“ Deimantė Lipčiūtė (mo-
kyt. S.Krečkauskienė) iškovojo Grand 
Prix laureato diplomą, Skaistė Jurkšai-
tytė (mokyt. Dž.Banienė) pelnė II vietos 
laureato diplomą. X respublikiniame 
fortepijoninių ansamblių festivalyje–
konkurse “Skambinu su draugu“ Eglės 
ir Ugnės Krečkauskaičių duetas (mokyt. 
G.Gudaitienė) pelnė laureato diplomą 
ir nominaciją už lietuviško kūrinio atli-
kimą, Austėjos ir Skaistės Jurkšaityčių 
duetas (mokyt. Dž.Banienė) – laureato 
diplomą ir nominaciją už džiazinės pje-

sės atlikimą, Erika Blinkutė ir Airinga Ba-
ranauskaitė (mokytojos G.Gudaitienė ir 
S.Krečkauskienė) apdovanotos diplomu. 
Mokytojos Dž.Banienės (Ariogalos filia-
las) paruošti moksleiviai dalyvavo XI an-
samblinio muzikavimo festivalyje “Garsų 
išdaigos“, III respublikiniame jaunųjų at-
likėjų festivalyje “Grokime kartu“, IV res-
publikiniame jaunųjų pianistų techninės 
pjesės konkurse “Allegro“. 

Gegužės 18 dieną jaunieji pianistai 
(mokytojos L.Juodytė, S.Krečkauskienė) 
kartu su styginių instrumentų ansam-
bliu (mokyt. J.Turčinskienė), solistėmis 
(mokyt. S.Vežbavičienė), 2 klasės chori-
nio dainavimo ansambliu ir instrumen-
tinių specialybių merginų vokalinių 

kvartetu (mokytoja bei koncertmeiste-
rė J.Daugėlienė) sėkmingai koncertavo 
Raudonės pilyje ir dalyvavo edukacinėje 
išvykoje po Jurbarko rajoną. Paminėtini 
pianistų pasirodymai rajono bendrojo 
lavinimo mokyklose, Raseinių neįgaliųjų 
dienos užimtumo centre, mokyklos bai-
giamajame koncerte.

2010 m. balandžio 14 d. Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje vyku-
sioje mokslinėje konferencijoje “Nepri-
klausomybės 20–metis. Kultūros lūžiai, 
pokyčiai ir pamokos. Tapatybės proble-
ma“ pranešimą “Džiazo improvizacijos 
panaudojimo pedagoginėje praktikoje 
aspektai: muzikos mokytojų požiūris“ 
skaitė mokytoja J.Daugėlienė.

JIEZNO MUZIKOS MOKYKLA
Olga ZUBAVIČIENĖ, Jiezno muzikos mokyklos vyr. mokytoja

Labai malonu prisiminti mūsų vo-
kalinio ansamblio “Vaivorykštė“ sėkmės 
kelią į Lietuvos vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursą “Dainų dainelė – 2010“. 
Mergaičių ansambliui (vadovė Laimutė 
Benokraitienė) meistriškai pritarė moky-
tojų trio: smuikais griežė mokytojos Aida 
Pūraitė ir Jurgita Gelūnaitė, fortepijonu 
skambino Olga Zubavičienė.

Tradicinis pavasarinis festivalis Birš-
tone „Muzikuokime drauge“, kurį orga-
nizuoja Birštono meno mokykla, subūrė 
puikų kamerinį ansamblį: Rūta Prakapai-
tė, Monika Lukoševičiūtė, Indrė Kandro-

taitė – smuikai; Emilija Krūvelytė – fleita 
ir Edita Valatkaitė – fortepijonas. Mer-
ginos smagiai muzikavo didžiojoje kul-
tūros centro scenoje ir pelnė publikos 
simpatijas.

Nepamirštame ir savo mažųjų kaimy-
nų – kasmet koncertuodami apsilanko-
me Jiezno gimnazijos ikimokykliniame 
ugdymo skyriuje. Jame pasirodo mūsų 
jaunieji atlikėjai, pirmuosius scenos 
žingsnelius žengia pianistai, smuikinin-
kai, akordeonistai, dainininkai. Koncertai 
mažiesiems – tai vienas iš būdų užtikrinti 
gerus pradinio ugdymo pamatus. Mūsų 
mokykloje 2008 metais buvo įkurtas 
ankstyvojo muzikinio ugdymo skyrius, 
kuriame mokosi ikimokyklinio amžiaus 
vaikučiai. Jie supažindinami su pradi-
niais muzikavimo įgūdžiais, mokomi 
groti pianinu, smuiku, fleita, akordeonu. 
Dainavimo pamokėlėse lavinamas bal-
sas, ritmika. 

Taip pat nepamirštame ir suaugusių-
jų. Jau šešti metai įvairiais instrumentais 
mokosi groti vyresni nei 14 metų moks-
leiviai ir suaugusieji pagal muzikos mė-
gėjų programą.

Visos šventės ir koncertai – tai nelen-
gvo kasdienio darbo vaisiai. Mokytojai, 
dovanodami meilę vaikams ir atsidavę 
savo profesijai, džiaugiasi trumpomis 
atpildo akimirkomis, kurios įkvepia nau-
jiems darbams.

DIDINGI PLANAI, MUMIJOS 
IR DIDYSIS POTVYNIS

Rūta BIMBAITĖ,
Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos
mokytoja metodininkė

Ruduo keičia rudenį… Ir vėl lapkri-
tis, ir vėl įsibėgėjo mokslo metai, ir vėl 
sulaukėme naujo “Pianisto“. Veiverių An-
tano Kučingio meno mokykla “viščiukus 
skaičiavo“ pavasarį – visus gražius nu-
veiktus darbus prisiminėme surengdami 
mokyklos 20–mečio minėjimą. Kaip sakė 
mokyklos direktorius Mindaugas Laba-
nauskas, istorikai 20–ies metų laikotar-
pio net nesiimtų vertinti – tai dar ne is-
torija. Iš kitos pusės, žmogaus gyvenime 
20–metis reiškia nemažai. Tuomet jau 
galima šiek tiek prognozuoti, ar pasiek-

sime tikrąją brandą. Veiverių meno mo-
kyklos mokytojai, ypač tie, kurie dirba 
nuo mokyklos įkūrimo pradžios, jautriai 
išgyvena visas šios neilgos “istorijos“ sė-
kmes ir nesėkmes. Mokykla labai bran-
gina 1994 m. suteiktą garbingą bosų 
karaliaus Antano Kučingio vardą, palai-
ko nuoširdžius ryšius su dainininko gimi-
nėmis. Įvairiomis progomis mokykloje 
lankosi dainininko sūnus Algimantas, o 
20–mečio minėjime muzikinį sveikinimą 
mokyklai dovanojo A.Kučingio anūkė 
pianistė Jūratė Šleinytė ir proanūkis Vin-

cas Vosylius. Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktorius R.Markūnas 
bei švietimo skyriaus vedėjas R.Zailskas 
linkėjo mokyklai ilgiausių metų. Veiverių 
seniūnas V.Ramanauskas dėkojo moky-
klos mokytojams ir mokiniams, gražiai ir 
prasmingai įsiliejantiems į miestelio ben-
druomenės veiklą. Jubiliejiniame ren-
ginyje prisiminimais dalijosi mokyklos 
įkūrėjai – buvęs ilgametis direktorius 
Jonas Derbutis ir verslininkas Cezaris Pa-
cevičius, buvęs mokytojas Tomas Kukta. 
Šiltus žodžius mokyklai ir mokytojoms 

Po koncerto Raseinių bažnyčioje 

Koncertas Raudonės pilyje 

Vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“

Gabrielė Bernatonytė Lukas Kuprys
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R.Blebaitei bei A.Paškauskienei išsakė 
buvusios fortepijono klasės mokinės, 
dabar pačios tapę mokytojomis – Birutė 
Augustanavičiūtė, Virginija Naudžiūtė; 
taip pat Asta Gylytė. Minėjimo koncerte 
dalyvavo ne tik dabartiniai įvairių spe-
cialybių mokiniai, bet ir mokyklą baigę 
bei muzikos mokslus toliau tęsiantys ab-
solventai – J.Naujalio gimnazijos mokinė 
pianistė Sandra Pažėraitė, M.K.Čiurlionio 
gimnazijos auklėtinis fleitininkas Kris-
tupas Gikas, Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademijoje vokalą studijuojantis 

Martynas Gedutis. Taip pat girdėjome 
ir buvusių mokinių ugdomą muzikų 
kartą – dainavo Skriaudžių pagrindinės 
mokyklos mokytojos V.Naudžiūtės pa-
ruošta mokinė Karolina Gustaitytė. Taigi 
Veiverių A.Kučingio meno mokykla tikrai 
stengiasi tęsti buvusios Veiverių moky-
tojų seminarijos muzikines tradicijas ir 
perduoti jas ateities kartoms.

Mokyklos fortepijono skyrius šiais 
metais didžiuojasi pavasarį užderėjusiais 
tarptautinių konkursų laureatais. Moky-
toja R.Blebaitė sukūrė labai sėkmingą 

fortepijoninį ansamblį – trio “Kaunas – 
Veiveriai“. Jame grojo Kauno I–osios mu-
zikos mokyklos 3 klasės mokinys Mantas 
Balaišis su mama Kristina Stropute ir Vei-
verių meno mokyklos 3 klasės mokinė 
Viktorija Dabušinskaitė. Ansamblis labai 
intensyviai repetavo Kaune ir Veiveriuo-
se, po to surengė daugybę koncertų 
Kauno miesto muziejuose ir galiausiai, 
išvažiavę Vokietijon, parvežė II vietą iš 
tarptautinio fortepijoninių ansamblių 
konkurso Marktoberdorfe. Viktorija, 
įkvėpta šios sėkmės, pasiryžo ruoštis ir 
dalyvauti dar viename konkurse Italijoje, 
Pineto mieste. Čia ji laimėjo I–ąją vietą. 

Taip pat norėtume prisiminti, kad 
Veiverių mokykla pavasarį organizavo 
jau IV–ąjį respublikinį jaunųjų pianistų 
konkursą “Linksmieji pirštukai“, kuriame 
gausiai dalyvavo mokiniai iš mažesniųjų 
respublikos muzikos mokyklų. Veiverių 
mokyklai konkurse šiemet atstovavo 
mokytojos R.Blebaitės 2 klasės mokinė 
Ugnė Orinaitė, kuri tapo II vietos laimė-
toja.

Taigi mūsų pavasaris buvo apvai-
nikuotas laurais. O rudenį jau spėjome 
paminėti tarptautinę muzikos dieną. 
Šia proga surengėme paskaitą, mokinių 
koncertą ir linksmą paradą miestelyje su 
akordeonu, transparantais ir balionais.

Auksinis ruduo ir mokytoja R.Blebaitė 
padovanojo (jos iniciatyva buvo suor-
ganizuota) mokyklos mokiniams eks-
kursiją į Druskininkus. Ten aplankėme 
M.K.Čiurlionio namelį–muziejų, suren-
gėme koncertą, aplankėme Druskininkų 
meno mokyklą, pabuvojome Liškiavos 
bažnyčios rūsiuose, pamatėme gąsdi-
nančias vienuolių mumijas ir, prisivalgę 
picų, dar sugebėjome užlipti ant Merki-
nės piliakalnio.

Prieš rudens atostogas fortepijo-
no skyriaus mokinės Agnė Žalaitė, Vik-
torija Dabušinskaitė, Ugnė Orinaitė ir 
Paulina Simonavičiūtė dalyvavo Kauno 
I–ojoje muzikos mokykloje mokytojos 
R.Blebaitės organizuojamoje etiudų 
konkurse–fiestoje, kur varžėsi su Kauno 
I–osios muzikos mokyklos mokiniais. Įgi-
jusios patirties ir pasisėmusios įkvėpimo, 
mergaitės tiesiog sublizgėjo namuose 
– Veiverių meno mokyklos fortepijo-
no skyriaus etiudų konkurse. Jos pelnė 
laureatų vardus bei “Akropolio“ dovanų 
čekius. Tikimės, kad sėkmė etiudų varžy-

bose mokinėms padės įveikti ir visą šių 
mokslo metų “pianistinę distanciją“.

Planuodami tolesnę fortepijono 
skyriaus veiklą, labai pasigendame ilga-
metės energingosios ir kūrybingosios 
fortepijono skyriaus vedėjos Audronės 
Paškauskienės. Ji šiemet dėl didelio 
pedagoginio krūvio J.Naujalio muzi-
kos gimnazijoje nusprendė nebedirbti 
Veiverių mokykloje. Mokytoja Audronė 
dirbo Veiveriuose nuo mokyklos įkūri-
mo dienos. Ji paruošė pirmuosius mo-
kyklos fortepijono klasės respublikinių 
bei tarptautinių konkursų laureatus, 
organizavo respublikinį konkursą “Links-
mieji pirštukai“, aktyviai dalyvavo rajono 
muzikos mokyklų metodinio būrelio vei-
kloje, puikiai vesdavo renginius ir nuo-
širdžiai mokėjo priimti svečius. Fortepi-
jono skyrius bei visa mokykla pasigenda 
jos drąsinančio žodžio ir dosnios širdies. 
Išgyvenantys ir netgi ašarą braukiantys 
mokytojos A.Paškauskienės mokiniai 
“našlaičiais“ neliko. Juos šiais metais glo-
boja nauja fortepijono mokytoja Renata 
Morkūnienė. 

Artimiausiuose fortepijono skyriaus 
planuose – koncertas Veiverių šv. Liu-
dviko bažnyčioje, į kurį pakvietė naujasis 
Veiverių klebonas Robertas Bruzga. Taip 
pat jau pradedamas planuoti III–asis 
tarptautinis konkursas „Olimpo musica-
le“, kuris įvyks 2011 m. birželio 2–5 die-
nomis Prienuose. Kviečiame dalyvauti! 

Kitą pavasarį mokyklos laukia ne tik 

konkursinis “Olimpas“, bet ir didžiuliai 
centrinio pastato rekonstrukcijos bei 
aplinkos tvarkymo darbai, finansuojami 
ES struktūrinių fondų lėšomis. Mokyklos 
pastatai turi kultūros paveldo objekto 
statusą. Nuo sovietmečio jie neremon-
tuoti. Rekonstrukcijai ir aplinkos tvar-
kymui skirta apie 2 mln litų. Net 50% 
projekto lėšų skirta mokyklos aplinkai 
tvarkyti – bus įrengti pėsčiųjų takai, ap-
švietimas, suoliukai, atlikti kiti darbai. 
Bus atstatyta 1880 m. čia stovėjusi lauko 
estrada. Tikimės, kad  joje koncertuos ne 
tik Veiverių mokyklos mokiniai, bet galė-

sime pasikviesti svečių ir iš kitų mokyklų. 
Planai labai didingi ir romantiški, o kaip 
bus iš tikrųjų – pamatysime. 

Galime tik spėlioti, ką mums norėjo 
“pasakyti“ dangus, būtent mokyklos 20–
mečio minėjimo dieną atsiuntęs didįjį 
šiųmetinį Kauno potvynį… Galgi, apra-
šius tokius ambicingus planus, sekančių 
metų “Pianiste“ man nereikės verkti dėl 
Veiverių meno mokyklos kaip Maironiui 
dėl paplautos ir griūvančios Trakų pilies. 

Ech, todėl verskime šviežią mokyklos 
istorijos puslapį ir sąžiningai, nuoširdžiai 
bei kantriai pildykime jį toliau.

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA
Larisa MELNIKIENĖ,

 Kėdainių muzikos mokyklos 
fortepijono skyriaus vedėja

Fortepijoninis trio „Kaunas - Veiveriai“: 
Viktorija Dabušinskaitė, Mantas Balaišis ir 
Manto mama Kristina 

„Linksmųjų pirštukų“ II vietos laimėtoja 
Ugnė Orinaitė

Mokytoja Audronė Paškauskienė su mokiniais po kalėdinio koncerto

Mokyklos kolektyvas 2010 m. I-oje eilėje (iš kairės): A.Paškauskienė, V.Krasauskienė, V.Malinauskienė, 
Z.Mateiča, A.Bareišienė, II-oje eilėje: K.Gumbrys, G.Urbonavičius, V.Perštialienė, R.Bimbaitė, R.Blebaitė, 
J.Derbutis, J.Šimaitienė, A.Sipavičienė, III-oje eilėje: A.Mikalkėnas, N.Ardzevičius, A.Ančenkovas, 
V.Adomavičienė, direktorius M.Labanauskas, I.Balsienė, N.Baginskas

IX-ojo festivalio-maratono dalyviai 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 

konferencijų salėje
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AŠTUONMETĖ  VILTĖ  ĮVERTINTA 
TARPTAUTINIU  MASTU Jolanta TAMAŠAUSKIENĖ,

„Kėdainių garsas“

Kėdainių vaikų muzikos mokyklos 
auklėtinė aštuonmetė Viltė KANA-
PORYTĖ tarptautiniame S.Moniuškos 
slavų muzikos pianistų konkurse savo 
amžiaus grupėje laimėjo trečią vietą.

Viltė Kanaporytė, Kėdainių muzi-
kos mokyklos duris pravėrusi 4 su puse 
metų, šiemet, vadovaujama mokytojos 
Olgos Lukšienės, baigė pirmąją fortepi-
jono klasę. Nuo rugsėjo mokslus ji tęs 
Vilniuje, M.K.Čiurlionio menų gimnazi-
joje. Iki šiol ten mokėsi neakivaizdžiai, o 
dabar perėjo į stacionaro antrąją klasę.

Liepos 1–7 dienomis Viltė Kanapory-
tė vienintelė iš Lietuvos dalyvavo tarp-
tautiniame Stanislavo Moniuškos slavų 
muzikos pianistų konkurse, surengtame 
Vilniuje. Patekti tarp atlikėjų iš Kosta Ri-
kos, Kroatijos, Prancūzijos, Rusijos, Ukrai-
nos ir JAV jauniausiai konkurso dalyvei 
kėdainietei Viltei buvo didelė garbė. 

Varžėsi ir vaikai, ir suaugusieji, pasi-
rodė profesionalai.

Konkursas, iki šiol vykdavęs Pran-
cūzijoje, šiemet persikėlė į Vilnių. To 
pageidavo lenkų kompozitoriaus Sta-
nislavo Moniuškos, 18 metų praleidusio 
Lietuvoje, proproanūkė Klara Moniuško 
– konkurso meno vadovė, Prancūzijoje 
gyvenanti pianistė profesorė. Tarp Sta-
nislavo Moniuškos kūrinių yra ir Aušros 
vartų litanijos.

7–12 metų amžiaus grupėje Viltė lai-

KAI MUZIKA 
LENGVIAUSIA 

IŠREIKŠTI
JAUSMUS

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA mėjo 3 vietą ir buvo apdovanota meda-
liu. Be to, buvo pakviesta koncertuoti į 
Italiją ir Prancūziją.

Konkurse Viltė Kanaporytė atliko 
P.Čaikovskio lyrinę “Senovinę prancū-
zišką dainelę“, smagų “Žaidimą su ar-
kliukais“ ir L.Povilaičio “Mamytei“. Buvo 
pakviesta pagroti ir baigiamajame kon-
certe.

Sėkmė aplanko ne pirmą kartą
Šių metų gegužės mėnesį Viltė Ka-

naporytė buvo tapusi kito tarptautinio 
konkurso laureate. Iš instrumentinės 
muzikos konkurso “Mažieji talentai“ ji 
grįžo su didžiuliu meškinu.

Šiemet vykusiame B.Dvariono naci-
onaliniame pianistų ir stygininkų kon-
kurse ji taipogi pelnė laureatės vardą ir 

specialų prizą už geriausią B.Dvariono 
preliudo atlikimą.

Balandį Vilniuje vykusiame nacionali-
niame pianistų konkurse “Musica amabi-
le“ Viltė tapo diplomante. Ir tai dar ne visi 
jos pastarųjų metų laimėjimai.

Patinka muzikuoti kitiems
Viltės Kanaporytės mokytoja Olga 

Lukšienė prisimena, jog turėjo praeiti 
laiko, kol į muzikos mokyklą atėjusi mer-
gaitė tapo drąsesnė. Iš pradžių ji buvo 
labai tyli, sunkiai prakalbinama. Nors 
kartais dirbdavo iki pirštukų skaudėjimo, 
Viltė buvo atkakli.

Viltės mama Alina Kanaporienė pa-
stebi, jog dukra mėgsta koncertuoti, 
muzikuoti kitiems, jai patinka klausytojų 
dėmesys.

Laima KMELIAUSKIENĖ,
,,Kaišiadorių aidai“ korespondentė

Trylikametė Gabrielė Tamošiūnaitė 
ir penkiolikametė Paulina Pilkytė – dvi 
mielos ir talentingos merginos, gyve-
nančios Kaišiadoryse.

Gabrielė fortepijonu groja jau aštuo-
nerius metus, dalyvavo įvairiuose jau-
nųjų pianistų konkursuose. Laisvalaikiu 
mėgsta piešti, skaityti knygas, prižiūrėti 
savo seses Liuciją, Simoną ir Augustę.

Paulina meno mokyklą lankė devy-
nerius metus – dainavo, grojo smuiku, 
gitara, tačiau labiausiai pamėgo fortepi-
joną. Laisvalaikiu mėgsta piešti, gaminti 
darbelius iš karoliukų.

,, Labai laukiam atostogų! Tai užrašy-
kite 32 dydžio šriftu, – šypsosi Paulina. 

Tačiau prieš tai buvo įspūdingas pa-
vasaris, kai šios dvi merginos dalyvavo 
dviejuose fortepijoninių ansamblių kon-
kursuose. Ne tik dalyvavo, bet ir džiū-
gaudamos grįžo su laimėjimais. Apie tai 
jos mielai sutiko pasidalinti mintimis.

Kaip reagavote išgirdusios pasiū-
lymą dalyvauti ansamblių konkurse?

Paulina: Apsidžiaugiau, nes seniai no-
rėjau dalyvauti konkurse.

Gabrielė: Kai mokytoja pranešė apie 
ansamblių konkursą ir pasiūlė jame daly-
vauti kartu su Paulina, ilgai nesvarsčiau, 
sutikau. Man patinka ruoštis konkursams, 
,,atidirbinėti“ kūrinius taip, kad vėliau ga-
lėtume pagroti su charakteriu, su istorija.

Paulina: Respublikinis fortepijoninių 
ansamblių festivalis–konkursas ,,Skam-
binu su draugu“ įvyko Elektrėnų meno 
mokykloje. Dalyvių buvo daug – net 54 
ansambliai.

Gabrielė: Šiame konkurse dalyvavo 
108 pianistai iš Elektrėnų, Vilniaus, Kau-
no, Alytaus, Jonavos, Trakų, Nemenčinės, 
Raseinių, Ukmergės, Rūdiškių, Grigiškių, 
Utenos, Mažeikių, Naujosios Vilnios, Pa-
bradės, Švenčionių ir Kaišiadorių. 

IX-ojo festivalio-maratono dalyviai Arkivyskupijos konferencijų salėje
Festivalio „V šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas 

2010“ dalyvė Donata Grigaitytė su mokytoja Lina Šidlauskaite

Su komisijos pirmininku iš Kosta Rikos Aleksanderiu Sklioutovskiu ir Clara Moniuszko po konkurso

Viltė su mokytoja Olga Lukšiene

Mokytoja Daiva Pilkienė su mokinėmis Gabriele Tamošiūnaite ir Paulina Pilkyte
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Dar vienas įspūdingas konkursas įvy-
ko Alytaus muzikos mokykloje. Tai tarp-
tautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės mu-
zikos konkursas – festivalis ,,Il giovanni 
virtuosi“.

Ką skambinote, kokie jausmai už-
plūdo atliekant kūrinius?

Paulina: Su Gabriele grojome P.Frosini 
,,Linksmąjį kabaljero“. Tai linksmas, žvalus, 
žaismingas kūrinys. A.Ešpajaus ,,Lopšinė“ 
– svajingas, jausmingas  kūrinys.

Gabrielė: Kartu su mokytoja pasi-
rinkome visiškai kontrastingus kūrinius. 

KAI MUZIKA 
LENGVIAUSIA  
IŠREIKŠTI JAUSMUS

,,Lopšinėje“ dominuoja ramybė, švelni me-
lodija, o ,,Linksmąjame kabaljero“ svar-
biausia ritmo tikslumas, griežtas charak-
teris, greitas tempas.

Pasidžiaukite laimėjimais...
Paulina: Labai džiaugiuosi, kad pavy-

ko pasiekti tokių gerų rezultatų. Pastangų 
buvo įdėta tikrai daug, todėl ir rezultatai 
džiuginantys. 

Gabrielė: Iš ties be galo džiaugia-
mės, jog mūsų triūsą įvertino – abiejuose 
konkursuose tapome laureatėmis, be to 
dar gavome ir nominaciją ,,Už puikų rusų 
kompozitoriaus kūrinio atlikimą“ bei at-
minimo dovanėles.

Paulina: Dėkoju savo asmeninei mo-
kytojai ir mamai Daivai Pilkienei už puikų 
paruošimą!

Gabrielė: Labai noriu padėkoti savo 
mokytojai Daivai Pilkienei už paruošimą 
ansamblių konkursams. Jau senokai su-
pratau, kad tai nelengvas ir nepaprastas 
darbas. Be galo AČIŪ mokytojai!

Paulina: Aš dar noriu padėkoti ir mo-
kytojai Rasai Blebaitei iš Kauno, kuri mus 
su mama pakvietė vykti į konkursą Italijo-
je. Ši kelionė buvo fantastiška. Susipažino-
me su Italijos gamta, pamatėme žmonių 
gyvenimą, aplankėme didingąją Romą, 
nuostabiają Veneciją, maudėmės Adrijos 
jūroje, susipažinau su šauniais pianistais 
iš Kauno, Veiverių ir dar atlikau programą 
“Italia Award – 2010“ konkurse, kur laimė-
jau I vietos laureato diplomą. Net drąsiau-
siose svajonėse neįsivaizdavau, kad patir-
siu tokių nuostabių emocijų!

JAUNŲJŲ ARTISTŲ 
KELIAS – MUZIKA
Jovita VAIČIULIENĖ,
Kauno I muzikos mokyklos vyr. mokytoja

Su šypsenomis ir plačiai atvertomis 
mokyklos ir klasių durimis Kauno I–oji 
muzikos mokykla pradėjo naujus moks-
lo metus. Viena iš seniausių šalies moky-
klų, turinti puikų mokytojų kolektyvą, ir 
vėl jaukioje Kauno senamiesčio gatve-
lėje pradėjo gyventi muzikos ritmu. O 
energingą ritmą aktyviems mokytojams 
juk užduoda mokiniai. Mokiniai, kurie 
muziką pasirinko savo KELIU. Taigi ir vėl 

ruošiamės įvairiausiems koncertams, 
konkursams, ir vėl skubame ...

Tačiau labai norisi sustoti ir pasi-
džiaugti, kad ir praėjusiais 2009–2010 
mokslo metais fortepijono klasėje įvyko 
daug reikšmingų ir svarbių įvykių, nes 
Kauno I–osios muzikos mokyklos mo-
kiniai labai aktyviai ir gausiai dalyvavo 
įvairiausiuose koncertuose, konkursuo-
se, festivaliuose. 

Jau rugsėjo pabaigoje, nelaukdami 
kol prasides šalčiai ir lietūs, fortepijono 
klasės mokiniai kartu su mokytojais iš-
vyko į koncertinę kelionę. Kiekvienais 
metais Druskininkuose, M.K.Čiurlionio 
namuose, jaunieji pianistai, atlikdami 
M.K.Čiurlionio, jo sesers J.Čiurlionytės ir 
kitų lietuvių kompozitorių kūrinius, pa-
žymi didžiojo kompozitoriaus gimtadie-
nį. Jau nusistovėjusi tradicija, kad kon-
certą veda mokytoja Rima Eigirdienė, 
kuri klausytojams papasakoja daugybę 
įvairiausių istorijų apie mažajį Kastuką 
(M.K.Čiurlionį), taip padėdama jaunie-
siems atlikėjams suprasti, pajausti, o pri-
sėdus prie fortepijono ir prisiliesti prie 
kompozitoriaus kūrybos.

O pirmasis konkursas fortepijono 
klasėje naujaisiais mokslo metais buvo 
kompozitoriaus K.Černi etiudų kon-
kursas. Ir jeigu vasarą mokinių pirštu-

kai atostogavo, tai pradėjus mokytis 
etiudus, jie tikrai prisiminė įvairiausios 
technikos pasažus (konkursui ruošėsi 32 
jaunesniųjų 3–4 klasių mokiniai, iš kurių 
laureatais tapo 19 mokinių, ir 18 vyres-
niųjų 6–7 klasių mokinių, iš kurių laure-
atais tapo 9 mokiniai). Pirmo pusmečio 
pabaigoje įvyko šventinis Kalėdinis for-
tepijono klasės mokinių koncertas.

Iš karto po Naujųjų metų nuaidėjo 
IX–asis respublikinis jaunųjų pianistų 
festivalis–maratonas. Dėl didelio moki-

nių sergamumo gripu 
jis buvo nukeltas iš lap-
kričio į sausio mėnesį. 
Taigi sausio 16 d. nuo 12 
val. net aštuoniose Kau-

no miesto salėse skambėjo fortepijono 
muzika. Šiame jaunųjų pianistų mara-
tone dalyvavo net 32 mūsų mokyklos 
mokiniai. Kauno festivalis atnešė daug 
džiaugsmingų ir prasmingų akimirkų ne 
tik mokytojams ir mokiniams, bet ir jų 
tėveliams, kurie lydėjo savo vaikus į kon-
certą ir klausėsi jų grojimo.

Vasario mėnesį mūsų mokykloje 
vyko V–asis tarptautinis muzikos moky-
klų konkursas „Jaunasis koncertmeiste-
ris“, išaugęs iš tarpmokyklinio konkurso. 
Kas dvejus metus vykstančiame tarptau-
tiniame renginyje jau dalyvavo per 130 
dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir svečių 
iš užsienio šalių. „Jaunojo koncertmeis-
terio” konkursas svarbus Lietuvos ir kitų 
šalių atlikėjams, jų pedagogams ir klau-
sytojams. Kurti gerą konkurso nuotaiką 
padeda žymūs Lietuvos menininkai, 
specialių prizų steigėjai: Kauno valstybi-
nis muzikinis teatras, Kauno valstybinis 
dramos teatras, Lietuvos muzikų sąjun-
ga. Džiugu ir tai, jog visi konkurso daly-
viai apdovanojami diplomais, atminimo 
dovanėlėmis, pagerbiami jų pedagogai 
ir iliustratoriai, na, o konkurso diploman-
tams ir laureatams įteikiami meno dirbi-
niai, natos, muzikos kompaktinės plokš-
telės. Tai išskirtinis renginys, savo tikslais 
ir uždaviniais siekiantis atkreipti dėmesį 
į koncertmeisterio profesiją. Jame pui-
kiai pasirodė ir I vietos laureatais tapo 

Lukas Gedvilas su kompozitoriaus B.Dvariono 
anūku Justu po konkurso

Gediminas Mačys “Jaunojo koncertmeisterio 
konkurse” akompanavo

violončelininkui Sauliui Bartuliui

Dominykas Meištas su Capdeperos meru ir konkurso vertinimo komisijos nariais 

D.Meištas su mokytoja E.Matulioniene

Barbora Rudgalvytė ir Diana 
Jasilionytė su mokytoja Svet-

lana Mažeikiene Paryžiuje

Gediminas Mačys (mokyt. V.Čižienė), 
Lukas Gedvilas (mokyt. R.Blebaitė), Urtė 
Cinelytė (mokyt. R.Blebaitė). II vietą pel-
nė Goda Palskytė (mokyt. S.Mažeikienė), 
III vietas – Živilė Kudirkaitė (mokyt. 
L.Kepežinskienė) ir Austėja Staniunai-
tytė (mokyt. E.Sadauskaitė–Gerulienė). 
Diplomantėmis tapo Milda Staniulytė 
(mokyt. L.Kepežinskienė) ir Greta Žu-
kauskaitė (mokyt. S.Mažeikienė)

Linksma mūsų mokyklos tradici-
ja yra tapęs respublikinis vaikų džiazo 
muzikos festivalis. Jame tiek daug no-
rinčių dalyvauti, kad net reikia surengti 
džiazo muzikos vakarą–koncertą, kurio 
metu atrenkami patys geriausieji į džia-
zo festivalį. Šiemet jo laureatais tapo 
solo fortepijonu groję Viltė Zabielaitė 
(mokyt. E.Sadauskaitė–Gerulienė), Au-
rimas Elertas (mokyt. V.Grigaitienė) ir 
fortepijoniniai trio – Rūta Apanavičius, 
Povilas Gurskas, Gabija Navickaitė (mo-
kyt. R.Bimbaitė) bei Martynas Bacevi-
čius, Emilija Gradauskaitė, Austėja Žum-
bakytė (mokyt. J.Žemaitytė, V.Čižienė, 
J.Snudaitienė).

Mokykloje nuolatos rengiami temi-
niai, įvairių kompozitorių jubiliejams 
skirti koncertai. Praeitais mokslo metais 
vyko J.S.Bacho ir P.Čaikovskio kūrinių 
koncertas. Jame dalyvavo 20 fortepijono 
klasės moksleivių.

Ypač malonia tradicija yra tapę kon-

certai–susitikimai su kompozitoriais. 
Juos organizuoja fortepijono klasės va-
dovės K.Baltušienė ir J.Žemaitytė. Kovo 
mėnesį mokyklos didžiojoje salėje vyko 
kompozitoriaus Vladimiro Majorovo kū-
rinių koncertas “Vaikystės akimirkos”, ku-
riame dalyvavo 23 jaunesnių ir vyresnių 
klasių mokiniai. Ir visi jie buvo nepapras-
tai nuoširdžiai pasveikinti kompozito-
riaus. Visiems koncerto dalyviams buvo 
labai malonu leistis kartu su kompozi-
toriumi į prisiminimus, kaip gimė visi 
jaunųjų pianistų atlikti kūriniai, gauti 
vertingų pastabų ar pagyrimų iš paties 
autoriaus.
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Emilis Vėlyvis, Adrija Čepaitė, Dovydas Liut-
kus ir Vygantas Leliuga po „Flame“ konkurso 

Paryžiuje

Capdeperos konkurso dalyviai 
G.Narauskaitė, G.Valaitytė, P.Kleizaitė, 

D.Meištas ir V.Leliuga, ką tik išlipę iš lėktuvo 
Palma de Mallorca oro uoste

Marktoberdorfo fortepijoninių ansamblių konkurso laimėtojai Drezdeno senamiestyje

 „Flame“ konkurso I vietų laimėtojai 
E.Vėlyvis, D.Liutkus, A.Čepaitė

Liucija Borkertaitė ir Alvija Briliūtė

Pavasarį įvyko jau tradicija tapęs 
koncertas, skirtas Mamos dienai. Jame 
dainavo jaunesniųjų fortepijono klasių 
mokinių choras (mokyt. J.Dubickas), po 
to jaunieji pianistai pasveikino savo ma-
mytes fortepijonu atliktais kūrinėliais.

Kauno I–ojoje muzikos mokykloje 
kasmet vyksta Šeimyninio muzikavimo 
koncertas, kuriame gausiai dalyvauja ir  
fortepijono specialybės moksleiviai.

Labai smagu pasidžiaugti, kad 
moksleiviai savo mokyklai atsakingai 
atstovauja ir Kauno miesto bei respu-
blikiniuose festivaliuose ir konkursuose: 
XVII–ajame Kauno m. muzikos moky-
klų lietuvių kompozitorių kūrinių fes-
tivalyje „Lietuviška gaida“, kuris vyko 
Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės 
muziejuje, mokyklai atstovavo Karoli-
na Barčius (mokyt. K.Baltušienė), Ieva 
Pankevičiūtė (mokyt. R.Eigirdienė), Ge-
diminas Mačys (mokyt. V.Čižienė), Pau-
lina Kleizaitė ir Vaidas Leliuga (mokyt. 
R.Rasimavičienė), Orestas Vagusevičius 
(mokyt. J.Žemaitytė), Urtė Andriuškevi-

čiūtė (mokyt. L.Kepežinskienė).
Balandžio mėnesį Trakuose vykusia-

me festivalyje „XX a. muzika“ dalyvavo 
mokytojos Z.Sivakovos mokinė Rūta Že-
kevičiūtė.

Kauno miesto festivalyje ,,Muzikuoja-
me šeimoje“ mūsų mokyklos mokinių an-
samblis – Kasparas ir Jonas Morkūnai (mo-
kyt. R.Blebaitė) apdovanoti kaip geriausias 
vienos kartos šeimyninis ansamblis.

Birželio mėn. vyko IV tarptautinis 
konkursas ”Gradus ad Parnassum”. Tai 
vienas solidžiausių konkursų Lietuvoje, į 
kurį atvyksta labai stiprūs dalyviai iš įvai-
rių šalių. Šiame konkurse mūsų mokyklai 
atstovavo mokytojos R.Pečeliūnienės 
mokinės Kristina Jaganjan ir Agnė Čer-
niauskaitė. Malonu, kad Agnė buvo pa-
stebėta – ji tapo diplomante.

Ypač džiugu, kad gilias tradicijas tu-
rinčiame Nacionaliniame Balio Dvariono 
jaunųjų pianistų konkurse, saviraiškinio 
ugdymo katagorijoje (joje dalyvavo 
112 pianistų), tarp 19–os laureatų buvo 
ir mūsų mokyklos 6 kl. mokinys Lukas 
Gedvilas ( mokyt. R.Blebaitė). Lukui šie 
mokslo metai buvo labai darbingi ir kū-
rybingi. Jis ne tik daug koncertavo, bet ir, 
paskatintas muzikos istorijos mokytojos 
E.Valantinienės, sukūrė kūrinį fortepijo-
nui „Žalgirio mūšis“ (kompozicijos mo-
kytojas V.Bartulis). Šiais metais Lietuvos 
kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos (LMTA) kompozi-
cijos katedra ir Lietuvos autorių teisių 
gynimo asociacijos agentūra (LATGAA) 
inicijavo ir parengė I–ąjį moksleivių mu-
zikos kūrinių konkursą. Konkursui buvo 
pateikta daugiau nei 40 kamerinės mu-
zikos partitūrų, atsiųstų iš visos Lietu-
vos. Konkurso žiuri, kuriai pirmininkavo 
kompozitorius Ričardas Kabelis, į finalą 

atrinko 19 kūrinių dviejose mokyklinio 
amžiaus grupėse, iš kurių net 10 parašė 
“čiurlioniukai”. „Žalgirio mūšis“ iškovojo 
Lukui laureato vardą. Finalinis konkurso 
turas–koncertas vyko birželio 5 d. LMTA 
J.Karoso salėje, kur visi finalo dalyviai 
buvo apdovanoti diplomais ir lietuvių 
kompozitorių autorinėmis plokštelėmis. 
Be to, konkurso laureatams buvo įteikti 
specialūs LATGAA įsteigti prizai.

Vis labiau mokiniai domisi ansambli-
niu grojimu, kamerine muzika. Dažniau-
siai mokiniams ansamblinis grojimas do-
vanoja daug džiaugsmo ir norą mokytis, 
nes suteikia galimybę nugalėti įtampą, 
scenos baimę ir susidraugauti su partne-
riais. Lietuvoje nuolat rengiami įvairaus 
lygio ir skirtingo pasiruošimo reikalau-
jantys festivaliai, konkursai, tad visi gali 
išmėginti savo jėgas.

Lietuvoje vykusiuose tarptautiniuo-
se kamerinių ansamblių konkursuose 
sėkmė lydėjo Alviją Briliūtę (mokyt. 
R.Bimbaitė). Ji tarptautiniame kamerinių 
ansamblių konkurse Anykščiuose pelnė 
III vietą, o tarptautiniame kamerinių an-
samblių konkurse Alytuje – II vietą.

Pirmajame respublikiniame fortepi-
joninių ir įvairios sudėties instrumenti-
nių ansamblių festivalyje ,,Muzikos šaly-
je“, kuris vyko J. Naujalio menų gimnazi-
joje sėkmingai pasirodė Lukas Gedvilas 
– tapo laureatu (mokyt. R.Blebaitė). An-
drėja Čebatavičiūtė ir Milda Staniulytė 
(mokyt. R.Eigirdienė, L.Kepežinskienė) 
bei Alvija Briliūtė (mokyt. R.Bimbaitė) 
tapo diplomantėmis. Julija Bagdonavi-
čiūtė (mokyt. R.Pečeliūnienė) grodama 
su stygininkų ansambliu (vad. Kristina 
Katavičiūtė–Kuzminovienė), VI–ajame 
jaunųjų atlikėjų žiemos styginių instru-
mentų konkurse Trakuose užėmė III vie-
tą. O Baltijos šalių vaikų ir jaunimo mu-
zikos festivalyje „Gintarinė gaida“, kuris 
vyko Panevėžyje, pelnė laureatų vardus.       

Kovo mėnesį Utenoje vyko tarptau-
tinis fortepijoninių ansamblių festivalis–
konkursas ,,Muzikinės akimirkos–2010“. 
Laureatais tapo Rūta Apanavičius, Povi-
las Gurskas, Gabija Navickaitė (mokyt. 
R.Bimbaitė). Diplomus pelnė Viktorija 
Čeponytė, Monika Jurgelionytė, Ma-
rius Lapinskas (mokyt. L.Petrauskienė, 
L.Kepežinskienė, R.Eigirdienė).

Elektrėnuose vykusiame jubiliejinia-
me X–ame respublikiniame fortepijoni-

nių ansamblių konkurse “Skambinu su 
draugu” Grand Prix laimėtojais tapo Indrė 
Sakalauskaitė, Lukas Gedvilas, Radvilė 
Ivoškaitė (mokyt. R.Bimbaitė, R.Blebaitė). 
Laureatais tapo Urtė Dovydaitytė, Dia-
na Gelmanaitė (mokyt. V.Čižienė), Rūta 
Apanavičius, Povilas Gurskas, Gabija 
Navickaitė (mokyt. R.Bimbaitė), Jus-
tinas Budrys, Ugnė Kubiliūtė (mokyt. 
R.Pečeliūnienė, E.Matulionienė), Karo-
lina Globytė, Kamilė Medeckytė (mo-
kyt. J.Snudaitienė, V.Grigaitienė), Agnė 
Černiauskaitė, Monika Griežytė (mokyt. 
E.Matulionienė, R.Pečeliūnienė), Paulina 
Akelytė, Lina Barkauskaitė, Živilė Kudir-
kaitė, Lukas Petraitis (mokyt. V.Čižienė, 
L.Kepežinskienė, L.Petrauskienė). Diplo-
mantais tapo Aistė Merfeldaitė, Neda 
Survilaitė (mokyt. J.Vaičiulienė), Mar-
tynas Bacevičius, Emilija Gradauskaitė, 
Austėja Žumbakytė (mokyt. J.Žemaitytė, 
V.Čižienė, J.Snudaitienė).

Mokiniai kaip visada nori savo jėgas 
išbandyti ir tarptautiniuose konkursuo-
se. Kai sutampa mokinio ir mokytojo 
noras kartu gilintis į muzikinės kūrybos 
paslaptis – tada atsiskleidžia muzikos 
grožis ir paties mokinio talentas bei no-
ras savo puikiai išmoktais kūriniais pa-
sidalinti su visais klausytojais. Muzikos 
keliai jau seniai nuvedė mokytojus ir jų 
mokinius į Italijoje, Vokietijoje, Ispanijo-
je, Graikijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse 
vykstančius konkursus, iš kurių daugelis 
jų grįžta pelnę aukštus įvertinimus, lau-
reatų vardus ir prizines vietas. Ir visa tai 
kompetentingų ir atsidavusių savo dar-
bui pedagogų dėka.

Tarptautiniame kamerinių ansamblių 
konkurse Marupėje (Latvija) Lukas Ge-
dvilas I kategorijoje užėmė II vietą (mo-
kyt. R.Blebaitė), H kategorijoje II vietą už-
ėmė Alvija Briliūtė (mokyt. R.Bimbaitė).  

Mokytojos Svetlanos Mažeikienės 10 
kl. mokinei Godai Palskytei mokslo me-
tai buvo itin sėkmingi: tarptautiniame 
konkurse Bielefeldo mieste Vokietijoje 
(trio sudėtyje su T.Jurkša ir K.Mažeika) ji 
laimėjo III vietą, o I tarptautiniame akor-
deonistų ir kamerinių ansamblių kon-
kurse Kozanėje (Graikija) pelnė I vietą. 
Tas pats trio grojo ir 2009 rugsėjo mėn. 
Vilniuje, LMTA vykusiame prof. A.Vyžinto 
80–mečio minėjime. 

I–ojo pusmečio pabaigoje į tarptau-
tinį “Simone Delbert–Fervier“ jaunųjų 

pianistų konkursą Prancūzijoje, Nicoje, 
išvyko gausus mokinių būrys. Domi-
nykas Meištas (mokyt. E.Matulionienė) 
pelnė I vietą, Redas Pociūnas (mokyt. 
R.Rasimavičienė) tapo II vietos laureatu,  
Emilis Vilimas (mokyt. R.Rasimavičienė) 
užėmė III vietą. Dalyvavo Ugnė Kubiliūtė, 
Miglė Gražytė (mokyt. E.Matulionienė), 
Paulina Kleizaitė, Greta Tamulevičiūtė 
(mokyt. R.Rasimavičienė). Mokytojoms ir 
mokiniams, jų žodžiais, labiausiai įsimi-
nė „nerealus organizatorių dėmesys, ku-
ris prasidėjo jau nuo pasitikimo oro uos-
te“. Mokytojos pasakojo, kad jų grupelė 
buvo apgyvendinta vienos mecenatės 
rezidencijoje, buvo pasirūpinta dalyvių 
maitinimu ir vežiojimu į konservatoriją, 
kurioje ir vyko konkursas. Rezidencijoje 
buvo 2 fortepijonai (vienas iš jų žydros 
spalvos), kuriais mūsų jaunieji pianistai 

galėjo groti kiek tik norėjo. Vaikams labai 
įsiminė Nicos grožis: pėsčiųjų alėja palei 
jūrą iki pat uosto, istoriniai paminklai, 
bažnyčios, senovinės kapinės, kurios pri-
minė muziejų. Laureatų koncertas vyko 
„Akropolyje”. Tai didesnis už mūsiškius 
pramogų centras, skirtas koncertams, 
kinui, parodoms ir kitiems kultūriniams 
renginiams. “Tokioje didžiulėje salėje 
niekada daugiau neteko koncertuoti...“, 
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Tarptautinio konkurso „Italia Award 2010“ laureatai iš Kauno I muzikos mokyklos, Veiverių 
A.Kučingio ir Kaišiadorių meno mokyklų

Kauno I muzikos mokyklos mokinius – 2009 m. tarptautinių konkursų Grand Prix ir I vietų laimėtojus – bei jų pedagogus
 sveikino LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.        Džojos Barysaitės nuotr.

– sakė mokytoja E.Matulionienė. Beje, 
abi mokytojos ir šį rudenį vyko į tą patį 
konkursą ir vėl grįžo su laimėjimus pel-
niusiais mokiniais. 

Vasario mėn. į X–ąjį tarptautinį 
A.Skriabino pianistų konkursą Paryžiuje 
buvo išvykusi mokytoja S.Mažeikienė su 
savo mokinėmis. Abi mergaitės puikiai 
pasirodė ir pelnė prizines vietas: Barbora 
Rudgalvytė – I vietą, Diana Jasilionytė – III 
vietą. Kitos dvi mokytojos S.Mažeikienės 
mokinės – Ugnė Stulpinaitė ir jos sesutė 
Ieva – dalyvavo V.A.Mocarto vardo V–
ajame tarptautiniame konkurse Romoje. 
Ugnė užėmė II vietą, o Ieva tapo diplo-
mante.

„Flame“ konkurse Paryžiuje sė-
kmingai pasirodė ir prizines pirmąsias 
vietas užėmė Emilis Vilimas (mokyt. 
R.Rasimavičienė) ir Dovydas Liutkus bei 
Adrija Čaplikaitė (mokyt. E.Matulionienė), 
o II vietą pelnė Vygantas Leliuga (mokyt. 
R.Rasimavičienė). Konkurse buvo jaučia-
mas didelis dėmesys visiems dalyviams, 
laureatų koncertas vyko Paryžiaus me-
rijoje. O po konkurso grįžus namo laukė 
siurprizas – padėkos laiškas už labai gerą 
pasirodymą ir suvenyrai vaikams – kom-
paktinės plokštelės ir raktų pakabukai su 
didžiausiais linkėjimais.

Gegužės mėn. Ispanijoje, Capdepera 
mieste Maljorkoje, vyko VIII–asis tarp-
tautinis pianistų konkursas. Jame mūsų 

mokyklai atstovavo ir puikiai pasirodė 
mokytojos E.Matulionienės mokiniai 
D.Meištas (I vieta) ir Gintarė Valaitytė 
(III vieta). Garbės diplomą pelnė Pauli-
na Kleizaitė (mokyt. R.Rasimavičienė). 
Konkurse dalyvavo Vaidas Leliuga, Goda 
Narauskaitė. Lietuvoje šis konkursas dar 
nėra plačiai žinomas, iš Lietuvos vyko 
tik mūsų mokyklos mokiniai. Tai labai 
prestižinis, turintis dosnius remėjus kon-
kursas, tad jo žiuri galėjo skirti solidžias 
pinigines premijas. D. Meištas, vieninte-
lis laimėjęs I vietą, gavo beveik 400 eurų 
premiją. Gintarė Valaitytė už III vietą 
gavo 175 eurus, nes dalinosi ta vieta su 
kita trečios vietos laimėtoja. Visi kon-
kurso dalyviai gavo po kuprinę, puodelį, 
rašiklį ir marškinėlius bei kepuraitę su 
konkurso simbolika. Iš konkurso repor-
tažus rodė net per Ispanijos nacionalinę 
televiziją. Visiems dalyviams labai patiko 
nuostabi gamta, puikios gyvenimo sąly-
gos. 

Praeiti mokslo metai mokytojos E. 
Matulionienės mokiniui D.Meištui buvo 
ypač kūrybingi ir sėkmingi. Dominykas 
laisvalaikiu anksčiau šoko liaudies šo-
kius, o dabar lanko karate treniruotes, 
nes mano, kad tai lavina fizinę formą ir iš-
tvermę, kurios taip reikia grojant. Mėgs-
ta atlikti baroko, romantizmo epochos 
kūrinius. O ypač jį žavi kūriniai, kuriuose 
daug techninių iššūkių. Dėl ypatingo 

laimėjimo ir įvertinimo Dominykui la-
biausiai įsiminė Capdeperos konkursas: 
komisijos nariai labai gyrė ir pranašavo 
puikias perspektyvas. Ispanijos naciona-
linė televizija transliavo reportažą, o jo 
atliktus kūrinius įrašė ir įdėjo į Youtube’ą. 
Taip pat pernai balandžio mėn. Domi-
nykas grojo tarptautiniame jaunųjų at-
likėjų festivalyje  „Kaunas 2010” Kauno 
filharmonijoje. 

Gegužės mėn. Vokietijoje, Markto-
berdorfe, vykusiame VII tarptautiniame 
fortepijoninių ansamblių 6 ir 8 rankomis 
konkurse dalyvavo net 6 mūsų mokyklos 
ansambliai ir visi užėmė prizines vietas. 
I vietas pelnė R.Apanavičius, P. Gurs-
kas, G.Navickaitė (mokyt. R.Bimbaitė), 
M.Bacevičius, E.Gradauskaitė, A.Žum-
bakytė (mokyt. J.Žemaitytė, V. Či-
žienė, J.Snudaitienė) bei P.Akelytė, 
L.Barkauskaitė, Ž.Kudirkaitė, L.Petraitis 
(mokyt. V. Čižienė, L.Kepežinskienė, L.Pe-
trauskienė). II vietas pelnė V.Čeponytė, 
M.Jurgelionytė, M.Lapinskas (mo-
kyt. L.Petrauskienė, L.Kepežinskienė, 
R.Eigirdienė), L.Gedvilas, R.Ivoškaitė, 
I.Sakalauskaitė (mokytojos R.Blebaitė, 
R.Bimbaitė), Mantas Balaišis, Viktorija  
Dabušinskaitė, Kristina Stroputė (mo-
kyt. R. Blebaitė, K. Stroputė). Po tokio sė-
kmingo pasirodymo visi kartu aplankė 
Bavarijos krašto įžymybes: garsųjį Etalio 
vienuolyną, Noišvanšteino pilį (Schloss 
Neuschwanstein) – vieną gražiausių 
pilių Vokietijoje, pastatytą Bavarijos ka-
raliaus Liudviko II 1869 metais ir dažnai 
vadinamą „pasakų pilimi“ ar „baltaja gul-
be“, bei Linderhofo rūmus – mažiausius, 
bet pačius prabangiausius karaliaus Liu-
dviko II rūmus, dar vadinamus “Mažuoju 
Versaliu”, kuriuose yra ir teatras po žeme 
– milžiniška grota su dirbtiniais stalakti-
tais ir dirbtiniu požeminiu “Gulbių ežeru” 
(vanduo jame buvo šildomas net iki 30 
laipsnių). Būtent šiame teatre įvyko Va-
gnerio operos „Tanhoizeris“ pirmosios 
scenos inscenizacija. Vaikai buvo suža-
vėti Bodeno ežero kraštovaizdžiu, pui-
kiai pramogavo atrakcionų parke.

Kai jau daugelis mokinių, baigę 
mokslo metus, birželio mėnesį pradė-
jo atostogauti, nemažas būrys pianistų  
išvyko į Italiją, kur Pineto mieste vyko 
tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas. 
Jame sėkmingai pasirodė visi jaunieji 
atlikėjai. Grand Prix pelnė net dvi mo-

kinės: B kategorijoje – Karolina Globytė 
(mokyt. J.Snudaitienė) ir C kategorijoje – 
Alvija Briliūtė (mokyt. R.Bimbaitė). I vietų 
laureatų diplomus A kategorijoje pelnė 
Daniela Natale (mokyt. T.Zubauskaitė), 
Vytautas Oniūnas (mokyt. D.Bidvienė), B 
kategorijoje – Paulius Vaicekauskas (mo-
kyt. E.Sadauskaitė–Gerulienė), Vykintas 
Maziukas, Urtė Kasparavičiūtė (mokyt. 
J.Vaičiulienė), C kategorijoje – Orestas 
Vagusevičius (mokyt. J.Žemaitytė). II 
vietos diplomą gavo Roberta Matiženok 
(mokyt. J.Vaičiulienė). Ansamblių kate-
gorijoje dalyvavo fortepijoninis trio – 
Vykintas Maziukas, Urtė Kasparavičiūtė, 
Aušra Kapustinskaitė. Jie pelnė II vietą. 
Labai smagu pažymėti, kad šiame kon-
kurse fortepijono žiuri komisijos nare 
buvo Kauno I muzikos mokyklos moky-
toja ekspertė Rasa Blebaitė.

Aktyvūs mokslo metai buvo ir išplės-
tinio muzikinio ugdymo fortepijono kla-
sės mokiniams. Praeitais mokslo metais 
šią klasę baigė 30 mokinių, iš jų – 10 pia-
nistai. Daugelis iš jų aktyviai koncertavo. 
Jau pirmąjį mokslo metų pusmetį  Elena 
Dambrauskaitė (mokyt. R.Bimbaitė) trio 
sudėtyje su M.Midvikyte, M.Labučiu lai-

mėjo I vietą tarptautiniame konkurse 
Bielefeldo mieste Vokietijoje. Į jaunųjų 
atlikėjų konkursą Val Tidonėje (Italija) 
vyko mokinys Mantas Žukauskas (mo-
kyt. R. Bimbaitė). Jis, grodamas kartu su 
stygininkų ansambliu (mokyt. L. Krivai-
tienė), pelnė III vietą. Šis ansamblis taip 
pat dalyvavo ir jaunųjų atlikėjų kame-
rinių ansamblių festivalyje Grenoblyje 
(Prancūzija).

L.Barkauskaitė, Ž.Kudirkaitė, P. Akely-
tė bei L.Petraitis (mokyt. L. Kepežinskienė, 
V.Čižienė, L.Petrauskienė) tobulino savo 
fortepijoninio meistriškumo įgūdžius 
XIX tarptautiniame jaunųjų muzikų fes-
tivalyje „Kaunas–2010“, kuris vyko Kauno 
filharmonijoje. Šis fortepijoninis ansam-
blis dalyvavo pianisto prof. P. Geniušo 
vedamose atvirose pamokose. J.Naujalio 
muzikos gimnazijoje vykusiame X–aja-
me Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 
styginių instrumentų festivalyje ,,Arco“ 
10 klasės mokinė U.Andriuškevičiūtė 
(mokyt. L.Kepežinskienė) akompanavo 
smuikininkų ansambliui. O balandžio 
mėnesį Kauno filharmonijoje tradiciš-
kai vykusiame Kauno muzikos moky-
klų mokinių koncerte „Pavasario žais-

mas“, skirtame Žalgirio 600–osioms 
metinėms, mūsų mokyklos fortepijono 
klasei atstovavo E.Mažuknaitė (mokyt. 
L.Kepežinskienė) ir J.Bagdonavičiūtė 
(mokyt. R.Pečeliūnienė).

Štai tokie buvo 2009–2010 mokslo 
metai mūsų mokyklos pianistams.

Daugelis vaikų yra tapę įvairiausių 
konkursų, festivalių nugalėtojais. Tačiau 
pats didžiausias laimėjimas – tai Muzika, 
kuri tapo jų likimu. O tūkstančiai moks-
leivių, prisilietę prie Muzikos, kokioje 
srityje jie ateityje bedirbtų, visam gyve-
nimui liks kūrybiški ir meniški žmonės. O 
kur kūryba ir meniškumas, ten – Meilė ir 
Grožis. Tai – Muzikos kelias, kuriuo eida-
mi suteikiame džiaugsmą kitiems ir pra-
turtėjame patys... 

Už pagalbą rengiant straipsnį dėkoju 
jaunesniųjų fortepijono klasių vadovei 
J.Žemaitytei, vyresniųjų fortepijono klasių 
vadovei K.Baltušienei, ansamblinio groji-
mo klasės vadovei T.Zubauskaitei, išplės-
tinio muzikinio ugdymo klasės vadovei 
R.Bimbaitei. 
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SUSITIKIME 
METŲ IR GARSŲ 
MOZAIKOJE
Zoja KAIRIENĖ,
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

O Dieve, kiek daug Tu žmogui duodi:
Kūrėjo dvasią ir sparnus,
Spalvingą džiaugsmo ir skausmų mozaiką,
Jausmų galybę ir sapnus...
Išmokyk, Dieve, visą tai paimt, pamilt ir padalint kitiems.
Padėk surinkt, neišbarstyti...
Ir žemėje, ramybės ilgesy,
Švelnus harmonijos akordas suskambės.

Jubiliejiniai metai... Atrodo, taip ne-
seniai tėvelis pirmą kartą mažąją dukrelę 
Ritutę atvedė į vaikų muzikos mokyklą, o 
jau prabėgo dešimtmečiai – J.Gruodžio 
aukštesnioji muzikos mokykla, Konser-
vatorija (dabar LMTA), pirmosios sava-
rankiškos pedagoginės pamokos. Moki-
niai keitė mokinius, koncertai, konkursai, 
augo ir stiprėjo pedagoginė patirtis, gi-
lėjo žinios, skyriaus vedėjos darbas.

Taip nejučia atėjo branda – 50–metis 
ir jubiliejinis A. Kačanausko muzikos mo-
kyklos mokytojos metodininkės Ritos 
Juknevičienės „Susitikime metų ir garsų 
mozaikoje“ koncertas.

... Gražų žiemos vakarą mes, kolegos, 
skubėjome į svetingus Menininkų na-
mus. Mus pasitiko pilna salė laukiančių 
koncerto klausytojų, mokinių, jų tėvelių, 
mokytojų, artimųjų šilti žvilgsniai, gėlių 
puokštės, rožės, lelijos... Salėje vyravo 
šventiška, pakili nuotaika.

Koncerto pradžioje maloniai nuteikė 
jubiliatės mokytojos R.Juknevičienės iš-
sakyti žodžiai ir  kompozitoriaus V.Belini 
kūrinys „Malda“, kurią atliko kolegės – 
dainininkė Giedrė Virbickienė ir fleitinin-
kė Ilona Štaraitienė, akompanavo pati 
jubiliatė. O vedė koncertą šmaikštusis 
muzikologas, A. Kačanausko muzikos 

mokyklos mokytojas Julius Kuzinas. „Vis-
kas dėliojasi mozaikose“, – kalbėjo muzi-
kologas, – ir nežinai, kokia ji susidėlios. 
Šis vakaras – lyg koncerto mozaikos ir 
jubiliatės mokytojos gerųjų savybių ats-
pindys“.

O mozaika dėliojosi, išties, paprastai 
ir lengvai, iš gražiai atliekamos muzikos, 
iš jubiliatės švelnumo, gerumo, jos be-
tarpiško bendravimo su koncerto sve-
čiais. Suskambo trapus, švelnus G.Fore 
opusas „Drugelis ir gėlelė“. Į salę nuvilni-
jo mokytojos I.Štaraitienės pučiami flei-
tos ir mokytojos G.Virbickienės dainuo-
jamos melodijos garsai, palydimi jautriai 
akompanuojančios jubiliatės.

Mozaiką dėliojo 2 klasės mokinys 
Emilis Čeida, atlikdamas ugningąjį “Fla-
menko”, 4 klasės mokinė, daugkartinė 
konkursų nugalėtoja Čekijoje, Italijo-
je, Lietuvoje Silvija Leonzio, atlikdama 
B.Dvariono Valsą g–moll ir kompozi-
torės A.Nazirovos Preliudą h–moll, Ga-
brielės Stankevičiūtės ir Viltės Bučytės 
fortepijoninis ansamblis, paskambinęs 
N.Smirnovos “Brazilų karnavalą”.

Buvusi mokytojos mokinė, dabar 
„Santaros“ gimnazijos moksleivė Emi-
lija Sakavičiūtė, daugkartinė konkursų 
dalyvė ir laureatė Italijoje, Prancūzijoje, 
Lietuvoje bei dviejų Grand Prix laimė-
toja, pasveikino savo buvusią mokytoją 
F.Mendelsono Preliudija h–moll. „Jau-
tėsi, kad muzika atlieka svarbų vaidmenį 
Emilijos gyvenime, kad neveltui praleis-
ta tiek daug laiko prie instrumento, kad 
tas poreikis muzikuoti tvirtai įaugo į jos 
gyvenimą“,– pastebėjo vakaro vedėjas. 
Klausytojai negailėjo plojimų ir tempe-
ramentingai įsipynusiai į garsų ir metų 
mozaiką kompozitoriaus Ž.Bize ištraukai 
iš operos “Karmen“, kurią atliko fortepijo-
ninis Emilijos Sakavičiūtės ir Noros Mara-
zaitės duetas. Jaunoji pianistė Nora, taip 
pat buvusi mokytojos mokinė, toliau 
sėkmingai tęsia mokslus M.K.Čiurlionio 
nacionalinėje menų mokykloje.

„Mozaikos metų ir garsų dėlionėje 
atsirado naujų spalvų spektras. Esame 
naujo kūrinio premjeros liudininkai, 
– kalbėjo vedantysis.  – Tai mokytojos 
R.Juknevičienės sukurtas kūrinys “Kalnai 
ir paukštė“. Mokytoja labai norėjo, kad 
buvusi jos mokinė pagrotų su savo vai-
kais, kurie taip pat mokosi pas mokytoją 
R.Juknevičienę. Ji ilgai ieškojo tinkamo 

kūrinio, bet nerado. Kilo mintis pačiai 
sukomponuoti.“ Šiandien jį ir atliko for-
tepijoninis trio, pati pirmoji mokytojos 
mokinė Daiva Masaitytė ir jos vaikai 
Linas ir Silvija. Skambėjo lėta, didinga, 
nuostabia ramybe dvelkianti muzika.“Iš 
kur tas gebėjimas kurti? – susimąstė mu-
zikologas J.Kuzinas.  – Pasirodo, jis kyla 
iš žinomų muzikų Padleckių giminės. Ri-
tos tėvelis kilęs iš didelės šeimos, kurioje 
augo devyni vaikai. Visas Pavetavos kai-
mas pažinojo šią šeimą kaip balsingus 
muzikantus. Nei viena šventė, vestuvės, 
krikštynos, laiduotuvės neapsieidavo be 
Padleckių. Kaimas žinojo, kad Padleckiai 
moka giedoti trimis, net keturiais balsais. 
Iš šitokios muzikalios šeimos išaugo trys 
profesionalūs muzikantai. Vienas tėvelio 
brolis tapo vargonininku, kitas Juozas 
Padleckis–Indra – kompozitorius, diri-
gentas, dainininkas, o mokytojos Ritos 
tėvelis baigė chorvedybą. Tėvelis visą 
gyvenimą paskyrė muzikai, mokė vaikus 
suprasti ją vidurinėje mokykloje, organi-
zavo ir vadovavo pučiamiesiems orkes-
trams, dirbo chorvedžio darbą. Kaune 
subūrė politkalinių ir tremtinių chorą 
“Laisvės kovų dainos“. Neseniai išleista 
jo paties parengta knyga, kurioje sudėti 
Ritos tėvelio būtent šiam chorui sukurti 
kūriniai ir aprašyta visa choro gyvavimo 
istorija.“

Naujomis, netikėtomis spalvomis 
suskambo garsų mozaika, dėliojama 
buvusio mokytojos mokinio Eimanto 
Gaulės – jo paties savarankiškai paruoš-
ta F.Šopeno Baladė g–moll. „Įdomus 
Eimanto muzikinio gyvenimo kelias, – 
pasakoja muzikologas J. Kuzinas. – Pas 
mokytoją R.Juknevičienę Eimantas mo-
kėsi ketverius metus. Išlaikęs keliamąjį 
egzaminą, jis nutarė, kad jam užtenka 
mokytis, ir metė muzikos mokyklą. Dar 
bandė kelis kartus pratęsti mokymąsi, 
bet pritrūko valios. Bėgo laikas, metai 
keitė metus, Eimantas užaugo, ir pa-
mažu sugrįžo troškimas muzikuoti, ką 
mes šiandien ir išgirdome. Šiuo metu jis 
Kauno kolegijoje studijuoja farmacijos 
mokslus, bet mokytojos R.Juknevičienės 
nuo vaikystės diegta meilė muzikai išliko 
ir tapo vienu iš jo raiškos būdų, be kurio 
Eimantas jau negali gyventi“. Jo istori-
ja ir jaunatviškas, emocingas muzikinis 
sveikinimas sužavėjo klausytojus ir buvo 
palydėtas garsiais plojimais bei džiaugs-

mingais šūksniais.
Gražiai į metų mozaikos pynę įsiliejo 

buvusio mokytojos papildomo fortepi-
jono mokinio Raimondo Martinkėno, 
jau baigusio Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją, dabar berniukų chorinio dai-
navimo mokyklos “Varpelis“ mokytojo, 
kūrinys B.Brazdžionio žodžiais “Vaikystės 
takai“. Tuo labiau, kad jį atliko mokyto-
jos R.Juknevičienės vaikystės ir mokslo 
draugė, Kauno muzikinio teatro solistė 
Rita Preikšaitė, kuriai jautriai akompana-
vo pats R.Martinkėnas.

Vienas iš mėgstamiausių mokytojos 
Ritos Juknevičienės muzikavimo žanrų 
– fortepijoninis ansamblis. Tad ji su kole-
ge Žizele Stropute ne kartą koncertavo 
įvairiuose renginiuose miesto Filharmo-
nijoje, Menininkų namuose, mokykloje. 
Šį kartą duetas vaizdžiai ir išradingai at-
liko kompozitoriaus E.Sati „Dvi kriaušės 
formos pjeses fortepijonui“.

Pamažu koncertas artėjo prie pabai-
gos, ir metų bei garsų mozaikos dėlionę 
užbaigė įspūdingas, su įkarščiu ir ugne-
le atliktas A.Piaccollos kūrinys „1960 m. 
naktinis klubas“ ir „Adios Nonino“. Juos 
atliko seserų duetas – smuikininkė, Kau-
no 1–os muzikos mokyklos mokytoja 
Loreta Padleckytė–Krivaitienė ir pianistė 
Rita Padleckytė–Juknevičienė. Jų cha-
rizmatiškumas, ekspresyvumas suteikė 
koncertui daug žavesio, publika dėkojo 
ir džiaugėsi įtaigiu seserų muzikavimu, 
puikiu koncertu.

Išties, tai buvo be galo gražus, šiltas, 
nepakartojamas, jaunatviškas koncer-
tas, iš kurio nesinorėjo išeiti, norėjosi dar 
ir dar klausyti, gerti ore dvelkiantį geru-
mą. Ir visa tai – vieno žmogaus, mūsų 
mokytojos R.Juknevičienės meilės, pa-
stangų, pasiaukojimo vaisius.

Pasipylė gausybė sveikinimų. Mo-
kytoją 50–jo jubiliejaus proga sveikino 
jos mokiniai, jų tėveliai, kolegos, sve-
čiai. Dėkojo ir linkėjo stiprybės, profe-
sinės sėkmės, ilgo jaunatviškumo. “Šis 
vakaras ypatingas, – kalbėjo kolegė, 
A.Kačanausko muzikos mokyklos mo-
kytoja Živilė Elzbutienė. – Kauno meni-
ninkų namų salė buvo pripildyta atvirų, 
nevaržomų emocijų. Jų centre – mūsų 
kolegė Rita, kurios gražų jubiliejų šven-
čiame ją sveikindami. Tačiau puikiausią 
dovaną mums padovanojo pati jubilia-
tė, sėdusi prie fortepijono ir visus suža-
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Ilona Štaraitienė, Giedrė Virbickienė
 ir Rita Juknevičienė

Emilis Čeida

Viltė Bučytė ir Gabrielė Stankevičiūtė

Emilija Sakavičiūtė ir Nora Marazaitė
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SVEIKINAME KOLEGAS
Visų Kauno Aleksandro Kača-

nausko muzikos mokyklos forte-
pijono skyriaus mokytojų vardu 
sveikiname kolegę 

ZITĄ JUCIUVIENĘ 

SVEIKINAME KOLEGAS
vėjusi savo ryškia, artistiška asmenybe, 
puikiu ansambliniu muzikavimu. Man 
imponavo profesionalus mokinių paruo-
šimas, gebėjimas komponuoti.“

„Kūrybingą, emocionalią pianistę, ne-
abejingą žmogui ir aplinkai merginą jau 
prieš tris dešimtmečius įsidėmėjau gana 
pilkame Lietuvos valstybinės konserva-
torijos (dabar LMTA) neakivaizdininkų 
fone. Atvykusi dirbti į A.Kačanausko mu-
zikos mokyklą pastebėjau, kad anuomet 
įsidėmėta studentė tapo puikia mokyto-
ja, energinga organizatore, mėgstama 
ir gerbiama Kauno pianistų bendruo-
menės nare. Jubiliejiniame Ritos Jukne-
vičienės koncerte džiaugiausi, kad tiek 
daug nuveikta per tuos tris dešimtme-
čius, kad dar ryškiau atsiskleidė puikios 
muzikės ir pedagogės savybės. Rita – 
patikima kolegė, kurios tvirtą nuomo-

nę, sąžiningumą ir žmogišką padorumą 
ypač vertinu“, – dalinosi įspūdžiais LMTA 
docentė Jūratė Šleinytė.

„Vienas didis žmogus pasakė: „Dar-
bas – tai meilė, kuri tapo matoma“. Šian-
dien man didelė šventė, nes matau šią 
tavo meilę muzikai, tavo pasirinktai for-
tepijono mokytojos profesijai”, – džiau-
gėsi R. Juknevičienės pirmoji fortepijono 
mokytoja L. Kepežinskienė.

Renginio pabaigoje padėkos žodį 
tarė jubiliatė: „Esu laiminga, kad jūs visi 
atėjote į šventę. Susirinko žmonės, ku-
rie lydėjo mane nuo pirmųjų žingsnių 
iki dabar. Džiaugiuosi matydama savo 
tėvelį. Dėkoju savo pirmajai mokytojai 

Leokadijai Kepežinskienei, kuri įkvėpė 
meilę muzikai ir pedagoginiam darbui. 
Mokytojos šiluma ir meilė paveikė mane 
– aštuonmetę mergaitę, ir tada pasakiau: 
„Būsiu kaip mano mokytoja“. Svajonė iš-
sipildė. Dėkoju mokytojai Danutei Var-
nienei, kuri gilino supratimą muzikoje, 
vedė į aukštesnę muzikos pažinimo pa-
kopą. Esu dėkinga docentui Robertui 
Bekioniui – nepaprasto talento, plačios 
erudicijos, begalinės šilumos žmogui, 
kuris atskleidė man dar didesnes muzi-
kos ir jos išgavimo fortepijonu paslaptis. 
Dėkoju visiems mokiniams, nes jūs visi 
mane formavote, patys nejausdami, mo-
kydami vieni kitus.“ 

Kokia prasminga ir kilni bebūtų mo-
kytojo profesija – be meilės ji tuščia. Iš-
ties kolegės Ritos meilė yra kantri, ma-
loni ir nesibaigianti. Ją patiria ir maži, ir 
dideli. Kokie laimingi žmonės, esantys 
šalia jos. Sveikindami jubiliejaus proga 
linkime kolegei Ritai, kad išsipildytų tai, 
kuo plaka jos pačios širdis.

Mokytojos R.Juknevičienės pirmoji mokinė Daiva 
Masaitytė su dukra Silvija ir sūnum Linu

Rita Preikšaitė ir Raimundas Martinkėnas

Rita Juknevičienė ir Loreta Krivaitienė
Rita Juknevičienė ir jos mokytojai: 

L.Kepežinskienė, R.Bekionis, D.Varnienė

Mokytoja Zita Juciuvienė su mokiniais

Vaidas (mokyt. B.Rušėnienė), Eglė ir Linas Ališauskai su apdovanojimais po konkurso
 „Muzikuojame dviese“ su mokytoja Z.Juciuviene

Laureatų apdovanojimai Prezidentūroje. E.Ališauskaitė ir mokytoja Z.Juciuvienė 
su LR Prezidentu V.Adamkumi

Po kalėdinio koncerto

Konkurso ,,Muzikuojame dviese“ akimirkos. 
Skambina laureatės E.Ališauskaitė (mokyt. 

Z.Juciuvienė) ir R.Šulskutė (mokyt. J.Svidinskienė)

– jo 
jubiliejaus proga



56 57

2 0 1 0  m .  l a p k r i t i s   Nr.11

Energingai atlapojamos durys – bil-
dėdamas pasirodo ankstyviausias mo-
kinys: ugniaplaukis, garsiakalbis, atka-
klaus būdo septynerių padūkėlis. Susi-
pažinau, kai jam buvo treji. Nuo to laiko, 
prisipažinsiu, ne kartą mintyse pasigailė-
jau savęs. Esu įpratusi prie „efektingų“ jo 
pasirodymų. Šiandien – ne išimtis: į pa-
moką jis atvyko su „dama“. Stebiu, kaip 
neįprastai susikaupęs kažką sukužda už 
durų stovinčiai mergaitei ir garsiai ma-
nęs paklausia: 

–  Mokytoja, ar gali draugė čia pa-
laukti?

– Žinoma!  – sakau, nes gerai su-
prantu, kad jei atsakysiu neigiamai, ne-
matysiu nei „draugės“, nei savo mokinio 
(jau ne kartą fortepijono pamokas – o 
ir mane kartu, „pagal sąrašą“, – bandė 
iškeisti į animacinį serialą, futbolą, kom-
piuterį ir daugybę įdomesnių dalykų).

Už teisingą sprendimą esu apdova-
nojama: „kavalierius“ kimba į darbą: ne-
kalba, nesiginčija, nešūkauja, nesivaidija, 
nebėgioja (ir dar daug teigiamų „NE...“) 
– kaip įprasta –, bet klusniai vykdo „kvai-
liausius“ nurodymus, vėl ir vėl paprašy-
tas kartoja nepavykusias frazes… Triūsia 
kantriai ir savo kantrybės išteklių atžvil-
giu atlieka neįtikėtinai daug! 

Dar nepasibaigus pamokai jaučiu, 
kad „laikas spaudžia“, „reikalai laukia“ ir  
…išleidžiu jį namo. 

Matau plačia šypsena švytintį veidą: 
jis jaučiasi kompetentingas ir svarbus. 
Supažindinęs su „sava“ teritorija, padeda 
draugei apsirengti, su manimi persimeta 
keliais „dalykiniais“ sakiniais ir, taip pat 
energingai kaip atėjo, išeina. 

Jausmas dvejopas: „prakišau“ dalį pa-
mokos, bet neapleidžia nuojauta – išlo-
šiau didelį šansą ateičiai….

Jei žiūrėsime į situaciją reikliu nū-
dienos švietimo sistemos kontrolieriaus 
žvilgsniu, padariau štai ką: neužbaigiau 
pamokos (už ką pinigus valstybė moka?), 
nuolaidžiavau taisyklių laužytojui (reikė-
tų parodyti, kas čia “mokytojas”), ir aps-
kritai – ar reikia muzikos mokyklai tokių 
„nemotyvuotų“ mokinių? Juk papras-

čiau sumažinti, išbraukti, panaikinti... 
Daugelis mokytojų ne kartą sau atsa-

kinėjo į tokius ar panašius klausimus. Ne 
vieno iš jų patirtis byloja: ir aštraus cha-
rakterio vaikai gali būti neįprastai gabūs, 
įdomūs ir verti pastangų „išauginti“ juos 
draugais ir bendraminčiais. Dažnai girdi-
ma tiesa, kad mokytojas pirmiausiai turi 
mylėti vaikus, neleidžia tuo abejoti, ta-
čiau pasirodo, kad sėkmingam ugdymui 
ta „meilė“ turi būti padauginta iš žinių 
apie pedagoginio proceso dėsnius. 

Daug apie pedagogiką ir pedagogi-
nius santykius yra rašiusios žymios Lie-
tuvos XIX a. rašytojos švietėjos Marija 
Pečkauskaitė–Šatrijos Ragana; Gabrie-
lė Petkevičaitė–Bitė; Sofija Kymantaitė 
Čiurlionienė. Jų darbai „susišaukė“ su to 
meto Vakarų Europos humanistinėmis 
idėjomis ir dalinai yra aktualūs iki šiol, 
tačiau keičiantis visuomenei ir jos reika-
lavimams mokytojo profesijai, susifor-
mavo netgi nauja edukologijos ir peda-
goginės psichologijos tyrimų kryptis – 
mokytojo mąstysenos studijos. Tai rodo, 
kaip greitai keičiasi ir kokie nepatvarūs 
yra bet kokie „standartai“ pedagogikoje. 
XX amžiaus paskutiniaisiais dešimtme-
čiais atlikti tyrimai parodė, kad moky-
tojo vaidmuo nuo „ugdytinių poreikių 
nustatytojo ir sprendimų priėmėjo“ iš-
sirutuliojo iki požiūrio, kad mokytojas 
– prasmės kūrėjas, o jo darbas – tarpas-
meninė veikla, kurios galutinis tikslas – 
„kad ir ko būtų mokoma, svarbiau kurti 
ir paveikti tai, kas įtakoja mokinio kaip 
žmogaus formavimąsi“. Todėl keistokai 
atrodo kadais garsaus (ir plačiai žinomo) 
pedagogo A.S.Makarenkos samprota-
vimas: „Ugdytojas turi žiūrėti į ugdytinį 
ne kaip į tyrimų objektą (!), bet kaip į 
auklėjimo objektą“... Skamba nejaukiai, 
dvelkia „štampuotais“ sprendimais, su-
paprastintu požiūriu į vaiką. Ir nors mo-
kytojo asmenybė ir atsidavimas darbui, 
pasak H.Socket – būtini profesionalumo 
elementai tačiau... prisimenu retai var-
tojamą, bet labai svarbią sąvoką – „em-
patija“ (gr. empatheia – įsijautimas) bei  
E.I.Rogovo knygos „Mokytojo asmenybė: 

teorija ir praktika“ skyriaus pavadinimą: 
„pedagoginis bendravimas – ypatinga 
meno rūšis“. 

Kodėl visada, visais laikais buvo ir yra 
mokytojų, kuriuos myli, gerbia, prisime-
na, lanko ir kurie (tarsi būtų nesimokę ir 
nepatyrę tarybinės pedagogikos) suge-
bėjo ir sugeba į mokinį žiūrėti ne iš savo 
„didingos buveinės“ padebesiuose (kaip 
titanai ir mūzos), bet kaip lygiaverčiai 
(ir kartais klystantys!) žmonės, turintys 
daugiau žinių bei patirties ir nuoširdžiai 
norintys tuo dalintis. 

Pasak Rogovo, pedagoginio ben-
dravimo menas pasireiškia mokėjimu 
suprasti mokinio būseną, užmegzti as-
meninį santykį su juo. Čia pat jis remiasi 
A.Sent–Egziuperi: „... nėra nieko jaudi-
nančio labiau nei santykiai tarp žmonių“. 
Pasak C.Rogerso, „empatiškumą reikia 
suprasti kaip jautrumą besikeičiančiai 
kito žmogaus būsenai. Tai tarsi laikinas 
gyvenimas kito gyvenimu, buvimas 
jame nevertinant ir nesmerkiant“. Visi 
empatiją nagrinėję autoriai tvirtina, 
kad tai – svarbus žmonių, kurių darbas 
susijęs su pagalba kitiems (psichologų, 
medikų, mokytojų) asmenybės bruo-
žas, turintis lemiamos reikšmės profesi-
niam efektyvumui. Gebėjimas išklausyti 
ir priimti kitą be vertinimo, padedant 
išreikšti jam mintis, jausmus, norus, yra 
didžiausia dovana, kurią vienas žmogus 
gali dovanoti kitam. Empatiškas asmuo 
pasiners į kito problemas be išankstinių 
nuostatų, nepasitikėjimo. Tai jausminio 
subrendimo ženklas. Tuo pačiu pažymė-
tina, kad gebėjimas suvokti, priimti kitą 
dar nereiškia, kad reikėtų atsisakyti savo 
kriterijų ir vertybių. Mokytojo ir vaiko 
bendravimo pagrindas yra ir intelektinis 
bei emocinis jautrumas, o empatija – tai 
mokytojo charakterio savybė, padedanti 
reikštis meilės jausmui.

Empatija glaudžiai siejasi su sa-
vęs pažinimu. Norvegų mokslininkas 
R.Kvalsundas teigė, kad be savęs paži-
nimo empatija yra paviršutiniška, ben-
dravimas – tik „techniškas“. Negebantis 
įsisąmoninti savo jausmų žmogus negali 

METODINIAI STRAIPSNIAI

PEDAGOGINIS BENDRAVIMAS – 
YPATINGA MENO RŪŠIS Lina GRIGAITIENĖ, 

Garliavos meno mokyklos vyr. mokytoja

nuo jų atsiriboti ir suvokti kito žmogaus 
„lauko“, nepainiodamas jo su savuoju. 
Galima išskirti du savęs pažinimo etapus. 
Pirma, savo asmenybės ypatumų (verty-
bių, nuostatų, temperamento) pažinimą. 
Antra, gebėjimą „pagauti“, įsisąmoninti 
savo jausmus kiekvienu laiko momen-
tu, „čia ir dabar“. Savęs pažinimas ir ge-
bėjimas įsisąmoninti – būtini mokytojo 
profesijos reikalavimai. Daugelis autorių 
teigia, kad jausmų, kylančių bendraujant 
su mokiniais, tarp jų ir neigiamų, slopinti 
nereikia – juos reikia kontroliuoti. Išreikš-
damas savo jausmus mokytojas padeda 
mokiniams atpažinti reakciją į tam tikrą 
elgesį, o taip pat sudaro ir saugią aplinką 
reikštis mokinių emocijoms.

E.I.Rogovas teigia, kad jautresnės psi-
chikos mokytojai (kitaip nei galima būtų 
tikėtis) yra labiau linkę būti empatiški, ge-
riau suvokia savo jausmus ir geba atpa-
žinti juos kituose – kaip tik dėl įgimto jau-
trumo. Tačiau empatija yra lavinama psi-
chikos savybė, todėl dėti lygybės ženklo 
„jautrus – reiškia empatiškas“ negalima. 

Tampriai su empatija pedagogo pro-
fesijoje susiję lūkesčiai. Nuo jų priklauso 
mokinių pasiekimai, gebėjimai, elgesys. 
Tų vaikų, iš kurių tikimasi daugiau, re-
zultatai ir pasiekimai didesni nei tų, ku-
rių potencialios galimybės vertinamos 
blogai. Deja, mokytojų  lūkesčiai visa-
da daugiau ar mažiau komunikatyvūs. 
E.Czykwin nurodo būdus, kuriais nesą-

moningai perduodami lūkesčiai: „geri“ 
mokiniai sodinami arčiau, dažniau klau-
sinėjami, dažniau teigiamai atsiliepiama 
apie jų atsakymus, dažniau padedama 
užuominomis; „blogiems“ skiriama ma-
žiau laiko, jie rečiau pagiriami už teisin-
gą atsakymą, mokytojas rečiau šypsosi ir 
žiūri į akis „blogajam“. Toks elgesio mo-
delis neretai pačių mokytojų traktuoja-
mas kaip „auklėjimas“ (reikia pripažinti, 
greičiau jau pedagoginis štampas).

Kai mokytojai įsisąmonina, ko tikisi iš 
mokinių ir savo veiksmų kiekvienu mo-
mentu, jie gali elgesį kontroliuoti, jei ne – 
kyla pavojus, kad mokiniai bus veikiami 
lūkesčių, kurie nebūtinai yra adekvatūs, 
t.y. atitinkantys realius gebėjimus. Tuo-
met patenkama į „uždarą ratą“: lūkesčiai 
per dideli, mokiniai nesusidoroja, tampa 
„blogi“. Kartais vien psichologinė įtampa 
dėl keliamų reikalavimų lemia nesuge-
bėjimą įveikti užduotis, kurios šiaip jau 
nebūtų per sunkios. Būna, kad vaikai ap-
sišarvuoja „nepramušamu“ abejingumu.

Kam nežinoma situacija, kai prieš 
akademinius atsiskaitymus ar įskaitas 
mokytojui kyla spaudimas, norisi bėgioti 
iš kampo į kampą, balsas tampa spigus, 
o veidą iškreipia neviltis? Tuo tarpu „ka-
tastrofos“ kaltininkas sėdi papūtęs lūpas 
ir nuoširdžiai nesupranta, ko čia taip jau-
dintis... 

Nežinau, ar šioje vietoje reikėtų pri-
siminti mokymo programas (kurios 

dabar jau daugelyje muzikos mokyklų 
nėra griežtai reglamentuotos ir leidžia 
mokytojui prisitaikyti prie konkretaus 
vaiko galimybių) bei subjektyvų spaudi-
mą dėl „neatitikimo keliamiems reikala-
vimams“...

Prirašyta daug gražių žodžių apie 
tai, koks turi būti mokytojas ir kaip dar-
niai jis turi bendrauti su ugdytiniais... Tik 
viena yra rašyti, o visai kas kita – rasti tą 
siūlo galą, kurio nusitvėrus būtų galima 
laviruoti tarp per mažų ir per didelių rei-
kalavimų, draugiškų santykių ir familia-
rumo, empatijos ir nuolaidžiavimo, netgi 
ugdymo ir manipuliavimo. Kiekvienas tą 
„siūlo galą“ atranda vis kitu laiku ir kito-
je vietoje. Galbūt svarbiausia – ieškoti ir 
norėti atrasti.

Naudota literatūra: 

1. Rogov E.I. Mokytojo asmenybė: teorija ir 
praktika. Rostov na Donu, 1996.
2. Butkienė G., Kepalaitė A. Mokymasis ir 
asmenybės brendimas: pedagoginės psi-
chologijos įvadas studentams, mokyto-
jams ir tėvams. Vilnius, 1996. 
3. Šernas V., Profesinės veiklos didaktika. 
1998.
4. Lepeškienė V., Mokytojo asmenybės 
ypatumai ir jo profesinė veikla. Interneto 
prieiga: http://www.gimtasiszodis.lt

Pradėjus mokytis groti kokiu nors 
instrumentu paprastai iškyla klausimas 
apie rankų „pastatymą“. Šitas požiūris 
yra ne visai teisingas, netgi prieštarin-
gas. Visas muzikinio atlikimo procesas 
yra pastovaus judėjimo procesas, o „pa-
statymo“ samprata žymi nejudėjimo, 
statiškumo elementus. Tuo tarpu galima 
kalbėti tik apie judesius ir pojūčius groji-
mo metu. Reikia pabrėžti, kad kiekvieno 
muzikinio kūrinio atlikimui reikalingas 
savitas judesių kompleksas. Grojimo 
metu mes visą laiką turime judėti, o ne 
galvoti apie „pastatymą“, dėl kurio peda-
goginiame darbe tiek daug laiko reikia 
skirti kovai su įtampa mokinių rankose. 

TAISYKLINGOS 
GROJIMO POZICIJOS 
FORMAVIMAS

Reikia remtis natūralia rankos padė-
timi, nepamirštant, kad ranką reikia ne 
„statyti“, o judinti. Pastebima, kad gro-
jantieji fortepijonu dažnai įtempia ran-
ką, su kuo pedagogai kovoja, ir ne visada 
sėkmingai. 

Yra visiškai netikslinga stengtis, kad 
grojantysis iš karto išgautų pilną garsą, 
tai – didelė klaida. Tai ypač pavojinga 
vaikų atžvilgiu. 6–7 metų vaikams bū-
dinga groti silpnu garsu, taip pat kaip 
ir kalbėti švelniu vaikišku balsu. Reikia 

Svetlana CIBULSKIENĖ, 
Kauno Miko Petrausko muzikos

 mokyklos mokytoja metodininkė 

vengti groti labai garsiai. Vaikas bus įsi-
tempęs, ir pirštai pradės lenktis į priešin-
gą pusę, jei per anksti skatinsime išgauti 
stiprų garsą. 

Rankų laisvumo samprata yra gana 
sąlygiška, bet reikia nepamiršti, kad tam 
tikras rankų įtempimas neabejotinai yra 
viena iš natūralaus grojimo instrumentu 
sąlygų. Net menkiausio judesio mes ne-
galėtume atlikti be raumenų įtempimo. 
Bet koks judesys formuoja įtampą. Rei-
kėtų kalbėti ne apie visišką laisvę, bet 
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apie maksimalaus energijos taupymo 
būtinumą. 

Didelę rankų įtampą dažnai pastebi-
me pradedančiųjų pianistų grojime. Nie-
kas niekada negros su įtampa, jeigu bus 
sudarytos natūralios grojimui sąlygos. 
Tarkime, guli pieštukas, kiekvienas žmo-
gus gali jį laisvai paimti, jeigu tik nepa-
norės sąmoningai panaudoti nenatūralų 
judesį. 

Jeigu laikome ranką natūraliai, ji ne-
bus įtempta daugiau nei reikia. Bet ko-
dėl tad mokiniai grodami įtempia ran-
kas? Visų pirma, taip yra todėl, kad jie 
liečia klaviatūrą, jos gerai nepažindami. 

Žmogaus pirmojo rankos piršto pa-
dėtis yra skirtinga nei kitų pirštų, ir dėl 
to ranka gali imti ir laikyti daiktus. Žmo-
gus, gamindamas pirmus muzikos ins-
trumentus planavo, kad pirmasis pirštas 
juos laikytų, o kiti grotų, ir nesvarbu, ar 
tai būtų styginis instrumentas, ar pučia-
masis. 

Vėliau žmogus išrado kiek dides-
nius instrumentus, kuriuos būtų sun-
ku laikyti rankose. Juos guldė ant stalo 
ar pritvirtino kojytes. Ir kokią gi išvadą 
padarė žmogus? Išvadą, kurios laikėsi 
šimtmečius – grojant šiais instrumentais 

pirmam pirštui nėra kas veikti. Beveik 
iki XVIII amžiaus pradžios, iki Bacho ir 
Scarlatti laikų, klavišiniais instrumentais 
buvo grojama nenaudojant pirmojo 
piršto. Suvokus, kad grojimo metu gali-
ma naudoti ir pirmąjį pirštą, buvo iškart 
praturtintos techninio atlikimo galimy-
bės, o pirmajam pirštui suteiktas svar-
bus kraštinio piršto vaidmuo – jis buvo 
naudojamas atliekant kraštinius akordų, 
oktavų garsus ir t.t. Šita funkcija šiek tiek 
neatitinka natūralios mūsų rankos padė-
ties, todėl ji nerekomenduojama prade-
dant mokyti groti fortepijonu. 

Bet vis dėlto pirmas pirštas atlieka 
dvigubą vaidmenį: kraštinio piršto ir ju-
drios ašies. Pirmasis – akordų, oktavų ir 
dvigubų natų technikoje, antrasis – vie-
nabalsiuose pasažuose. Su pradedan-
čiuoju mokytis groti patartina naudoti 
tik antrąją jo funkciją. Geriau pereiti prie 
pirmojo piršto kaip kraštutinio piršto 
vaidmens tik tada, kai vaikas gerai pa-
žins fortepijoną ir išmoks groti juo natū-
raliai laikydamas rankas.

Ilgą laiką reikėtų groti siaura po-
zicija ir pajausti gilų garso išgavimą; 
plačia rankos pozicija groti nepatar-
tina, nes pirmasis pirštas turi būti po 
antruoju ir trečiuoju pirštais, tarsi „ur-
velyje“. Esant tokiai rankos padėčiai ne-
teks daug laiko kalbėti apie įtampą: ran-
ka turėtų jaustis lyg pirmuoju ir trečiuoju 

pirštais imdama pieštuką, o šito, kaip yra 
kalbėta ankščiau, padaryti įtempta ran-
ka yra neįmanoma. Jeigu mokymo pra-
džioje laikysimės siauros pozicijos ir na-
tūralios rankos padėties, mokinys nebus 
įsitempęs. 

Aišku, nereikėtų „perlenkti lazdos“. 
Jeigu grodami laužytas oktavas pradėsi-
me siaurinti ranką, tai bus sunku jas at-
likti. Tačiau daugeliu atvejų toks požiūris 
leis mums sukaupti jėgų, sumažins įtam-
pą ir rankų nuovargį. 

Be abejo, yra žymiai lengviau moky-
ti taisyklingai groti iš pat pradžių, negu 
taisyti žalingus įpročius. Pradėti reikėtų 
nuo paprastesnių kūrinių ir jais įtvirtinti 
taisyklingą rankų laikyseną, kuri, be kita 
ko, leis mėgautis dar ir lengviau išgauna-
mu gražiu garsu. 

Naudota literatūra:
1. Из бесед А.Б.Гольденвейзера “О му-
зыкальном воспитании и обучении 
детей”. Вопросы фортепианной педа-
гогики. Москва, 1967.
 2. Ройзман Л. Спрашивают педагоги–
практики. Вопросы фортепианной 
педагогики. Москва, 1967.
 3. Majorovas V., Tacas S. Muzikanto 
rankos. Kaunas: Šviesa, 2005.
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KONCERTMEISTERIO PAMOKOJE
Sandra MIKUŠAUSKIENĖ, 
Kauno 1–os muzikos mokyklos 
vyr. mokytoja 

Ne paslaptis, kad koncertmeisterio 
profesija muzikiniame pasaulyje labai 
svarbi. Be jos neišsiverstų nei daininin-
kas, nei instrumentalistas, nei choras. 
Geru koncertmeisteriu tapti nelengva: 
reikia gero techninio pianistinio pasiruo-
šimo, gebėjimo gerai skaityti iš lapo, an-
samblinio pojūčio, muzikinės nuojautos. 
Taip pat domėtis įvairių muzikos instru-
mentų ar vokalo specifika. 

Ugdant jaunąjį koncertmeisterį, 
svarbu atkreipti dėmesį į iškart kelių ins-
trumentų partijų matymą ir girdėjimą, 
sugebėjimą prisitaikyti ir netrukdyti so-
listui, bet tuo pačiu atskleisti ir savo me-

ninę individualybę. Jau pirmose koncer-
tmeisterio pamokose mokiniams reikėtų 
paaiškinti solinio ir ansamblinio atlikimo 
skirtumus. Pradžioje repetuojant su ins-
trumentalistu ar operos solistu jaunajam 
koncertmeisteriui sunku atsisakyti soli-
nio atlikimo ir klausytis bei taikytis prie 
kito instrumento ar balso. Tokiose situa-
cijose nei pianistas, nei solistas nesijau-
čia patogiai. Todėl prieš repeticijas su 
solistu mokytojas pamokose turėtų vi-
sada groti ar dainuoti solisto partiją, kad 
mokinys pratintųsi girdėti ir derintis prie 
jos, bet tuo pačiu sugebėtų kurti darnų 
duetą, kuriame fortepijonas užima tikrai 
ne paskutinę vietą. 

Pradžioje naudingiausia mokiniui 
duoti kuo paprastesnės faktūros kūrinė-
lius, kad jis galėtų gerai jaustis ir dalį dė-

mesio skirti solisto partijai. Pavyzdžiui, 
mokant akompanuoti vokalistui, pra-
džioje reikėtų duoti perdirbtas liaudies 
dainas, po to – senovinius romansus, 
kur yra ,,gitarinis“ (akordinis) pritarimas, 
o vėliau bandyti sudėtingesnės faktū-
ros kūrinius ir palaipsniui juos sunkinti. 
Žinoma, labai svarbu derinti programą 
su mokinio techninėmis ir muzikinėmis 
galimybėmis, su jo individualiomis savy-
bėmis. 

Akompanavimas instrumentalistui 
ar vokalistui šiek tiek skiriasi. Pritariant 
vokalistui, svarbu jausti solisto kvėpa-
vimą. To išmokyti beveik neįmanoma. 
Koncertmeisteris turi kartu su solistu vi-
duje dainuoti ir kvėpuoti. Skirtingų nuo-
taikų ir charakterio kūriniai reikalauja 
atitinkamo kvėpavimo: vienaip solistas 

kvėpuos atlikdamas lėtą, lyrinį kūrinį, 
kitaip – greitą ir energingą. Ugdant jau-
nąjį koncertmeisterį reiktų paminėti, kad 
kvėpavimas dar priklauso nuo solisto fi-
zinės bei psichologinės būsenos. Jei dėl 
tam tikrų priežasčių solistas, atlikdamas 
jau repetuotą kūrinį, kvėpuoja dažniau, 
nei įprastai, geriau nežymiai pagyvinti 
tempą, kad būtų lengviau dainuoti.

Atliekant vokalinius kūrinius, vertėtų 
perskaityti literatūrinį tekstą, kuris padė-
tų koncertmeisteriui pasirinkti atitinka-
mą atlikimo stilių ir charakterį. Būtina at-
kreipti dėmesį į pedalizaciją, kurią reikia 
taikyti ir prie solisto partijos. Laiku nepa-
keistas pedalas gali pražudyti solisto fra-
zę, sukelti disonansinį skambėjimą. Dar 
pianistas turi sugebėti tiksliai ,,užpildyti“ 
solisto pauzės laiką, nelėtindamas tem-
po, išlaikydamas bendrą ritminį piešinį. 
Geras koncertmeisteris – kaip dirigento 
lazdelė – turi būti tvirtas ritminis pagrin-
das vokalistui.

Kuriant vientisą solisto ir fortepijono 
partijos atlikimą, reikalingas bendras di-
naminis ir spalvinis pojūtis. Pavyzdžiui, 
solisto vedamas crescendo be fortepijo-
no pagalbos skambės nykiai. Tik kartu 
atliekami dinaminiai niuansai gali sukur-
ti tobulą skambėjimą.

Jei kūrinys prasideda fortepijono 
įstojimu, mokiniams sunku pasirinkti 

teisingą tempą. Todėl reikia jaunuosius 
pianistus pratinti pasidainuoti bent kelis 
taktus solisto melodijos, kad pasirinktas 
tempas būtų adekvatus.

Akompanuojant styginiams svarbios 
tampa instrumentų garsinės–tembrinės 
savybės, kai siekiama bendros fortepijo-
no ir styginių koncepcijos. Koncertmeis-
teris turi sugebėti prisitaikyti prie stygi-
nio instrumento tam tikrame registre 
išgaunamų tembrinių niuansų ir garso 
intensyvumo. Akompanuojant stygi-
niams instrumentams iškyla problema 
derinant štrichus, kadangi yra keli groji-
mo styginiais būdai, kurių fortepijonu iš-
gauti nelabai įmanoma. Pavyzdžiui, riko-
šeto (metant smilių per stygas), pizzicato 
(kabinant stygas pirštais be stryko) ir t.t. 
Aišku, pianistui belieka ieškoti fortepijo-
no garso išgavimo būdo, savo skambėji-
mu kuo artimesnio smuikui. 

Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į atlie-
kamo kūrinio žanrą – ar tai būtų koncer-
tas, sonata, ar miniatiūra. Kiekvienas 
jų reikalauja tam tikrų žinių ir skirtingo 
koncertmeisterio atlikimo. Grojant smui-
ko miniatiūrą, kartais koncertmeisteris 
turi ne tik akompanuoti, bet ir papildyti 
ar net padiktuoti muzikinį vyksmą. Kai 
kuriose sudėtingose išvystytose pjesė-
se solistas su koncertmeisteriu turi tapti 
darniu duetu, kuriančiu vieną muzikinį 

vaizdą. Atliekant kamerinę sonatą, kon-
certmeisterio vaidmuo keičiasi iš esmės 
– jis tampa lygiaverčiu ansamblio atlikė-
ju, o abi partijos (solisto ir fortepijono) 
papildo, pratęsia viena kitą, pakaitomis 
atlieka solisto ar akompaniatoriaus vai-
dmenį. Labai svarbus koncertmeisterio 
vaidmuo atliekant instrumentinį kon-
certą, kur fortepijonas turi atstoti visą 
orkestrą. Šiuo atveju koncertmeisteris 
turi būti susipažinęs su orkestro sudėti-
mi, atskirų instrumentų tembrais ir ga-
limybėmis. Šiame žanre pianistas tarsi 
perima dirigento lazdelę. 

Čia pateikta tik keletas minčių apie 
tai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ugdant 
jaunąjį koncertmeisterį. Pirmieji žings-
niai visada sudėtingi, kupini įvairiausių 
klausimų ir muzikinių nesusipratimų.  
Bet žinant, kad tik įgijęs pakankamai 
akompanavimo praktikos pianistas gali 
tapti geru koncertmeisteriu, visas nesė-
kmes reikia priimti kaip neišvengiamą 
dalyką siekiant tobulumo.

Naudota literatūra:
1. Fortepijono mokymo aktualijos. 
     Vilnius, 2005.
2. Boпpocы фoртепианной педагогики. 
     Москва, 1976.
3. О работе консертмейстера. 
     Москва,1974.

JOGA PIANISTAMS
Daugelis užsienio muzikantų džiau-

giasi pagerėjusios savijautos teikiamais 
privalumais, plastiškumu ir stiprybe, 
įgytais jogos studijų dėka. Tačiau dauge-
liui buvo sunku pritaikyti žinias, gautas 
per jogos užsiėmimus, specifiškesnių 
problemų sprendimui, su kuriomis jie 
susidūrė besipraktikuodami savo instru-
mentu ar koncertų metu.

Jogos pamokų metu galima apmąs-
tyti savo asmenines problemas, galima 
eksperimentuoti, kaip grojimo pianinu 
ar kitu instrumentu meistriškumą susieti 
su joga.

Kiekviena technika turi ką nors nau-
jo pasiūlyti, nors laikui bėgant jos teikia 
tą patį rezultatą – lengvumą ir kūno pu-
siausvyrą.

Sigutė BUJOKIENĖ,
Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės 

mokyklos mokytoja metodininkė

Jogos mokyklose koncentruojamasi 
labiau į filosofinius dalykus, meditaciją 
ir kvėpavimą. Įvairios organizacijos la-
bai sėkmingai pritaiko jogą vakarų pa-
saulio gyvenimo būdo stresui spręsti, 
tačiau manoma, kad specialių pamokų 
labai reikia profesinėms organizacijoms 
ir muzikos koledžams. Todėl be pianino 
pamokų Londono muzikos koledže nu-
spręsta reguliariai rengti užsiėmimus 
“Joga muzikantams” (kaip dalis Tarptau-
tinės visuomenės įtampos ir vaidybos 
klinikos programos, vadovaujamos Ka-
rolinos Grindėjos).

Šiuose užsiėmimuose naudojami 
pratimai nėra vien tik jogos laikysenai 
priklausantys pratimai. Tai yra supapras-
tinti pratimai, „apkarpyti” paliekant tik 

pačią esmę, ir jų tikslas yra atkreipti dė-
mesį į specifines problemas. Tai pratimai, 
paremti joga, kurie yra susiję tik su viena 
problema vienu metu – pavyzdžiui, pu-
siausvyra, kvėpavimu, ar riešo bei pečių 
laisvumu.

Po pradinių pratimų seka pratimai, 
skirti išsitiesinimui, koordinacijai ir viso 
kūno stiprinimui, kad kūnas imtų veikti 
harmoningai, stipresni raumenys palai-
kytų silpnesniuosius. Kvėpavimo prati-
mai ir bendri tempimo bei atpalaidavi-
mo pratimai atliekami po to, kartu disku-
tuojant, kaip sumažinti nerimą ir scenos 
baimę. Didžiulis dėmesys yra skiriamas 
tam, kaip susieti pratimus tarpusavyje ir 
pritaikyti grojantiems instrumentu.

Judrumas ir pirštų kontrolė yra labai 

KONCERTMEISTERIO PAMOKOJE
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priklausomi nuo pagalbinių nugaros, 
rankų ir pečių raumenų. Bet koks įtam-
pos perteklius palaikančiuose raume-
nyse gali stipriai kliudyti rankų plaštakų 
judesiams judėti po klaviatūrą, ir to re-
zultatas gali būti skausmas ar net rimtas 
pažeidimas. Jei palaikantys raumenys 
viršutinėje rankos dalyje ir nugaroje yra 
silpni ir neaktyvūs, per daug įtampos 
tenka pirštams, stengiantis mokytis be 
adekvačios paramos. Žodis „atsipalaida-
vimas” gali būti labai klaidinantis, kadan-
gi paprastai jis yra vartojamas išreikš-
ti skirtingas būsenas, pradedant nuo 
olimpinio bėgiko puikios savitvardos ir 
laisvumo ir baigiant drybsojimu prieš te-
levizorių. Geriausiai pianistas pasirodys 
tada, kai bus laisvos fizinės, aiškios proti-
nės ir atviros emocinės būsenos.

Grojimas pianinu reikalauja akivaiz-
džiai paradoksalių subtilumo ir stipru-
mo, judrumo ir savitvardos kombinacijų, 
stiprių emocinių išraiškų ir visiškos fizi-
nės laisvės. To neįmanoma pasiekti nei 
turint silpnus, netreniruotus ir nekoordi-
nuotus raumenis, nei naudojant perne-
lyg didelio įtempimo techniką. Silpnas 
muzikantas pademonstruos bespalvį, 
neprofesionalų atlikimą, o pianistas, ku-
ris sukaups jėgas savo peradresavimo ir 
judrumo kaina, gros grubiai ir nejautriai, 
tarsi medinis. Grojant pianinu, kaip ir at-
liekant jogos pratimus, yra svarbus įtam-
pos balansas bei atsipalaidavimas. Kla-
višo paspaudimo metu reikia tam tikro 
intensyvumo ir jėgos. Bet jei ši raumenų 
veikla nebus tuojau pat atpalaiduojama, 
rezultatas bus toks: sukelta nereikalinga 
įtampa, kuri sukurs techninius sunku-
mus ir greičiau lems fizinį skausmą bei 
sužeidimus. Tačiau, iš kitos pusės, jei pia-
nistas buvo mokomas, kaip atpalaiduoti 
įtempimą iškart po to, kai jo nebereikia, 
kaip teisingai ištiesinti kūną ir kaip pa-
naudoti reikiamus raumenis kiekvienam 
judesiui, jis galės valandų valandas pui-
kiai groti be įsitempimo netgi fortissimo. 

Tiems, kurie trokšta savarankiškai 
šiek tiek pabandyti su joga susijusios 
technikos, galima pasiūlyti keletą paruo-
šiamųjų pratimų. 

Pečių atpalaidavimas. 
Svyravimas. Atsistokite patogiai at-

palaidavę rankas. Leiskite rankoms siū-
buoti pirmyn ir atgal, tarsi vėjui pučiant. 
Siūbavimą didinkite tol, kol jums tai bus 
patogu, jausdami, lyg rankos skristų oru. 
Po to palaipsniui pereikite į ramybės 
būseną. Pasistenkite po šio pratimo pa-
justi rankose pasikeitimus. Ar jaučiate 
šilumą? Ar jos pilnos kraujo? Vikresnės? 
Tai yra ženklai, kad pečiai ir plaštakos yra 
labiau atpalaiduoti, leidžia laisvai tekėti 
kraujui ir deguoniui.

Visos rankos ir pečių panaudojimas. 
„Gyvatė”. Kairės rankos judesiu prie-

šais save ore nupieškite horizontalią 
aštuoniukę (begalybės ženklą). Visa ran-
ka ir pečiai turi laisvai judėti kaip viena 
visuma. Ar alkūnė ir riešas visiškai atpa-
laiduoti? Padėkite dešinę ranką žemiau-
siame kairio peties mentės taške (tikslus 
taškas maždaug trečdaliu nugaros že-
myn). Ar jaučiate ten kokį nors judesį? 
Išsiaiškinę apie peties mentės judėjimą, 
pradėkite groti gamas pianinu kaire ran-
ka. Palaipsniui stiprinkite garsą, neleis-
dami pranykti judėjimo pojūčiui peties 
mentėje ir nedidindami įtampos plašta-
koje. Pakartokite dešine ranka. 

Rankos svorio pajautimas. 
„Skambinkite” penkių pirštų pratimą 

ant medinio paviršiaus. Pajuskite svorį 
(lyg bandytumėte per vandenį prasi-
skverbti iki dugno), persikeliantį iš piršto 
į pirštą, leisdami rankai atlikti smulkius 
judesius, kad ji išliktų tiesi už piršto, kuris 
groja. Pakartokite prie pianino. 

Kvėpavimas. 
Kvėpavimo stebėjimas. Atsigulkite 

patogiai ant nugaros. Tyliai stebėkite 
savo kvėpavimą 5 minutes. Kur jaučiate 
didžiausią judėjimą? Viršutinėje krūtinės 
dalyje? Ties saulės rezginiu? Apatinė-
je pilvo dalyje? Ar kvėpavimas lėtas, ar 
greitas? Ar per penkias minutes jis pa-
sikeitė? Ar pastebėjote kitokių pasikeiti-
mų? Nesistenkite pakeisti savo kvėpavi-
mo sąmoningai – tik įsijauskite į tai, kas 
vyksta. Kartokite savaitę kasdien.

Šie keli pratimai yra pirmieji žingsniai 
į plačiuosius muzikos bei jogos pasau-
lius, kurie vienas kitą papildo ir padeda 
tobulinti meistriškumą visuose lygme-
nyse. Į jogą reikia žiūrėti kaip į vieną iš 
būdų, kurio dėka pianistai gali išmokti 
atpalaiduoti savo kūnus ir protus tam, 
kad visiškai atsiduotų muzikai, pasiektų 
būseną, kai atlikėjas yra viena visuma su 
kompozitoriumi ir auditorija – būseną, 
kai pastangos tampa nereikalaujančios 
pastangų.

Naudota literatūra:
1. Mernaugh K. Taisyklingas judėjimas. 
Workshop Omaha,1996.
2. Takaoka H.   Mokymasis gali buti sma-
gus. Tokyo, 1998.
3. Roskell P. Yoga for pianists.
    Piano&keyboard, 1998.
4. Interneto prieiga: http://www.wellba-
lancedpianist.com/bplinks.html
5. Interneto prieiga: http://www.golden-
keypianoschool.com/MasterClassesan-
dWorkshops.html

MUZIKOS MOKYTOJŲ POŽIŪRIS 
Į DŽIAZO IMPROVIZACIJOS 
PANAUDOJIMO PEDAGOGINĖJE 
PRAKTIKOJE GALIMYBES

Jūratė DAUGĖLIENĖ,
Raseinių meno mokyklos
mokytoja metodininkė

Anotacija. Anketinės apklausos 
būdu nustatytas muzikos mokytojų 
požiūris apie džiazo improvizacijos tai-
kymo pedagoginėje veikloje galimy-
bes. Daugiau nei pusė respondentų 
teigiamai vertina džiazo improvizacijos 
panaudojimą pedagoginėje praktikoje. 
Nepakankamą muzikos mokytojų pasi-
rengimą improvizacinei ir kūrybinei vei-
klai sąlygoja jų teorinių žinių trūkumas, 
neaukštas kūrybinių gebėjimų ir impro-
vizavimo įgūdžių lygis. 

Reikšminiai žodžiai: mokytojų po-
žiūris, džiazo improvizacijos pagrindai, 
improvizavimo teorinės žinios ir įgū-
džiai, improvizavimo lygis. 

Įvadas. Lietuvos švietimo reformos 
dokumentuose (Valstybinės švietimo 
strategijos 2003–2012 metų nuostatos1, 
LR Švietimo Įstatymas2, Pedagogų rengi-
mo koncepcija3, Neformaliojo vaikų švie-
timo koncepcija4) pabrėžiama, kad Lie-
tuvos švietimo pažanga ypač priklauso 
nuo pedagogo pasirengimo dirbti nau-
jomis sąlygomis. Aukšti kvalifikaciniai 
reikalavimai keliami šiandienos pedago-
gui. Vienas pagrindinių reformuojamo 
ugdymo tikslų – iniciatyvi,  „savarankiška 
ir kūrybinga, maksimaliai jau mokykloje 

savo gebėjimus išskleidžianti asmeny-
bė“5, įžvelgianti idėjų sąsajas, origina-
liai mąstanti ir realizuojanti savo idėjas, 
inicijuojanti pozityvius pokyčius. Asme-
nybės kūrybiškumo ugdymui dėmesys 
skiriamas Pradinio ir pagrindinio ugdy-
mo bendrosiose programose (2008). 
Programų nuostatomis siekiama „ugdyti 
emocingą ir kūrybingą asmenybę“6. Mu-
zikos mokyklų programiniai reikalavimai 
(2002) orientuoti „į kūrybinę ir meninę 
veiklą, siekiant integruoti meno dalykų 
turinį, skatinti ir plėtoti moksleivių savi-
raišką, <...>, aktyvinti pedagogų meninę 
veiklą, kelti jų profesinį meistriškumą“7. 
Aprėpiant keliamų tikslų ir uždavinių 
svarbą, muzikos pedagogai skatinami 
aktyviai ieškoti  mokymo(si) strategijų 
įvairovės. 

Kūrybiškumas ugdomas ir išreiš-
kiamas įvairių rūšių improvizacijomis. 
Muzikos improvizacija suvokiama kaip 
atlikimo ir kūrybos sintezė. Džiazo im-
provizacija – tai  konstruktyvus taisy-
klių perėmimo procesas, sudėtinga, 
reikalaujanti specifinių gebėjimų veikla. 
Džiazo improvizavimo problematika 
aptariama užsienio autorių P. Alper-
sono8, C.D. Azzaros9, D. Butterworto10, 

I.Brilio11,  J.Čiugunovo12, S.Malcevo13, 
J.Voroncovo14, B.Runino15 ir kt. darbuo-
se. Lietuvių autoriai J.Cechanovičius16, 
L.Rimša17, S.Šiaučiulis18, O.Sotnikovas19 
išskiria džiazo improvizacijos teo-
rijos ir improvizavimo įgūdžių for-
mavimo metodikos klausimus.20–21 

Lietuvos  edukologijoje muzikos improvi-
zacijos reikšmę  tyrinėjo A.Piličiauskas22, 
V.Barkauskas23–24. Ritmine ir melodine 
improvizacija, ugdant jaunesniojo mo-
kyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, 
rėmėsi R.Girdzijauskienė25–26. Džiazo 
priemonių reikšmę, ugdant paauglių 
muzikinę kultūrą, atskleidė V.Žalys25.  Ko-
lektyvinės kūrybos aspektus džiazo raiš-
kos priemonėmis solfedžio pamokose 
akcentavo J.Kučinskaitė26. Tačiau džiazo 
improvizacijos panaudojimo galimybės 
pedagoginėje praktikoje įvertintos ne-
pakankamai. Stinga tyrinėjimų, atsklei-
džiančių džiazo improvizacijos ir kūry-
biškumo ugdymo sąsajas.

8 Alperson P. On Musical Improvization. The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 43 No. 1. p. 17, 1984.
9 Azzara C. D. Grunow, R. F. Developing musicianship 
through improvization. Prieiga per internetą: http://www. 
giamusic.com 
10  Butterwort D. Transcriptions – a change of colour, 2001. 
Prieiga per internetą: http://www.musicweb.uk.net/But-
terworth Writes.
11 Бриль И. М. Основы джазовой импровизации на 
фортепиано. М.: Советский композитор, 1976.
12 Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза: 
Учебное пособие. М., 1994.
13 Мальцев С. М., Розанов И. В. Учить искусству 
импровизации / Советская музыка, 1973, № 10.
14  Воронцов Ю. С. Основы джазовой импровизации. M: 
Современная музыка, 1998. 
15  Рунин Б.М. О психологии импровизации / Б.М. Рунин 
// Психология художественного творчества. 
Минск; Изд–во «Харвест», 2003.
16 Cechanovičius J. Etiudai ir paveikslai. Džiazo etiudai ir 
pjesės gitarai, 2005.

17  Rimša L. Džiazo improvizacijos pagrindai. Kaunas, 2000.
18 Šiaučiulis S. Džiazo temos improvizavimo studijoms. 
Mokomoji knyga. Klaipėda, 1999.
19  Sotnikovas O. Tercinė akordika ir jos panaudojimas džia-
ze bei lengvojoje muzikoje. Klaipėda, 1991.
20  Piličiauskas A. Muzikavimas. Ritmika. Improvizavimas. 
Vilnius, p. 38–48, 1977.
21  Barkauskas V. Muzikos improvizacija – efektyvesnio mu-
zikinio ugdymo sąlyga. Pedagogika 86, 2007.
22  Barkauskas V. Muzikos improvizacijos taikymo pedago-
ginėje veikloje ypatybės. Pedagogika 88, 2007.
23  Girdzijauskienė, R. Vaikas, muzika, kūryba. Vilnius: Gim-
tasis žodis, 2003, p. 23, 24, 33, 34.
24 Girdzijauskienė R. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus 
vaikų kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla. Klaipėda, 
2004, p. 44. 
25 Žalys V. Paauglių muzikinės kultūros ugdymas džiazo 
priemonėmis. Daktaro disertacija. Šiauliai,  2000.  
26   Kučinskaitė J. Improvizacija ir kūryba solfedžio pamo-
kose. Gama 23. 1999, p. 5–10. 

1 Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuos-
tatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. 
liepos 4 d. nutarimu Nr. IX–1700.
2 LR Švietimo Įstatymas, Nr. IX–1630, 2003–06–17, Žin., 
2003, Nr. 63–2853 (2003–06–28).
3Pedagogų rengimo koncepcija. Parvirtinta LR Švietimo ir 
mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. ISAK 
– 1441 (Žin., Valstybės žinios, 2004 12 29, Nr. 186–6940). 
4  Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. Patvirtinta Lie-
tuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005–12–
30  įsakymu Nr. ISAK–2695.
5  Lietuvos švietimo koncepcija, 1992, p. 5
6 Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi-
nistro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK–2433. Pri-
eiga per internetą: http://www.pedagogika.lt/index.php
7 Muzikos mokyklų programiniai reikalavimai. Patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002–
05–30  įsakymu Nr. ISAK–986, p. 1.

Tačiau džiazo improvizacijos panau-
dojimo galimybės pedagoginėje prakti-
koje įvertintos nepakankamai. Stinga ty-
rinėjimų, atskleidžiančių džiazo improvi-
zacijos ir kūrybiškumo ugdymo sąsajas. 

 Problema. Džiazo improvizacija gali 
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zacijos panaudojimą muzikinėje veikloje (N = 80)

Pedagogų improvizavimo lygmuo 
siejasi su jų kūrybinių gebėjimų, turimų 
kompozicijos teorinių žinių ir džiazo im-
provizacijos teorinių pagrindų įsisavini-
mo lygiu. Analizuojant duomenis paaiš-
kėjo keturi muzikos mokytojų improvi-
zavimo įsivertinimo lygiai (žr. 4 pav.):

                                     
4 pav.  Muzikos mokytojų improvizavimo lygio 

įsivertinimas (N = 80)

Procentinis pasiskirstymas pagal ly-
gius parodė, jog daugiau nei pusė mo-
kytojų savo improvizavimo lygį vertina 
kaip žemą ir labai žemą. Panašiai moky-
tojai vertina ir savo džiazo improvizaci-
jos teorines žinias  (aukštas – 1,3% , vi-
dutinis – 35%; žemas – 35%; labai žemas 
– 23%) bei kompozicijos teorines žinias 
(aukštas – 1,3%, vidutinis – 33,8%; že-
mas – 35,%; labai žemas – 30%). Daugiau 
kaip pusė respondentų nėra pakankami 
susipažinę su džiazo improvizacijos pa-
grindais, todėl improvizuodami džiazo 
improvizacijos priemonių nenaudoja 
arba naudoja tik iš dalies. Du trečdaliai 
tiriamųjų nurodė, jog nėra susipažinę su  
improvizavimo metodika.                                                                                                  

Tyrimo duomenys patvirtino pra-
džioje keltą hipotezę: muzikos mokyto-
jai pripažįsta džiazo improvizacijos pe-
dagoginėje veikloje svarbą, tačiau dau-
giausia improvizacija taikoma iš dalies. 
Koreliacinės� analizės taikymas (Pirsono 
tiesinės koreliacijos koeficientas r) atsklei-
dė statistiškai reikšmingus ryšius tarp 
kintamųjų (žr. 1 lentelė). 

 Dominuoja teigiamas funkcinis ry-
šys, akcentuojantis džiazo improviza-
cijos taikymo priklausomybę nuo pasi-
ruošimo improvizuoti lygio (p < 0,01). 
Džiazo improvizacija pedagoginėje 
veikloje remiasi tie mokytojai, kurie turi 
improvizavimo gebėjimų (r = 0,529), ži-
nių ir įgūdžių (r = 0,542), yra susipažinę 
su džiazo improvizacijos pagrindais (r = 
0,665). Improvizavimo lygis priklauso ir 
nuo kūrybinių gebėjimų (r = 0,517). Mo-
kytojai, turintys tvirtas improvizacijos 
žinias ir įgūdžius, aukštai vertina savo 
improvizacinius gebėjimus (r = 0,810).    

Remiantis tyrimo duomenimis pa-

METODINIAI STRAIPSNIAI
būti pritaikoma daugelyje muzikinės 
veiklos sričių: dainuojant, muzikuojant, 
solfedžiuojant, ritmuojant, akompanuo-
jant, transformuojant, interpretuojant, 
aranžuojant bei komponuojant muziką 
ir kt. Muzikos mokyklų programiniuose 
reikalavimuose (2002) improvizacija re-
komenduojama kaip laisvai pasirenka-
mas specializuotas muzikinio ugdymo 
dalykas. Improvizacijos (džiazo improvi-
zacijos) pamokos vyksta tik meno (mu-
zikos) mokyklose, kuriose įsteigti popu-
liariosios muzikos skyriai. Šalies aukšto-
siose mokyklose, rengiančiose muzikos 
mokytojus, nėra dėstomi džiazo improvi-
zacijos pagrindai – apsiribojama studen-
tų bendru supažindinimu su improviza-
cija apskritai. Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje (Džiazo katedra), Klaipėdos 
universitete (Džiazo muzikos katedra), 
Vilniaus kolegijoje (Ritminės  muzikos 
katedra), Vilniaus konservatorijoje (Po-
puliariosios muzikos metodinė grupė), 
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijo-
je (Estrados ir džiazo skyrius) ruošiami 
profesionalūs džiazo atlikėjai. Atliekant 
tyrimą, keltas probleminis klausimas: 
koks muzikos pedagogų požiūris į džia-
zo improvizacijos panaudojimo galimy-
bes pedagoginėje veikloje (praktikoje)? 

Tyrimo objektas – muzikos moky-
tojų požiūris į džiazo improvizacijos pa-
naudojimą pedagoginėje praktikoje.

Tyrimo tikslas – atskleisti džiazo im-
provizacijos pritaikymo pedagoginėje 
praktikoje aspektus. 

Tyrimo uždaviniai: 
1) išsiaiškinti muzikinės veiklos sritis, ku-
riose taikoma džiazo improvizacija;
2) nustatyti džiazo improvizacijos pritai-
kymo galimybių pedagoginėje praktiko-
je ir muzikos mokytojų improvizacijos 
teorinių žinių bei įgūdžių sąsajas.

Tyrimo metodai:
1) teorinė mokslinės, metodinės literatū-
ros ir švietimo dokumentų analizė;
2) anketinė apklausa; 
3) kiekybinė duomenų analizė, naudo-
jant aprašomąją statistiką, pagal SPSS                                  
(Statistical Package for Social Sciences, 
17) kompiuterinės programinės įrangos 
aprašomosios statistikos paketą. 

TYRIMO IMTIS
Tyrimas vyko 2010 metų vasario mė-

nesį. Imties tūrį sudarė 80 muzikos mo-
kytojų iš trijų rajonų (51 mokytojas) ir 

dviejų miesto (29 mokytojai) meno (mu-
zikos) mokyklų, gimnazijų, bendrojo la-
vinimo mokyklų (žr. 1 pav). Imties dydis 
nustatytas pagal formulę, todėl galima 
tikėtis validžių tyrimo rezultatų. Anketų 
grįžtamumas 95%.  

                  

1 pav. Respondentų darbo vieta   (N = 80)    

Apklausoje dalyvavo 11 mokytojo 
kvalifikacinę kategoriją turinčių peda-
gogų, 45 – vyresniojo mokytojo,  20 – 
mokytojo metodininko, 4 – mokytojo 
eksperto. Daugiau kaip pusė respon-
dentų (52,2%) baigė bakalauro studijas, 
ketvirtadalis įgijo magistro laipsnį, 2,5% 
– studentai (tęstinės bakalauro studijos), 
18,8% mokytojų išsilavinimas – aukštes-
nysis.  Respondentų amžius: 25–30 metų 
(10%), 30–40 metų (28,7%), 40–60 metų 
(61,3%). 

TYRIMO METODIKA
Tyrimo procedūros. Tyrimo instru-

mentu pasirinkta autorės sudaryta už-
daro tipo anketa. Klausimyną sudarė 25 
klausimai, 4 skalės (demografiniai kinta-
mieji (  = 676); mokytojų požiūris į im-
provizacijos panaudojimą pedagoginėje 
veikloje (  = 715); mokytojų požiūris į 
džiazo improvizacijos pritaikymo gali-
mybes (  = 768); improvizavimo lygis ir 
kūrybiniai gebėjimai ( = 843). Bendras 
anketos skalių vidinio patikimumo ko-
eficientas ( = 0,751) rodo, jog anketos 
klausimai yra tinkami objektui matuoti. 
Atsakymams koduoti naudota Likerto 
skalė su vidurine (neutralia) kategorija. 

Statistinė analizė. Tyrimo duome-
nys apdoroti SPSS for Windows 17 pro-
grama. Taikyti šie statistinės analizės 
metodai.
1) Anketos skalių vidinis patikimumas 
įvertintas Kronbacho alfa koeficientu. 
2) Statistiškai reikšmingi ryšiai tarp po-
žymių įvertinti pagal Pirsono koreliacijos 
koeficientą.
3) Pateiktiems grafikams sudaryti nau-
dota Windows Microsoft Exel programa;

TYRIMO REZULTATAI
Anketinėje apklausoje pateikti teigi-

niai, padedantys išsiaiškinti responden-
tų nuomonę apie džiazo improvizacijos 
pritaikymo galimybes pedagoginėje 
praktikoje. Džiazo improvizacijos reikia 
specialiai mokyti(is). Svarbu žinoti džia-
zo harmoniją, būdingas sekas, gamų ir 
dermių derinius su tam tikrais akordais, 
suprasti formą, stilių, kryptis ir kt. Anketi-
nė muzikos mokytojų apklausa išryškino 
gana palankų požiūrį į džiazo improvi-
zacijos pritaikymą muzikinėje pedago-
ginėje veikloje. Daugiau kaip pusė mu-
zikos pedagogų, pripažindami džiazo 
improvizacijos proceso sudėtingumą ir 
specifiškumą, teigiamai vertina kūrybiš-
ką jo galimybių pritaikymą (žr. 2 pav.). 

2 pav.  Muzikos mokytojų požiūris į džiazo impro-

vizacijos panaudojimą pedagoginėje praktikoje

                                                                                       
Demografinių kintamųjų įtaka tikrin-

ta Pearson Chi – Square testu. Analizuo-
jant mokytojų požiūrį į džiazo impro-
vizacijos panaudojimą pedagoginėje 
veikloje lyties, kvalifikacinės kategorijos, 
išsilavinimo, amžiaus atžvilgiu statistiš-
kai reikšmingų skirtumų neužfiksuota (p 
> 0,05).

Daugiau kaip pusės muzikos peda-
gogų požiūriu, mokykloje džiazo impro-
vizacijos priemones tikslinga naudoti 
muzikuojant (muzikos atlikimas instru-
mentu arba balsu), aranžuojant, akom-
panuojant, solfedžiuojant. Šiek tiek 
mažiau negu pusės tiriamųjų teigimu, 
džiazo improvizaciją tikslinga naudoti 
mokant(is) dainavimo, instrumento pa-
mokoje (žr. 3 pav.).

        

3 pav. Muzikos mokytojų požiūris į džiazo improvi-

aiškėjo, jog tik penktadalis mokytojų 
įgijo džiazo improvizacijos pagrindus 
studijuodami. Mažiau nei pusė pedago-
gų į improvizaciją gilinosi savarankiškai, 
lankydami kursus ir seminarus. Trečdalis 
respondentų neturėjo jokių improviza-
vimo žinių  ir įgūdžių  (žr. 5 pav).  

5  pav.  Ugdymo įstaiga, kurioje įgijo džiazo im-

provizacijos pagrindus (N = 80) 

 IŠVADOS
1. Remiantis anketinės apklausos 

duomenimis, daugiau nei pusė respon-
dentų teigiamai vertina džiazo impro-
vizacijos panaudojimą pedagoginėje 
praktikoje. Mokytojų nuomone, džiazo 

Improvi–
zacijos 
panau-
dojimas 
pedago–
ginėje 
veikloje

Turi 
improvi-
zavimo 
gebėjimų

Improvizaci-
jos žinių ir 
įgūdžių 
vertinimas

Susipažini-
mas su
džiazo 
improvizaci-
jos pagrin-
dais
   

Rėmi–
masis 
džiazo 
impro–
vizacijos 
priemo–
nėmis   

Impro–
vizavi–
mo lygio 
vertini–
mas
    

Kūrybinių 
gebėjimų 
vertinimas
   

Impro-
vizacijos 
teorinių 
žinių
vertini-
mas

1

Impro-
vizacijos 
panaudoji-
mas peda-
goginėje 
veikloje

1 0,529** 0,542** 0,354** 0,451** 0,434** 0,234* 0,311**  

2
Turi impro-
vizavimo 
gebėjimų

0,529** 1
0,810** 0,234*

0,320** 0,606** 0,450** 0,490**

3

Improviza-
cijos žinių 
ir įgūdžių 
vertinimas

0,542**
0,810**

1
0,355** 0,444** 0,602** 0,418** 0,572**

4

Susipaži-
nimas su 
džiazo 
improviza-
cijos pa-
grindais

0,354** 0,243* 0,355**
1

0,665** 0,437** 0,037 0,604**

5

Rėmimasis 
džiazo 
improviza-
cijos prie-
monėmis

0,451** 0,320** 0,444** 0,665**
1

0,598** 0,272* 0,537**

6

Improvi-
zavimo l  
lygio verti-
nimas

0,434** 0,606** 0,602** 0,437** 0,598**
1

0,517** 0,698**

7

Kūrybinių 
gebėjimų 
vertinimas

0,234* 0,450** 0,418** 0,037 0,272* 0,517**
             1

0,363**

8

Improviza-
cijos teori-
nių žinių
vertinimas

0,311** 0,490** 0,572** 0,604** 0,537** 0,698** 0,363**
1

  *    p< 0,05
 **   p<0,01

1lentelė                                                                                                                                          
Statistiniai ryšiai tarp požymių (Pirsono koreliacijos koeficientas, N= 80)                                                            

improvizaciją tikslinga taikyti muzi-
kuojant, aranžuojant, akompanuojant, 
solfedžiuojant, instrumento pamokoje, 
mokant(is) dainavimo. 

2. Koreliacinės analizės duomenys 
atskleidė esminį ryšį tarp improvizacijos 
panaudojimo pedagoginėje veikloje ir 
respondentų teorinio pasirengimo. Mu-
zikos mokytojai, turintys tvirtas džiazo 
improvizacijos teorines žinias ir įgūdžius, 
aukštai vertina savo kūrybinius gebė-
jimus ir džiazo improvizaciją naudoja 
pedagoginėje veikloje. Didesnė pusė 
tiriamųjų savo improvizavimą, džiazo 
improvizacijos ir kompozicijos teorines 
žinias vertina kaip žemo ir labai žemo 
lygio. Tik penktadalis apklausoje dalyva-
vusių mokytojų yra susipažinę su džiazo 
improvizacijos pagrindais, kuriuos įgijo 
studijuodami. Mažiau nei pusė muzikos 
mokytojų džiazo improvizacijos teori-
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nes žinias ir įgūdžius įgijo savarankiškai, 
lankydami kursus, seminarus. Trečdalis 
respondentų neturėjo jokių šios srities 
žinių, du trečdaliai – nebuvo susipažinę 
su improvizavimo metodika. 

Rekomendacijos ir tyrimo 
perspektyvos
Atskleistas neatitikimas tarp respon-

dentų teigiamo požiūrio į džiazo impro-
vizacijos panaudojimą pedagoginėje 
praktikoje ir jų improvizavimo galimy-
bių. Nepakankamą muzikos mokytojų 
pasirengimą improvizacinei ir kūrybinei 
veiklai sąlygoja teorinių improvizacijos 
žinių trūkumas, neaukštas kūrybinių ge-
bėjimų ir įgūdžių lygis. Ši muzikos peda-
gogų nuomonė rodo, jog tikslinga plėsti 
muzikos pedagogų kūrybinės kompe-
tencijos ribas, pasitelkiant džiazo im-
provizacijos priemones. Aktualu mokyti 
džiazo improvizacijos rengiant muzikos 
pedagogus universitetiniu lygiu. 

Santrauka
Straipsnyje analizuojami džiazo im-

provizacijos panaudojimo pedagoginė-
je veikloje aspektai. Anketinės apklau-

sos būdu atskleistas muzikos mokytojų 
požiūris į džiazo improvizacijos taikymą 
pedagoginėje praktikoje, įvertintas pe-
dagogų improvizavimo, jų improvizaci-
jos ir kompozicijos teorinių žinių lygis. 
Tyrimo duomenys apdoroti SPSS for Win-
dows 17 programa. Anketos skalių vidi-
nis patikimumas įvertintas Kronbacho 
alfa koeficientu. Statistiškai reikšmingi 
ryšiai tarp požymių įvertinti Pirsono ko-
reliacijos koeficientu. Remiantis tyrimo 
rezultatais, daugiau nei pusė respon-
dentų teigia, jog džiazo improvizacija 
mokykloje gali būti pritaikoma muzi-
kuojant, aranžuojant, akompanuojant, 
solfedžiuojant, instrumento pamokoje, 
mokant(is) dainavimo. Koreliacinės ana-
lizės duomenys atskleidė esminį ryšį tarp 
improvizacijos panaudojimo pedago-
ginėje veikloje ir respondentų teorinio 
pasirengimo. Muzikos mokytojai, turin-
tys tvirtas džiazo improvizacijos teorines 
žinias ir įgūdžius, aukštai vertina savo 
kūrybinius gebėjimus ir improvizaciją 
naudoja pedagoginėje veikloje. Dides-
nė pusė tiriamųjų savo improvizavimą, 

MUZIKOS MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į DŽIAZO IMPROVIZACIJOS 
PANAUDOJIMO PEDAGOGINĖJE PRAKTIKOJE GALIMYBES

džiazo improvizacijos teorines žinias ir 
kompozicijos teorines žinias vertina kaip 
žemo ir labai žemo lygio. Tik penktada-
lis apklausoje dalyvavusių mokytojų yra 
susipažinę su džiazo improvizacijos pa-
grindais, kuriuos įgijo studijuodami. Ma-
žiau nei pusė muzikos mokytojų džiazo 
improvizacijos teorines žinias ir įgūdžius 
įgijo savarankiškai, lankydami kursus, se-
minarus. Trečdalis respondentų neturėjo 
jokių šios srities žinių, du trečdaliai ne-
buvo susipažinę su improvizavimo me-
todika. Nesutapimo tendencijos rodo, 
jog tikslinga plėsti muzikos pedagogų 
kūrybinės kompetencijos ribas pasitel-
kiant džiazo improvizacijos priemones. 
Aktualu mokyti džiazo improvizacijos 
rengiant muzikos pedagogus universi-
tetiniu lygiu. 

Raktažodžiai: mokytojų požiūris, 
džiazo improvizacijos pagrindai, impro-
vizavimo teorinės žinios ir įgūdžiai, im-
provizavimo lygis.     

PIANISTO RANKŲ NEGALAVIMAI,
PRIEŽASTYS IR JŲ ĮVEIKIMO BŪDAI

I dalis

Kristina STROPUTĖ,
Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos vyr. mokytoja

Žmogaus rankų anatominė ir fiziolo-
ginė struktūra labai sudėtinga. Ji suda-
ryta iš sąnarių, kaulų, raumenų, raiščių, 
sausgyslių ir nervų. 

Raumenys susideda iš daugybės 
raumenų skaidulų, kurios sudaro pir-
minį raumens pluoštą. Keletas pluoštų 
jungiasi tarpusavyje sudarydami stam-
besnius pluoštus, kol pagaliau galutinai 
susiformuoja raumuo. Raumens skaidu-
lų pluoštai abejuose galuose pereina į 
tvirtas jungiamojo audinio juostas, va-
dinamas sausgyslėmis, o šios prisitvirti-
na prie skeleto kaulų. Iš centrinės nervų 
sistemos nervo kamienu atėjęs nervinis 

impulsas priverčia raumenų skaidulas 
susitraukti, ir įsitempiant sausgyslėms, 
vienaip ar kitaip keisti rankos padėtį. Ju-
desius valdo šešios raumenų grupės:

Tiesiamieji–lenkiamieji.
Nugręžiamieji–atgręžiamieji.
Pritraukiamieji–atitraukiamieji.
Skambindamas pianistas rankomis 

atlieka daugybę įvairių judesių, reika-
laujančių nemažos fizinės jėgos. Viso šio 
proceso metu didžiausias krūvis tenka 
pirštams, kadangi leidžiantis laipsniškai 
nuo peties raumenys mažėja, o saus-
gyslės plonėja. Jei apkrova didelė, silpni 
raumenys ir sausgyslės tampa labiau pa-
žeidžiami. 

Pagrindinės priežastys, nulemiančios 

muzikanto rankų negalavimus:
1. Įgimtas individualus polinkis sirgti 

vienomis ar kitomis ligomis.
2. Rankų negalavimai, atsirandan-

tys dėl netaisyklingų grojimo įgūdžių, 
trukdančių natūraliai ir patogiai groti: 
rankos sukaustytos, liemens raumenys 
įsitempę, riešas laikomas per žemai ar 
per aukštai, pirštai pernelyg sulenkti ar 
ištiesti.

3. Psichofiziniai faktoriai: dėmesys, 
klausos kontrolė, emocinis nusiteikimas.

Norėčiau pakalbėti apie taisyklingą 
rankos padėtį ant klaviatūros, kadangi 
nuo to nemaža dalimi priklauso mūsų 
rankų būklė. Priimta manyti, jog „klasi-
kinis“ rankų laikymas ant klaviatūros, kai 

plaštaka „apvali“, labiausiai atitinka ran-
kų raumenų anatomiją, o raumenims ir 
sausgyslėms yra patogiausia. Kodėl taip 
yra? Evoliucijos procese žmogaus ranka 
prisitaikė laikyti darbo įrankius ir kitus 
daiktus, todėl lenkiamiesiems raume-
nims teko didesnis krūvis nei tiesiamie-
siems. Dėl šios priežasties lenkiamieji 
raumenys plaštakai suteikia pusiau ap-
valią formą. Paspaudus klavišą, lenkia-
mieji raumenys susitraukia, o tiesiamieji 
šiek tiek išsitempia. Atleidus klavišą, tie-
siamieji (buvę išsitempę) grįžta į pradinę 
padėtį, todėl skambinant smulkios tech-
nikos kūrinius pirštai, specialiai  jų nekil-
nojant,  tarsi „atšoka“  patys. Skambinant 
„tiesiais“ pirštais, kai pirštas nepakanka-
mai sulenktas ir klavišas nuspaudžiamas 
ne piršto „pagalvėle“, tai jau vien norint 
išlaikyti tokią padėtį, tiesiamieji raume-
nys turi susitraukti, o atlenkiant pirštą jie 
dar labiau susitraukia. Gaudami papil-
domą krūvį, pirštai įsitempia. Raumenys 
pervargsta, gali pradėti skaudėti išorinę 
dilbio pusę. 

Dar vienas svarbus momentas – rie-
šo padėtis. Pirštų sausgyslės per riešą 
eina po žiediniu raiščiu. Jei riešas per 
daug nuleistas ar pakeltas, sausgyslės 
jame tarsi „sulinksta“. Sulinkimo vietose 
didėja trintis, sausgyslė gali traumuotis. 
Šiuo atveju ranka skauda per patį sąnarį. 
Taisyklinga, fiziologiškai patogi pradinė 
rankos padėtis yra tokia, kai sausgyslės 
kanaluose tiesios, dilbio raumenys ne-
įtempti, pirštai šiek tiek sulenkti, ranka 
atpalaiduota.

Skambinant oktavas ir akordus daly-
vauja visi rankos raumenys – nuo peties 
iki pirštų. Patogiausias oktavų skambini-
mo būdas yra toks, kai pirmas ir penktas 
pirštai tarsi griebia klavišus ir iš karto at-
šoka į viršų, panašiai kaip krenta kamuo-
lys. Nereikia aukštai kelti riešo ir juo ta-
baluoti. Gali pradėti skaudėti dilbį ir rie-
šą. Skambinant akordus nemažas krūvis 
tenka delno tarpkauliniams raumenims, 
kurie susitraukia nuo pirštų pasukimo 
tam tikru kampu. Kadangi raumenų dar-
bą kontroliuoja ir koordinuoja klausa, 
labai svarbu girdėti visus akordo balsus, 
o frazę iš akordų išklausyti polifoniškai. 
Klausantis muzikinės frazės, ranka natū-
raliai „kvėpuoja“, atrasdama atsipalaida-
vimo taškus, ir tokiu būdu neįsitempia. 

Kitas labai svarbus aspektas, nule-

miantis ne vien gerą pianisto techninį 
pasirengimą, bet ir laisvas bei sveikas 
rankas, yra taisyklingas motorikos vys-
tymas. Svarbiausias vaidmuo motorikos 
vystymesi tenka refleksams. Refleksu 
vadinama nervų sistemos ir viso orga-
nizmo atsakomoji reakcija į dirginimus. 
Egzistuoja sąlyginiai ir nesąlyginiai ref-
leksai. Nesąlyginis refleksas yra įgim-
tas. Jis vyksta automatiškai. Šio reflekso 
centrai yra nugaros smegenyse ir galvos 
smegenų požievyje. Sąlyginis refleksas – 
tai individualiai įgyta nepastovi ir laikina 
organizmo reakcija. Jo centrai yra galvos 
smegenų žievėje, priekinėje galvos sme-
genų dalyje.

Grojant bet kuriuo instrumentu su-
sidaro sudėtingos refleksų grandys. Tai 
reflekso plitimas, koncentracija, sužadi-
nimas ir vidinis stabdymas. Šiuos proce-
sus tiesiogiai reguliuoja smegenų žievė. 
Sistemingai treniruojantis šios neuro-
motorinės procedūros greitėja, o jude-
siai darosi vis tikslesni ir greitesni. Visos 
sąlyginės judesių reakcijos virsta beveik 
automatinėmis, kadangi esant prislopin-
tiems smegenų centrams ne visi judesiai 
kontroliuojami sąmonės. Manoma, kad 
gebėjimas “atjungti“ žievę nuo požievio 
gerina judesių motoriką. Duodami laisvę 
susidariusiems įgūdžiams, tarsi iš šalies 
klausomės savo pačių „rankų grojimo“. 
Jos dirbs laisvai ir greitai tiek, kiek mes 
sugebėsime atsipalaiduoti ir netrukdyti 
jų automatizmui.

Kūrinio mokymo pradžioje nėra nau-
dingas dažnas kūrinio demonstravimas, 
nes mokinys, norėdamas išgauti girdė-
tą skambesį, įsitempia, o pedagogas 
to gali ir nepastebėti. Jei tai kartojasi, 
įprantama būti įsitempus. Susiformavus 
nereikalingiems sąlyginiams refleksų 
ryšiams, trukdoma judesių motorikai, 
atsilieka techninis tobulėjimas, kenčia 
rankų aparatas. Labai svarbu pradinia-
me mokymosi etape atkreipti dėmesį, 
kad mokinys išgautų garsą patogiai, na-
tūraliai, laisvai. Todėl grojant būtina kon-
troliuoti savo kūno, kojų, pečių, sprando 
padėtį, stengtis juos atpalaiduoti. Patar-
tina skambinant pratimus išmokti lėtai 
pasukinėti galvą tam, kad būtų galima 
visiškai atsipalaiduoti ir groti automatiš-
kai. Tai padės atsikratyti vidinės įtampos 
ir pagerins motoriką. Didelę įtaką turi 
ir vidinės klausos lavinimas, kadangi ji 

kontroliuoja ir koordinuoja raumenų 
darbą. Kai garsą vidine klausa „girdime“ 
iš anksto, judesys tampa tikslus ir racio-
nalus. Jei taip nėra, nukenčia raumenų 
darbo koordinacija, garso kokybė, pirštų 
miklumas ir tikslumas. Taigi teisingai ir 
kryptingai lavinantis ne tik greičiau pa-
siekiama techninio meistriškumo, bet ir 
išsaugomas pagrindinis darbo įrankis – 
sveikos ir stiprios rankos.

II dalis
Rankų negalavimai būna įvairūs: są-

narių raiščių patempimai, išnirimai, pirš-
tų pagalvėlių įskilimai, įpjovimai ir t.t. 
Daug rimtesni rankų negalavimai – tai 
sausgyslių makščių ir raumenų uždegi-
mai.

Uždegimas – atsakomoji organizmo 
reakcija į žalingo veiksnio sukeltą vietinį 
pažeidimą. Ši reakcija pasireiškia audinio 
funkciniais ir struktūriniais pakitimais. 
Uždegimo požymiai yra šie:

1) Patinimas.
2) Paraudimas.
3) Skausmas.
4) Temperatūros pakilimas.
5) Funkcinis sutrikimas.
Visi šie požymiai išorėje ne visada 

pastebimi. Sausgyslių ar raumenų už-
degimas vyksta gilesniuose audiniuose, 
todėl išorėje jis beveik nepastebimas. 
Visuma būdingesnė ūmiam uždegimi-
niam procesui.

Sausgyslių makščių uždegimas 
(Tendovaginitas)
Tendovaginitas gali būti:
1. Infekcinis. Persirgus gripu, angina 

ar kita infekcine liga iš karto ar po kiek 
laiko gali atsirasti tendovaginito požy-
mių. Nualintas ligos organizmas negali 
kovoti su iki tol nepastebėta lėtine in-
fekcija. Pirmiausia, ji pažeidžia silpnąsias 
organizmo vietas. Reikia atminti, kad 
sergant ar persirgus grįžti prie įprasto 
grojimo režimo reikia laipsniškai ir atsar-
giai. Priešingu atveju perkrautas rankų 
aparatas gali tapti ta silpnąja vieta, kurią 
ir pažeis nepastebėta infekcija.

2. Aseptinis (neinfekcinis). Šio užde-
gimo priežastis ne visuomet aiški. Saus-
gyslė laisvai be trinties juda tepalinėje 
makštyje dėka joje gaminamo sąnarinio 
tepalo. Sutrikus sąnario tepalo gamybai 
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ir rezorbcijai, atsiranda sausgyslių ir jų 
makščių kontaktinių paviršių trintis, dėl 
ko gali prasidėti aseptinis uždegimas.
3. Alerginės kilmės tendovaginitas.
4. Muzikantus dažniausiai kamuoja traš-
kantis tendovaginitas. Traškėjimas, ly-
dimas skausmo dilbio srityje, atsiranda 
judinant pirštus, riešą. Manoma, kad šis 
negalavimas kyla pervarginus tam tikrą 
raumenų grupę ar traumuojant greta 
sausgyslės esančius raumenis. Susirgi-
mo eiga dažniausiai ūmi. Traškesį nesun-
ku pajusti suėmus ranką aukščiau riešo 
sąnario.
5. Stenozinis tendovaginitas – su-
sirgimas, sukeltas sausgyslės makšties 
susiaurėjimo. Ranka patinsta šiek tiek 
aukščiau riešo sąnario. Vėliau skauda ju-
dinant plaštaką ir pirštus, nykščio jude-
siai pasidaro skausmingi ir riboti.

Sausgyslių uždegimas – rimta liga. 
Norint išvengti komplikacijų reikia kreip-
tis į gydymo įstaigą. Kad ligos eiga būtų 
lengvesnė, būtina visiška rankos ramy-
bė. Geriausiai padės įtvaras nuo alkūnės 
iki pamatinių pirštakaulių. Veiksminga 
šilumos terapija – saulės vonios vasarą, 
spiritiniai kompresai, aprišimas vilno-
niu audeklu, šildymas parafinu, purvu, 
jūros druskos vonios. Medikamentinis 
gydymas vykdomas tik su gydytojo ži-
nia. Skausmui sumažėjus, ypatingas 
vaidmuo tenka masažui. Masažą turėtų 
atlikti specialistas, geriausiai manualinės 
terapijos. Tendovaginitas sėkmingai gy-
domas ir akupunktūra.

Raumens uždegimas (Miozitas)
Miozitas (gr. myos – „raumuo”) – tai 

raumens uždegimas. Sergant miozitu, 
raumenyse sutrinka mityba, atsiranda 
degeneraciniai procesai. Raumens au-
dinys pabrinksta, pakinta jo skaidulos. 
Jos gali tapti bespalve vienalyte mase, iš 
kurios vystosi jungiamasis audinys, ilgai-
niui virstantis randu. Randas susitrauk-
ti negali, todėl raumuo praranda savo 
funkciją.

Miozitai būna infekciniai, kurie atsi-
randa sergant reumatizmu, tuberkulio-
ze, trichinelioze ir kitomis infekcinėmis 
ligomis.

Neinfekciniai miozitai pasitaiko po 
traumų, kai sąnario judrumas ribotas ar 
raumenys ilgai ir sunkiai dirba. Raumenų 

uždegimas gali kilti kartu su tendovagi-
nitu ar išsivystyti kaip jo pasekmė. Kitos 
priežastys: pervargimas, temperatūros 
svyravimas, vibracija, karšto ar šalto 
vandens poveikis, skersvėjai, nepato-
gūs judesiai, sušalimas, grojimas šaltoje 
patalpoje, sušalusiomis rankomis. Ligos 
požymiai:

1) Skausmas čiuopiant raumenį.
2) Skausmas įtempus raumenį.
3) Raumens pakitimai.
4) Raumens nusilpimas.
Pirmiausia būtina suteikti rankai 

ramybę, vėliau taikoma fizioterapija: 
kompresai, šildymas, parafino, purvo 
procedūros ir t.t. Naudingas masažas – iš 
pradžių lengvas, vėliau ilgesnis ir inten-
syvesnis. Teigiamą poveikį daro ir gydo-
mieji fiziniai pratimai. 

Nesunkios buitinės rankų traumos – 
tai sumušimai, pirštų ir riešo sąnarių pa-
tempimai, pirštų pagalvėlių odos įpjovi-
mai ar įtrūkimai.

Patempimas – tai minkštųjų audinių 
(sąnario, raumenų, sausgyslių, raiščių) 
sužalojimas tempiant, nesuardant jų 
anatominio vientisumo. Tą vietą skauda, 
ji patinsta, judesiai tampa riboti. Pirmas 
dienas skaudamą vietą reikėtų šaldyti, 
po trijų keturių dienų – šildyti, vėliau – 
masažuoti, laikyti sutvarsčius elastiniu 
bintu. Ūmus periodas trunka tris ketu-
rias dienas, po to dvi tris savaites jaučia-
mas skausmas judinant sąnarį.

Sumušimas – tai audinių pažeidi-
mas buku daiktu, nesužalojant odos. 
Nuo smūgio pakenkiami giliau esantys 
sluoksniai, oda lieka nepažeista. Tą vie-
tą skauda, ji patinsta. Pagalba tokia pati 

kaip ir patempus ranką. Iš pradžių patar-
tina šaldyti, vėliau – šildyti.

Įpjovimai, įtrūkimai. Priklausomai 
nuo žaizdos gilumo pažeidžiamos smul-
kios, o kai kada stambios kraujagyslės, 
todėl žaizda kraujuoja. Reikalinga:

1) Sustabdyti kraujavimą.
2) Apsaugoti nuo užkrėtimo.
3) Suteikti sužeistai vietai ramybę.
Kaip matome, profesinės muzikantų 

ligos yra pakankamai sudėtingos. Jos 
sukelia ne vien nemalonius pojūčius, bet 
ir ilgam sutrikdo darbingumą, atitraukia 
nuo įprastos veiklos. Rankų negalavimai 
reikalauja kompleksinio gydymo, o kar-
tu nemažai mūsų pastangų, kantrybės ir 
laiko. Todėl, pajutus pirmuosius silpnu-
mo ir nuovargio požymius, negalima į 
tai nereaguoti. O tik pasveikus būtina 
neskubėti pervarginti rankų, nes paki-
timai audiniuose išlieka ir po išorinio 
pasveikimo. Žinoma, saikingas skambi-
nimas gerina raumenų kraujotaką, bet, 
kad liga neatsinaujintų ar netaptų lėtine, 
skambinti reikėtų pradėti nuo lengvos 
mankštos, šiltomis rankomis, vidutiniu 
tempu. O svarbiausia neprarasti pasiti-
kėjimo, geros nuotaikos ir optimizmo. 
Būkite sveiki ir nesirkite!
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IŠ DŽIAZO 
ISTORIJOS

Olga PETRUŠENKO,
Kauno Miko Petrausko muzikos 
mokyklos vyr. mokytoja 

–  Kas yra džiazas? – paklausė kažkas Lui  
Armstrongo.
– Jei klausiate,vadinasi, niekada nesupra-
site, – atsakė jis.

Kitas džiazmenas Fetsas Uoleris į tą 
patį klausimą atsakytų panašiai: „Verčiau 
nesipainiokit po kojom, jei patys nežino-
te“...

Tiesa, džiazo dievai leido mums su-
prasti, kad džiazas – tai ne tik muzika, 
tai XX amžiaus gyvenimo stilius, jau ta-
pęs istorija. „Šios muzikos turinyje yra 
kažkas, ko neįmanoma paaiškinti, bet 
galima tik pajusti“, – rašė džiazo istori-
kas Dž.Kolijeris. Tiesa, kad neįmanoma 
atskleisti šios paslapties, tačiau pajusti 
džiazo sielą, susilieti su ja – galima.

Džiazas neatsiejamas nuo improvi-
zacijos. Būtent todėl jis toks įvairiaspal-
vis ir neišsenkantis, turintis tiek krypčių 
bei atmainų. Ir nieko nėra įdomesnio už 
bandymą iš naujo atskleidinėti Paslaptį 
vardu Džiazas.

Visi džiazo istorikai, nepaisant jų 
nuomonių skirtumo dėl džiazo atsiradi-
mo, sutinka su tuo, kad ministrelių te-
atras, spiričiuelai, gospelai, bliuzas bei 
regtaimas susiję su džiazo ištakomis.

Susipažinkime su šių stilių pradinin-
kais.

Skotas Džoplinas ir regtaimas
 „Klevo lapas“

Sakoma, kad regtaimo istoriją galima 
apibrėžti tik dviem dešimtmečiais – nuo 
XIX a. paskutiniojo dešimtmečio pabai-
gos iki 1914 m., I pasaulinio karo pra-
džios. Tačiau vos tik atsiradęs regtaimas 
iškart pavergė visų JAV piliečių širdis ir 
paplito ne tik didžiuosiuose miestuose, 
bet pasiekė ir pačius tolimiausius šalies 
kampelius – nes pats populiariausias to 
meto instrumentas JAV buvo... fortepi-
jonas! Jį buvo galima rasti bet kuriame 
name, o atsiradus mechaniniam piani-
nui, nereikalaujančiam paties pianisto, 
šio instrumento populiarumas pasiekė 
viršūnę.

Pavadinimas „regtaimas“ vis dar te-
bėra ginčų objektas. Ar jis būtų kilęs iš 
termino ragged rhythm (angl. „suplėšy-
tas ritmas“), ar reikštų „suplėšytą laiką“ 

– vienas charakteringas bruožas yra sin-
kopėmis grindžiamas ritmas, kai muziki-
nis kirtis iš stipriosios dalies perkeliamas 
į silpnąją.

Sinkopių vartojimas yra labai papli-
tęs klasikinėje muzikoje: Bethoveno, 
Haidno, Mocarto kūriniuose. Tačiau, pa-
sak džiazo tyrinėtojo Dž.Kolijerio, šios 
sinkopės neturi nieko bendra su laisvais 
afrikietiško stiliaus ritmais, tapusiais 
regtaimo pagrindu. Kadangi afrikiečių 
ritmo pojūtis yra ypatingas, jiems nesun-
ku derinti trijų dalių ritmą dešinėje ran-
koje su dviejų dalių ritmu kairėje – kas 
jiems, lyginant su europiečių gabumais, 
yra įgimta. 

Tačiau būtent ši ritmo ypatybė tapo 
artima ir lengvai suprantama europie-
čiams, ir sinkopių vartojimas tapo cha-
rakteringu naujojo žanro bruožu. Reg-
taime persipina afrikiečių bei europiečių 
kultūros ypatybės. Europietiški šokiai 
– polka, kadrilis, maršas – yra regtaimo 
pradmenys. 

Vienas ypatingų šokių yra keikvokas 
(angl. „cakewalk“ – šokių eitynės dėl py-
rago), pats mėgstamiausias negrų, dir-
bančių plantacijose, šokis. Įtaisę pyragą 
ant galvos ir jo neprilaikydami, darbinin-
kai vaikščiodavo po šeimininko namą, 
išbandydami įvairias kliūtis. Pyragas 
atitekdavo tam, kas saugiai atnešdavo 
jį į tikslą. Kiek vėliau pyragą pakeitė gė-
lių puokštė, ir šis šokis tapo populiariu 
Europoje poriniu šokiu. Fortepijoninėje 

Skotas Džoplinas 

„Klevo lapo regtaimas“

Regtaimas „Zuikio glėbyje”
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K.Debiusi siuitoje „Vaikų kampelis“ ryš-
kiai jaučiami keikvoko ritmai.

Kas buvo pirmojo regtaimo autorius, 
nėra žinoma. Tačiau paskutinis šio žanro 
meistras yra nepakartojamasis Skotas 
Džoplinas su savo populiariausiu kūri-
niu „Klevo lapo regtaimas“ (angl. „Maple 
Leaf Rag“). „Klevo lapas“ tapo vardinio 
Misurio valstijos klubo vizitine kortele.

Lui Armstrongas, pravarde Sečmo
Tarp žinomiausių džiazmenų yra 

ypatingas asmuo, kurio biografija yra 
neatsiejama nuo džiazo evoliucijos – Lui 
Armstrongas (1901–1971). Jo gyveni-
mas – tai džiazo portretas. Dž.Kolijeris 
sakė: „Jei žodis „genijus“ kažką reiškia 
džiazui, tai jis reiškia – Armstrong“.

Taigi džiazo amžius yra Armstrongo 
amžius, nes savo trimitu ir balsu jis pa-
lietė viską, kuo buvo ypatinga džiazo 
epocha: bliuzus, muziklus, populiarias 
dainas, spiričiuelus. Kiekvienam atlikėjui 
buvo didelė garbė dainuoti ar groti kar-
tu su juo – nuo Besi Smit iki Elos Ficdže-
rald ir Barbaros Streizand.

Taip, Lui tapo džiazo simboliu: jo auk-
sinė dūda, jo ypatinga veido išraiška, jo 
rankos, laikančios dūdą... Tačiau Arms-
trongo atlikimo menas turėjo nemažai 
priešininkų, kuriems jo „kaktos“ balsas 
skambėjo atstumiančiai: pasak jų, jis 
nedainavo, o paprasčiausiai springda-
vo išleidžiamais garsais. Armstrongas iš 
tiesų galėjo perteikti įvairių instrumentų 
skambesį savo balsu, ko negalėjo įver-
tinti jo meno priešininkai. Jo šauksmai, 
įkvėpimai, keistas juokas su savo „Oh, 
yes“ – didysis džiazo instrumentas, kuria-
me balsas yra neatsiejamas nuo trimito.

Lui Armstrongo laidotuvių ceremo-
nijoje skambėjo jo spiričiuelas „Niekas 
nežino, kiek kančios aš patyriau“. Tūks-
tančiai žmonių susirinko prie bažnyčios, 

laukdami stebuklo: o gal Lui vėl išeis „Ei, 
žmonės, klausykit!” ar vėl pradės dai-
nuoti „Kai šventieji žygiuos“. Tačiau jam 
vis nepasirodant, minia žmonių pradėjo 
dainuoti vietoj jo, ir kažkas garsiai su-
šuko: „Ar girdi, arkangele Gabrieliau, tai 
mūsų Sečmo!“ (taip pravardžiuodavo Lui 
Armstrongą).

Prancūzų įmonė „Selmer“ padovano-
jo Lui trimitą iš tikro aukso. Dūda liko, bet 
be stebuklingo Armstrongo kvėpavimo 
auksas nustojo švytėti. Lui Armstrongas 
išleido virš dviejų tūkstančių singlų bei 
kompozicijų. Pats žinomiausias pamin-
klas Niu Orleane yra paminklas Arms-
trongui. Niekas neabejoja, kad Lui dūda 
amžiais skambės žmonijos širdyse.

Elingtonija: Diuko Elingtono
muzikos šalis

Daugelis Edvardo Kenedi Elingtono 
(Diuko Elingtono, 1899–1974) gerbėjų 
įsitikinę, kad titulas „diukas, t.y. herco-
gas“ buvo suteiktas jam už ypatingą 
džiazo atlikėjo, kompozitoriaus, pianisto, 
aranžuotojo, dirigento talentą. 

Tačiau Diuko Elingtono biografijos 
žinovai teigia, kad jis buvo tituluotas dar 
mokyklos laikais už išskirtines manieras 
bei eleganciją. Tai tiesa, nes dar būda-
mas mokinys, jis gebėjo be ypatingų 
pastangų groti fortepijonu sudėtingiau-
sius regtaimus, už ką galėjo būti tituluo-
jamas „Regtaimų Mocartu“.

Elingtono padėjėjas Bilis Streichor-
nas kartą pasakė, kad „Diukas groja ro-

IŠ DŽIAZO ISTORIJOS

KOMPOZITORIŲ GYVENIMAS IR KŪRYBA

SERGEJUS 
RACHMANINOVAS 
(1873–1943) 
II DALIS Janina VAINIKONYTĖ,

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja ekspertė

 ,,Puikus kūrinio atlikimas reikalauja ne 
tik techninio meistriškumo. Nereikėtų gal-
voti, kad puikiai išmoktas kūrinio tekstas 
tai viskas. Visa, kas gražiausia, reikalauja 
daugybės apmąstymų. O technika – tai tik 
pradžia.”
 S.Rachmaninovas

Daugelio muzikų nuomone, jis turė-
jo stebuklingas rankas. Tačiau net sunku 
patikėti, kad pats Rachmaninovas taip 
mažai vertino techninį meistriškumą. 
Nebent dėl to, kad jis nuo vaikystės buvo 
mokomas taip, kad tų problemų ateity-
je nebūtų. Todėl jis nesuprato tų, kurie, 
mokslo metais neįgiję gero techninio 
paruošimo, vėliau nuolat susidurdavo su 
neįveikiamomis kliūtimis.  

1897 m. įvyko pirmosios simfonijos 
op.13 premjera. Ji nenusisekė. Kritikai 
labai neigiamai įvertino šį kūrinį.

Nesunku suprasti, kad tai Rachma-
ninovui nesuteikė džiaugsmo, ir jis nu-
stojo rašyti muziką. Paveiktas nesėkmės, 

netrukus pradėjo negaluoti ir sunkiai 
susirgo depresija – prarado pasitikėji-
mą savimi ir savo talentu. Teko lankytis 
pas psichologą Nikolajų Dalą. Daktaras 
jį išmokė autogeninės treniruotės. Tai 
išvadavo Rachmaninovą iš sunkios de-
presijos, kuri buvo sustabdžiusi jo kūry-
binę veiklą net keletui metų. Šių kursų 
rezultatai buvo tikrai veiksmingi – grįžo 
pasitikėjimas savimi ir gimė vienas iš di-
džiausių kūrybos šedevrų – antrasis kon-
certas fortepijonui su orkestru c–moll. 
Rachmaninovas jį dedikavo daktarui 
Dalui.

Tuo metu kompozitorius ilgą laiką 
buvo susižiedavęs su Natalija Satina. Jie 
draugavo šeimomis, ta santuoka buvo 
numatyta, ir niekas jai neprieštaravo. 
Tačiau tam nepritarė stačiatikių bažny-
čia – mat, sužadėtiniai buvo giminės. Vis 
dėlto kažin ar tai buvo pagrindinė baž-
nyčios nepritarimo santuokai priežastis. 
Rachmaninovo tėvai buvo krikščionys, 
tačiau jo prosenelis buvo totorių kilmės. 
Matyt, tai labiausiai ir kliuvo stačiatikių 
hierarchams. 

jaliu, bet jo tikrasis instrumentas yra 
orkestras“. Kiekvienas orkestro muzikan-
tas jo kūriniuose tapdavo „garsiniu ats-
palviu“, emocijų šaltiniu, o pastarąsias jis 
suderindavo taip, kad pasiekdavo „Eling-
tono efektą“. Jį pravardžiuodavo „žmo-
gumi–orkestru vardu Elingtonas“, nes jo 
orkestro skambesys tapdavo ypatingu.

Pradžioje skambėdavo fortepijono 
solo, vėliau įsiterpdavo trimitininkas, o 
kartu su virtuoziškaisiais tromboninin-
kais, saksofonininkais scenoje būdavo 
sukuriamas stebuklas. Taip buvo pasiek-
ta geriausio orkestro, grojančio amžinąjį 
džiazą, šlovė. Vienas žinomiausių kūrinių 
– „Karavanas“ – tapo improvizacijų bei 
nuolatinių interpretacijų objektu.

...Po Diuko netekties orkestro diri-
gentu tapo jo sūnus Merseris. Bet tai 
jau nebebuvo „Elingtonijos“ orkestras... 
Elingtonas koncertavo Baltuosiuose rū-
muose, tapo daugelio šalių muzikos aka-
demijų nariu, buvo netgi išleistas pašto 
ženklas su jo atvaizdu. Elingtono muzika 
toliau gyvuoja džiazo mėgėjų širdyse, ir 
Ela Ficdžerald vėl dainuoja jo singlą „Aš 
myliu jus be proto“, tapusį himnu Diuko 
garbei.

„Svingo era“ tapo ne tik didžiųjų or-
kestrų laikotarpiu, bet ir nuostabiųjų 
dainininkų era.

Ela Ficdžerald: pirmoji dainos ledi
Tarp džiazo atlikėjų Ela Ficdžerald 

užima ypatingą vietą. Jos talentą atra-
do muzikantas Čikas Vebas. Muzikanto 
karjerą jis pradėjo dalyvaudamas gatvės 
džiazbendo pasirodymuose mušda-
mas būgnus. Kai kurie laiko jį geriausiu 
būgnininku. Elai Ficdžerald pradėjus 
dainuoti jo orkestre, per kelerius metus 
ji išgarsino pastarąjį, ir po jos „mokyto-
jo–atradėjo“ mirties Ela tapo 20–mete 
orkestro dirigente...

Tai buvo pirmoji orkestro ledi pasau-
lyje, nors tai visiškai nemoteriškas rei-
kalas – vadovauti vyriškam kolektyvui. 
Veliau ji tapo solo atlikėja, pasiekusia ne-
pakartojamą šlovę. Duetai su Lui Arms-
trongu, Diuku Elingtonu, Kauntu Beisiu 
padėjo jai įgyti patirties, kurios dėka 
niekam nepavyko pakartoti jos unikalios 
atlikimo manieros. 

Ela gebėjo balsu perduoti kai kurių 
muzikinių instrumentų skambesį. Įterp-
dama priežodžius „ri–bop, bi–bop“ atli-
kimo metu, Ela davė pradžią naujai džia-

zo atmainai – bibopui.
Rėjus Čarlzas: vienatvė ir naktis
Rėjui Čarlzui žodžiai „vienatvė“ ir 

„naktis“ atspindi ne tik poetinę esmę, 
bet kartu ir jo sielos gyvastį. Nelengva 
berniuko vaikystė, neregio dalia, ver-
gystė, nuolatinės kančios tik paskatino jį 
siekti gyvenimo svajonės – tapti džiazo 
žvaigžde. 

Sulaukęs 15 metų jis jau dainavo 
bliuzus, gospelus, populiarias dainas „Ką 
aš sakysiu?“, „Ašaros širdyje“ ir jautė, kaip 
jos užkariauja publikos širdis. R.Čarlzas 
buvo vienas populiariausių juodaodžių 
atlikėjų, turinčių savo orkestrą, baletą, 
garso įrašų studiją.

Soul – sielos muzika
Soul (angl. „siela“) muzika buvo itin 

būdinga afrikietiškos kilmės džiazo at-
likėjams. „Grojimas turi turėti sielą, tik 
tuomet jis turės prasmę”. Soul stiliaus 
kūrinių atlikimas yra glaudžiai susijęs su 
asmeninio gyvenimo patirtimi.

Rėjus Čarlzas yra pasakęs, kad soul – 
„tarsi elektra: mes patys nežinome, kas 
tai, bet joje slypi energija, galinti išlais-
vinti klausytojus“. Iš tiesų, soul buvo va-
dinama populiariosios muzikos viršūne.

***
Taigi, kas vis dėl to yra džiazas? Žo-

džiais nepaaiškinsi...
Kas yra džiazas? Kai groji tai, ką jauti 

– manau, tai ir yra geriausias džiazo api-
būdinimas. (Džo Džonsas)

Kas yra džiazas? Tai ritmas ir jausmas. 
Neįmanoma to išmokti. (Koulmenas Ho-
kinsas)

Kas yra džiazas? Kai atlikėjas neturi 
visavertės laisvės, muzika nustoja būti 
džiazu. Netgi negalima džiazo vadinti 
muzika, nes džiazas – tai ypatingas ben-
dravimo būdas, emocijų apykaita tarp 
klausytojų ir atlikėjų. (Deivas Brubekas)

Kas yra džiazas? Tai gyvenimo patir-
tis. Žmogus turi gyventi, kad galėtų groti 
džiazą. (Miltas Chiltonas)

Naudota literatūra:
1. Šapiro N., Chentofas N. Paklausyk, ką 
tau papasakosiu. Džiazmenai apie džiazo 
istoriją. Maskva: Sinkopa, 2000.
2. Enukidzė N. Populiarieji muzikiniai žan-
rai. Maskva: Rosmen, 2000.
3. Marchasevas L. Lengvajame žanre. Le-
ningrad: Sovetskij kompozitor, 1986.

Elingtono orkestras

Diukas Elingtonas

Sergejus Rachmaninovas

S.Rachmaninovas, 1900-ųjų metų pradžia
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Vis dėlto 1902 m. Rachmaninovas 
vedė Nataliją, su kuria pragyveno iki 
mirties. Jie susilaukė dviejų dukterų – Iri-
nos ir Tatjanos. Ir nors abu turėjo rimtų 
meilės romanų, Rachmaninovai sugebė-
jo juos išlaikyti paslaptyje. Biografai ne-
galėjo nieko panašaus įrašyti į muzikos 
istorijos puslapius. Gal tos paslaptys tu-
rėtų likti pavyzdžiu kitiems biografams: 
ar garbinga naršyti po didžiųjų žmonių 
asmeninį gyvenimą, jei jie patys to ne-
viešino?

1909 m. Rachmaninovas pirmą kartą 
apsilankė JAV. Amerikoje jis tapo labai 
populiariu atlikėju. Ir nors amerikiečiai 
jo koncertų  labai geidė, Rachmaninovas 
atsisakė jam pasiūlytų ilgalaikių kontrak-
tų, kadangi nesusitarė su prodiuseriais. 
Savo draugams jis rašė:

,,Mano kelionė į Ameriką šį kartą 
praėjo nesėkmingai. Jie labai nori, kad 
koncertuočiau pas juos nuolat. Bet jų 
sąlygos man netiko. Aš jiems vis kartoju: 
,,Pigu“, o jie man: ,,Brangu“. Kelionę teko 
nutraukti.“

A.Goldenveizeris prisiminimuose 
apie Rachmaninovą rašė: 

,,Juokėsi jis retai, bet kai juokėsi, jo 
veidas darėsi dar patrauklesnis, o juokas 
buvo toks nuoširdus, kad tuoj pat už-
krėsdavo kitus.”

SERGEJUS 
RACHMANINOVAS 
(1873–1943) 
II DALIS

,,Sėdėjo Rachmaninovas prie forte-
pijono gana keistai: giliai nugrimzdęs į 
kėdę, susikūprinęs. Grojimo metu tyliai 
niūniuodavo grojamą melodiją”.

Svarbi Goldenveizerio nuoroda, kuo 
genijus skiriasi nuo talento:

,,Talentas visą kūrinį atlieka tobulai, 
puikiai jaučia klausytojų pomėgius ir sie-
kia pasisekimo publikos tarpe. O genijus 
atlieka viską savaip ir ne visada randa 
kontaktą su publika. Jis nebijo publikos 
ignoravimo ir vienišumo scenoje”.

Rachmaninovas visada scenoje sie-
kė tik vieno – ,,groti taip, kaip noriu”. Po 
kurio laiko tai pavergdavo visų koncertų 
publiką.

1915 metais mirė Skriabinas. Jie kar-
tu su Rachmaninovu mokėsi pas Zve-
revą, kartu patyrė griežtą jo mokyklos 
discipliną. Po to Rachmaninovas skyrė 
daug koncertų būtent Skriabino muzi-
kai. Dažnai, prašomas pagroti savo kūri-
nius, jis sakydavo: ,,Šis vakaras skirtas tik 
Skriabinui“

1917 metai pakeitė Rachmaninovo 
nenorą išvažiuoti iš Rusijos. Vos prasi-
dėjus revoliucijai Rachmaninovų šeima 
prarado visas savo žemes, o tuo pačiu 
neteko ir pragyvenimo šaltinio. Dvaras 
Ivanovkoje, kurį Sergejus paveldėjo iš 
senelio, buvo sulygintas su žeme. Laimė, 
kad jų nespėjo išvežti į Sibirą kaip ,,liau-
dies priešų“. Gruodžio mėnesį visa Rach-
maninovų šeima rogėmis išvažiavo iš 
Sankt Peterburgo į Suomiją, o netrukus 
iš ten – į Daniją. Rachmaninovas laisvai 
bendravo vokiškai, angliškai ir pran-

cūziškai. Tai tikriausia turėjo lemiamos 
reikšmės emigracijai į Vakarus.

Kompozitorius kelionėje turėjo tik 
kelis savo kūrinių originalus ir Rims-
kio–Korsakovo operos ,,Auksinis gaide-
lis“ partitūrą. Danijoje jis turėjo daug 
problemų su gyvenamuoju plotu – nei 
viešbutyje, nei nuomojamuose būstuo-

se niekas netoleravo jo grojimo fortepi-
jonu. O koncertams ruoštis reikėjo. 1918 
metais Rachmaninovui vėl buvo pasiū-
lyti 3 koncertiniai kontraktai JAV. Nors 
anksčiau jis buvo davęs amerikiečiams 
neigiamus atsakymus, šį kartą buvo 
aišku, jog tai vienintelė galimybė išsiva-
duoti iš finansinių problemų.

Amerikiečiai labai šiltai sutiko Rach-
maninovą. Jie pianistui iš karto padova-
nojo fortepijoną, o per keturis mėnesius 
jis koncertavo apie keturiasdešimt kartų. 
Po dvejų metų Rachmaninovų šeima 
jau nusipirko namą (iš to matyti, kaip 
dosniai JAV vertino genialius žmones 
ir kodėl į šią šalį suplaukė iki šių dienų 
tiek talentų iš viso pasaulio). Tas namas 
buvo sutvarkytas taip, kad viskas Rach-
maninovui primintų Rusiją: visi įdarbinti 
tarnautojai buvo rusai, o interjeras su-
kurtas pagal rusų tradicijas. Įdomu, kokį 
namą būtų galėjęs nusipirkti genialusis 
Rachmaninovas, jei būtų likęs Rusijoje ir 
gyventų iš tų pačių puikių koncertų So-
vietų Sąjungoje?

Nostalgija stipriai slėgė Rachma-
ninovą. Iki emigracijos, gyvendamas 
Rusijoje, Rachmaninovas garsėjo kaip 
kompozitorius ir dirigentas. Po 1917 
m, išvykęs iš tėvynės, jis savo veiklą pa-
skyrė tik pianizmui, koncertinei veiklai. 
Gyvendamas svetur, jis pasižymėjo tik 
kaip genialus pianistas. Iki 1943 metų 
Amerikoje Rachmaninovas beveik visai 
nerašė. Per 35 paskutiniuosius metus jo 
kūrybinė veikla smarkiai sumenko. Jis 
tik labai daug koncertavo. Per šį nema-
žą laikotarpį Rachmaninovas parašė tik 
...6 kūrinius. Iš jų įžymiausi – ,,Simfoni-
niai šokiai“ ir ,,Rapsodija Paganini tema“. 
Kartais girdime pasakojimų, esą 2–asis 
ir 3–asis fortepijoniniai koncertai para-
šyti Amerikoje. Tačiau pagal jų sukūrimo 
datas aišku, kad Rachmaninovas emi-
gracijoje tų kūrinių antrą kartą parašyti 
negalėjo.

1919–1922 metais Rachmaninovo 
koncertų repertuarą daugiausia sudarė 
jo 2–asis ir 3–asis fortepijoniniai koncer-
tai, o taip pat Šopeno, Mendelsono, Listo 
ir Mocarto kūriniai. Pastoviai susirašinė-
jęs su daugeliu įžymių žmonių, tais kon-
certiniais metais Rachmaninovas gavo 
laišką iš Igorio Stravinskio:

,,...Gerbiamas Sergejau Vasiljevičiau, 
man labai įdomu, kodėl jūs koncertuose 

visai negrojate šiuolaikinės muzikos?“
1927, spalis. Paryžius

Rachmaninovas atsakė:
   ,,Mielas mano Igori Fiodorovičiau, iš 

tikrųjų negroju šiuolaikinių kūrinių. Ne-
mėgstu jų, nes matyt nesuprantu. Nesu 
jiems subrendęs!“

 1927, spalis. Niujorkas

Iki 20–tųjų metų pabaigos Rachma-
ninovo gyvenime susidarė tam tikras 
tvarkaraštis: visą žiemą jis koncertuo-
davo Amerikoje, o pavasarį ar rudenį 
tęsdavo koncertus Europoje. Vasarą jie 
važinėdavo mašina po Europą. Dažnai 
ilsėdavosi Šveicarijoje netoli Ženevos 
ežero. Iš ten jis rašė J.Koniusui :

,,Aš pažadėjau visiems nieko nedary-
ti, negroti, tik kvėpuoti, vaikščioti ir gėrė-
tis Šveicarijos vaizdais“

Tačiau gana greit Rachmaninovas 
neišlaikė savo pažado ir po neilgos per-
traukos pradėjo vėl intensyviai groti. 
Taip pasitvirtino Zverevo nuomonė – 
pianistui atostogų nėra. Jis ilsisi groda-
mas.

1924 m. Rachmaninovų vyresnio-
ji duktė Irina išteka už kunigaikščio 
P.Volkonskio, kuriam mirus po kelių 
mėnesių, lieka našle. Vis dėlto iš tos san-
tuokos gimsta dukrelė Sofija, Rachma-
ninovo anūkė. Tai progai pažymėti jis 
1925 m. įsteigia dukroms Paryžiuje natų 
leidyklą TAIR (pavadinimas sukurtas iš 
Tatjanos ir Irinos vardų). Jo vėl laukia 

II-ojo koncerto fortepijonui titulinis lapas

Pirmasis III-ojo koncerto, skirto pianistui J.Hofmanui, partitūros puslapis. 
S.Rachmaninovas prie III-ojo koncerto korektūros. Ivanovka, 1910 m.

S.Rachmaninovas savo automobilyje 1912 m., 
Ivanovka

Su dukra Irina 1913 m.

F.Šaliapinas, I.Moskvinas ir S.Rachmaninovas Maskvos Dailės teatro gastrolių JAV metu 1923 m.

Su dukromis Irina ir Tatjana 1924 m.
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nesėkmė – 4–asis koncertas fortepijonui 
sukritikuojamas. Tai privertė jį daug ką 
perrašyti ir gerokai pakeisti kūrinį. Po to 
koncertas buvo išleistas ,,TAIR“ leidyklo-
je. 1931 metais laikraštyje ,,The New York 
Times“ buvo išspausdintas Rachmanino-
vo laiškas, kuriame jis smarkiai kritikavo 
SSRS politiką. To pasekmė buvo ta, kad 
visoje Rusijoje dvejus metus (tuomet 
SSRS) atlikėjams buvo uždrausta groti 
Rachmaninovo kūrinius. Nežiūrint į tai, 
tais pačiais metais pasirodė paskutinis 
Rachmaninovo kūrinys fortepijonui ,,Va-
riacijos Corelli tema“. Jo premjera įvyko 
spalio 12–tą Monrealyje (Kanada).

Tų pačių metų pavasarį Rachmanino-
vas Šveicarijoje nusižiūrėjo gražią vietą 
ties Firvaldšteto ežeru. Tai buvo didelė 
uola, aplink kurią buvo didelis nesutvar-
kytos žemės plotas. Jo nesustabdė net 
tai, kad ten nuolat lyja. Rachmaninovas 
nusprendė pirkti tą žemę ir statytis sau 
didelį namą. Glaudžiai bendraudamas 
su architektais, jis visą savo laisvalaikį 
skyrė tik tų namų statybos projektams. 
Buvo padaryta daug puikių dizainerio 
darbų, kol atsirado tie namai. Rachma-
ninovas juos pavadino ,,Senar“, sudėjęs 
savo ir žmonos vardų ir pavardės raides. 
Nors ir be didelio noro pastoviai važinė-
ti koncertuoti į Ameriką, teko tai daryti 
vien dėl pinigų, kurie buvo reikalingi 
toms statyboms.

Namai ,,Senar “ sulaukė daug įžymių 
lankytojų, tarp kurių buvo ir A.Toskanini.

Tie metai didžiajam kompozitoriui 
buvo labai produktyvūs. Jis labai daug 
koncertavo Europoje. Pradėjo tų metų 
koncertus Varšuvoje. Norėtųsi paminėti 
tai, kad pagal klausytojų aprašymus, ne 
kartą Varšuvoje pagauta ekstazės publi-
ka Rachmaninovą iš scenos išnešdavo 
ant rankų...

  (W.Lysitski –,,Wraženia koncertowe“, 
1935, Bydgoszcz)

Jis visą gyvenimą grojo Bethoveną, 
Bachą, Šopeną, Listą. Rachmaninovas 
laikėsi savo tradicijos negroti šiuolaiki-
nės muzikos.

,,Aš vis tiek nespėsiu pergroti nė pu-
sės tos geros muzikos, kuri mums duota. 
Kam gaišinti laiką nuobodžiai muzikai?“

Paskutinis Rachmaninovo koncertas 
Europoje įvyko 1939 m kovo 11 d. Liu-
cernoje, Šveicarijoje. Buvo atliktas Bet-
hoveno 1–asis koncertas fortepijonui 
ir Rachmaninovo ,,Rapsodija Paganini 
tema“. Tais pačiais metais vasarą Rach-
maninovų šeima paliko Europą ir sugrį-
žo į JAV.

1942 metais Rachmaninovai apsigy-
veno Kalifornijoje. Jis aktyviai koncerta-
vo visoje Amerikoje, kad uždirbtų kuo 
daugiau pinigų. Visos surinktos lėšos 
buvo skirtos SSRS kariuomenei, kovo-
jančiai su okupantais.

1943 metais po koncerto Amerikoje 
Beverly Hills Rachmaninovas sunkiai su-
sirgo. Buvo diagnozuotas plaučių vėžys 
(Rachmaninovas visą gyvenimą daug 
rūkė). Paskutinius koncertus lydėjo vis 

didesnis nuovargis, didėjo poreikis po 
kiekvieno pasirodymo vis daugiau ir il-
giau ilsėtis.

Vasario mėnesį Rachmaninovas kon-
certavo Čikagoje, kur susilaukė gausių 
plojimų ir sveikinimų. Bet kitus koncer-
tus jau teko atšaukti. Staigiai pablogėjus 
būklei, teko jį išnešti iš traukinio prie Los 
Angeles ir paguldyti į ligoninę.

1943 metų kovo 28–tą Rachmani-
novas mirė Beverly Hills (JAV). Jis buvo 
palaidotas Kensico kapinėse, netoli 
Niujorko. Gyvuoja dar viena legenda: 
jis norėjęs, kad jo širdį pervežtų į Rusiją 
ir ten palaidotų. Yra nemažai rašytinių 
liudijimų, kad taip ir buvo padaryta. Iki 
šių dienų paplitusi legenda, kad jo širdis 
palaidota Rusijoje. Bet iš tikrųjų jis labai 
norėjo, kad jį palaidotų Šveicarijoje. Ka-
ras viską pakeitė ir neleido to padaryti.

Rachmaninovo kapas yra JAV, Niu-
jorko valstijoje. O obeliskas jam atminti 
pastatytas Rusijoje, Novgorodo guber-
nijoje.

Daugumos muzikologų nuomone, 
Rachmaninovas buvo vėlyvojo roman-
tizmo atstovas. Tačiau jis buvo be galo 
įvairiapusiškas ir nepakartojamas. Jo 
muzikoje daug impresionizmo ir net 
šiuolaikinės muzikos, kurios jis nemė-
gęs, bruožų. Jis įnešė labai svarų indėlį 
bei daug naujovių ir į  pianistinio meno 
sritį.

,,Rachmaninovas buvo sudarytas iš gele-
žies ir aukso:
Geležis jo rankose, o auksas – širdyje.
Negaliu be ašarų galvoti apie jį.
 Aš ne tik lenkiuosi prieš jį kaip didį artistą,
Aš mylėjau jame tikrą žmogų.“

  J.Hofmanas
 Los Angeles
 16.05.1945
       

S.Rachmaninovas savo kabinete. Senaras, 1930 m.

Poilsio minutė

S.Rachmaninovo rankos

Su anūke Sofija 1940 m.Su žmona 1942 m.

S.Rachmaninovo namas-muziejus Ivanovkoje, Tambovo srityje
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