
Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai pianistei, profesorei, 
„Pianisto“ redakcinės kolegijos narei

BIRUTEI VAINIŪNAITEI

Po koncerto St.Vainiūno atminimui su muzikologu V.Juodpusiu, pia  niste, LMTA profesore B.Vai niū nai te, 
Vilniaus Algirdo muzikos mo kyklos mokytoja eksperte N.Ka raškaite 2007 m. spalio 15 d. 
(Stasio Vainiūno namuose)

Pianistė Birutė Vainiūnaitė.
Albino Algirdo Musnecko nuotrauka

Prof. B.Vainiūnaitės interpretacijos 
kursai 2001 m. Mokinys 
P. Rudokas

2007 m. lapkričio 11 d. pianistė, profesorė Birutė Vainiūnaitė surengė rečitalį Lietuvos nacionalinėje 
fi lharmonijoje. Pianistės pasveikinti susirinko artimieji, kolegos, mokiniai, draugai ir gerbėjai

Sveikiname
Su gražiu 

jubiliejumi!
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J.Gruodžio muzikos mokyklos 
fortepijono skyrius 1952 m. 
Viduryje –mokytoja Teresė 
Klimavičiūtė, šalia iš dešinės – 
Algirdas Ambrazas, iš kairės –
Aleksandras Jurgelionis. I eilėje 
antra iš kairės – Liucija Ramonaitė-
Drąsutienė, II eilėje iš dešinės – 
Leonas Povilaitis, Eugenijus 
Ignatonis, III eilės viduryje – 
Liuda Rakauskaitė-Grybauskienė

matematikų olimpiadose, bet, aišku, pagrindinių prizų 
nelaimėjau, nes visi, nuvažiavę į Vilnių, sėdėjo prie 
knygų, o aš nuėjau į koncertą... Laikiau stojamuo-
sius matematikos egzaminus į aukštąją mokyklą už 
kitą... Kodėl muzika? Ilgainiui, pasimokius apie de-
šimt metų, tai – lyg narkotikas... Labai žavėjo aplinka, 
į kurią įsitraukus neįmanoma jos palikti. Iki pasku-
tinės dienos aš labai svyravau – rašyti ar nerašyti 
pareiškimą į Konservatoriją, bet nulėmė mano dės-
tytoja M.Alšlebėnaitė. Jos žodis – ,,važiuok...“ – buvo 
pagrindinis dalykas, padėjęs apsispręsti.... Tėvai tuo 
klausimu buvo labai tolerantiški. 18–os metų aš bu-
vau visiškai savarankiškas, nepriklausomas žmogus. 
Labai svarbi mano gyvenime buvo mama. Ji buvo 
savotiškas žmogus – nėra buvusi nė viename mano 
egzamine, koncerte, nėra mačiusi manęs viešai, nė 
karto nebuvusi mokykloje – jei kas, siųsdavo tėtį. 
Buvo nepaprastai griežta, nepripažino jokių diskusijų. 
Mama man davė labai daug, bene svarbiausią savybę, 
reikalingą gyvenime, – įdiegė nepaprastą atkaklumą. 
Jei nuleisi rankas – nieko nebus... 

O Vilnius labai patiko iškart. Žavėjo šiluma, 
sklidusi iš dėstytojų – J.Karnavičiaus, S.Vainiūno, 
P.Berkavičaus. Man sekėsi. Mane labai mylėjo S.Vai-
niūnas, nes aš tarsi pagavau jo žaidimo taisyk les – 
stengiausi netrukdyti, jei jo nuotaika būdavo bloga. 
Kai jis trečią kartą pažiūrėdavo į laikrodį arba pradė-
davo muistytis – atsistodavau ir, mandagiai atsisvei-
kinęs, išeidavau.... Dar nepaprastai daug man padėjo 
P.Berkavičius. Šis aukštos kultūros, šiltas žmogus, bū-
damas dekanu, visokeriopai mane globojo. Taip pat 
globojo ir bendro fortepijono katedros vedėja Sofi -
ja Naujalytė–Didenkienė. Turėjau būti išmestas iš 
Konservatorijos už antitarybinę veiklą, bet rektorius 
J.Karnavičius parašė paskutinį papeikimą–įspėjimą už 
elgesį, netinkamą tarybiniam studentui. Sutikti žmo-

nės – jie buvo nuostabūs...
– Visas Jūsų gyvenimas susijęs su Lietuvos for-

tepijono menu. Daug metų dirbote M.K.Čiurlionio 
menų gimnazijoje, LMTA – pedagogikos katedros 
vedėju (1974–1986), Fortepijono ir muzikologi-
jos fakul teto dekanu (1989–1994), LMTA mokslo 
ir meno prorektoriumi (1994–2005). Esate huma-
nitarinių mokslų, menotyros daktaras, pedagogikos 
katedros profesorius, įvairių mokslo darbų apie 
forte pijono meno teoriją ir istoriją, lietuvių kom-
pozitorių kūrybą, knygų ,,Pianisto studijų įvadas“ 
(1991), ,,XX amžiaus pianistai“ (1997), ,,Variacijos 
fortepijo nų dueto tema“ (2003) autorius. Kaip nie-
kas kitas galite atsakyti į klausimą – kaip vystosi 
lietuviškasis pianizmas? Ar jis turi savo atspalvį 
europiniame ar pasaulio pianizmo kontekste?

– Visiems labai rūpi klausimas – geryn ar blogyn 
vysto si pianizmas? Mano nuomone, – panašiai. Visais 
laikas buvo žmonės, kurie grojo geriau ir blogiau. 
Tik galimybės dabar labai išaugusios, atlikimo lygio 
„žirklės“ vis platėja. Užsienį pažinti gali kiekvienas 
nuo mažiausio vaiko, kai anksčiau, be Rusijos, mes 
nematėm nieko. O mene tai nepaprastai svarbu – at-
siveria visai kiti hori zontai. Skaudu galvojant apie 
pianistus, kuriems sovietmečio laikais, norint pakliū-
ti į konkursą, reikdavo dalyvauti begalėje perklausų. 
Taip buvo skriaudžiami ir luošinami jauni žmonės. 
Dabar – užpildome paraišką, sėdame į autobusą ar 
lėktuvą – ir važiuojame...

Daug jaunų pianistų emigruoja, kuria šeimas, turi 
galimybę mokytis Amerikoje, Vokietijoje, Italijoje. 
Dabar ties bruožas, deja, – begalinis masinimas materi-
ja. Turtas gadina žmones – tai sena tiesa. Rimta bėda – 
žmonės labai nori užsidirbti. Reikia kalbėti apie pa-
prastą dalyką – apie idėją – ar ji yra, ar ne. Menininkas 
visais laikais turi visų pirma tarnauti idėjai.
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veiklą. Ministerijoje tarsi neliko žmogaus, kuris su-
prastų pedagoginį pašaukimą – mes turime mo-
kyti vaiką, nepaisydami, ar jis gabus, ar negabus. 
Yra labai negabių vaikų. Bet jei jie ateina mokytis 
muzikos, turime džiaugtis. Tik jiems turi būti ke-
liami visai kiti uždaviniai ir nereikalaujama rezul-
tato – galbūt nereikia jiems nei Černi, nei Bacho. 
Neteisingas požiūris fi nansuojant muzikos mokyklas 
ir apriboja diferenciacijos galimybes. Mes nupjovėme 
tą šaką, ant kurios sėdime – neišugdome muzikos 
mylėtojo. Labai dažnai stebime tuščias koncertų sa-
les, net atsisakoma pianistų rečitalių Filharmonijos 
salėse.

Ko reikia muzikos mėgėjui? Pirmiausia – jis turėtų 
mokėti skaityti naują tekstą. Kiekvienoje pamokoje 
reiktų supažindinti mokinį su nauja muzikine literatū-
ra. Dabar gi – muzikos mokyklos mokiniai nemoka 
susipažinti su muzika – tai kaipgi ją pamėgti? Antra – 
labai svarbu ugdyti muzikinį išprusimą – įtraukti 
mokinius į įvairius žaidimus, koncertus, konkursus, 
renginius.

– Pakalbėkime ir apie gabiuosius... Kokia Jūsų 
nuomonė apie taip dabar išpopuliarėjusius kon-
kursus?

– Konkursai reikalingi. Tačiau – tai, be jokios abejo-
nės, antipedagoginė veikla! Tai – sportas, o aš – už 
sportą. Ugdykime sportinę dvasią, bet neužmirškime – 
tai ne menas! Kita vertus, kuo toliau, tuo labiau ma-
toma ryški konkursų devalvacija, tad per daug jų ne-
sureikšminkime. Mokytojas muzikos mokykloje turi 
būti vertinamas ne tik už tai, kiek jis parengė mokinių 
konkursui, bet ir už visą pedagoginę veiklą. Siūlyčiau 
daugiau bendradarbiavimo, apsikeitimo dalykinėmis 
žiniomis. Kiekvienam būtų pravartu studijuoti mu-
zikinę pedagogiką, bendravimo meną. Liūdna, kai 
pedagogui neįdomu kalbėti apie pedagogines proble-
mas. Jei tu nedirbi ne klasėje – tu joks pedagogas! 
Ekskursija, išvyka, bendravimo džiaugsmas – kiek 
puikių pedagogikos formų!

– Iš studijų metų prisimenu Jūsų begalinę 
energiją ir optimizmą. Kaip išlaikyti šias nuotai-
kas dabar, tokiais nedėkingais muzikos mokytojui 
laikais?

– Nesutinku, kad laikai nedėkingi. Nuostabūs, pui-
kūs, dėkingi laikai! Optimizmas neateina savaime – 
kaip ir visur, reikia labai daug pastangų. Pirma – pata-
riu labai daug judėti. Aš štai žaidžiu tenisą jau 50 
metų ir beveik niekada nepraleidžiu treniruotės – net 
tais atvejais, kai vos galiu nulaikyti raketę! Antra – ži-
nių troškimas. Domėtis reikia labai daug kuo. Savo 
studentams dažnai kartoju seną posakį – kuo dau-
giau žinai, tuo daugiau nežinai... Visą laiką mokausi, 
ir kiek dar dalykų nežinau! Kiek reikia perskaityti 
knygų, kiek išklausyti muzikos... O trečia ir svarbiau-
sia – žmonės. Pedagoginis darbas – puikus užsiėmi-
mas, nes pagrindinis dalykas mano gyvenime – ben-
dravimas. Tikiu kompensacijos dėsniu – kai skleidi 

meilę, ir tave myli... Ta prasme Muzikos akademijoje 
dirbti visada buvo labai gera – čia turiu begalę draugų 
tarp įvairiausių žmonių. Štai prieš porą metų, ren-
giantis koncertui, ateidavau į Akademiją groti puse 
penkių ryte. Tuo metu savo klasėje rasdavau tik va-
lytoją – nuo to laiko įsigijau puikią draugę. O ir 
su studentais bendrauti labai malonu – pasikraunu 
jaunystės energijos ir nejaučiu savo metų...

Aš tiesiog alergiškas posakiui – ,,kaip anksčiau 
buvo gerai...“ Labai ilgai gyvenau komunistinėje 
santvar koje, jaučiau varžymą, man tai buvo labai 
sunku, bet supo žmonės, su kuriais iš viso to juok-
davomės. O dabar – niekada nebuvo taip gerai kaip 
dabar! Jaunystę lydi sėkmės ir nesėkmės, iš to ky-
lantis nepasitenkinimas savimi. Reikia mokėti blai-
viai vertin ti savo galimybes, o iš kitos pusės – vengti 
nepasitikėjimo savimi, nepasitenkinimo, kai viskas 
atrodo blogai. Aš iš principo nesuprantu depresijos! 
Žmogus turi žinoti, kad jo galimybes, tačiau dėl to 
neverta liūdėti. Visą mano profesinį gyvenimą pa-
kreipė disertacija. Ją rašyti buvo labai sunku. Tačiau 
man sekėsi, nes lydėjo atkaklumas ir mylėjo žmo-
nės. Nemažai metų vadovavau pedagogikos katedrai, 
buvau dekanu, prorektoriumi. Anksčiau girdėdavau 
žodžius – ,,kai nebūsi vadovu, viskas pasikeis, niekas 
nekalbės…“ Niekas nepasikeitė! Žmogiškąja prasme 
viskas liko taip pat …

– Papasakokite apie savo koncertinę veiklą...
– Pirmieji darbo metai buvo sunkūs. Dirbau 

Čiurlionio meno mokykloje, taip pat tuometėje 
Konservatorijoje ėjau koncertmeisterio pareigas. 
Po metų Konservatorijoje tapau dėstytoju, o Čiur-
lionio meno mokykloje direktoriaus pavaduotoju. 
Pedagoginis krūvis buvo didžiulis, solo koncertai 
tuokart – užmesti. Paskui pradėjau groti su stygi-
ninkais – profesorius P.Berkavičius paskatino groti 

LMA muzikos mokykla 1982



IŠKILŪS LIETUVOS FORTEPIJONO PEDAGOGAI
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Rima Karosaitė, Birutė Karosienė, Tatjana Nikolajeva, Juozas Karosas, 
Emilija Karosienė, Saulius Karosas, Jūratė Karosaitė ir namų sargas 
Džium–Džium 1974 m.

1992 m. balandžio 29 d. po koncerto Vilniaus Verkių rūmuose Evelina 
Puzaitė, Andrius Žlabys, Laima Jakniūnienė, Aleksandras Jurgelionis, 
Jūratė Karosaitė su pianistu V.Aškenazi

energijos ir gerokai išsisėmusi. Džiaugiuosi, kai moky-
tis į mano klasę ateina mokinys, kuris gerai dirba 
ir puikiai mąsto. Tačiau ypač nelengva, jei pakanka-
mai gabus žmogus savarankiškame darbe vadovau-
jasi vien tik intuicija, gan lėtai ir sunkiai protauja.
Pedagogui reikalinga didelė kantrybė bei ištvermė 
išmokyti tokį vaiką mąstyti. Svarbiausia yra galva, 
tai tarsi stūmoklis, vedantis pirmyn, kaip ir ta taisyklė 
„mato, girdi, groja“. Mokinys privalo suprasti(!), ką 
mato, ką girdi ir ką groja. 

O lengva... nieko negaliu tau pasakyti, kas yra 
lengva. Galbūt tada, kai darbas padarytas, mokinys 
išeina ir gerai pagroja.

– Šiandieniniai vaikai ir vaikai, pas Jus mokęsi 
prieš 20 ar 30 metų, ar jie kuo nors skiriasi?

– Patys vaikai nesiskiria. Lemiamą reikšmę turi 
mokinio amžius: pirmoje klasėje jis yra vienoks, ket-
virtoje kitoks, aštuntoje – dar kitoks. Labai sunku 
pasakyti, į kurią pusę vystysis jo gebėjimai. Mokyk–
lą yra baigę labai daug gabių ir talentingų muzikan-
tų. Pastaraisiais metais į vyresnes klases įstoja ypač 
daug gabių muzikai vaikų iš visos Lietuvos kampe–
lių. Mokykloje įkurtas neakivaizdinis skyrius tei–
kia puikią metodinę pagalbą šalies mokytojams 
ir mokiniams.

Laureatų pagerbimas Prezidentūroje 1992 m. Evelina Puzaitė, Rasa 
Vitkauskaitė ir mokytoja J.Karosaitė A.Rakausko nuotrauka

Vidas Bareikis, Rasa Vitkauskaitė, Gintaras Pamakštys ir mokytoja Jūratė 
Karosaitė 2003 m.

nėra subrendę atlikėjai, neturi pakankamai sceninių 
ir profesinių įgūdžių. 

– Kas džiaugsmingiausia Jūsų darbe ir kas sun-
kiausia? Gal Jums viskas lengva?

– Na, ką tu, aš čia išvis nieko lengva nematau. Kas-
kart eidama į mokyklą, mąstau apie kiekvieną mokinį: 
kad pamokoje nebūtų beprasmių pasikartojimų, kad 
aš sugebėčiau kuo tiksliau įžvelgti, ką jis jau įsisavino 
ir ko jam dar trūksta. Įtampa mano darbe itin dide-
lė. Kai grįžtu namo, jaučiuosi atidavusi daug vidinės 
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– Ką patartumėte daryti, jei tėvai atveda į pa-
moką visai nenorintį muzikuoti vaiką?

–Pirmiausia, būti kantriam ir pabandyti įžvelgti 
vaiko gebėjimus. Gal jis turi muzikinę intuiciją, gal 
gerą klausą, gal daineles labai lengvai padainuoja. 
Jei vaikas gabus, reikėtų mokytojui pasistengti, kad 
muzika jį sudomintų. Manau, mokytojas pamokoje 
galėtų daugiau improvizuoti, parodyti savo artisti-
nius sugebėjimus ir į tą mažą „spektakliuką“ įtraukti 
ir patį mokinį. Jei vaikui 10 ar net 20 kartų „staty-
si“ tą patį pirštą ir sakysi, kad dar ne taip, jis tikrai 
nenorės į tas pamokas vaikščioti. Tačiau tėvai turi 
suprasti: jei mokytojas sako, kad mokiniui per sunku 
arba jam nepakanka gebėjimų, jis neturėtų rinktis 
muziko profesijos. Labai blogai, kai manoma: „niekas 
nesiseka, tai mokysiuos muzikos“.

– Kas turi įtakos Jūsų pedagoginiam darbui? 
– Savo pedagoginio darbo M.K.Čiurlionio moky-

kloje pradžioje labai daug dėmesio ir laiko skyriau 
kitų mokyklos pedagogų pianistų mokinių grojimo 
koncertuose, įskaitose, perklausose klausymui. Pa-
tyriau didžiulį džiaugsmą, o kartu tai buvo mano 
mokykla, iš kurios sėmiausi žinių bei patirties. Tai 
man ir dabar įdomu! Jei tik turėčiau daugiau laiko, 
klausyčiau kiekvieno mokinių pasirodymo. Jauniems 

Morta Grigaliūnaitė 7 kl., Sandra Šerkšnytė 11 kl., Kamilė Radzvilaitė 10 kl. 
ir mokytoja Jūratė Karosaitė 2005 m.

Kamilė Radzvilaitė 7 kl., mokytoja Jūratė Karosaitė ir Sandra Šerkšnytė 8 kl. 
Italijoje 2003 m. po konkurso „Mendelsono taurė“

– Koks Jūsų bendravimas su mokiniais? 
– Bendravimas daug kuo priklauso nuo paties 

mokinio, dažniausiai jis būna šiltas, neformalus 
ir labai individualus. Kiekvienas mokinys turi nema-
žai savų problemų, kurias stengiamės kartu draugiš-
kai spręsti. Svarbu, kad mokinys darbo metu nejaustų 
įtampos, nepasitikėjimo, kad vyrautų abipusis supra-
timas. Džiaugiuosi, kad dabar mano klasėje gerano-
riški, norintys dirbti vaikai.

– Ką Jūs manote apie repertuaro parinkimą? Ar 
skiriate dėmesį vien tik technikos lavinimui? 

– Nors vaikai ir nemėgsta groti gamų, o ir mes, 
pedagogai, ne visada noriai jų klausomės, jos ypač 
naudingos ir svarbios jauniesiems pianistams. Manau, 
kad bent jau iki aštuntos klasės gamoms reikėtų ne-
gailėti laiko. O pratimus reikia atidžiai pritaikyti.

Repertuaras turi būti parenkamas nuosekliai 
ir la bai individualiai kiekvienam mokiniui. Patarčiau 
mažiesiems neužduoti per sunkių kūrinių. Skęsta 
mokinys – skęsta mokytojas. Vietoj vieno sudėtin-
go kūrinio vaikas galėtų išmokti keletą paprastes-
nių; pagroti daugiau etiudų, gamų, paskaityti iš lapo 
ir iš to turėtų daug didesnę naudą. Manau, kad iki de-
šimtos klasės didžiąją repertuaro dalį vertėtų sudaryti 
iš pedagoginės klasikos kūrinių: J.S.Bacho, K.Černi, 
klasikinių sonatų ir t.t.

– Mokinių darbas. Ar padedate jiems organi-
zuoti jų savarankišką, namų, darbą?

– Man atrodo, kad į savarankiško darbo organi-
zavimą namuose reikėtų daugiau įtraukti tėvus. Tuo-
met mokinio pasiekti rezultatai būtų žymiai ryškesni. 
Puikus mokinio profesinis pasirengimas didžiąja savo 
dalimi priklauso nuo protingo ir gerai organizuo-
to savarankiško darbo. Liūdna, kai tėvai sako: „mes 
negalime, mes užsiėmę“. Šiuo atveju mokytojas tu-
rėtų padėti mokiniui sudaryti patogų darbo grafi ką. 
Laimei, yra vaikų, kurie ir patys pakankamai gerai 
sugeba sutvarkyti savo dienotvarkę.
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galima tik žiemą, kitu metų laiku plaukiojau ir pasie-
kiau neblogų rezultatų. Turiu plaukimo antrą atskyrį. 
Nežinau, ar šias sporto šakas galima pavadinti pomė-
giu, bet tikra mano svajonė buvo tapti gydytoja. Nuo 
mažų dienų prašydavau mamos nupirkti žaislinius 
gydytojų reikmenis, kad galėčiau gydyti lėles, meš-
kučius ir kiemo vaikus, kai žaisdavome karą. Sunku 
pasakyti, kokia aš būčiau gydytoja, tačiau mamos už-
sispyrimą, kreipti mane ten, kur ji matė mane turinčią 
daugiau gabumų, dabar vertinu teigiamai.

 – Kaip prasidėjo jūsų pedagoginė veikla?
 – Ji prasidėjo Dzūkijos mieste Alytuje. Aš di-

džiuojuosi, kad man teko garbė būti Alytaus vaikų 
muzikos mokyklos pirma mokytoja. Tai buvo išban-
dymas, tekęs pedagoginio darbo pradžioje, nes išties 
mokyklos kaip ir nebuvo. Pirmuosius stojamuosius 
egzaminus organizavome kultūros namuose. O dirbti 
pradėjau buvusiose komjaunimo komiteto patalpose. 
Pastato būklė baugino: langų, kuro krosnims kūrenti, 
instrumentų nebuvo. Direktorius pabėgo. Ir pirmąjį 
mokslo metų pusmetį, kol atvažiavo naujas moky-
klos direktorius M.Aižinis, dirbau viena. Tokia buvo 
pradžia. Bet labai šiltai prisimenu savo pirmuosius 
mokinius, su kuriais dirbau trejus metus, iš jų net 
penki pasirinko muziko kelią. 

Pirmieji darbo metai Alytaus muzikos mokykloje (1958 m.)

terijoje Maskvoje. Bet netikėtai jam buvo pasiūlyta 
vykti dirbti atstatomųjų pokario darbų į Rygą arba 
Kauną. Mama pasirinko Kauną. Taip mes atsidūrėme 
Lietuvoje. Tėvelį paskyrė dirbti laivininkystėje, vė-
liau vyr. inžinieriumi „Pergalės“ gamykloje, mamą – 
sekretore–mašininke. O aš pradėjau savo muzikinę 
kelionę Kauno dešimtmetėje muzikos mokykloje (da-
bar J.Naujalio muzikos gimnazija) mokytojos Teresės 
Klimavičiūtės klasėje. Tai buvo griežta ir reikli peda-
gogė. O labai griežtos mokytojos sąjungininkė tapo 
labai griežta mano mama, todėl man buvo nelengva. 
Aš bandžiau maištauti, nes mano interesų ratas buvo 
platus. Aš aktyviai dalyvavau meno saviveikloje, ka-
dangi neblogai piešiau, dirbau sienlaikraščio redkole-
gijoje. Tėvai nedrausdavo, bet sakydavo: „Nori visur 
suspėti – mokėk suktis.“ Dabar aš dėkinga tėvams, 
būtent tai mane užgrūdino, išmokė branginti kiekvie-
ną minutę, siekti užsibrėžto tikslo.

Po septynių dešimtmetės muzikos mokyklos klasių 
aš įstojau į J.Gruodžio muzikos technikumą (dabar 
J.Gruodžio konservatorija), į tos pačios dėstytojos 
T.Klimavičiūtės klasę, ji tuo metu buvo fortepijono 
skyriaus vedėja. Baigusi mokiausi Lietuvos valstybi-
nėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademija) pas vokiečių fortepijoninės mokyklos 
atstovę dėstytoją S.Juodvalkienę.

 – Ar, be muzikos, turėjote kitokių pomėgių?
Jaunystėje aš mėgau sportuoti. J.Gruodžio techni-

kume žaidžiau tenisą, tinklinį, krepšinį, tačiau dau-
giausia laiko skyriau mylimam greitajam čiuožimui. 
Trejus metus buvau Lietuvos čiuožimo čempionė 
15–17 m. grupėje. Kadangi tais laikais čiuožti buvo 

B.Dvariono konkurso laureatai M.Ražaitis ir Ą.Dvarionas su savo mokytoja 
L.Ragožina ir konkurso žiuri pirmininku J.Dvarionu
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sublizgėjęs mokinys užgęsta taip ir nepasiekęs savo 
viršūnės. 

– Mokytoja, Jūs – žinoma Kaune ir šalyje peda-
gogė ekspertė, turėdama tokią didelę 50–ies metų 
pedagoginio darbo patirtį, rengdama mokinius 
konkursams dažnai konsultuojatės su muzikos 
gimnazijos dėstytojais, muzikos akademijos pro-
fesoriais. Negi Jūs nepasitikite savo žiniomis?

– Kadaise sakiau, kad privalau ne tik mokyti kitus, 
bet ir pati mokytis. Tuo gyvenu ir dabar. Taip, aš ne 
kartą konsultavausi su savo mokiniais pas mokytoją 
ekspertę Birutę Kumpikienę, pas profesores Birutę 
Vainiūnaitę, Veroniką Vitaitę. Tai žmonės, kurie pa-
siekė daugiau negu aš, žino daugiau ir mielai dalijasi 
savo patirtimi. Kaip galima nesidžiaugti tokia dova-
na? Nežinau, ar be tokios paramos aš išdrįsčiau rengti 
F.Šopeno Baladę Nr. 1, F.Šopeno Etiudus, K.Debiusi, 
F.Listą, P.Sankan...

– Kai kurie pedagogai mano, kad konkursai 
trukdo nuosekliam muzikiniam vaiko ugdymui. 
Kaip Jūs manote?

– Rengimasis konkursams – stimulas pedagogi-
niame darbe, o klasėje įsivyrauja sveika konkurencija. 
Konkurso dalyviai užsikrečia tokia „bacila“, kad visą 
laiką galvoja apie kitus pasirodymus. Prašo koncer-
tų, patys pasirenka programą, dažnai versdami mane 
rizikuoti ir, žinoma, „prakaituoti“. Na, o likusieji 
mokiniai nori būti panašūs į juos. Būtent dėl to aš 
visiems vaikams suteikiu vienodą galimybę dalyvauti 

konkursuose, festivaliuose. Tai sunku, bet menkiau-
sias pasiekimas viską atperka. Ar galima suskaičiuoti 
konkursų naudos koefi cientą, jeigu nuo Čekijos tarp-
tautinio pianistų konkurso „Amadeus“ aš išdrįsau 
rengti V.A.Mocartą, nuo Graikijos „Konzerteum“ – 
D.Skarlati, nuo Estijos – F.Šopeną. O bendravimas 
konkursuose su kolegomis? O kaip praturtėjo mano 
biblioteka ir mokinių repertuaras! Ar tai gali trukdyti 
vaiko muzikiniam ugdymui? Abejoju. 

– Žinau, kad Jūs ne kartą vedėte atviras pamo-
kas Lietuvoje, meistriškumo kursus Rusijos mies-
te Omske, dalyvavote respublikinių ir tarptautinių 
jaunųjų pianistų konkursų vertinimo komisijose, 
skaitėte metodinius pranešimus, turite savo gamų 
mokymų sistemą. Visada esate pasirengusi duoti 
kolegoms naudingų dalykinių patarimų, kuriais 
mes dažnai naudojamės. Kokie Jūsų pedagoginiai 
principai?

– Prisimenu, kai pradėjau dirbti pedagoginį darbą, 
po kiek laiko supratau, kad nieko nemoku. Mane 
mokė groti, bet niekas nemokė dirbti. Fortepijoninė 
metodika, pedagoginė praktika – tai buvo formalios 
disciplinos, kurias dėstė pedagogai, nieko bendro 
neturintys arba tolimoje praeityje dirbę su vaikais. 
Jau pirmaisiais pedagoginio darbo metais važiavau 
su savo mokiniais į Vilnių konsultuotis pas garsiąją 
rusų profesorę N.Liubomudrovą. Ji tuomet vedė for-
tepijono metodikos seminarus Konservatorijoje. Tai 
buvo labai nuoširdi, taktiška, supratinga pedagogė. 

Mokytoja L.Ragožina, P.Rudokas su Prezidentu V.Adamkumi po konkursų 
laureatų pagerbimo Prezidentūroje

Po tarptautinio J.S.Bacho konkurso su mokiniais Ą.Dvarionu ir 
M.Ražaičiu
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familiarumo. Kantrybė – taip pat išskirtinė pedago-
go savybė. Dažnai po pamokų, reikalaujančių didelio 
darbo, jaučiuosi tiesiog išsekusi, bet kartu ir laiminga, 
kad sugebėjau sau ir mokiniams nenuolaidžiauti. Sa-
varankiškas darbas namuose sėkmingas bus tik tada, 
kai mokiniui bus aiškūs mokymo tikslai ir uždaviniai. 
Mylintis savo darbą pedagogas visada mylės ir gerbs 
mokinį, kuris jam atsakys tuo pačiu. Na, o svarbiausia 
pedagogo savybė – tobulėjimas. Mokytis reikia kartu 
su savo mokiniais. 

– Lietuvoje yra nemaža muzikų, tokių kaip 
P.Geniušas, V.Vitaitė, J.Karnavičius, B.Dvarionas 
ir kt., kurių vaikai, anūkai paskiria savo gyvenimą 
muzikai. Jūsų dukra Diana ir anūkai Paulius, Milda 
ne kartą atstovavo mūsų A.Kačanausko muzikos 
mokyklai užsienio, Lietuvos konkursuose, festiva-
liuose. Trys vienos šeimos pianistų kartos, muzikų 
dinastija. Tai išties retas reiškinys. 

– Kai mokiau savo dukrą Dianą, nemaniau, kad ji 
pasirinks muzikės kelią. Mano mama ir čia suvaidino 
svarbų vaidmenį. O kai duktė pradėjo dirbti, maniau, 
kad galėsiu perduoti jai visą savo pedagoginę patirtį. 
Gaila, bet taip neatsitiko. Diana pasirinko koncer-
tmeisterės darbą, ji sėkmingai dirba Muzikos ir teatro 
akademijos Kauno fakultete ir A.Kačanausko muzikos 
mokykloje. Ji turi aukščiausią koncertmeisterės kva-
lifi kaciją. Su studentais ir mokiniais dalyvauja tarp-
tautiniuose konkursuose, festivaliuose. Šiais metais 
su Kauno simfoniniu orkestru koncertavo Italijoje, 
Latvijoje, Panevėžyje. Toks jos pasirinkimas. 

Nuo 8 metų mano klasėje pradėjo mokytis anū-
kas Paulius Rudokas. Jis labai gabus, muzikalus, ge-
rai jaučiasi scenoje ir beprotiškai įsimylėjęs muziką. 
Jis yra 16 tarptautinių konkursų laureatas, tarptau-
tinių festivalių Kaune, Vilniuje, Maskvoje, Omske 
dalyvis. Šiais metais su Kauno simfoniniu orkestru, 
diriguojamu M.Pitrėno, atliko S.Rachmaninovo Kon-
certą Nr. 2. Šiuo metu Paulius mokosi Nacionali-
nės M.K.Čiurlionio menų mokyklos 12 klasėje pas 
prof. V.Vitaitę. Jo žodžiais, profesorės pamokos – tai 
polėkis, fantazija, begalybė interpretacijų, galų gale 

visiškas pasitikėjimas mokiniu, pagarba jo individua-
lybei ir – žinių lavina. Ateityje Paulius svajoja pažinti 
ir dirigavimo meną. Mane labai džiugina, kad jis nori 
dirbti pedagoginį darbą. Kas žino, gal užaugs talentin-
gas pedagogas? Iš visos širdies jam to linkėčiau. Dar 
būdamas 4 klasėje į mano prieštaravimus dėl jo, kaip 
muziko, kelio, jis sakydavo: „Močiute, neatkalbinėk, 
nesivargink. Tai mano kelias ir aš juo noriu eiti.“ 
Belieka tik prisiminti M.Liuterio žodžius: „Dangaus 
palaimą pelnė tas, kas muziką už darbą pasirinko“. 
Sėkmės jam tokiame nelengvame kelyje!

Anūkė Mildutė taip pat mokėsi pas mane, bet 
po 5 klasės iš muzikos mokyklos išstojo. Ją domina 
šokiai, dailė, drabužių modeliavimas. Manau, ji taip 
pat atras save. 

– Stebiuosi Jūsų jaunatviškumu, žvalumu, ener-
gija. Atrodo, kad Jūs niekada nepavargstate. Kupi-
na naujų idėjų, kūrybiškų užmojų. Tuo Jūs kažkuo 
panaši į prof. V.Vitaitę. Iš kur tai?

– Gal tai vis mano reiklios mamos darbas? Kadaise 
prisuko mane kaip laikrodį su garantija visam gyveni-
mui. O jei rimtai, darbas mane įkvepia, priverčia pa-
sitempti. Manau, kad aktyvus sportavimas jaunystės 
metais mane taip pat užgrūdino ir padėjo siekti lyde-
rio pozicijos ne tik sporte, bet ir gyvenime. Stengiuosi 
įgytą patirtį perduoti savo mokiniams. Nežinau, kiek 
mes su prof. V.Vitaite panašios, bet likimas taip lėmė, 
kad mes su profesore konservatorijoje buvome ben-
drakursės. LMTA mokėsi ir draugavo mūsų dukros. 
Įdomu tai, kad abi jos turi sūnus, abi juos pavadino 
Pauliaus vardu ir abu mokosi M.K.Čiurlionio menų 
mokykloje, fortepijono skyriuje. 

– Ar esat laiminga pasirinkusi muzikės profe-
siją?

– Kitur savęs neįsivaizduoju. Kas gali būti geriau 
už kūrybinį darbą kūrybinėje atmosferoje, tarp kūry-
bingų žmonių, su ne mažiau kūrybingais mokiniais? 
Man pasisekė, aš visą gyvenimą dirbau darbą, kurį 
mylėjau.

– Ačiū už pokalbį!

Tarptautinio Siguldos konkurso I vietos laureatas Ž.Barysas su moky-
toja L.Ragožina ir žiuri pirmininku M.Švinka 1999 

P.Rudokas – Jūrmalos konkurso 3 vietos lauretas su mokytoja 
L.Ragožina 2001 m.
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Mokytojos L.Ragožina, L.Vasnevskaja, T.Muraško, konkursų laureatai A.Čerkauskaitė ir P.Rudokas 
su LR Prezidentu A.Brazausku 

L.Vasnevskaja laureatų būryje Vyriausybės rūmuose

Su Akvile Čerkauskaite

40 METŲ KAIP VIENA DIENA
Gausus gerbėjų būrys giedrą gegužės pavakarę 

susirinko Menininkų namų salėje pasveikinti A.Ka-
čanausko muzikos mokyklos mokytojos metodinin-
kės Lilijos Vasnevskajos, puikiu mokinių koncertu 
paminėjusios 40 metų pedagoginės veiklos sukaktį. 
Scenoje vieni atlikėjai keitė kitus, muzikavo ir solis-
tai, ir ansambliai, muzikologas Julius Kuzinas jautriai 
komentavo vyksmą su švelniu humoru pristatyda-
mas atlikėjus ar pakalbindamas mokytoją. Klausiau 
nuoširdžiai ir raiškiai muzikuojančių jaunųjų atlikėjų 
skambinimo ir stebėjausi, kaip lengvai ir paprastai 
mokytoja Vasnevskaja valdo tokią sudėtingą, dau-
giabalsę gyvenimo fugą. Pagrindinė tema – tai jos 
dabartiniai mokiniai, toliaregis, strategiškai teisingas 
jų kelio numatymas, repeticijos, koncertai, konkur-
sai, įdomių kūrinių paieškos. Tačiau aiškiai girdime 

ir kitus, ne mažiau raiškius balsus. Tai ir nuoširdus 
bendravimas su kolegomis, mokėjimas pasakyti gerą 
žodį, pasidžiaugti draugų pasiekimais, tai ir domėji-
masis buvusių mokinių likimais. O kaip gi neišgirsti 
puikių intermedijų, kurias sudaro trijų dukterų gyve-
nimų motyvai ir nuolat dėmesio reikalaujančio anūkų 
būrio šurmulys.

,,Norėjau, kad visi žmonės mokėtų skambinti pia-
ninu“ – tokia mintis mažai Lilei įstrigo dar vaikystėje 
ir tapo kelrode žvaigžde visą gyvenimą. Gal todėl 
mokytoja vienodai nuoširdžiai dirba tiek su gabiais, 
tiek ir su eiliniais savo mokiniais. Ne vienas mokinys 
pasirinko muziko profesionalo kelią. Štai visai nese-

niai L.Vasnevskaja džiaugėsi savo buvusios mokinės, 
paskutinio M.K.Čiurlionio konkurso diplomantės In-
gos Vyšniauskaitės sėkme.

Regis, išsakiau svarbiausias mintis apie Liliją Vas-
nevskają. Neabejoju, kad meile, išmintimi, širdies šilu-
ma su mokiniais, kolegomis ir artimaisiais ji dalinsis 
dar ne vieną dešimtmetį. Taigi lauksime kito jubi-
liejaus, o artimiausią dešimtmetį linkime dar daug 
prasmingų darbų.

Aleksandro Kačanausko muzikos 
mokyklos pianistų vardu

Jūratė ŠLEINYTĖ
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Doc. E.Matiukienės pamokoje G.Astraitienė (pirma iš dešinės) su A.Kačanausko muzikos mokyklos 
mokytojomis I.Paulauskiene, A.Baglaj, L.Vasnevskaja, I.Kaminskaite, 
B.Širvinskiene

tėvai, broliukai, sesutės. Su nekantrumu laukdavome 
tos dienos. Koncertuoti būdavo didžiausias malonu-
mas, nes nulipę nuo scenos eidavome sėstis prie stalo. 
Dalindavomės muzikiniais įspūdžiais ir skanėstais. 
Atsimenu skaniausią mano gyvenime tortą, ragau-
tą po tokio koncerto. Mokytoja sakydavo, jog mes 
nusipelnėme tokios šventės. Ji visada prisimindavo 
mano gimtadienį, buvo motiniškai rūpestinga. Nors 
baigiau visus muzikos mokslus, išvažiavau gyventi į 
kitą šalį, visada jaučiau ir žinojau, kad jai rūpi mano 
gyvenimas...“

Su mokine D.Bulanavičiūte

Pagarba mažai asmenybei – vienas iš pagrindinių 
prioritetų mokytojos darbe. Pažintis su vaiko pomė-
giais, charakteriu, domėjimasis šeimos gyvenimu – 
tai vientisas bendravimo derinys, kuris padėjo su-
rasti raktą į vaiko širdį. Fortepijono skyriaus vedėja 
Rita Juknevičienė prisimena mokytojos dėmesingumą 
mokiniams: ,,Visada sutikdavo mokinius taip, tarsi jų 
atėjimas į pamoką būtų didelė šventė. Mokiniai mu-
zikuodavo laisvai, nesuvaržyti, net ir vidutinių gabu-
mų mokinys gana ryškiai pasirodydavo koncertuose. 
Visa da su pasigerėjimu stebėjau jos darbą su jaunes-
nių klasių mokiniais. Genutė turėjo savo darbo stilių 
ir metodus, kaip pasiekti rankų ir pečių laisvumo, 
natūralaus muzikavimo.“

Mokytoja G.Astraitienė parengė ,,Grojimo forte-
pijonu pradžiamokslį“, kuriame atsispindi jos darbo 
stiliaus nuoseklumas, parinkti kūrinėliai rengti patį 
mažiausią pianistą. Šis rinkinys buvo eksponuojamas 
metodinių darbų parodoje ir susilaukė rimto peda-
gogų susidomėjimo. Gaila, kad mokytoja dėl ligos 
nespėjo pateikti visų savo metodikos pasiekimų... 

2006 metų G.Astraitienės klasės mokinių kon–
cer te nebuvo pačios mokytojos. Tačiau mokiniai 
ir mo kytojai susirinko į koncertą su gėlėmis rankose, 
prisimindami jos šilumą, jautrumą ir dėmesingumą 
kiekvienam iš jų... 

Muziką myli daugelis, bet meilė nebūna pasyvi. 
Įkvėpti kitus bendravimui per muziką, padėti moki-
niui pajausti tikrą skonį, kad muzikos kalba taptų ne 
tik artima, bet ir gimtoji kalba, sugeba ne kiekvienas. 
Atmintyje skamba jos žodžiai: ,,Svarbiausia išgirsti 
viską, kas yra muzikoje. Ji turi būti suprasta giliai, 
o atlikta paprastai ir aiškiai. Tikras muzikantas atlik-
damas kūrinį kiekvieną kartą pajaus jį iš naujo...“
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PO KONCERTO

PROFESORIAUS D.BAŠKIROVO KLASĖS PIANISTAI

LMTA profesorė Aldona Eleonora RADVILAITĖ

2007 m. vasario ir kovo mėnesiais Lietuvos na-
cionalinės fi lharmonijos Didžiojoje salėje koncerta-
vo keturi dar jauni, įvairaus amžiaus bei brandumo 
įdomūs, talentingi pianistai. Juos vienijo turtingos 
kūrybinės biografi jos ir tai, kad nors jie mokėsi bei 
tobulinosi daugybės puikių pedagogų klasėse, visi pri-
pažino, jog savo Mokytoju laiko prof. Dmitrijų Baški-
rovą. Visiškai aišku, kad mene svarbiausia – talentas, 
tai, ką vadiname Dievo dovana. Jei žmogus yra labai 
darbštus, jaučia, kad teisingai pasirinko savo profesiją, 
profesionalus auklėjimas šioje srityje nuo pat mažens 
duoda teigiamų rezultatų. Tačiau net geriausi, talen-
tingiausi ugdytojai negali suteikti to, ko (šiuo atveju 
turimas omenyje mokinys pianistas) nėra žmogaus 
prigimtyje. Kai į sceną išeina puikiai parengtas, pa-
sitikintis savo jėgomis, bet neturintis savyje nieko 
išskirtinio, įdomaus, patrauklaus atlikėjas, klausytojai 
lieka abejingi. Jeigu muzikos atlikimo meno paslaptis 
mėgina įminti talentingas žmogus, mokytojo pareiga 
ne tik suteikti jam profesinių žinių, įkvėpti jį alinan-
čiam, kantriam darbui, bet ir sugebėti išsaugoti bei 
išpuoselėti tai, kuo ši asmenybė yra išskirtinė, nesu-
niveliuoti jos gabumų. Juk ne paslaptis, kad norint 
pasiekti tikrų aukštumų, prisieina aukoti visą savo 

laisvalaikį, atostogas, atsisakyti įvairiausių įdomių 
dalykų, sugebėti derinti darbą su poilsiu, idant per 
anksti nepervargtų organizmas, neišsektų jėgos. Be to, 
nepaprastai svarbu įvairiapusiškai lavintis, kad liktų 
erdvės minties skrydžiui, dvasinių vertybių kaupimui, 
emocinio pasaulio tobulinimui ir t.t. Tai – iš ug-
dytinio pozicijų. O mokytojas turi rasti savyje jėgų 
kiekvienoje pamokoje būti įdomus, suteikti jaunam 
žmogui ne vien žinių, bet ir pasitenkinimo jausmą, 
norą vėl ateiti į pamoką, namie įvykdžius visas pa-
trauklias užduotis. Čia – abipusis ryšys: puikus peda-
gogas įkvepia savo auklėtinį, o gabus mokinys skatina 
savo ugdytoją dar įdomiau dirbti ir atvirkščiai.

Kaip asmeniniame pokalbyje po koncerto sakė 
prof. D.Baškirovas, jis LAIMINGAS pedagogas, nes 
turi savo klasėje daug gabių, skirtingų studentų 
ir jam sekasi jų nesuvienodinti, neužgožti savo au-
toritetu jų savarankiškumo ir talento savitumo. Tai 
profesorius įrodė š.m. kovo 17 d. koncerte, pava-
dintame „Profesoriaus Dmitrijaus Baškirovo klasės 
pianistai“. Jame skambino trys skirtingų tautybių 
ir įvairaus amžiaus atlikėjai: 1970 m. Vokietijoje gi-
męs, dabar Ispanijos atstovas Klaudijus Martinezas 
Meneris (Claudio Martinez Mehner), 23–ejų metų 

prancūzas Davidas Kadušas (David Ka-
douch) ir 1986 m. Nižnij Novgorode, 
muzikų šeimoje gimęs rusas Denisas 
Kožuchinas (Denis Kožuchin). Koncer-
tą pradėjo vyriausias ir brandžiausias 
pianistas, D.Baškirovo asistentas Kara-
lienės Sofi jos aukštojoje muzikos moky-
kloje Madride ir Salamankos konserva-
torijos profesorius K.M.Meneris, po to 
su D.Baškirovu sėdėjęs žiūrovų salėje 
ir klausęsis kitų dviejų atlikėjų, savo stu-
dentų, skambinimo. Bet prieš tai į sceną 
išėjo Mokytojas, šio vakaro įkvėpėjas bei 
organizatorius, ir pakiliai bei įdomiai pa-
pasakojo apie atlikėjus. 

K.M.Meneris mokėsi skambinti dau-
gelyje šalių. Baigė Madrido Karališkąją 
konservatoriją, domėjosi ir smuiku, altu 
bei klavesinu ir šiais instrumentais net 
grojo Ispanijos orkestruose. Vėliaus for-
tepijoną studijavo prof. D.Baškirovo kla-
sėje Maskvos P.Čaikovskio konservatori-
joje ir Madride, karalienės Sofi jos aukšto-
joje muzikos mokykloje. Jis puikiai kal ba 

Dmitrijus Baškirovas, Klaudijus Martinezas Meneris sėdi salėje tarp klausytojų M.Raškovskio 
nuotraukos





D.Kadušas, D.Baškirovas, K.M.Meneris ir D.Kožuchinas
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Šių metų vasario 7 dieną Vilniaus Filharmonijo-
je koncertavo pianistas Dang Tai Sonas (Dang Th ai 
Son) iš Vietnamo. Daug kas iš mūsų jau ne kartą 
girdėjo jo grojimą. Prieš dvidešimt šešerius metus jis 
Lenkijoje, tarptautiniame F.Šopeno pianistų konkurse 
nustebino pasaulį – tai buvo pirmas azijietis, laimėjęs 
pirmąją vietą ir daugybę kitų papildomų prizų. Jis 
nustebino pasaulį ne tik savo pergale, bet ir parodė, 
kad fortepijonas visiškai priklauso tik nuo atlikėjo 
rankų. Ir šiandien, kai jau subrendusiam muzikui 
teko atlikti puikią, visapusiškai sudėtingą programą 
(P.Čaikovskio visi ,,Metų laikai“ ir keturios F.Šopeno 
Baladės), visi buvo sugluminti – mūsų STAINWAY 
instrumentas atkūrė visų metų laikų gamtovaizdžių 
paveikslus bei dešimtis žmogaus išgyvenimo momen-
tų, kuriuos norėjo išreikšti Šopenas savo baladėse. 
Iš klausytojų laikysenos ir mirtinos tylos buvo aišku, 
kad daug kas mums buvo nauja. Bet koks pianissi-
mo skambėjo absoliučiai (kito apibūdinimo nerandu), 

FORTEPIJONO MENIŠKUMAS

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 
mokytoja ekspertė Janina VAINIKONYTĖ

taip pat visi forte ir fortissimo buvo labai ryškūs, ta-
čiau nebuvo jokio skaldymo ir šiurkštaus prisilietimo 
prie fortepijono. Ne veltui sakoma: fortepijonas – 
tavo draugas. Kaip prie jo prieisi, taip jis tau ir atsi lieps. 
Tarp kitko, kai kurie mūsų studentai ir atlikėjai galėtų 
iš jo pasimokyti, kaip reikia publikai nusilenkti...

Vienas žymiausių mūsų laikmečio pianistų Dang 
Tai Sonas gimė Vietname, muzikų šeimoje. Abu jo tė-
vai buvo pianistai. Mokytis skambinti fortepijonu jis 
pradėjo pas savo mamą. Tačiau ilgalaikis karas Vietna-
me privertė mažąjį Dangą nutraukti muzikos mokslus 
ilgam laikui – jis negrojo daugiau kaip septyne rius 
metus. Tačiau tie metai nenuėjo veltui: jis įgijo dar 
vieną specialybę – tapo matematiku. Bet meilė muzikai 
ir noras tapti pianistu neleido jam prarasti viltį siekti 
savo tikslo – tapti pianistu. Jis susidomėjo žmogaus 
anatomija, kūno ir kaulų sandara. Visa tai buvo skirta 
tam, kad klaviatūroje būtų galima išgauti visas įmano-
mas pianizmo spalvas. Dar būdamas vaikas, Dangas 
pastebėjo, kad garsas ir jo atspalviai priklauso tik nuo 
pianisto kūno ir jo rankos, pirštų padėties (,,...nė ra 
blogų fortepijonų, yra tik blogi pianistai...“).

Pasirodė, fortepijono muzika turi tikrai daugybę 
atspalvių, kurių daug kas dar neišgavo. Nuo pirmųjų 
,,Metų laikų“ garsų („Sausis. Prie židinio“) jautėsi šil-
ta kamerinė nuotaika, o vėliau – rusų liaudies žiemos 
šventės, ,,Užgavėnės“, paskui sekė liūdna vieversėlio 
dainelė, šviesūs pakalnučių žiedai, o po kelių minučių 
– tragiška barkarolės melodija. Visos dvylika pjesių 
buvo visiškai skirtingos, lyg grotų daug atlikėjų. Daug 
ką stebina, kad azijiečių atlikėjai puikiai interpretuoja 
europiečių muzikinį folklorą, o ypač mazurkas, valsus 
ir kt. – lenkų, vokiečių ir rusų muziką. Po kiekvieno 
F.Šopeno konkurso muzikų žurnaluose, pvz., ,,Ruch 
muzyczny“, nuolat rašoma apie geriausias mazurkų 
interpretacijas iš Japonijos, Kinijos,Vietnamo... Ir vi-
sada kyla kritikų klausimas: iš kur tai suprantama 
ir žinoma? Be abejo, tokią natūralią rusų muzikos 
interpretaciją šis vietnamietis įgavo Rusijoje, kadan-
gi mokėsi Maskvoje pas S.Natansoną, o vėliau pas 
D.Baškirovą. Tačiau lenkų muzikos pojūtį daugeliui iš 
mūsų reikia nuolat tobulinti meistriškumo kursuose, 
seminaruose. Net ir po to (nors Lenkija čia pat) retas 
kuris iš mūsų atlieka Šopeno muziką tikra liaudies 
muzikos nuotaika. 

Nuo 1988 metų Dang Tai Sonas metus dirbo ir 
dėstė Japonijoje, Tokijo universitete, kur nuolat to-
bulinosi. Naujos mokyklos aplinka ir tradicijos turėjo 
nemažos įtakos Dang Tai Sono pianizmo menui. Šian-
dien jis gyvena ir dėsto Kanadoje, Monrealio Menų Dang Tai Sonas
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sėje Guoda mokėsi devynerius metus. Mama atvedė 
mažylę, kai jai tebuvo ketveri. Labai norėjo groti. 
Į pamokas vedžiojo auklė. Ant mokyklos slenksčio 
įvykdavo savotiška transformacija: pamokoje – susi-
kaupusi Guoda, o kai išstriksėdavo į lauką, virsdavo 
maža maža Guodute. Guoda labai moteriška ir giliai 
jaučianti, kartais prieš koncertus tekdavo paklausti, 
ar prisimena, ką skambins, nes visas dėmesys būda-
vo nukreiptas į puošnią koncertinę suknytę. Tačiau 
scenoje mažoji pianistė akimirksniu sutelkdavo dė-
mesį ir nejausdavo jokios įtampos, kas taip svarbu 
atlikėjui.

Guoda Indriūnaitė laimėjo labai daug tarptauti-
nių konkursų užsienyje ir Lietuvoje: I vietą Pary žiu je, 
tarptautiniame N.Rubinšteino konkurse, 1–ąsias vietas 
tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje: „Klaviermu-
sik“ konkurse; lenkų muzikos konkurse, skirtame 
F.Šopenui; I vietą, o vėliau ir Grand Prix tarptauti-
niame konkurse „Muzika be sienų“ ir t.t. Iš Graži-
nos Ručytės–Landsbergienės rankų už I vietą šiuo-
laikinės lietuviškos muzikos konkurse Guoda gauna 
V.Landsbergio fondo dovaną Kompozitorių Sąjungos 
namuose, didysis maestro Mstislavas Rostropovičius 
po Guodos pasirodymo Vilniuje spaudžia jai ranką, 
teiraudamasis apie jos planus, globoja ir lydi ją kelio-
nėje Maskvoje. Guoda Indriūnaitė yra respublikinių 
Balio Dvariono konkursų bei šio tarptautinio kon-
kurso laureatė. Žinoma, pasiekimai charakterizuoja 

menininką, tačiau didžiausias Guodos pasiekimas – 
noras groti ir meilė muzikai. Be abejo, buvo ir sun-
kių momentų, kuriuos kantriai reikėjo pereiti. Prieš 
kelionę į Brno, besiruošiant tarptautiniam „Amadeus“ 
konkursui Čekijoje, Guoda susižeidė ranką, ir vieto-
je pamokų – gipsas. Bet tvirtas charakteris padėjo 
visus darbus atlikti laiku, puikiai sugroti sudėtingąjį 
V.A.Mocartą konkurse ir į Anykščius parvežti „Ama-
deus“ laureatės diplomą. 

Šiais metais už aukščiausius pasiekimus tarptau-
tiniuose konkursuose Guoda Indriūnaitė buvo apdo-
vanota LR Prezidento Valdo Adamkaus bei Lietuvos 
švietimo ministrės padėkomis, 2006 m. įvertin–
ta Anykščių rajono savivaldybės mero premija 
„Už nuo pelnus Anykščių kraštui“. Ji yra jau keletą 
metų apdovanojama „Maxima“ stipendija, o šiais me-
tais Guoda laimėjo muziko Mstislavo Rostropovičiaus 
„Paramos Lietuvos vaikams“ fondo premiją. Su kitais 
fondo remiamais vaikais mažoji anykštėnė skambino 
M.Rostropovičiaus paminėjimo vakare Šv. Kotrynos 
bažnyčioje, kur nuoširdžią pagarbą šiai iškiliai asme-
nybei savo šviesiais prisiminimais išsakė balerinos 
Maja Pliseckaja ir Eglė Špokaitė, kompozitorius Ra-
dionas Ščedrinas ir kiti menininkai. 

Guodos muzikinis kelias lyg pats savaime klojosi 
tvirtu grindiniu į profesionalumo sferas. Vengiau ver-
tinti Guodos ir kitų savo mokinių gebėjimus, atsargiai 
galvodavau apie muziko – atlikėjo kelio pasirinkimą – 
tiesiog dirbau. Talentą geriausiai įvertina konkursai, 
nes, dalyvaujant juose, atsiskleidžia vaiko ištvermė, 
gebėjimai, orientacija, jausmai, vidinė branda. Kon-
kursų žiuri visuomet pastebi ryškias asmenybes, taigi 
jų aukšti įvertinimai ir yra pats geriausias kelrodis 
mokiniui ir mokytojui. Svarbiausia, ką norėjau įskie-
pyti Guodai: kad pasiruošimas konkursams jokiu 
būdu nebūtų vien tik aukšto įvertinimo siekimas, bet 
kūrybinis procesas, kurio metu ugdomas meistrišku-
mas. Tai laisvė, kuri maksimaliai leidžia išsiskleisti 
kūrybiškumui, o aukštų rezultatų tuomet pasiekiama 
tarsi savaime.

Kaip Guoda Gedvilaitė, taip ir Guoda Indriūnai-
tė savo pirmąjį solinį koncertą padovanojo gimta-
jam miestui. Jų abiejų biografi jose pastebimi ma-
lonūs sutapimai – Paryžius, Čekija, Nacionalinė 
M.K.Čiurlionio menų mokykla, kurioje G.Indriūnaitė 
toliau tęsia fortepijono studijas doc. Aleksandros 
Žvirblytės klasėje.

Rugpjūčio 10–ąją jaukioje koplyčioje Anykščiuose 
įvyko unikalus koncertas: grojo abi Guodos. Jautė-
si, kad tai tikros draugės. Perpildytoje salėje lengvai 
skrajojo subtilios muzikos vėjelis, kuris apjungė abie-
jų atlikėjų norą perteikti savo vidinio pasaulio grožį, 
meilę atliekamai muzikai, dėkingumą nuoširdžiam 
klausytojui. 

Po koncerto, kurį vedžiau, Guoda Gedvilaitė nu-
sišypsojo: ,,jūs taip taikliai ir išsamiai mane prista-
tėte, lyg seniai pažinotumėte‘‘. Tačiau taip ir buvo. 

Guoda Gedvilaitė ir Guoda Indriūnaitė po koncerto Anykščiuose
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PIANISTAS DARIUS MAŽINTAS

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 
mokytoja ekspertė Janina VAINIKONYTĖ

2006 m. pianistai Darius Mažintas ir Kasparas 
Uinskas pristatė unikalią programą „Muzikinio pa-
veldo pristatymas Vilniaus miesto mokyklose“, kurios 
metu moksleiviai buvo supažindinti su gyvai atlie-
kamais klasikinės muzikos šedevrais. Tokio pobū-
džio projektas Lietuvoje buvo vykdomas pirmą kartą 
ir sulaukė didelio pripažinimo. Praeitame „Pianisto“ 
numeryje susipažinome su pianistu Kasparu Uinsku, 
šiame – pristatome Darių Mažintą. 

Darius Mažintas gimė 1982 metais Vilniuje. Nuo 
1988–ųjų mokėsi M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje 
(dabar Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla), 
2000 m. baigė B.Dvariono muzikos mokyklą ir tų pa-
čių metų rudenį tęsė studijas LMTA, prof. Veronikos 
Vitaitės klasėje. 2005–2006 atlikėjas stažavo pasauli-
nio garso G.Verdi konservatorijoje Milane Italijoje. 

D.Mažintas yra vienas ryškiausių jaunosios kar-
tos atlikėjų Lietuvoje. Dar būdamas moksleivis, pia-
nis tas tapo daugelio tarptautinių konkursų laurea-
tu: B.Dvariono (1994, Vilnius Lietuva), Virtuosi per 
musi ca di pianoforte (1995, Usti nad Labem, Čekija), 
Citta di Senigalia (1996, Senigalia, Italija), Pietra Ligu-
re (1997, Pietra Ligure, Italija), Konzerteum (1998, 
Atė nai, Graikija), S.Vainiūno (2000, Vilnius, Lietuva), 
N.Rubinšteino (2003, Paryžius, Prancūzija). 

D.Mažintas nuolat koncertuoja Lietuvoje ir už jos 
ribų. Su soliniais rečitaliais pianistas aplankė JAV, 
Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Rusiją, Švediją ir kt. 
Atlikėjas ne kartą grojo su Lietuvos kameriniu 

ir Klaipėdos kameriniu orkestrais, vadovaujant Sauliui 
Sondeckiui. Kaip solistas Darius Mažintas dalyvavo 
prestižiniuose festivaliuose: Aspen music festival (As-
pen, JAV), Westchester piano festival (Westchester, 
JAV), Sommerakademie (Trier, Vokietija). 

Pianisto repertuaras labai platus. Jis apima žy-
miausius Vakarų Europos bei rusų klasikų opusus: 
solo, koncertus ir kamerinės muzikos kompozicijas. 

Rugsėjo 13 dieną Darius Mažintas surengė koncer-
tą Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje, kur atliko 
J.S.Bacho, L. van Bethoveno, F.Šopeno, A.Skriabino, 
S.Rach maninovo, M.K.Čiurlionio kūrinius. Gausiai 
susirinkusiems koncerto klausytojams didelį įspūdį 
paliko atlikėjo techninis meistriškumas, puikus kūri-
nių epochos ir stiliaus perteikimas. Po koncerto pia-
nistas maloniai sutiko duoti trumpą interviu šio kon-
certo organizatorei mokytojai Janinai Vainikonytei.

J.V. – Kaip Jūs suprantate žodį ,,atlikėjas“?
D.M. – Atlikėjo reikšmė labai didelė. Jis turi per-

teikti viską, ką parašė kompozitorius: kūrinio nuo-
taiką, charakterį, prasmę. Turi atlikti taip, kad klau-
sytojas viską pajaustų ir suprastų.

– Kokio amžiaus supratote, kad būsite pianistu?
– Rimtai į savo specialybę pažvelgiau būdamas 16 

metų. Visais laikais mokslas ir kultūra buvo žmonijos 
progreso variklis, todėl ir myliu muziką bei pasirin-
kau pianisto specialybę.

– Kai mokėtės ir augote, ar buvo sunkumų, kurie 
Jums kėlė abejonių dėl muziko specialybės?

– Be abejo, kiekvienas žmogus turi pereinamuo-
siuos laikotarpius – vaikystę, paauglystę, brandos 
am žių. Kiek vieną jų lydi saviti troškimai ir siekiai. 
Bū damas 14 metų mačiau, kaip gyvena kiti paaugliai, 
ir ėmiau abejoti, ar noriu būti muziku, tačiau vėliau 
su pratau, kad ši specialybė klausytojams atneša tik-
rus išgyvenimus. Jei atlikėjas tikrai geras – publika 
aki mirkai pamiršta visus savo rūpesčius ir pasineria 
į muziką.

– Ar Jūs iš muzikų šeimos? Kas iš artimųjų pa-
sirinko muziką?

– Mano šeimoje visi muzikantai: mama, tėtis, sesuo 
ir močiutė.

– Jūsų mylimiausias kompozitorius? Kuo jis Jus 
labiausiai sužavėjo?

– Neturiu mėgstamiausio kompozitoriaus. Kie-
kviena epocha turėjo savo genialių kompozitorių. 
Renkuosi kūrinius, kurie man artimi.

– Mėgstamiausi atlikėjai?Pianistas Darius Mažintas
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NAUJO KONKURSO GIMIMAS
Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos

mokytoja metodininkė Daina KAVALIAUSKIENĖ

– Ir gal dar ką nors, ko nepaklausiau?
– Šiais laikais, kai pasaulyje egzistuoja gausybė 

reiškinių, kurie patraukia žmogaus dėmesį, klasikinė 
muzika tampa vis mažiau populiari. Keista, bet kai 
paklausiu su muzika nesusijusių žmonių, kodėl jie ne-
siklauso klasikinės muzikos, dažnai išgirstu atsakymą, 
jog ši muzika per sunki arba kad jie jos nesupranta. 
Šie žmonės mieliau leidžia laisvalaikį baruose, prie 
televizoriaus žiūrėdami lėkšto pobūdžio laidas, skaito 
bulvarinius laikraščius... Reikia šviesti mūsų jaunimą. 
Praėjusiais metais kartu su pianistu Kasparu Uinsku 
vykdėme agitacinę ir švietimo programą, kurios metu 

aplankėme 30 Vilniaus miesto mokyklų ir pasako-
jome moksleiviams apie klasikinės muzikos svarbą. 
Vienas iš mūsų tikslų buvo įtikinti juos, jog neturi 
būti šios muzikos žinovas, kad pajustum jos grožį. 
Tai gali būti nuostabus laiko praleidimas, laisvalai-
kis. Šie jauni žmonės parodė didelį susidomėjimą. 
Manyčiau, kad kiekvienas muzikantas turi skatinti 
klasikinės muzikos propagavimą. 

Visgi laikas parodo, kokia muzika turi išliekamąją 
vertę. Tik gaila, kad kai kurie žmonės tai suvokia 
vėlokai.

Ačiū už pokalbį!

KONKURSUOSE

2007 m. gegužės pradžioje Vilniaus Balio Dvario-
no muzikos mokykloje buvo jaučiamas didelis suju-
dimas. Mokyklos kolektyvas atsakingai ruošėsi iškil-
mingam Balio Dvariono salės atidarymui. Gegužės 
9–10 d. šioje šiuolaikiškai restauruotoje salėje įvyko 
mūsų mokyklos pianistų konkursas „Musica amabi-
le“ (išvertus iš italų kalbos – „miela muzika“). Jame 
dalyvavo 85 pianistai, kuriuos konkursui paruošė 
28 mokytojai. Dvi dienas, nuo ryto iki vakaro, mo-
kykloje netilo iš klasių sklindantys fortepijono garsai, 
koridoriais vaikščiojo pasipuošę jaunieji atlikėjai, salę 
pripildė susidomėję klausytojai. Šio šventiško rengi-
nio pabaigoje buvo paskelbti rezultatai, jie buvo džiu-
ginantys: 1 Grand Prix, 12 laureatų ir 13 diplomantų. 
Ne tik laureatai, bet ir jų mokytojai buvo apdovano-
ti prizais. Pasibaigus konkursui, kalbinu jo įkvėpėją 
ir organizatorę B.Dvariono muzikos mokyklos mo-
kytoją ekspertę Tatjaną Radovič.

– Kaip gimė idėja suorganizuoti šį konkursą?
– Kiekvienais metais šalyje vyksta nemažai įvairių 

konkursų. Jų lygis yra pakankamai aukštas, progra-
mos dažniausiai būna sudėtingos, reglamentuotos 
trukmės. Šio konkurso idėja – paskatinti nebijoti da-
lyvauti rečiau pasirodančius konkursuose jaunuosius 
pianistus. Labai malonu, kad šis sumanymas pasitei-
sino – tai įrodė gausus konkurso dalyvių skaičius.

– Kuo šis konkursas skiriasi nuo daugybės kitų 
konkursų?

– „Musica amabile“ konkurso dalyvių pasirody-
mas vyksta anonimiškai: vaikų ir mokytojų pavardės 
nėra skelbiamos. Sąrašuose pažymimas tik konkur-
santo amžius, klasė, atliekama programa ir groji-
mo eilės numeris, nustatomas burtų keliu iš anksto 
ištraukus pirmą dalyvį kiekvienoje kategorijoje ir 
grupėje. Be to, šį konkursą vertins netradicinė savo 
sudėtimi komisija. Bet apie tai plačiau nekalbėsiu, 

nes noriu suintriguoti būsimus konkurso dalyvius... 
Iš kitų konkursų šis išsiskiria ir savo demokratiškais 
reikalavimais.

– Gal galėtumėte plačiau apie tai papasakoti?
– Respublikinis ‘‘Musica amabile“ konkursas įvyks 

2008 m. balandžio 16–20 d. Vilniaus Balio Dvario-
no muzikos mokykloje. Konkurso dalyviai pasirodo 
dviejose kategorijose. 

I kategorija – vienas turas.
Programa :
1. Laisvai pasirinktas polifoninis kūrinys.
2. Laisvai pasirinktas kūrinys
II kategorija – du turai.
Pirmo turo programa :
1. Laisvai pasirinktas polifoninis kūrinys.
2. Laisvai pasirinktas etiudas.
Antro turo programa :
1. Laisvai pasirinkta stambi forma (sonatinos, so-

natos, koncerto I dalis arba II, III dalys, variacijos, 
rondo).

2. Laisvai pasirinkta pjesė.
Atliekamos programos trukmė neribojama. Daly-

viai skirstomi į 3 amžiaus grupes:
A grupė 1 – 4 klasės
B grupė 5 – 7 klasės
C grupė 8 – 10 klasės
I kategorijos dalyvio mokestis 20 litų, o II kate-

gorijos – 40 litų.
– Ko palinkėtumėte „Pianisto“ skaitytojams?
– Kviečiu mūsų konkurse dalyvauti jaunuosius 

pianistus ne tik iš didžiųjų Lietuvos miestų, bet ir iš 
atokiausių šalies kampelių. Mes esame pasirengę pri-
imti ir išklausyti didelį būrį jaunųjų atlikėjų. Linkiu 
visiems kūrybinės sėkmės!

– Ačiū už nuoširdų pokalbį.



Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklą 
garsina įvairių konkursų laureatai. Draugiškas for-
tepijono skyriaus pedagogų kolektyvas stebina savo 
darbštumu, aktyvia koncertine, konkursine veikla. 

Jau ne pirmą kartą kolektyvas, padedamas mokyk-
los direktoriaus Arūno Kigo, organizavo kelionę 
į tarptautinį jaunųjų pianistų konkursą. Šių metų 
kovo mėnesį net 17 mokyklos auklėtinių Lietuvai 
atstovavo XIV tarptautiniame jaunųjų pianistų kon-
kurse „Donostia Hiria – Ciudad de San Sebastian“ 
Ispanijoje. 

Konkursas vyksta kasmet, tačiau Lietuvos atsto-
vams tai buvo dar mažai žinomas renginys. Iki šiol 
jame dalyvavo vos keletas mokinių iš Lietuvos. Kon-
kursas tęsėsi beveik dvi savaites. Daugiau nei 200 
dalyvių iš Ispanijos, Portugalijos, Lietuvos, Ekvadoro, 
Rusijos, Kinijos, Prancūzijos ir kitų šalių varžėsi net 
10 kategorijų. Dalyvių amžius - nuo 8 iki 21 metų. 
Mūsų mokyklos auklėtiniai pelnė prizines vietas bei 
Grand Prix dviejose kategorijose: Paulina Skučaitė 
(mokyt. Laima Baršauskienė) ir Gabrielė Bieliūnaitė 
(mokyt. Kristina Žilinskienė). Lietuvaičių atlikimas 
stebino gebėjimu perteikti kūrinių stilių, garso val-
dymu, muzikavimo laisve. Ryškiu ir įtaigiu atlikimu 
išsiskyrė ir jaunieji atlikėjai iš Portugalijos. Konkurso 
metu teko bendrauti su Ispanijoje dirbančiais peda-
gogais. Visi pabrėžė aukštą Lietuvos pianizmo mo-

kyklos lygį. Kalbant ir lyginant mūsų darbo metodus 
ir sąlygas, paaiškėjo, kad ispanų muzikos mokyklose 
specialybės pamoka vyksta tik kartą per savaitę. Vie-
tiniai pedagogai buvo nustebinti mums papasakojus, 
kad nepaisant pas mus privalomų dviejų pamokų per 
savaitę, ruošiantis konkursui, darbas dar labiau suak-
tyvėja, mokytojai kone visą laisvalaikį ir dėmesį skiria 
papildomiems užsiėmimams. Ispanijoje taip nėra. Pe-
dagogai neskiria papildomo laiko, dirba tik tiek, kiek 
priklauso, nepriklausomai, ar tai būtų pasiruošimas 
konkursui, ar paprastam atsiskaitymui. Tad supranta-
ma, kodėl ispanų dalyviams nebuvo lengva paruošti 
mūsų akimis žiūrint visiems prieinamą programą 
(Elementary 1 kategorijos dalyviams privaloma pa-
ruošti kūrinį iš A.M.Bach natų sąsiuvinio ir pasirink-
tinai vieną A.Diabeli, M.Klementi, L. van Bethoveno, 
R.Šumano, P.Čaikovskio, B.Bartoko, D.Kabalevskio ar 
A.Garcia Abrilo kūrinį). Mūsų mokyklai pianistų kon-
kurse garbingai atstovavo ir II premiją pelnė Emilija 
Kuzinaitė (mokyt. L.Vasnevskaja), kurios pagrindinė 
specialybė yra smuikas. Jos mokytoja turi sukaupusi 
turtingą pedagoginę patirtį, tad lavinami mergaitės 
muzikos įgūdžiai lygiaverčiai tobulėja ir smuiko, ir 
fortepijono specialybėse. Po konkurso dalyvių apdo-
vanojimo ir šiaip linksma Emilija atrodė ypatingai 
laiminga. Jai varžytis su pianistais kaip lygus su lygiu 
ir laimėti - svarbus pripažinimas. Mergaitė sakė, kad 

Ispanijoje



jai patinka groti ir smuiku, ir fortepijonu. Po ilgos 
kelionės, pasirodymo konkurse visi vaikai buvo lai-
mingi ir aukštai kėlė rankas paklausti, kas dar norėtų 
dalyvauti panašiame renginyje.

Dalyvavimas konkurse praturtino mūsų repertua-
rą. Tarp privalomų konkurse atlikti kūrinių buvo 
ir mūsų kraštuose nelabai žinomų ispanų ir baskų 
kompozitorių kompozicijos. Konkurso organizatoriai 
mielai bendradarbiavo, atsiuntė mums nežinomų 
kūrinių natas. Beje, atsiųstos pjesės tikrai vertingos 

ir įdomios, vaikams mielos ir suprantamos. Fortepi-
joninių ansamblių kategorijoje privaloma pasirink-
ti 4 pjeses iš F.Emontso ciklo „Keturioms rankoms 
aplink pasaulį“. Šis ciklas sudarytas iš pjesių, pagrįstų 
kūrinio pavadinime atskleistos šalies liaudies melo-
dijomis. Taip, pjesėje „Meksika“ skambėjo daugeliui 
žinoma dainos „La cucaracha“ melodija.

Konkurso organizatoriai buvo ypač atidūs ir ma-
lonūs sprendžiant organizacinius klausimus: viešbu-
čiai, auditorijos repeticijoms. Konkurso perklausos ir 
apdovanojimai vyko įspūdingo grožio miesto rotušės 
salėje bei miesto koncertų salėje. Konkurso dalyviams 
nebuvo leista išbandyti fortepijoną prieš pasirodymą, 
tačiau buvo sudarytos sąlygos groti pianolomis užsi-
dėjus ausines nors ir iki pat kvietimo į sceną. Galima 
buvo repetuoti ir miesto muzikos mokykloje. Pirmiau-
sia nustebino naujas muzikos mokyklos daugiaaukš-
tis pastatas. Tad, suprantama, auditorijų užsiėmimams 
netrūksta, o ir sąlygos mokytis puikios – visur nauji 
garsių pasaulio fi rmų muzikos instrumentai. 

Nuostabaus grožio miesto architektūra ir parkais 
grožėjomės nepaisydami ne itin palankaus anksty-
vo pavasario oro, o apsilankymas po Biskajos įlanka 
įrengtame tunelyje-akvariume paliko neišdildomų 
įspūdžių.



Šių metų gegužės mėnesio paskutinėmis dienomis 
teko dalyvauti Marco Fortini vardo konkurse 
Bolonijos mieste. Šis konkursas organizuojamas nuo 
2003 metų Marco Fortini atminimui, kuris buvo 
aistringas fortepijono muzikos gerbėjas, architektas 
ir jaunas didelės šeimos tėvas. Šio architekto 
viešbutyje „Re Enzo“ ir vyko konkursas. Konkursą 
remia Bolonijos miesto meras, kultūros ministerija, 
muzikos akademija ir nemažai privačių rėmėjų. 2003 
metų gegužės mėnesį įvykusiame pirmajame kon-
kurse dalyvavo atlikėjai tik iš Italijos, o nuo 2004 
me tų konkursas tapo tarptautinis. Jaunieji pianistai 
šiame konkurse gali dalyvauti iki 18 metų. Mano 
mažoji pianistė Silvia yra šešerių metų ir dalyvavo 
I  kategorijoje, kuri vadinama „Pulcini“ – išvertus iš 
italų kalbos tai reiškia „Viščiukai“. Šioje kategorijoje 
gali dalyvauti pianistai iki 8 metų. Programa visose 
amžiaus kategorijose yra visiškai laisva. Bet kiek 
teko klausytis, šiame konkurse ypač populiarūs buvo 
V.A.Mocartas, L.Bethovenas ir ... F.Listas! Konkursas 
labai gerai organizuotas, viskas vyko punktualiai (kas 
nelabai būdinga italams). 

Didelis patogumas visiems svečiams, atvykusiems 
iš kitų šalių, buvo tai, kad visi buvo apgyvendinti 
tame pačiame viešbutyje, kur ir vyko konkurso 
perklausos. Konkurso lygis tikrai gana aukštas, 
ypač stiprios buvo C ir D kategorijos, beje jos buvo 

gausiausios. Skambėjo sudėtingos V.A.Mocarto, 
J.Hai dno ir L.Bethoveno sonatos. Išgirdome beveik 
visą J.S.Bacho „Gerai temperuotą klavyrą“. Žavėjo 
pianistų laisvumas, nuoširdus muzikavimas, noras 
pasirodyti. Daugelis atlikėjų jau su nemažu „konkursų 
stažu“, visa tai pridėjo konkursui solidumo ir kėlė 
jo „kartelę“. Iš tiesų buvo smagu dalyvauti šiame 
rimtame konkurse, pasiklausyti ir pasimokyti vieniems 
iš kitų. Mano mokinių atlikti S.Jonkaus, B.Dvariono 
ir M.K.Čiurlionio kūriniai turėjo didelį pasisekimą, 
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kos mokyklos mokytoja metodininkė Rasa Blebaitė. 
Komisijai tenka nelengvas darbas – išrinkti geriau-
siuosius. Visiems pagrojus, pagaliau skelbiami rezul-
tatai. Grand Prix atitenka Kauno ,,Vyturio“ vidurinės 
mokyklos mokinėms Ievai Gaižauskaitei ir Gabrielei 
Vedeikytei, kurias parengė mokytoja Vita Karužaitė. 
Laureatėmis tapo ir jauniausių konkurso dalyvių pri-
zą pelnė Elektrėnų meno mokyklos mokinės Agneta 
Šakevič ir Paulina Kornejeva (mokyt. Ona Navickie-
nė). Dar du elektrėniečių ansambliai tapo laureatais: 
Beatričę Gruzdytę ir Viktorą Saidį parengė mokyto-
jos Nijolė Baranauskaitė ir Ona Navickienė, o Tadą 
Rubį ir Tadą Butvilą – mokytojos Rasa Simankovienė 

Jauniausios konkurso dalyvės ir laureatės Agneta Šakevič ir Paulina 
Kornejeva

Konkurso „Skambinu su draugu“ laureatų būrys su žiuri komisija

ir Vilma Gumbienė. Laureatų vardus pelnė du ansam-
bliai iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos – 
Avigėja Jankoic ir Patricija Glodkytė (mokyt. Alina 
Keslerienė) bei Gabrielė Baltrūnaitė ir Karolina Svi-
dlerytė (mokyt. Irena Žilinskienė). Gražiai pasirodė 
ir laureatais tapo vienintelis ansamblis konkurse, gro-
jęs šešiomis rankomis, iš Jonavos meno mokyklos, tai 
Inga Kačiulytė, Viktorija Rockina ir Jekaterina Ruda-
kova. Konkursui mergaites parengė mokytoja Roma 
Balienė. Laureatų vardus pelnė Kauno l–osios mu-
zikos mokyklos ansambliai Monika Bakaitė ir Alvija 
Briliūtė (mokytojos Jūratė Žemaitytė ir Rūta Bimbai-
tė), Kristijus Dalikas ir Jelena Borovskaja (mokytojos 
Eglė Sadauskaitė–Gerulienė ir Neringa Dainelytė). Du 
laureatų ansambliai atvyko iš Kauno A.Kačanausko 
muzikos mokyklos – Matas Misevičius ir Roberta Ku-
kytė (mokyt. Kristina Žilinskienė) bei Justina Geru-
laitytė ir Kristupas Rudžianskas (mokytojos Liucija 
Stanionienė ir Kristina Žilinskienė). Laureatų vardus 
taip pat pelnė Beata Emiljan ir Edgaras Kaušinis (mo-
kytoja Marija Beperšč) iš Pabradės muzikos moky-
klos ir mokytojų S.Krečkauskienės ir G.Gudaitienės 
parengtas ansamblis iš Raseinių muzikos mokyklos 
Airinga Baranauskaitė ir Erika Blinkutė.

 Visi dalyviai buvo apdovanoti prizais. Po 
konkurso jaunieji atlikėjai buvo pakviesti paben-
drauti, pasidalinti įspūdžiais ir jų laukė didžiulis, jau 
tradiciniu tapęs pyragas. Tikimės, kad kitais metais 
paaugę tiek meniškai, tiek ūgiu vėl susitiksime ir sma-
giai pasivaržysime prie instrumento, parodydami, ką 
naujo ir įdomaus išmokome per metus.
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kla), V.Brazinskienė, A.Šurna (Kelmės meno moky-
kla). Koncerte dalyvavo nemažas būrys jaunųjų atli-
kėjų iš Raseinių meno mokyklos, parengtų mokyto-
jų J.Sederevičiūtės, S.Krečkauskienės, G.Gudaitienės, 
L.Juodytės, J.Daugėlienės. 

Respublikinio renginio dalyviams organizuotos eks-
kursijos į Raseinių krašto istorijos muziejų ir Šiluvos 
miestelį. Mokiniai ir mokytojai liko patenkinti muzieji-
ninkės L.Kantautienės pasakojimu. Po pažinties su Ra-
seinių kraštu dalyvių laukė renginio aptarimas kaimo 
turizmo sodyboje „Karpynė“. Pianistai žavėjosi jaukia 
sodybos aplinka, ištaigingomis vaišėmis. Neatsitiktinai 
renginyje dalyvavę kitų šalies meno mokyklų fortepi-
jono pedagogai išsakė geriausius atsiliepimus organi-
zatorėms ir vylėsi, jog festivalis taps tradicinis. Kauno, 

Kelmės muzikos pedagogai neliko abejingi lietuvišką 
kultūrą puoselėjančioms idėjoms, pažadėjo ir ateityje 
prisidėti prie renginio, skatinančio jaunųjų muzikantų 
tobulėjimą, meno, grožio supratimą. Marijampolės mu-
zikos mokyklos mokiniai ir mokytojai atsiuntė padėką: 
,,Šiuo metu vyksta tiek renginių, kad, rodos, nustebinti 
kaip ir nėra kuo. Tačiau Jūsų suorganizuotame lietuviš-
kos fortepijoninės muzikos festivalyje buvo tai, kas bet 
kokiam renginiui suteikia žavesio – dėmesys kiekvie-
nam žmogui, puiki kūrybinė atmosfera ir nepriekaištin-
ga organizacija. Skoningai išleistos programėlės, afi šos, 
padėkos raštai, suvenyrai, išskirtinis dėmesys festivalio 
svečiams, šiltas priėmimas – visur jautėsi, kad organi-
zatoriai dirbo su didele meile, todėl renginys paliko be 
galo šiltą įspūdį. Ačiū Jums.“
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KONFERENCIJA AKTUALIA TEMA

Kauno 1–os muzikos mokyklos 
mokytoja ekspertė Rasa BLEBAITĖ

miesto mokinių, deja, Kaune – tik 12%. Daugiausia 
lėšų vieno mokinio neformaliam ugdymui skiriama 
Birštone (4027 Lt), mažiausia 1103 Lt – Pagėgiuose 
(palyginimui: Kaune – 2728 Lt, Šiauliuose – 1901 
Lt, Klaipėdoje – 1801 Lt, Vilniuje – 1760 Lt). Kauno 
muzikos mokyklos negali priimti visų norinčių dėl 
patalpų stokos, todėl būtina ieškoti galimybių plės-
ti meninį ugdymą mieste, panaudojant jau turimus 
mokyklų pastatų išteklius, atidarant mieste veikiančių 
muzikos mokyklų klases ar meninio ugdymo skyrius 
bendrojo lavinimo mokyklose. Aktuali Kaune ir mo-
kinių „nubyrėjimo“ problema – nors miesto muzi-
kos mokyklose kasmet pradeda mokytis vis daugiau 
mokinių, ženkliai mažesnis jų skaičius baigia vienas 
ar kitas muzikinio ugdymo programas. Šis faktas liu-
dija būtinumą atnaujinti muzikinio ugdymo turinį, 
siekiant jo patrauklumo, – sakė pranešėjas.

Gyvą diskusijų bangą sukėlė Nacionalinės M.K.Čiur -
lionio menų mokyklos direktoriaus Romualdo Kon-
droto pasisakymas, kad menų mokykla, siekdama 
užtikrinti gabiausiųjų mokinių ugdymo tęstinumą, 
sukūrė ugdymo programos modulį, kurio tikslas su-
vienodinti visų 1–12 klasių mokinių mokymo gran-
džių programas pagal griežtai reglamentuotą moky-
mo planą. Šis planas bus pasiūlytas šalies muzikos 
(meno) mokykloms ir pagal jį dirbant bus galima 
gauti valstybės fi nansavimą kaip ir formaliam ugdy-
mui. Mokyklos turės įsivertinti savo galimybes, at-
rinkti aukštos kvalifi kacijos mokytojus bei 10–15% 
gabiausiųjų mokinių, kurie bus ugdomi pagal šią 
programą. Profesionalia linkme dirbančius mokinius 
ir mokytojus konsultuos M.K.Čiurlionio menų moky-
klos pedagogai, čia vyks ir atsiskaitymai. Įgyvendinti 
šį projektą turėtų būti suinteresuotos tiek muzikos 
mokyklos, teigė pranešėjas, nes jos gaus papildomą 
fi nansavimą, tiek ir gabių mokinių tėveliai, nes jiems 
nereikės mokėti už mokslą.

Vienos didžiausių ir seniausių Lietuvoje Kauno 
1-osios muzikos mokyklos direktorius Jonas Kazlaus-
kas kalbėjo apie mokslo įrodytą muzikinio lavini-
mo naudą, pabrėžė, kad svarbiausias mūsų tikslas – 
išmokyti moksleivį mokytis. Direktorius džiaugėsi, 
kad mokykla, išaugusi į 12-metę, kiekvienais mokslo 
metais parengia daug tarptautinių konkursų laureatų, 
kasmet išleidžia absolventų, kurie, baigę 12 klasių, 
sėkmingai įstoja į LMTA ir užsienio aukštąsias mu-
zikos mokymo įstaigas.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Virginija Čižienė pranešime 
„Muzikinio ugdymo programų pasiūla ir įvairovė 

Konferencijoje pranešimą skaitė Kauno 1–os muzikos mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja V.Čižienė

Spalio 24 dieną Kauno Mykolo Žilinsko dailės 
ga  lerijoje įvyko didelio pedagoginės visuomenės 
susidomėjimo sulaukusi muzikos mokyklų vadovų 
ir mokytojų respublikinė konferencija „Ugdymo tu-
ri nio modernizavimas, siekiant ugdymo proceso pa-
trauklumo ir prieinamumo“. Konferenciją organizavo 
Kauno švietimo ir ugdymo skyrius ir miesto muzikos 
mokyklų metodinis būrelis.

Renginys prasidėjo nuotaikingu Kauno styginių 
kvarteto pasveikinimu, po kurio vienas po kito sekė 
įdomūs pranešimai.

Kauno m. švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specia-
listas dr. Gintaras Balčiūnas pranešime „Neformalus 
muzikinis ugdymas: ugdymo turinio įgyvendinimo 
problemos ir galimybės“ aptarė ryškiausias nefor-
malųjį muzikinį ugdymą įtakojančias problemas, 
veikiančias įvairius turinio perteikimo besimokan-
tiems aspektus. Akivaizdu, apgailestavo pranešėjas, 
kad nūdien šalyje didžiausias dėmesys teikiamas ben-
drojo lavinimo ugdymo turinio kaitai, nepakankamą 
dėmesį skiriant neformaliajam vaikų švietimui. Pra-
nešėjas pateikė įdomių faktų ir skaičių, liudijančių, 
kad neformaliojo švietimo būklę lemia tam tikroje 
savivaldybėje susiklostę šio švietimo įgyvendinimo 
principai. Kai kuriose šalies savivaldybėse vykdoma 
sisteminga ir nuosekli neformaliojo ugdymo politika, 
kitose ji nepakankama. Įdomu buvo sužinoti, jog di-
džiausias procentas visų mieste gyvenančių mokinių 
neformaliojo švietimo mokyklas lanko Visagine – net 
63%, iš didžiųjų miestų pirmauja Klaipėda – 38% 
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Kauno 1–oje muzikos mokykloje“ apžvelgė mokyklos 
muzikinio ugdymo pakopas ir struktūrą, muzikinio 
ugdymo programų taikymo pagal mokinių poreikius 
ir gebėjimus patirtį, pateikė tyrimo „Mokinių požiūrio 
į mokymosi tikslus, procesą ir rezultatus“ analizę.

KTU lektorius Jonas Valančius ir LMTA bei VDU 
lektorė dr. Daiva Bukantaitė savo pranešimuose gvil-
deno šiuo metu itin aktualią problemą – informacinių 
technologijų integravimą Lietuvos muzikos ugdymo 
įstaigose, supažindino su moderniomis muzikos ug-
dymo galimybėmis, paremtomis kompiuterinėmis 
technologijomis, atskleidė technologinio muziki-
nio mokymosi privalumus ir trūkumus. Muzikinio 
ugdymo metodologijos kaita, taikant informacines 
kompiuterines technologijas mokyklose, atskleistų 
ugdymo optimizavimo galimybes, skatintų vaikų 
mokymosi motyvaciją, kūrybą ir holistinį mąstymą, 
o mokytojus skatintų savikūrai, saviugdai ir kvalifi -
kacijos tobulinimui. 

Kauno 1–os muzikos mokyklos mokytoja eksper-
tė Eglė Valantinienė pranešime „Žaidimo elementai 
muzikiniame ugdyme“ pastebėjo, kad dažnai muzikos 
užsiėmimai dėl nuolatinio pratimų, faktų kartojimo 
tampa nebeįdomūs, mokiniai pradeda ne tik jais bo-

dėtis, bet ir neapkęsti muzikos, todėl muzikos pamo-
kose galima ir būtina taikyti žaidimo elementus. Pra-
nešėja aptarė šiuolaikinio ugdymo fi losofi nį požiūrį 
į žaidimą ir pateikė šiuo metu populiaraus Sudoku 
žaidimo muzikinę versiją bei kitų pavyzdžių.

LMTA Kauno fakulteto lektorė Lina Viršilienė 
pranešime „Muzikinio mąstymo ir suvokimo ska-
tinimas taikant emociogeninių vaizdinių metodą“ 
teigė, kad šių dienų neformalaus muzikinio ugdymo 
institucijoms vis dar išlieka būdingi įsisenėję trūku-
mai (prioritetas skiriamas technologinio pobūdžio 
užduotims, neretai ignoruojami mokinio ir jo tėvų 
interesai), kuriuos tikslinga radikaliai šalinti. Emocio-
geninių vaizdinių metodo taikymas laiduoja mokinių 
sėkmingą meninį interpretacinį atlikimą, muzikinio 
mąstymo praplėtimą, poreikio muzikavimui ir sa-
viraiškai augimą, emocinį, auklėjamąjį poveikį. Šis 
metodas taip pat yra tinkama priemonė optimizuoti 
pedagogų profesines, dalykines kompetencijas.

Renginį prasmingai užbaigė Kauno berniukų 
chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ daininin-
kai (vadovas Ksaveras Plančiūnas), išraiškingai atlikę 
V.A.Mocarto, S.Tanejevo, Dž.Pučinio, M.K.Čiurlionio 
fugas. 

IŠ MENO IR MUZIKOS MOKYKLŲ GYVENIMO

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA

Alytaus muzikos mokyklos 
vyr. mokytoja magistrė Undinė PINKEVIČIENĖ

Ruduo – įprastas sujudimo metas Alytaus muzikos 
mokyklos fortepijono skyriaus mokytojų ir mokinių 
gyvenime. Jaunieji pianistai padedami nuoširdžiai ir 
kūrybingai dirbančių mokytojų ir šiemet rengiasi įvai-
riems konkursams, festivaliams, koncertams. Tačiau no-
risi trumpam sustoti ir prisiminti netolimą praeitį.

Siekiant puoselėti tautinės kultūros vertybes mo-
kykloje rengiami koncertai, skirti pažymėti garsių 
lietuvių kompozitorių kūrybinę veiklą.

Praeitų mokslo metų kovo 27 dieną muzikos mo-
kyklos salėje vyko paskaita – koncertas „J.Čiurlionytės 
gyvenimo ir kūrybos puslapiai“, kuriame dalyvavo 
fortepijono skyriaus moksleiviai ir mokytojai.

Muzikinio ugdymo procese svarbus uždavinys yra 
asmenybės raiškos plėtra. Siekdami asmens raiškos 
plėt ros, mokiniai mielai renkasi ansamblinį muzika-
vimą, sėkmingai dalyvauja įvairiuose konkursuose, 
festivaliuose. 

Balandžio 28 dieną Panevėžio V.Mikalausko menų 
mo kykloje vykusiame III respublikiniame fortepijo-
ninių ansamblių konkurse dalyvavo vyr. mokyto-

jos J.Dambrauskienės ir mokytojos metodininkės 
J.Nastulevičienės mokinių fortepijoninis ansamblis – 
Erika Jankauskaitė ir Lukas Nastaravičius. Jie buvo 
įvertinti diplomais.

VII respublikiniame fortepijoninių ansamblių 
konkurse „Skambinu su draugu“, kuris vyko Elek-
trėnų muzikos mokykloje balandžio 28 dieną, dalyva-
vo keturi mūsų mokyklos fortepijoniniai ansambliai: 
Indrė Baniulytė ir Augustina Kisieliūtė 2 kl. (mokyt. 
metod. V.Naujikienė), Gabrielė Baronaitė ir Rūta Že-
maitytė 4 kl. (mokytojos metodininkės R.Leitanienė, 
V.Baronienė), Aušra Česnauskytė ir Greta Pledai-
tė 5 kl. (mokyt. metod. J.Nastulevičienė), Alvyda 
Zdanevičiūtė ir Miglė Lingytė 7 kl. (mokyt. metod. 
B.Dzenkauskienė). Šie ansambliai konkurse buvo 
įvertinti diplomais, o Gabrielės Baronaitės ir Rūtos 
Žemaitytės ansamblis laimėjo žiuri nominaciją „Už 
geriausią šiuolaikinės pjesės interpretaciją“.

Gegužės 18–19 d. vyko IX respublikinis šiuolai-
kinės lietuviškos muzikos festivalis–konkursas Lietu-
vos kompozitorių sąjungos namuose Vilniuje. Jame 
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DAUGŲ MENO MOKYKLA

Daugų meno mokyklos 
vyr. mokytoja Rasa BABARSKIENĖ

„Prisilietimas prie meno pasaulio – tai prisilietimas 
prie kūrybos versmės. Ši versmė jauniems žmonėms 
teikia gyvybingumo, polėkio jų siekiams, jausmams. 
Žmogus juk darosi žmogiškas tik bendraudamas su 
kitu... Kolektyvinės meno formos puikiai moko tiek 
mokytojus, tiek mokinius bendrauti ir bendradar-
biauti“, – tai žodžiai vieno iš mokyklos direktorių, pa-
kviestų dalyvauti bendrame penkių mokyklų „Menų 
dienos“ renginyje.

Daugų meno mokyklos Simno struktūrinio pada-
linio muzikos mokytojos Rasa Urbonienė ir Ramunė 

Rokienė birželio 1–ąją – Vaikų gynimo dieną į Daugų 
meno mokyklą sukvietė muzikos, dailės, teatro, šokio 
mokytojus su ugdytiniais. Čia vyko Alytaus rajono 
menų mokytojų projekto „Menų diena“ baigiama-
sis renginys. Į kvietimą dalyvauti projekte atsiliepė 
jaunieji dailininkai iš Vaisodžių, Santaikos, Kumečių, 
Alovės, Makniūnų, Pivašiūnų, Krokialaukio, Mirosla-
vo, Daugų meno ir Daugų Vlado Mirono vidurinių 
mokyklų. Juos lydėjo, bendradarbiavo ir mokė devyni 
mokytojai. Gabiausi, drąsiausi muzikantai atvyko iš 
Simno, Miroslavo vidurinių mokyklų. Daugų meno 

Renginio akimirkos

Po renginio „Menų diena“ 

mokyklos mokiniai ir mokytojai buvo 
pagrindiniai iniciatoriai ir organizato-
riai – puikiai atliko šeimininkų vaid-
menį. Tai buvo tikras išbandymas – 
„kūrybinės dirbtuvės“. Darbo turėjo 
visi: dailės mokytojai kūrė scenografi ją, 
kabino dekoracijas – mokinių piešinius 
duotąja tema. Teatralai su muzikais 
statė muzikinį spektaklį pagal Mairo-
nio baladę „Jūratė ir Kastytis“. Puikiai, 
muzikaliai interpretavo Daugų meno 
mokyklos vyr. mokytojos Joanos Lau-
galienės parengti jaunieji dainininkai – 
Dovydas, Brigita, Erika, Inesa, Jolita. 
Švelniai jūros bangų mūšą iškankliavo 
vyr. mokytojos Laimos Aleksiupienės 
mokinė Eglė. Šiuolaikiškai nuskam-
bėjo vyr. mokytojos Rasos Urbonie-
nės ir mokytojos Ramunės Rokienės 
parengti kamerinio ansamblio (forte-
pijonas, akordeonas, balsas) kūriniai, 
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JUBILIEJINIŲ METŲ KONCERTŲ MARATONAS
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 
mokytoja metodininkė Jovita MISIŪNIENĖ

Prieš keturiasdešimt metų įkurta Jurbarko Anta-
no Sodeikos muzikos mokykla šį pavasarį paminėjo 
pirmąjį brandos jubiliejų. Pasitikdama šią šventę, mo-
kyklos bendruomenė surengė koncertų ciklą rajone, 
o kai kurie koncertiniai maršrutai nusidriekė ir už 
šalies ribų. 

Daug džiaugsmo mūsų mokyklos moksleiviams 
suteikė kelionė į gražiausią Europos sostinę, į vidu-
ramžių muzikos miestą – Prahą. Dalyvauti tarptau-
tiniame švietėjiškame projekte kartu su kitų šalies 
muzikos mokyklų mokiniais mus pakvietė Lietu–
vos ir Čekijos draugija, Vilniaus Algirdo muzikos 
mokykla.

Nuo pat mokslo metų pradžios atsakingai rengė-
mės šiai kelionei. Dirbome daug. Pasirengimui vien 
pamokų neužteko, muzikavome negailėdami laisva-
laikio, savaitgaliais. Buvo daug repeticijų, perklausų, 
koncertų tėveliams, draugams.

Nepastebimai greitai prabėgo laikas ir atėjo išvy-
kimo diena. Važiuodami gėrėjomės Lenkijos sodais, 
išpuoštomis sodybomis. Pro autobuso langus šmėkš-
čiojo vis nauji vaizdai ir pagaliau mus pasitiko Pra-
hos žiburiai. Ryte prabudome nuo miesto bruzdesio 
ir trans porto gausmo. Supratome esą pačiame Prahos 
centre, šalia gražiosios Vaclovo aikštės. Tačiau gėrėtis 
miestu nebuvo kada, teko skubėti į repeticiją, o po 
to laukė visos kelionės tikslas – pasirodymas Prahos 
pagrindinės menų mokyklos koncertų salėje. 

Jautėme didžiulę atsakomybę, nes mums, jurbar-
kiečiams, buvo patikėta pradėti koncertą. Šauniai 
nuskambėjo skudučių ir kanklių ansamblio (moky-
tojos R.Balčiūnienė ir V.Vasiliauskienė) atliekami kū-
riniai. Taip pat šiame koncerte skambino fortepijono 
specialybės moksleivė Greta Juškevičiūtė (mokytoja 
J.Misiūnienė). Ji atliko lietuvių kompozitoriaus Ry-
manto Mikelsko „Lyrišką akvarelę“. Tai nostalgiška, 

Po šventinio renginio Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje 2007 m. vasario 14 d.

Paskutinis metų konkursas – Vilniuje vykęs IV 
ka merinės muzikos konkursas „Sąskambiai“. Jame 
dalyvavo Greta ir Mantas, Deimantė ir Vaiva, Vikto-
rija ir Viltė. Laureačių diplomus ir premijas parsivežė 
Viktorija ir Viltė.

Šiais mokslo metais vėl intensyviai rengiamės 
naujiems konkursams bei festivaliams. Įkvėpti gerų 
pavyzdžių kuriasi nauji ansambliai, įsilieja nauji ins-
trumentai. Palinkėkime jiems sėkmės!



Jurbarko A.Sodeikos jubiliejinių metų laidos absolventai su mokytojais
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Nuotaikingas Simonos Kraujalytės ir Viktorijos Urbonaitės duetas. Stasio 
Vainiūno namai, 2007 m. spalio 15 d.

rezidencija, Vavelio katedra (karaliaus Žygimanto 
varpas, jo koplyčia, Jogailos, jo žmonos Jadvygos ir 
kitų karalių kapai, čia palaidoti poeto A.Mickevičiaus 
palaikai). Susižavėję vaikščiojome po Karalių rūmų 
kambarius. Buvo labai įdomu, sužinojome daug naujų 
dalykų. Dar turėjome pakankamai laiko pasivaikščio-
ti Krokuvos senamiesčio gatvelėmis, įsiamžinti foto-
nuotraukose: prie paminklo Žalgirio mūšio 500–osios 
metinėms, su puikiais gatvės muzikantais, prie Vave-
lio kalvos slibino. Vakare sukome namų link. 

Mokslo metus vainikavo koncertas Vilniuje, 
M.K.Čiur lionio namuose. Gegužės mėnesį Vilniaus 
Algirdo muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Nijolė 
Karaškaitė mus pakvietė į tarptautinio projekto tęsi-
nio Lietuva–Lenkija–Lietuva koncertą „Sugrįžimai“.

Prieš koncertą M.K.Čiurlionio namų direktorius 
mus supažindino su muziejumi, papasakojo apie di-
džiojo lietuvių kompozitoriaus ir dailininko gyveni-
mą, kūrybą. Buvo labai malonu muzikuoti jaukioje 
muziejaus aplinkoje.

Po trumpo vasaros atokvėpio naujieji mokslo 
metai atnešė mokyklai nemažas permainas. Iš mu-
zikos mokyklos ji tapo meno mokykla – atvėrė duris 
mažie siems šokėjams ir dailininkams, taip užimda–
ma dar svarbesnę vietą Jurbarko rajono moksleivių me-
niniame ugdyme. Gal dėl to mokslo metai prasidėjo 
labai aktyviai: koncertai svečiams iš Belgijos, Mokyto-
jo, Muzikos dienai, o spalio viduryje rudens nuspal-
vinta panemune didelis būrys Jurbarko A.Sodeikos 
meno mokyklos mokinių išvyko į Vilnių. Į jaukius 
S.Vainiūno namus koncertuoti kompozitoriaus Sta-
sio Vainiūno atminimui rinkosi jaunieji muzikantai 
iš Šiaulių I, Vilniaus ir kitų šalies muzikos mokyklų. 
Visus svetingai sutiko muzikologas Vaclovas Juodpusis, 
pasidžiaugęs mūsų apsilankymu S.Vainiūno namuo-
se, pasakęs daug šiltų žodžių atlikėjams, linkėdamas 
gražaus, įsimintino susitikimo. O jis tikrai buvo nepa-
prastas. Nepamirštamas dėl muzikologo V.Juodpusio 
įdomaus, vaizdingo pasakojimo apie S.Vainiūno gy-
venimą, kūrybą, jo namus, nepamirštamas dėl to, kad 
į renginį atskubėjo kompozitoriaus dukra – LMTA 
profesorė, pianistė Birutė Vainiūnaitė. 

Didžiausią įspūdį koncertas paliko mūsų pianis-
tėms. Joms teko laimė prisiliesti prie mūsų tautos 
klasiko Juozo Gruodžio fortepijono – po studijų 
Leipcige parsivežto į Lietuvą. Juozui Gruodžiui išėjus 
Anapilin, šį instrumentą įsigijo kitas didis kompo-
zitorius – S.Vainiūnas, o šiam mirus, B.Vainiūnaitė 
fortepijoną padovanojo S.Vainiūno namams. Sužino-
jusios instrumento istoriją, mūsų jaunosios pianistės 
susižvalgė tarpusavyje, supratusios, kad prisiliesti prie 
jo didelė atsakomybė ir garbė. Mergaitės mūsų ne-
nuvylė. Gebėjimu įsiklausyti, gražiu garsu pasižymėjo 
Simonos Kraujalytės ir Viktorijos Urbonaitės duetas. 
Išraiškingai muzikavo Jonė Mockutė ir Renata Vi-
džiūnaitė (mokytoja D.Švedienė).

V.Mikalausko pjesę „Agava“ iš ciklo „Gėlių siuita“ 
skambino Deimantė Smirnovaitė, Dovilė Šilkauskaitė, 
Greta Juškevičiūtė (mokytoja J.Misiūnienė). Įdomu 
tai, kad 10 pjesių „Gėlių siuitą“ fortepijonui 6 ran-
koms kompozitorius V.Mikalauskas dedikavo savo 
mokytojo S.Vainiūno šviesiam atminimui. Spalio 
18 dieną kaip tik suėjo 25 metai, kai profesorius 
S.Vainiūnas išėjo į amžinybę. 

Koncertą užbaigė pianistė B.Vainiūnaitė, įspūdin-
gai paskambinusi S.Vainiūno pjesę „Liūtis“. 

Visus dalyvius sužavėjo ypatinga kompozitoriaus 
namų dvasia, bendravimas su pianiste B.Vainiūnaite, 
muzikologu V.Juodpusiu.

Prieš keletą dienų grįžome iš puikios kelionės po 
Čekiją – tiek edukaciniu, tiek pažintiniu požiūriu. 
Nuotraukose, vaizdo juostose ir atmintyje visiems 
išliks pamatyti miestai, sutikti žmonės. Ir visais tais 
patirtais įspūdžiais ne vieną mėnesį dalinsimės su 
mokiniais ir kolegomis.

Galima tik džiaugtis Jurbarko A.Sodeikos meno 
mokyklos mokytojų noru koncertuoti, keliauti, ben-
drauti. Mokyklos direktorius Arūnas Samys visada 
palaiko mokytojų ir mokinių iniciatyvą, sudaryda-
mas jiems sąlygas dalyvauti įvairiose šventėse, kon-
certuose, festivaliuose, projektuose. Mūsų mokiniai su 
nekantrumu laukia koncertinių išvykų, noriai joms 
rengiasi. Grįžta pavargę, tačiau labai patenkinti, o 
svarbiausia, nusiteikę ateityje daug dirbti, koncertuoti, 
keliauti.

Visos Jurbarko A.Sodeikos meno mokyklos ben-
druomenės vardu noriu padėkoti tarptautinių pro-
jektų organizatorei – Vilniaus Algirdo muzikos 
mokyklos mokytojai ekspertei Nijolei Karaškaitei. 
Nuoširdus ačiū už suteiktą galimybę patirti muzika-
vimo džiaugsmą didžiosiose scenose, už neapsakomus 
pažintinių kelionių įspūdžius, kurie mūsų mokiniams 
liks gražiausi vaikystės prisiminimai.
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KAIŠIADORIŲ MENO MOKYKLA
NORISI SIEKTI DAUGIAU

Kaišiadorių meno mokyklos
mokytoja metodininkė Daiva PILKIENĖ

Iš pažiūros mergaitė kaip mergaitė – smulkutė, 
dažnai besišypsanti, rami, kaip pasakytų šių dienų 
vaikai – gerietė. Tačiau kiek daug ši mergaitė turi 
vidinės energijos, talento, užsibrėžto tikslo siekimo. 

Gabrielė Tamošiūnaitė jau turi daug koncertinės 
patirties: nuo pirmos klasės dalyvauja mokyklos ir 
fortepijono skyriaus organizuojamuose koncertuo-
se, renginiuose. Jau porą metų dalyvauja jaunųjų 
pianistų festivalyje–maratone Kaune, gerai pasirodė 
J.S.Bacho epochos festivalyje bei V.A.Mocarto ir jo 
epochos festivalyje. Pernai pirmą kartą Gabrielė da-
lyvavo respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse, 
vykusiame Kauno J.Naujalio meno mokykloje, kur 
gerai pasirodė ir pelnė diplomą bei atminimo dova-
nėlę. Grįžome abi pasisėmusios patirties, noro rengtis 
ir dalyvauti konkursuose toliau. Pasirengimas prasi-
dėjo nuo rugsėjo mėnesio, rinkom programą – kad 
būtų ryški, atitiktų konkurso nuostatus, paskui sekė 
darbas – teksto analizė, kūrinių charakterio kūrimas, 
dinaminis kūrinio išbaigimas. 

Atėjo ilgai laukta kovo 10-oji, jaunųjų pianistų 
konkursas ,,Garsų vaivorykštė“, kurį organizavo Kau-
no 1-oji muzikos mokykla. Komisijos pirmininkas 
LMTA profesorius Kęstutis Grybauskas. Dalyviai 
atliko po du kūrinius: stambios formos kūrinį ir lyri-
nę pjesę. Kai Gabrielė paskambino savo programą – 

kolegės iš Kauno muzikos mokyklų reikšmingai iškė-
lė nykščius į viršų, o man širdis spurdėjo iš džiaugsmo – 
šaunuolė, viską padarė, ką reikėjo: buvo ir tech-
nika, ir dinamika, ir sceninis įvaizdis. Tą dieną grį-
žom į Kaišiadoris labai laimingos: po ilgo laiko forte-
pijono skyriuje vėl turime respublikinio konkurso 
laureatę. 

Tačiau ilsėtis nėra kada, nes kovo 24 d. vyks-
tame į kitą respublikinį jaunųjų pianistų konkursą 
,,Linksmieji pirštukai“. Šiame konkurse pasirodė 
41 dalyvis. Daugiausia jų atvažiavo iš Elektrėnų meno 
mokyklos, Lazdijų ir Vilkaviškio muzikos mokyklų. 
Gabrielė vėl skambino puikiai. Diena buvo ilga, nes 
šiame konkurse gali dalyvauti 1-7 kl. mokiniai, todėl 
mes turėdamos laisvo laiko pasivaikščiojom po Lais-
vės alėją, bendravome. Labai įspūdinga šio konkurso 
pabaiga. Čia kiekvienas dalyvis yra apdovanojamas 
prisiminimo dovanėle. Šiemet organizatoriai – Vei-
verių A.Kučingio meno mokykla, sugalvojo prisimi-
nimo dovanėles leisti patiems dalyviams pasirinkti 
pagal surinktą balų skaičių – Gabrielė iš visų dalyvių 
dovaną (kultūrinę enciklopediją) rinkosi 9-a. Mažoji 
pianistė grįžo į namus su dviem diplomais – 2 vietos 
laureatės ir už spalvingiausiai atliktą pjesę. 

Džiaugiuosi savo mokinės pasiekimais ir linkiu jai 
daug sėkmės ir neblėstančios meilės muzikai!

Gabrielė Tamošiūnaitė su konkurso žiuri pirmininke prof. H.Radvilaite 
ir mokytoja D.Pilkiene
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KAZLŲ RŪDOS MUZIKOS MOKYKLA

Kazlų Rūdos muzikos mokyklos 
mokytoja Živilė SAMULIONIENĖ

Ruduo, dargana... Laiko ratas apsisuko, metai pa-
keitė metus, vėl įsukdami mus į kasdieninį darbų ir 
džiaugsmų verpetą. O pasidžiaugti, kai šalia – vaikai, 
tikrai visada yra kuo. Pernai rugsėjo – lapkričio mėn. 
mūsų mokyklos pianistės rengėsi IV Kauno apskri-
ties jaunųjų pianistų konkursui „Muzikos garsai“. Sė-
kmė konkurse lydėjo R.Kunikauskaitę (vyr. mokytoja 
S.Kalvaitytė), mergaitė tapo laureate, o V.Dusajeva 
( vyr. mokytoja V.Puskunigienė) – diplomante. Šie-
met kovo mėn. mūsų mokyklos mokinės G.Gudonytė 
(vyr. mokytoja L.Advilonienė) ir G.Aukštakalnytė 
(vyr. mokytoja V.Puskunigienė) tapo II respubliki-
nio jaunųjų pianistų konkurso „Linksmieji pirštukai“ 
diplomantėmis. 

Kiekvieną pavasarį, kai mažose mūsų pianistų 
širdutėse nebetelpa nubudimo džiaugsmas, stengia-
mės nors trumpam ištrūkti iš kasdienybės gniaužtų, 
atsiverti pažinimo virpuliui. Šįkart tai buvo išvyka 
į Kauno muzikinį teatrą. Visus pakerėjo Z.Bružaitės 
operėlės „Grybų karas ir taika“ žaisminga muzika, 

spalvingos dekoracijos, nepakartojami atlikėjų kos-
tiumai.

Džiaugiamės ir gimstančia nauja tradicija – be-
užsimezgančia draugyste su Kauno I muzikos mo-
kyklos mokytojos metodininkės K.Brilinkevičiūtės 
mokiniais. Gegužės mėn. mūsų mokykloje vyko po-
pietė-viktorina „Garsų pokštai“, suorganizuota mo-
kytojos K.Brilinkevičiūtės ir mūsų mokyklos moky-
tojos Ž.Samulionienės. Popietės metu „nepriklausomi 
ekspertai“ burtų keliu sudėliojo ansamblius iš abiejų 
mokyklų jaunųjų pianistų. Ir tokie „ką tik iškepti, 
dar šilti“ duetai lipo į sceną, palaikomi ir drąsinami 
savo draugų ir mokytojų nuoširdžių aplodismentų. 
Pažintys vyko tiesiog scenoje! Ir kiek reikėjo susi-
kaupimo, sugebėjimo girdėti šalia tavęs grojantį. 
O kiek tai teikė džiaugsmo! Net sceniniam jauduliui 
vietos nebeliko – liko tik didžiulis noras kvėpuoti 
vienu ritmu!

Tegul šis noras tampa mūsų visų gerų ir prasmin-
gų darbų įkvėpėju.

Konkurso „Linksmieji pirštukai“ diplomantės Greta Aukštakalnytė 
ir Greta Gudonytė su diplomais ir prizais

Popietė–viktorina „Garsų pokštai“

Ekskursija 
į Kauno muzikinį teatrą
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JIE NORI SAVE IŠREIKŠTI MUZIKUODAMI...

Kauno 1-osios muzikos mokyklos
mokytoja metodininkė Leokadija KEPEŽINSKIENĖ

Praėjusieji mokslo metai Kauno 1-ajai muzikos 
mokyklai buvo ypač sėkmingi. Mokykla parengė dau-
giausiai Grand Prix bei 1-ų vietų laureatų ir buvo 
apdovanota Seimo medaliu. Kauno Valstybiniame 
muzikiniame teatre įvyko mokinių ir jų mokytojų 
pagerbimo iškilmės. Tarp prizininkų – didelis būrys 
fortepijono klasės mokinių.

Pažangios ugdymo idėjos, naujų mokymo metodų 
taikymas lemia muzikinio ugdymo pokyčius. Moky-
tojo ir mokinio noras kartu gilintis į muzikinės kū-
rybos paslaptis skatina mokinius kūrybinei veiklai. 
Tikslinis muzikinis mokymas mokiniams suteikia 
galimybes išreikšti save koncertuojant ir dalyvaujant 
konkursuose.

Atskleisti talentą ir padėti jam tobulėti – pedagogo 
paskirtis. Iniciatyvių ir profesionaliai dirbančių mo-
kytojų dėka mokykloje vyksta intensyvus muzikinis 
koncertinis gyvenimas. Mokiniai noriai rengiasi or-
ganizuojamiems teminiams koncertams. 

Kiekvienais metais Druskininkuose mažieji pia-
nistai pažymi M.K.Čiurlionio gimtadienį. Čiurlionių 
namuose atliekami M.K.Čiurlionio ir kitų lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Mokinius žavi ne tik ypatin-
ga šių namų dvasia, bet ir nuostabiai išraiškingas, 
vaizdingas mokytojos Rimos Eigirdienės pasakojimas 
apie M.K.Čiurlionį supusį pasaulį, jo dvasingumą bei 
kūrybą. Po išvykos kyla noras dar artimiau susipa-
žinti su menininko kūrybiniu palikimu. 

Ryškus įvykis fortepijono klasės gyvenime yra 
K.Černi etiudų konkursas. Kad etiudus skambinti 
įdomu ir smagu, pajunta daugelis 3-4 ir 6-7 klasių 
mokinių, atėjusių į varžytuves. 

Šiltų atsiliepimų sulaukiame po kiekvienais me-
tais mokykloje rengiamo kalėdinio koncerto, kuria-
me pianistai skambina solo, ansambliuose ir dainuoja 
chore.  

Yra koncertų, turinčių senas tradicijas. Tai džia-
zo muzikos popietė. Šventiniame koncerte mokiniai 
noriai dalyvauja, nuoširdžiu muzikavimu pradžiugina 
savo draugus, tėvus ir mokytojus. Geriausieji atrenka-
mi į Džiazo muzikos festivalį-konkursą, kuris kasmet 
pritraukia vis daugiau dalyvių ir klausytojų. 

Nepaprasti praėję mokslo metai buvo mokinėms 
U.Cinelytei, J.Tarutaitei ir V.Levinai. Jos surengė kon-
certus-rečitalius. 

Daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų 
laureatei Urtei Cinelytei ir jos mokytojai Rasai Ble-
baitei šis pavasaris buvo ypatingai kūrybingas ir at-
sakingas. Lyg septynerių metų darbo apvainikavimas 
buvo surengtas Urtės koncertas-rečitalis. Jame skam-
bėjo J.S.Bacho, L.Bethoveno, F.Šuberto, F.Šopeno, 
V.Bagdono kūriniai. Urtė stebino klausytojus savo 
puikia technika, įdomiu interpretavimu. Apie kūri-
nių atlikimą ji teigia: „Sugebėti groti ir sugebėti groti 
gražiai ir įdomiai – du labai skirtingi dalykai“. Nuo 
mažens tai supratusi ji pasiekė puikių rezultatų. 

Daug dėmesio sulaukė mokytojos ekspertės Da-
lios Kugevičienės absolvenčių pasirodymas Meni-
ninkų namuose. Abi pianistės sudomino klausytojus 
brandžiu kūrinių atlikimu. Justinos Tarutaitės pia-
nizmas pasižymi tembriniu garso formavimu, raiš-
kiu muzikinės minties perteikimu. Dar vieną kon-
certą, kuriame skambėjo L.Bethoveno, A.Arenskio, 
S.Mendelsono, F.Šopeno, J.Naujalio kūriniai, Justina 

A.Skriabino konkurso laureatai Austėja Žumbakytė, Mykolas Balčiūnas, 
Gabrielė Jurkšaitė, Kamilė Medeckytė ir Urtė Kasparavičiūtė

Tarptautinio A.Skriabino ir respublikinio „Skambinu su draugu“ konkursų 
laureatai J.Borovskaja ir K.Dalikas
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surengė J.Naujalio memorialiniame muziejuje Rau-
dondvaryje. 

Tarptautinių konkursų laureatė Vita Levina eks-
presyviai ir jausmingai atliko S.Rachmaninovo, 
F.Listo, M.K.Čiurlionio, F.Šopeno ir E.Grygo kūri-
nius. Vita pasirinko muzikės kelią, įstojo į Mon Polje 
(Prancūzija) aukštąją muzikos mokyklą. Į stojamųjų 
egzaminų programą turėjo būti įtrauktas privalomas 
P.Čaikovskio kūrinys „Vasaris“ iš ciklo „Metų laikai“. 
Vitos didelių pastangų ir mokytojos D.Kugevičienės 
profesionalumo dėka pavyko parengti sudėtingą pro-
gramą ir ją lydėjo sėkmė.

2006-2007 m.m. nemažai mokinių dalyvavo tarp-
tautiniuose konkursuose Italijoje, Prancūzijoje, Vo-
kietijoje, Lenkijoje, kiti dalyvavo respublikiniuose, 
tarptautiniuose festivaliuose-konkursuose Lietuvoje, 
koncertavo miesto renginiuose. 

Pavasarį išbandyti savo jėgas tarptautiniame aukš-
to lygio konkurse Italijoje Cagoleto mieste vyko pia-

nistai ir stygininkai. Konkurso organizatoriai ir žiuri 
nariai yra Genujos konservatorijos profesoriai. Kon-
kursas vyko puikios akustikos viduramžių bažnyčioje. 
Dviguba sėkmė lydėjo 10 klasės mokinę Ievą Dūdaitę 
(mokyt. K.Baltušienė). Ji, skambindama solo, laimė-
jo 1 vietą, o kartu su smuikininke Rasa Žilinskaite 
(mokyt. L.Krivaitienė) buvo apdovanotos Grand Prix, 
kuris jau keletą metų nebuvo niekam skiriamas. 2 
vietą pelnė Agnė Jasiulionytė (mokyt. S.Mažeikienė). 
Puikiai įvertintas Domanto Karaliaus pasirodymas 
(mokyt. S.Mažeikienė). Jis laimėjo 1 vietą. Tai ne vie-
nintelis jo laimėjimas šiais metais. Konkurse „Gradus 
ad Parnasum“ Domantas vienintelis atstovavo moky-
klai ir tapo 1 vietos laimėtoju. 

Didelis išbandymas jaunuosius pianistus pasitiko 
tarptautiniame konkurse „Valsesia-musica juniores“ 
Italijoje. Į šį konkursą atvyko dalyviai iš daugelio Eu-
ropos ir Azijos šalių. Pirmą kartą konkurse dalyvavo 
jaunieji pianistai iš Lietuvos. Pagrindiniai varžovai 

M.Bakaitė ir A.Briliūtė konkurse „Skambinu su draugu“ ne tik tapo 
laureatėmis, bet ir pelnė diplomą už ryškų pasirodymą

„Valsesia–Musica juniores 2007“ konkurso laureatai su mokytoja 
R.Rasimavičiene nusifotografavo prie „muzikalios“ karvės

I.Dekerytė ir G.Mikutavičiūtė laimėjimu konkurse Italijoje džiaugėsi kartu 
su mokytoja E.Matulioniene

Garsų vaivorykštės“ laureatai O.V.Vagusevičius ir J.Kubilius 
su prof. K.Grybausku
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Paulinai Akelytei, Gediminui Mačiui (mokyt. 
V.Čižienė) ir Gintei Preisaitei (mokyt.L.Kepe žins-
kienė). Fortepijoniniai ansambliai – Gintė Preisaitė 
ir Gediminas Mačys – laimėjo 2 vietą, o Lina Bar-
kauskaitė ir Lukas Petraitis (mokyt. L.Kepežinskienė 
ir L.Petrauskienė) tapo 1-os vietos laimėtojais. 
Jaunesnių klasių styginių instrumentų ansambliui 
(mokyt. V.Polianskienė), laimėjusiam 1 vietą, akom-
panavo Indrė Sakalauskaitė (mokyt. R.Bimbaitė), 
vyresnių klasių styginių ansambliui, laimėjusiam 
3 vietą (mokyt. A.Ravkienė), akompanavo Urtė An-
driuškevičiūtė (mokyt. L.Kepežinskienė). Likusieji 
džiaugėsi dalyvio diplomais. Laisvu laiku galėjome 
grožėtis miestelio vaizdais, nuvykome į Milaną, Ve-
roną, plaukiojome laivu po Ligurijos jūrą. Kelionė, 
konkurso rezultatai ilgai išliks mokytojų ir mokinių 
prisiminimuose. 

Lenkijoje Suvalkų mieste trijų pianistų pasiro-
dymai buvo kuklesni. Tarptautinio R.Šumano kon-
kurso diplomantu tapo Lukas Gedvilas (mokyt. 
V.Gri gaitienė).

Lietuvoje siaučiant pūgoms vasario mėnesį į pa-
vasarėjantį Paryžių dalyvauti A.Skriabino konser-
vatorijoje vykstančiame tarptautiniame konkurse 
išvyko grupė pianistų. Rezultatai išties džiuginan-
tys. Greta Štiormer (mokyt. S.Mažeikienė) suža-
vėjo savo išraiškingu pasirodymu ir pelnė 1 vie-
tą. Antrąsias vietas pelnė Austėja Žumbakytė (mo-
kyt. J.Snudaitienė) ir Kotryna Kriaučiūnaitė (mokyt. 
S.Mažeikienė). Trečios vietos laimėtojai: Kamilė Me-
deckytė (mokyt. J.Lapienytė), Andrėja Čebatavičiūtė 
(mokyt. R.Eigirdienė), Gabrielė Jurkšaitė, Mykolas 
Balčiūnas (mokyt. R.Blebaitė), Urtė Kasparavičiūtė 
(mokyt. J.Vaičiulienė). Rūta Stalmokaitė (mokyt. 
S.Mažeikienė) gavo diplomą. Ansamblių kategorijoje 
2 vietą pelnė Jelena Borovskaja ir Kristijus Dalikas 
(mokyt. E.Sadauskaitė-Gerulienė, N.Dainelytė).

Trečioji vieta atiteko Gretai Štiormer ir Mildai 
Basevičiūtei (mokyt. S.Mažeikienė, T.Zubauskaitė) 
bei Vaidui ir Vygantui Leliugoms (mokyt. R.Rasima-
vičienė).

Kompozitorių namuose vykusiame lietuviškos 
šiuolaikinės fortepijoninės muzikos tarptautinia-
me festivalyje-konkurse Vilniuje dalyvavo ir buvo 
apdovanotas diplomu Marius Lapinskas (mokyt. 
R.Eigirdienė). 

Tarptautiniame festivalyje-konkurse Utenoje 
„Mažieji talentai“ jėgas išbandė mokyklos jauniau-
sieji pianistai. Laureatu tapo Orestas Vagusevičius 
(mokyt. J.Žemaitytė), diplomais apdovanoti Rokas 
Žičkis (mokyt. R.Pečeliūnienė) ir Austėja Žumba-
kytė (mokyt. J.Snudaitienė). 

Nemažai mokinių domisi kamerine muzika, jie 
mielai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose 
kamerinės muzikos konkursuose: „Muzikos tiltai“, 
„Muzikuojame dviese“, „Sąskambiai“.

Lietuviškos šiuolaikinės fortepijoninės muzikos festivalio–konkurso 
Vilniuje diplomantas M.Lapinskas su mokytoja R.Eigirdiene

Visada džiugina ryškūs Luko Gedvilo pasirodymai

buvo Rusijos ir Japonijos atstovai. Konkursas įdomus 
tuo, kad vieną kūrinį privaloma atlikti elektroniniu 
instrumentu Monterosi-Kawai. Du fortepijoniniai 
ansambliai – D kategorijoje Inga Dekerytė ir Giedrė 
Mikutavičiūtė (mokyt. E.Matulionienė) ir B katego-
rijoje Redas Pociūnas ir Monika Griežytė (mokyt. 
R.Rasimavičienė ir E.Matulionienė) pelnė 2 vietas. 
Ansambliai elektroniniu instrumentu atliko kaunietės 
kompozitorės D.Kairaitytės kūrinius iš ciklo „Kur gy-
vena laikas“. Komisiją sudomino kūriniai ir jų atliki-
mas. Kiti mokytojos R.Rasimavičienės mokiniai taip 
pat grįžo su apdovanojimais: Redas Pociūnas pelnė 
3 vietą, Paulina Kleizaitė – 2 vietą, Edvina Cegelytė – 
diplomą.

Daug puikių įspūdžių suteikė kelionė į tarptautinį 
konkursą Italijoje, Val Tidonės mieste, kuriame varžė-
si solistai ir įvairios sudėties ansambliai iš Rusijos, 
Čekijos, Italijos, Rumunijos. Daugelis atlikėjų stebino 
savo grojimo meistriškumu ir programų sudėtingu-
mu. Nuoširdus muzikavimas padėjo pelnyti 3 vietas 
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Fortepijono klasės mokiniai no  -
riai skambina keturiomis ir šešio-
mis rankomis. Jie su malonumu 
vyksta į kituose miestuose organi-
zuojamus konkursus. Šiais metais 
surengtame respublikiniame Forte pijoninių duetų 
konkurse Panevėžyje dalyvavo keturi ansambliai. A 
kategorijoje 1-oji vieta buvo skirta Monikai Jurgelio-
nytei ir Gediminui Mačiui (mokyt. L.Kepežinskienė, 
V.Čižienė). B kategorijoje sėkmė lydėjo Eleną ir Ga-
brielę Dambrauskaites (mokyt. R.Bimbaitė). Jos ne tik 
laimėjo 1-ą vietą, bet ir buvo apdovanotos specialiu 
prizu už geriausią sonatos atlikimą. 

Dar vienas respublikinis ansamblių konkursas 
„Skambinu su draugu“ vyko Elektrėnuose. Šiame 
konkurse puikiai pasirodė ir laureatais tapo du an-
sambliai – Monika Bakaitė ir Alvija Briliūtė (mo-
kyt. J.Žemaitytė, R.Bimbaitė), Jelena Borovskaja ir 
Kristijus Dalikas (mokyt. E.Sadauskaitė-Gerulienė, 
N.Dainelytė). Diplomai įteikti Rūtai Žekevičiū-
tei ir Indrei Valiukevičiūtei (mokyt. Z.Sivakova, 
J.Snudaitienė).

Gausiai patys mažiausieji muzikantai iš įvairių 
Lietuvos vietų atvyko į respublikinį konkursą „Gar-
sų vaivorykštė“, kuris vyko Kauno 1-ojoje muzikos 
mokykloje. Savo talentą muzikuoti atskleidė ne-
mažas būrys mūsų mokyklos mokinių. Konkurse 
laureatais tapo: Viktorija Grigaitytė, Lukas Gedvi-
las (mokyt. V.Grigaitienė), Ieva Jonaitytė (mokyt. 
T.Zubauskaitė), Jurgis Kubilius, Orestas Vagusevi-
čius (mokyt. J.Žemaitytė), Redas Pociūnas (mokyt. 
R.Rasimavičienė), Julija Bagdonavičiūtė (mokyt. 
R.Pečeliūnienė). 

Diplomais buvo apdovanoti Laura Čeponytė, 
Viktorija Čeponytė (mokyt. L.Petrauskienė), Tau-
tvydas Račkaitis (mokyt. R.Bimbaitė), Edvina Ce-
gelytė (mokyt. R.Rasimavičienė).

Po konkurso įvyko seminaras-praktikumas. Savo 
mintimis apie mažųjų pianistų muzikavimą pasi-
dalino komisijos pirmininkas profesorius Kęstutis 
Grybauskas. Atvirose pamokose jis pateikė įdomių 
muzikos atlikimo sprendimo būdų. Betarpiškas 

Urtė Cinelytė turi laiko ne tik mokymuisi KTU 
gimnazijoje, muzikavimui, bet ir savo mylimam 
augintiniui

Domantui Karaliui praėję mokslo metai buvo 
labai sėkmingi

Sesės Elena ir Gabrielė Dambrauskaitės pelnė 
I vietą ansamblių konkurse Panevėžyje

bend  ravimas, įtaigūs pavyzdžiai padėjo mokiniams 
geriau suprasti ir perteikti meninį kūrinių turinį.

Kauno miesto muzikinį gyvenimą turtina miesto 
salėse vykstantis kasmetinis jaunųjų atlikėjų mara-
tonas, lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas „Lie-
tuviška gaida“, kuriuose gausiai dalyvauja fortepi-
jono klasės mokiniai. 

Štai toks įdomus ir įvairiapusis mūsų mokyklos 
muzikinis gyvenimas suteikia jauniesiems pianis-
tams galimybę parodyti savo gebėjimus: skambinti 
solo, groti fortepijoniniuose bei kameriniuose an-
sambliuose. 

Šiais mokslo metais mokykloje 2008 metų vasario 
mėnesį vyks tarptautinis „Jaunojo koncertmeisterio“ 
konkursas. Smulkesnė informacija apie konkursą 
mokyklos tinklalapyje www.klmm.kaunas.lm.lt.

 

Val Tidonės konkurso laureatai G.Mačys ir G.Preisaitė su mokytojomis 
V.Čižiene ir L.Kepežinskiene
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ŠAKIŲ MENO MOKYKLA
„DANGAUS PALAIMA TAM, KAS MUZIKĄ UŽ DARBĄ PASIRINKO“

Šakių meno mokyklos fortepijono skyriaus vedėja Gintvilė Samajauskienė 

2007-ieji Šakių meno mokyklai – neeiliniai me-
tai. Nuo pirmosios vaikų muzikos mokyklos, įkurtos 
1957 m., prabėgo 50 metų.

Per šiuos dešimtmečius įvyko daug: atidaryti nauji 
skyriai, plėtėsi patalpos, išleistos 45 abiturientų laidos, 
daugiau nei 1500 moksleivių gavo mokyklos baigimo 
pažymėjimus. Buvusius mokinius galima pamatyti 
ir Valstybiniame simfoniniame orkestre, ir pučiamųjų 
instrumentų orkestre „Trimitas“, ir Kauno Valstybinia-
me chore bei kituose menui neabejingų žmonių susi-
būrimuose. Baigusieji Meno mokyklą toliau stengiasi 
įminti muzikos ir dailės paslaptis bei sukauptą patirtį 
perduoti jaunesniajai kartai. Šventiniame koncerte 
kalbėjęs Meno mokyklos vadovas Einaras Martinai-
tis pasidžiaugė, jog kaskart mato savo mokinius 
koncertų, parodų salėse, išvysta ir televizijoje. „Tada 
suprantama, kad prigijo mūsų keletą metų puoselėtas 
daigas“, – kalbėjo direktorius. 

Per 50 metų mokykla patyrė visko. Tačiau kaip 
ir žmogui, taip ir mokyklai 50 metų – tai pati bran-
da. Tik brandi mokykla geba tvirčiau ir ryžtingiau 
perimti laikmečio permainas bei naujoves, sugeba 
keistis ir tobulėti. 

Tris dienas trukusi šventė parodomis ir koncertais 
džiugino daugelį Šakių rajono gyventojų. Koncertus 
fi lialuose organizavo Kudirkos Naumiestyje ir Gelgau-
diškyje dirbantys mokytojai. 

Baigiamąjį jubiliejinį koncertą Šakiuose pradėjo 
smuikininkas Justinas Kaunas, kuris ne vienerius metus 
savo pasiekimais garsi-
no Šakių meno mo  kyk-
lą, o dabar yra Kauno 
J.Naujalio menų gim -
nazijos moksleivis. Nors 
buvo daug muzi kos, bet 
jubiliejinio renginio 
me tu visgi svarbiausias 
buvo žmogus. Žmogus, 
kuris šioje mokykloje 
mokėsi groti, dainuoti, 
piešti. Žmogus, kuriam 
menas tapo gyvenimo 
būdu. „Dangaus palai-
ma tam, kas muziką 
už darbą pasirinko“, – 
šventinėje savo kalboje 
sakė mokyklos direkto-
rius E.Martinaitis.

Šakių meno mokyklos kolektyvas 

Direktorius E.Martinaitis ir Kultūros skyriaus vedėja A.Kasparevičienė 
apdovanoja tarptautinio konkurso laureatą, dailės skyriaus auklėtinį 
D.Nazarą (mokytoja ekspertė L.Rūgytė)

Liaudiškos muzikos kapela (vadovas E.Martinaitis)
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METODINIAI STRAIPSNIAI

ATLIKĖJO SCENINIS ARTISTIŠKUMAS

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos
mokytoja metodininkė Vida JAGMINAITĖ

Artistiškumas – tai scenoje pianisto patirtas kū-
rybinis pakilimas, leidžiantis dalintis su klausytojais 
savo išgyvenimais atlikimo metu. Pažinęs šį ypatingą 
pojūtį scenoje, pianistas turėtų jį nuolat prisiminti ir 
išgyventi kito pasirodymo metu.

Atlikėjui iškyla nemažai sudėtingų uždavinių, 
reikalaujančių ne tik didelio darbo, bet ir specifi nių 
duomenų. Muzikinio kūrinio atlikimas – sudėtingas 
psichologinis aktas. Fantazija, protas, meistriška tech-
nika ir artistinė valia – tai dar nepilnas kompleksas, 
kurį turi valdyti atlikėjas. Jam būtina į savo muzikinį 
išgyvenimą įtraukti ir klausytoją.

Artistiškai talentingam atlikėjui būdinga didelis 
emocinis jautrumas muzikai, suteikiantis galimybę 
kiekvieną kartą atliekant tą patį kūrinį vėl naujai jį 
išgyventi. Prie šios savybės reikėtų pridėti gebėjimą 
perteikti įvairių stilių kompozitorių muzikinius kū-
rinius. Juos studijuodamas atlikėjas gilinasi į formą, 
taip pat į detalių išraiškingumą, tartum iš naujo per-
kuria kūrinį, kuris tarsi tampa jo savastimi.

Artistiškam atlikimui neužtenka garsinio kūrinio 
įsivaizdavimo – jis yra tik sudėtinė muzikinio vaizdo 
dalis. Pilnas muzikinis vaizdas yra ne tik kūrinio gar-
sinė išraiška, bet ir poetinis, idėjinis ir emocionalusis 
turinys. Suvokusi ir subrandinusi muzikinį kūrinį, 
artistinė prigimtis jaučia būtinumą dalintis su klausy-
toju visu tuo, ką ji turi geriausio. Užtenka artistiškam 
atlikėjui įsivaizduoti, kad jis pasirodo prieš publiką, 
jo psichikoje įvyksta tam tikri pokyčiai: pasikeičia 
savijauta, atsiranda vidinis pakilimas, ryškiai emoci-
onalesnis atlikimas. Tuo pasireiškia skirtumas tarp 
artistiško atlikėjo ir muzikanto, neturinčio atlikėjo 
savybių.

Norint pasiekti įtaigaus artistiško atlikimo, reikia 
didelės sceninės ištvermės. Ją ugdo dažni koncertiniai 
pasirodymai.

Yra žinoma, jog žymūs atlikėjai po ilgesnės per-
traukos patiria nervinį stresą, kurio nebūna sistemin-
gų pasirodymų metu. Jie teigia, kad reikia rinktis 
arba reguliarią koncertinę veiklą, arba visiškai ją 
nutraukti, nes didelės pertraukos neigiamai veikia 
psichinę būseną. Tad būtina suteikti jauniems būsi-
miems atlikėjams kuo daugiau galimybių pasirodyti 
klausytojams. 

Tenka pastebėti, kad net ir vidutinių gabumų, 
bet mylintys muziką vaikai nori pasirodyti viešuose 
koncertuose. Jų sceniškumą galima ugdyti jau anks-

tyvajame mokymosi etape. Mažajam pianistui paruo-
šus gražų ir mėgstamą kūrinėlį, reikia vaiką skatinti 
paskambinti jį namų aplinkoje, specialybės mokytojo 
mokinių koncerte, o vėliau ir didesnėje koncertinėje 
scenoje. Nuo jaunų dienų galima ruošti vaikus jų 
švietėjiškai misijai – savo meniniais išgyvenimais 
taurinti klausytojus.

Prie savybių, kurios nulemia galimybę būti ar 
nebūti artistu, priklauso nervų sistemos struktūros 
ypatybė, vadinama „estradine gyslele“. Tačiau dažnai 
į ją suvedama visa artistiškumo esmė. Yra atlikėjų, 
grojančių „sau“ arba nedideliam klausytojų būreliui, 
ir atlikėjų, grojančių didelėse koncertų salėse. Pir-
majam pianistų tipui priklausė vienas iš pianizmo 
genijų F.Šopenas, taip pat ir M.Balakirevas. Šie ryškūs 
menininkai geriau jausdavosi mažesnėse auditorijose. 
Pasitaiko ir priešingų atvejų, kai gyvenime nežymūs, 
be ypatingos iniciatyvos pianistai koncertinėje estra-
doje pasireiškia su didele menine įtaiga. Tad sceninis 
artistiškumas – tai specifi nė savybė, kuri kartais būna 
priešinga kitiems asmenybės bruožams. 

Atlikėjų, kurie nesijaudintų prieš pasirodymą, 
pasitaiko retai. Nei talentas, nei amžius, nei patirtis 
ar gera sveikata neapsaugo nuo jaudinimosi. Dau-
guma vaikų vunderkindų taip pat jaudinasi, tačiau 
baimės nejaučia. Praktika rodo, jog metams bėgant 
auga sceninis jaudulys. Taip nutinka ne todėl, kad 
silpnėja nervai, bet išauga atsakomybės jausmas bei 
reiklumas sau. Net tuo atveju, kai klausytojai būna 
sužavėti, pats atlikėjas žino, kad jam ne viską pavyko 
įgyvendinti.

Apsipratimas scenoje priklauso nuo nervų sis-
temos. Būtina susikaupti, „atsijungti“ nuo išorinių 
įspūdžių. Dažnai tenka išgirsti: „Kad būtų galima 
sugroti dar kartą!“ Todėl ir reikia pradėti nuo „an-
trojo karto“, o pirmąjį, tiksliau – pirmuosius taktus, 
„atlikti“ mintyse.

Pirmiausia būtina pajusti tikrąjį kūrinio tempą, 
dar vadinamą muzikos siela. Klaidingas tempas gali 
sužlugdyti ir gerai paruoštą kūrinį. Dėl jaudinimosi 
įvyksta greitų tempų pagreitinimas ir lėtų sulėtini-
mas. Tempo sureguliavimas grojimo metu – labai 
sunkus uždavinys, reikalaujantis sąmoningo ir didelio 
susivaldymo. Tai pavyksta padaryti atlikėjams, turin-
tiems didelę sceninę patirtį.

Nepriklausomai nuo jaudinimosi lygio tikras atli-
kėjas – artistas valdo save. Vieni susitvardo iš karto, 
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tik atsisėdę prie instrumento, kiti – po pirmųjų gar-
sų ar po pirmo kūrinio, dar kiti įsigroja programos 
pabaigoje. Susikaupimu pasireiškia viena svarbesnių 
artistiškumo savybių – gebėjimas įsigyventi į kūrinį ir 
jam atiduoti visas savo psichines ir emocines jėgas.

Vidinė ramybė – būtina gero atlikimo sąlyga, o jai 
reikalinga „švari sąžinė“. Labai svarbu skatinti jau-
nuosius pianistus kokybiškai ir prasmingai paruošti 
kūrinį ir ugdyti norą pasidalinti su klausytojais savo 
pasiekimais. Nuolat reikėtų priminti, jog koncertinio 
atlikimo sėkmė priklauso nuo namų užduočių, ruoši-
mo kokybės. Atlikėjas turi būti užtikrintas, jog atlie-
kamas kūrinys yra gerai paruoštas, viskas apgalvota 
ir išgirsta, nugalėtos visos techninės kliūtys. Visa tai 
labai padeda atsiduoti atliekamai muzikai.

Artistiškumas pasireiškia ne vien menišku kūrinio 
atlikimu, bet ir betarpišku paties atlikėjo poveikiu – 
jo emocionalumu, valia bei savo asmenybės įtaiga. 
Garsinis ir vizualinis vieningumas – tai viena iš ar-
tistiškumo paslapčių. Šis vieningumas yra tikrasis 
kūrinio turinio ir jo atlikėjo elgsenos susiliejimas.

Atlikėjo mimika ir gestai gali sustiprinti išgyvena-
mos muzikos poveikį klausytojams. Didžiųjų artistų 
judesiai kartais gali būti keisti, bet jie susilieja su 
išgyvenama muzika. Glenas Guldas laisva nuo gro-
jimo ranka tarsi piešdavo ore melodijos ritminius 
ypatumus.

„Išraiškingas judėjimas“ scenoje – tai emocijų sudė-
tinė dalis. Ramybė ar susijaudinimas, žaismingumas 
ar poetiškumas – tai išreiškiama ne tik muzikinė-
mis priemonėmis, bet ir atlikėjo elgsena. Jo judesiai 
ir mimika turi būti natūralūs ir susiję su atliekama 
muzika. Anot F.Listo, tik visiškas nuoširdumas nule-
mia tikrąjį artistiškumą. 

Naudota literatūra
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GROJAME SU MALONUMU

Kauno I muzikos mokyklos 
vyr. mokytoja Jurgita LAPIENYTĖ

Neseniai nusipirkau natas būtent tokiu pavadini-
mu, sukėlusiu man daug minčių, kuriomis norėčiau 
pasidalinti su jumis.

Mažas vaikas į muzikos mokyklą ateina lyg į už-
burtą pasakų pasaulį, kupinas svajonių ir vilčių. Dar 
nežinodamas kaip, bet žinodamas, kiek daug gražios 
muzikos jis norėtų pagroti. Viena mergaitė paklausta, 
kodėl mokosi groti, atsakė:

– Kai užaugsiu, būsiu moterim, kuri moka groti 
pianinu.

Ji aiškiai suprato, jog tuomet bus įdomi aplinki-
niams.

Muzika lydi žmones nuo pirmykščių laikų, o ją 
girdėti pradedame dar negimę. Iš kitų menų muzika 
išsiskiria tuo, kad yra nematoma. Joje užkoduotos 
emocijos, nuotaikos, įvairūs vaizdiniai. Muzika gali 
suteikti energijos arba nuraminti, ir visi žinome, kaip 
ilgai skamba atmintin įstrigusios melodijos.

Muzikos mokykla – tai papildomas ugdymas, tad ji 
turėtų būti atotrūkis nuo kasdienybės, tiesiog malonus 
laisvalaikio praleidimas. Muzikos pamoka – tai ne tik 
bendravimas su muzika, bet ir visapusiškas lavinimas, 
asmenybės formavimas, platesnis akiratis. Pedagogika 
visais laikais vertino muzikinį lavinimą, bet anksčiau 
jis buvo prieinamas tik pasiturintiems žmonėms. Da-
bar galime pasidžiaugti, kad muzikuoja visi norintys. 
Šiuolaikinės muzikos mokyklos misija – ugdyti kūry-
bingą žmogų, nebūtinai profesionalų muziką.

Išmokti groti kokiu nors muzikos instrumentu 
gabumų užtenka daugeliui vaikų. Šiais laikais kyla 
klausimas, ar verta mokytis groti, kai muzika ir taip 
lengvai prieinama. Visi, kas bandė, žino, jog šis moks-
las nėra lengvas. Mažo vaiko noras mokytis muzikos 
žaibiškai virsta nenoru, kai paaiškėja, jog viskas ne 
taip paprasta. Mokymosi pradžioje išgaunami garsai 
neglosto aplinkinių klausos. Vienas mažas mokinukas 
sakė:

– Kai namuose pradedu groti pianinu, visi slepiasi 
virtuvėje.

Et, sunkus tas darbas. Muzikos atlikimo procese 
vienu metu dalyvauja regėjimo, klausos ir lytėjimo 
organai, viso kūno judesiai turi būti koordinuoti, taip 
pat būtinas sutelktas dėmesys ir greita reakcija. Sako-
ma, kad pianistų smegenys ypatingos – panaudojamos 
tokios sritys, kurių kitiems menininkams neprireikia. 
Tad visi, kurie mokosi groti, gauna didžiulį papildomą 
lavinimosi impulsą. Mokslininkai ištyrė, kad groji-
mas stimuliuoja tas smegenų sritis, kurios susijusios 
su matematikos ir kalbų mokymusi. Geriausi klasėje 
mokiniai būtent tie, kurie lanko muzikos pamokas. Be 
to, grojant spaudoma daugybė nervinių taškų, esančių 
pirštų galiukuose, o tai tonizuoja organizmą.

Ir tai dar ne viskas. Genijų sukurtoje muzikoje už-
koduotos jų mintys ir emocijos, tad grojantysis patiria 
intensyvius išgyvenimus, pakyla į aukštesnį dvasinį 
lygį. Tai gali patirti net ir mažas mokinukas, labai 
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gerai išmokęs kūrinėlį. Tobulėjant atlikimo proce-
sui, vis aiškiau suprantamas muzikos turinys ir idėja. 
Muzika padeda pažvelgti į pasaulį visai kitokiomis 
akimis. Tai ir yra prasmė.

 Grojant patiriamas malonumas yra paskata 
mokytis groti. Tačiau tas malonumas pasiekiamas 
tik ilgo proceso metu, o tai nuo mažens ugdo valią 
ir kantrybę. Daug mokantis kartais neišvengiamas 
nuovargis ar nuobodulys, bet tai neturi užgožti mu-
zikavimo džiaugsmo. Svarbi maloni pamokos atmos-
fera, paskatinimas savarankiškam darbui. Kiekviena 
pamoka turėtų būti šventė mokiniui. Kaip puikiai 
parašė savo knygoje L.Drąsutienė, mokinys pamokoje 
turi išgyventi sėkmę. Jis turi neprarasti smalsumo, 
jausti galintis vis daugiau. Tik tuomet mokinys atsi-
skleis. Vaikams labai patinka programiniai kūriniai, 
ansamblinis muzikavimas. Nuolat ieškau naujų įdo-
mių kūrinių, būtinai leidžiu vaikui pačiam pasirinkti 
iš kelių variantų. Jei kūrinys be pavadinimo, visada 
galima jį sugalvoti. Klasėje kruopščiai analizuojamas 
natų tekstas, pateikiamos aiškios konkrečios užduo-
tys palengvina darbo procesą, tuomet vaikas neišsi-
gąsta naujų, sudėtingesnių dalykų. Vyresnėse klasėse 
neišvengiamai sunkėja programa, kaip ir bendrojo 
lavinimo mokykloje. Tuomet ir atsiranda nenoras, 

tinguliukas, netgi mintys mesti mokyklą. Kartais at-
rodo, jog galima rasti malonesnių užsiėmimų. Tačiau 
būtent vyresniems mokiniams muzikavimas padeda 
išreikšti savo jausmus, atsiverti.

Kaip ir bet kurioje kitoje veikloje, svarbi motyvaci-
ja. Kadangi groti sugeba ne kiekvienas, muzikuojantis 
vaikas pasijunta išskirtinis, labiau pasitiki savimi. Jis 
nuolat dalyvauja koncertuose, lipa į sceną, jam ploja 
susirinkę klausytojai. Grodamas suteikia malonumą 
ir džiaugsmą, o pats jaučiasi labai įvertintas tėvų, 
draugų ir pažįstamų, žvelgiančių į jį su pavydu. Viešas 
pasirodymas – ir nuostabi šventė, ir atsakomybė. Bet 
tai visuomet didžiulis impulsas darbui, puikus arti-
miausias tikslas prisėsti prie pianino ilgesniam laikui. 
Koncerte klausydamiesi vieni kitų mokiniai išmoksta 
vertinti, analizuoti, palyginti, išgirsta naujus kūrinius, 
kuriuos galbūt norėtų groti.

Tad grokime su malonumu!

Naudota literatūra:
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,,GRAVICEMBALO COL PIANO E FORTE“, 
arba 

,,DIDYSIS BARTOLOMĖJAUS IŠRADIMAS“
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos

mokytoja metodininkė Rasa RIEPŠIENĖ

Yra dienų, kai gali sau leisti neskubėdamas už-
siplikyti puodelį kvapnios arbatos, patogiai įsitaisy-
ti fotelyje ir galbūt mintimis šiek tiek net nuklysti 
į praeitį. Į tuos gerus senosios muzikos laikus, kai 
žmonės nuoširdžiai stebėdavosi ir skubėdavo susi-
pažinti iš arčiau su bet kokiomis naujovėmis muzi-
kos pasaulyje – ar tai būtų naujas kūrinys, ar nauja 
muzikos kryptis, ar tiesiog (o tuo niekas tais laikais 
per daug ir nesistebėdavo) naujai sukurtas instru-
mentas. Į tuos laikus, kai koncertų lankymas būdavo 
neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis, kai namų mu-
zikavimas kiekvienoje šeimoje būdavo tiek įprastas 
dalykas kaip dabar, tarkim, televizoriaus žiūrėjimas. 
Tuo metu beveik kiekvienuose namuose galima buvo 
išgirsti fl eitos, smuiko ar klavesino garsus, nelygu, 
kokios muzikos gerbėjas buvo namų šeimininkas.

Todėl, jeigu jau pradėjote skaityti šį straipsnį, 
kviečiu jus į nedidelę istorinę ekskursiją, kurioje 
prisiminsime galbūt žinomus, tačiau mums tokius 
svarbius dalykus, apie kuriuos savo kasdienybėje re-

tai pagalvojame. Lagaminų krautis neteks, bet teks 
pasitelkti savo vaizduotę ir fantaziją, mat ekskursijos 
programoje numatyta aplankyti (žinoma, mintimis) 
Renesanso, baroko laikus, pasidomėti, kokių klavi-
šinių instrumentų muzika tuo metu skambėdavo 
rūmuose džiugindama didikų širdis, sužinoti, kada 
buvo išrastas fortepijonas ir kaip naująjį instrumentą 
priėmė garsiausi to meto muzikantai.

Norėdami atsakyti į šiuos klausimus ir dar prisi-
minti, nuo ko gi prasidėjo fortepijono gimimo isto-
rija, turime nukeliauti net į viduramžius. Tuo metu 
Europoje suklesti Renesanso menas. Mes matome 
garsius menininkus, kurių vardai aukso raidėmis iš-
rašyti meno ir mokslo istorijos puslapiuose: Šeks-
pyras, Rafaelis, Leonardas da Vinčis, Mikelandželas, 
Palestrina, Monteverdis. Beveik visi jie buvo ne tik 
įvairiapusiai menininkai – tapytojai, architektai, po-
etai, muzikai, bet dažnai ir mokslininkai, išradėjai, 
diplomatai, matematikai ir mechanikai. Renesan-
sas, reiškiantis atgimimą, buvo išskirtinė epocha. 
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bet visuomet vienodas. Šiuo instrumentu tiko groti su 
orkestru, ansambliuose, koncertuoti didesnėse salėse 
ar rūmų menėse. Tai dažniausiai darydavo profesio-
nalūs rūmų muzikantai. Tačiau ką daryti muzikuoti 
panorusiai damai? O juk tais laikais kiekvienuose 
garbinguose namuose buvo labai madinga pademons-
truoti savo klavesino valdymo meną svečiams. O jei 
ir balselį šiokį tokį turi… Nė viena kilminga dama 
negalėjo atsispirti primygtiniams svečių prašymams 
padainuoti akompanuojant sau klavesinu. Tačiau iš-
kildavo klausimas – kur pastatyti tokį didelį instru-
mentą? Tuo tikslu buvo sukonstruoti namų muzika-
vimui skirti mažesni klavesinai, kuriais labai mėgo 
muzikuoti moterys. Šie mažagabaričiai klavesinai 
Italijoje buvo pavadinti spinetais. Na, o išradingieji 
anglai kaipmat juos pakrikštijo verdžinaliais (virgi-
nal, lot. virginis – ,,moteris, mergina“). XVII–XIIIa. 
meistrai, siekdami išgauti nors kiek įvairesnį garsą, 
sukonstravo dviejų klaviatūrų (manualų), išdėstytų 
viena virš kitos, klavesinus. Viena klaviatūra buvo 
grojama garsiai – forte, kita – tyliai, piano. Pagrin-
dinė dinamika grojant klavesinu ir buvo forte bei 
piano kaita.

Abu šie instrumentai buvo netobuli, su trūkumais. 
To meto konstruktoriai ilgai laužė galvas, spręsda-
mi, kaip sujungti šių dviejų instrumentų privalumus 
į vieną. Ir galų gale jiems tai pavyko. Ir net ne vie-
nam ir net ne vienoje šalyje. Beveik tuo pačiu metu, 
nepri klausomai vienas nuo kito fortepijoną išrado net 
keli meistrai: 1716 m. Prancūzijoje Ž.Mariusas, metais 
vėliau – Vokietijoje K.Šrėteris. Tačiau visgi pirmuo-
ju meistru mes dabar įvardijame italą B.Christoforį, 
nes jo sukurtas naujasis instrumentas datuojamas 
1709 m. Nagingasis venecijietis iš Padujos Bartolomė-
jus Christoforis di Frančeskas garsėjo kaip klavesinų 
ir spinetų meistras. Aktyviai išradinėdamas įvairiau-
sius klavišinius, jis klavesiną padarė tobulą (toks jis 
ir išliko iki mūsų dienų). Pamatęs, kad šioje srityje 
nieko daugiau padaryti neįmanoma, jis ėmėsi naujo, 
pagal garso išgavimo būdą labai pažangaus instru-
mento – fortepijono. Suprantama, už šį vienintelį savo 
išradimą jis nusipelnė būti įrašytas į muzikos istoriją 
visiems laikams. Taip ir atsitiko. Tačiau, deja, jei iki 
šiol nebūtų išlikęs jo padarytas instrumentas, kuriame 
paties meistro ranka išraižytas parašas ,,Bartolomeo 
Christofori“, mes net nesužinotume, kas padarė didįjį 
atradimą ir tam tikrą perversmą muzikoje. 

Pradžioje šis instrumentas neturėjo konkretaus, 
visuotinai pripažinto pavadinimo ir labai sunkiai 
skynėsi kelią į koncertų sales. Pats B.Christoforis 
savo instrumentą vadino ,,gravicembalo col piano e 
forte“, t.y. ,,klavesinu su stipriu ir silpnu garsu“. Na, 
o pavadinimą tokį, koks jis išliko iki dabar, davė su-
sižavėję klausytojai, negalėję atsistebėti, kad naujuo-
ju instrumentu galima groti tyliai (piano) ir garsiai 

Ypač meno istorijai, kuri, kai kalbama apie pačius 
menininkus, prasideda tik nuo Renesanso. Ne ma-
žiau svarbi ši epocha ir mokslui. Mokslininkai taip 
pat nenurimdami ieško naujovių, daro atradimus. 
Kompasas, parakas, knygų spausdinimas, teleskopas 
ir mikroskopas – štai tik keli iš daugelio atradimų, 
už kuriuos žmonija šiandieną turi dėkoti Renesan-
sui. Tačiau buvo ir tamsioji šios epochos pusė. Tai 
neregėtai suklestėjusi inkvizicija, savo kelyje palikusi 
tūkstančius nukankintųjų ir sudegintųjų ant laužo, 
bei mirtinų ligų epidemijos – nuo maro ir choleros 
XIVa. išmirė penktadalis žmonijos (!).

Tuo metu mažame Prancūzijos kaime auga mer-
gaitė, kuri šiek tiek vėliau pakels tautą į kovą su anglų 
užpuolikais. Už tai inkvizicija pasirūpins, kad ji būtų 
sudeginta ant laužo kaip ragana, o vėliau (deja, per 
vėlai) už narsą – paskelbta šventąja. Šventąja Žana 
d’Ark. 

Štai tokių audringų istorinių įvykių sūkury žmoni-
ja nepastebėjo, o todėl ir neužrašė meistro, sukūrusio 
pirmąjį klavišinį instrumentą, pavardės. Mes tik ži-
nome, kad tuo metu jau buvo grojama instrumen-
tais, turinčiais klavišus: klavikordais bei klavesinais. 
Atsiradus klavesinui, klavikordas, dėl tam tikrų jo 
trūkumų, tapo nebe toks populiarus. Tiesa, kurį laiką 
muzikantai vienodai vertino abu instrumentus, tačiau 
ilgainiui svarstyklės nusviro klavesino naudai. Lygiai 
kaip ir fortepijonas ilgainiui nukonkuravo klavesiną. 
Be to, nedaug trūko, kad istorinių įvykių verpete būtų 
pamirštas ir fortepijono išradėjo vardas.

Klavesinai ir klavikordai, patys populiariausi to 
meto klavišiniai, turėjo vieną pagrindinį juos vie-
nijantį panašumą – klavišus (it. clavis – raktas). Iš 
čia ir klavišų, kurie iki tol buvo tik vargonuose, pa-
vadinimas. Tačiau tuo jų panašumas ir baigėsi. Jei 
pažiūrėtume į šiuos instrumentus iš arčiau, galėtu-
me pamatyti, jog jie skirtingi konstrukcija ir garso 
išgavimo būdu. Be to, abu šie instrumentai turėjo 
gana reikšmingų trūkumų, skatinusių instrumentų 
meistrus nuolat dirbti juos tobulinant. 

Pirmasis, klavikordas, pagal savo konstrukciją iš 
esmės skyrėsi nuo klavesino. Klavikordas buvo gre-
tasienio formos, o garsas buvo išgaunamas metaliniu 
liežuvėliu. Jis skambėjo išraiškingiau už klavesiną, juo 
buvo galima išgauti tam tikrus garsinius niuansus, 
pasiekti dainingą legato, tačiau garsas buvo labai jau 
silpnas, tinkamas koncertuoti tik solo ir nedidelėse 
patalpose, dažniausiai namų muzikavimui.

Klavesinas – pakankamai didelis, savo forma pri-
menantis paukščio sparną koncertinis instrumentas. 
Italijoje jis buvo vadinamas clavicembalo arba pa-
prastai – cembalo, Anglijoje – harpsichordu. O štai 
vokiečiai buvo taikliausi, pavadindami šį instrumentą 
Flügel, o tai vokiškai reiškia sparną. Klavesino garsas, 
išgaunamas plunksnelei palietus stygą, buvo stiprus, 



Klavikordas
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Nuo XIX a. fortepijono konstrukcija iš esmės ne-
besikeitė. Bet, siekiant atitikti šiuolaikinių kompo-
zitorių poreikius – praturtinti, paįvairinti melodiką, 
harmoniją, išgauti stiprėjančio garso efektą, derinimą 
ketvirtatoniais, – iki šiol ieškoma būdų sukurti nau-
jovišką instrumentą. Laikas parodys, ar tie ieškojimai 
vaisingi, nes meno raida, kaip ir kūrybinė fantazi-
ja, niekada nesibaigia, kartu skatindama ir muzikos 
instrumentų raidą, meistrų (tokių kaip Bartolomėjus 
Christoforis) fantazijos raidą, atitinkančią šiuolaiki-
nius poreikius. 
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MUZIKA PRASIDEDA ŠEIMOJE

Ignalinos muzikos mokyklos
vyr. mokytoja Tatjana ŠVIDKO

Muzikinis ugdymas šeimoje yra svarbi muzikinio 
švietimo grandis.

Nėra, ko gero, kito tipo ugdymo, kuris tarp tėvų 
sukeltų tiek skirtingų nuomonių, klausimų, kaip mu-
zikinis. Ką mokyti muzikos – visus ar tik vaikus, turin-
čius gerus muzikinius duomenis? Kam apskritai vaikui 
reikalinga muzika? Nuo kokio amžiaus geriausia pra-
dėti muzikinį ugdymą? Kodėl kai kada mokymas groti 
instrumentu virsta kančia? Ar visus galima išmokyti 
klausyti muzikos?

Yra tėvų, kurie mano, kad mokytis muzikos turi tik 
gabūs vaikai. Jeigu jų vaikas nori lankyti muzikos mo-
kyklą, jie jo neveda, manydami esant mažai gabų.

Kita tėvų kategorija vaiko gabumus laiko geni-
aliais. „Vaiką stebuklą“ atveda į muzikos mokyklą, 
o čia tėvams tenka nusivilti, patirti nuoskaudų...

Dažnai būna vaikų, kurių muzikiniai duomenys 
menkai išvystyti: klausa neišlavinta, visas daineles 
dainuoja vienu motyvu, sunkiai įsimena melodiją. 
Todėl tėvai mano, kad vaikui nereikia mokytis muzi-
kos. O be reikalo. Tokiam vaikui muzika būtina, taip 
reikalinga, kaip fi ziškai silpnam vaikui plaukimas 
ir fi ziniai pratimai.

Pradėti reikia nuo pačių paprasčiausių dalykų: 
atkreipti vaikų dėmesį į populiariąją muziką, dainas, 
būtina keistis nuomonėmis, kad žinotų, kaip jų vai-
kas reaguoja. Muzikinę klausą, kokia ji bloga bebūtų, 
galima lavinti.

Tėvai, manantys, kad muzikos mokyti galima tik 
išrinktuosius, atsiima vaikus iš muzikos mokyklos vos 
jiems susidūrus su sunkumais. Tai galėtų būti blogi 
pažymiai ar nenoras mokytis, tingėjimas, pasireiškian-
tis vaikui atliekant namų užduotis ar užsiėmimų metu 
mokykloje. Jeigu vaikas gavo blogą pažymį – tai ne-
reiškia, kad viskas baigta. Galbūt vaikas buvo susijau-
dinęs, nepakankamai gerai mokėjo kūrinį, neklausė, 
buvo nesusikaupęs. Suvaldyti save scenoje išmoksta-
ma ne iš karto, kai kuriems tam reikia laiko. 

Kaip kažkada pasakė žymus pianistas ir pedago-
gas Henrikas Neihauzas, „geri tėvai yra svarbiau, nei 

geri mokytojai“, turėdamas omenyje, kad netgi patys 
geriausi mokytojai bus bejėgiai, jeigu tėvai abejingi 
muzikai ir aktyviai nedalyvauja vaiko mokyme.

Būtent tėčiai ir mamos turi „užkrėsti“ vaiką meile 
muzikai, nuolat domėtis jo muzikiniais užsiėmimais, 
tinkamai organizuoti saviruošą. 

Pabandykite atsakyti į klausimus, siekdami išsiaiš-
kinti, kokie jūsų šeimoje muzikinio ugdymo reikalai: 
1) Ar klausote Jūs su vaikais muzikos? 2) Ar pasida-
linate nuomonėmis apie girdėtą muziką? 3) Ar su 
vaikais dainuojate? 4) Ar mėgstate rimtąją muziką? 
Labai dažnai to šeimoje nėra. 

Muzikos mokyti reikia visus vaikus be išimties. 
Kaip pastebėjo vengrų pedagogas D.Michay, „Nega-
lima atimti nė iš vieno vaiko galimybės mokytis mu-
zikos. Kiekvienas vaikas, turintis normalius duomenis, 
taip pat turi ir muzikinių gabumų. Tie gebėjimai gali 
vystytis, jei lavintume vaiką nuo vaikystės tinkamais 
būdais. Be abejo, rezultatai priklauso nuo įgimtų duo-
menų, tačiau jie gali būti tobulinami.“

Pitagoriečiai skelbė muziką ypatingu menu, dievų 
dovana, jėga, kuri apvalo, sutaurina žmogaus sielą. 
Jie manė, kad garsai giminingi jausmams ir todėl sie-
loje sukelia atgarsį. Iš to kyla išvada apie ugdomąjį 
muzikos poveikį.

Norėtųsi patarti tėvams būti kantresniems, domė-
tis ne tik pažymiais, bet ir muzikos mokymosi proble-
momis, kodėl nebūna taip, kaip norėtųsi, kalbėti su 
vaiku apie muziką, apskritai apie kultūrą ir palaikyti 
nuoširdžius santykius su mokytoju.
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RENGIAMĖS KONCERTAMS, FESTIVALIAMS, KONKURSAMS

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 
mokytoja ekspertė Janina VAINIKONYTĖ

Visi mes susiduriame su panašiomis problemomis: 
pirmas mokinio pasirodymas scenoje, pirmi pasiseki-
mai, pirmos nesėkmės. Tai panašu į pirmuosius vie-
nerių metų vaiko žingsnius. Juk nėra mažiuko, kuris 
būtų išmokęs vaikščioti nė karto nepargriuvęs. Papras-
čiausiai maži vaikai visai negalvoja apie kritimą, ne-
bijo žengti dar ir dar kartą. O mūsų mokiniai jau 
vyresni, ir mes dažnai nemokame jų apsaugoti nuo tų 
nereikalingų minčių. Teko skaityti vienos mokytojos 
ekspertės protingą patarimą: ,,Niekad neišgyvenkit 
dėl pirmo nevykusio pasirodymo. Aš jau išgijau nuo 
tos ligos – duoti pagroti mokiniui iki galo neišmoktą 
kūrinį kam kitam“. O juk tikrai patys sukuriame tiek 
sau, tiek mokiniui įtampos atmosferą, tą įtampą greit 
pajunta visi aplinkiniai. Ta vienintelė baimė suklysti 
kausto mokinį, vėliau atlikėją dažnai visą gyvenimą 
(jei jis nepakeičia specialybės vien tik dėl to).

Yra nuomonė, kad scenoje galima groti tik seniai 
ir tvirtai išmoktus pergrotus kūrinius. Gerai, niekas 
tam neprieštarauja. Bet juos pergroti prieš kokį didįjį 
koncertą vis tiek kažkam reikia. Ir ne vieną kartą. 
O kuo dažniau grosime kitiems klausytojams, tuo 
greičiau pajusime norą kam nors pagroti. Taip pat 
būtinai reikia išnaudoti progą pagroti gerai pažįsta-
miems draugams ir artimiesiems (aišku, jei jie norės 
klausyti). Kažkodėl jų labiausiai bijoma. Bet kai už-
duodu klausimą: ,,Pasakyk tiksliai ir aiškiai KO tu 
bijai?“, atsakymo iš mokinio reikia laukti ilgai ilgai. 
Visiems mums puikiai žinoma, kad po nevykusio 
grojimo kokiam nors mokytojui ar draugui, jam iš-
ėjus iš klasės pagrojama visai kitaip. Viskas atrodo 
taip, tarsi prie pianino atsisėdo visai kitas žmogus. 
Neseniai mano klasėje buvo būtent tokia situacija. 
Kai likom dviese su mokine, paklausiau, kodėl ji taip 
skirtingai grojo – pirmą kartą ir antrą, po penkių 
minučių. ,,Jie išėjo...“ Visa tai turėtume pirmiausia 
suprasti mes patys. Reikia suvokti, jog klysti sceno-
je visiškai normalu, suklydus neatsitiks nieko blogo. 
Jei patys nebijosime tų scenos klaidų, ir mes patys, 
ir mūsų mokiniai klys tikrai labai retai ( visų mūsų 
pasąmonėje, manau, slypi tokia baimė).

Pastebėjau įdomų dalyką: konkursuose scenos ,,trage-
dijų“ žymiai mažiau negu koncertuose ar festivaliuose. 
Kodėl? Juk ten dalyvauja tie patys jaunieji pianistai? 
Tik todėl, kad kiekvienas konkursantas nori nugalėti ir 
pagroti geriau už kitus, planuoja tapti laureatu ar diplo-
mantu. Baimei suklysti jo galvoje vietos nelieka. Labai 
retas atvejis, kad dalyvis nenorėtų dalyvauti konkur se – 
dažniausia dėl įvairių priežasčių konkursantų planus kei-
čia mokytojai. Bet visų rengi nių pagrindinė taisyklė vie-
na: niekad negalima per prievartą liepti koncertuoti. 

Profesorius J.Karnavičius savo studentams prieš 
ar po koncertų dažnai sakydavo: ,,... penkios minutės 
baimės, o po koncerto kaip gera! Taip gera, kad jau 

pagrojot ...“ 
Tą jausmą esame visi patyrę. Ypač tuomet, kai 

niekieno neverčiami galėjome groti tai, ką norėjome. 
Manau, yra tiek puikios muzikos, kad vargu ar spė-
tume pagroti ją visą scenoje net tada, jei gyventume 
po šimtą penkiasdešimt metų. Tad ar verta scenai 
parinkti tik tuos kūrinius, kuriuos gerai pažįstame, 
nors mokiniui jie visai svetimi arba nesuprantami? 
Arba automatiškai užduodame tuos pačius kūrinius, 
kuriuos pernai ir užpernai grojo mūsų buvę mokiniai. 
Mes dažnai nežinome, kad kartais tuos kūrinius tuo 
pat metu groja mūsų mokinių draugai kitose muzi-
kos mokyklose ar kaimynų vaikai. Ne kartą yra tekę 
išgirsti iš mokinio: ,,Kažkur tą sonatiną daug kartų 
esu girdėjęs...“ Gal tie patys kūriniai mokiniams jau 
nusibodo? Nebent mokinys pats nuolat prašo (tin-
kamo pagal amžių, aišku) mėgstamo ar šiandien ma-
dingo kūrinio. Dažnai mamos ar močiutės prašo savo 
septynmetei anūkei Šopeno ,,Valsų“ ar Mendelsono 
,,Vestuvių maršo“, pvz., jaunavedžiams pasitikti gimi-
naitės vestuvėse. Suprantama, tai nepadės pamilti nei 
mūsų profesijos, nei scenos. Negailėkime laiko, ieško-
dami naujų kūrinių gabesniam vaikui. Ir patys, kaip 
pianistai, formą išlaikysime, ir kūrinys mums atrodys 
kitoks. Paaiškės, kad mūsų darbas daug įdomesnis, 
o tinginių esama daug mažiau. 

Po koncerto... Ne kartą teko pasišnekėti su mo-
kiniais po pasirodymų. Supratau, kad mes gerokai 
neįvertiname vaikų nuomonės tiek apie save, tiek 
apie kitus. Buvau ne kartą nustebinta vaiko gebėjimo 
tinkamai įvertinti viso koncerto lygį, talentingiausius 
dalyvius, taip pat save patį. Įdomiausia, jog maždaug 
10-ies metų vaikai jau suprato, kad scenoje suklysti – 
ne didžiausia bėda. Didžioji dauguma blogiausiai ver-
tina pilkus, nuobodžius atlikėjus, o geriausiai – mu-
zikalų, subtilų grojimą. Jei puikiai skambėjo lyrika, 
patenkintas savo grojimu lieka ir pats vaikas. 

Ir nors, kaip rašė Stanislavskis „...mintys apie save 
žlugdo artistą“, būti patenkintam savimi ne taip jau 
blogai, ypač vaikystėje. Kas puiku, niekam įrodinėti 
nereikia. 

B.Dvarionas po koncertų ir egzaminų niekad ne-
barė savo studentų. Po nevykusio pasirodymo kon-
certuose jis jau neskaitė pamokslų. Jo nuomone, į 
sceną nereikia eiti, jei dar ,,reikėtų truputį padirbėti“. 
Taip žiūrėjo ir šiandien žiūri į savo studentus jo mo-
kinių mokiniai. Visada kas nors ne taip. Bet būtent 
todėl ir norisi dar ir dar kartą groti scenoje. Kad 
my lima muzika būtų vis gražesnė. 
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1964 me tais. Mums visiems žinomą „Vasaros nak-
ties sapną“, kurio „Vestuvių maršas“ šiandien skamba 
beveik visose pasaulio vestuvėse, Mendelsonas parašė 
būdamas 17 metų. 

Turėdamas savo nuo monę, Feliksas sugebėjo iš-
saugoti ir savo tikrąją pirmą pavardę. Šiandien beveik 
visi muzikos leidiniai, o ypač jo natos spausdinamos 
tik su Mendelsono pavarde. 

Dažnai yra lyginamas pir masis Mendelsono 
ir Mocarto kūrybos periodas. Pasirodo, tai tyrinė-
jo ir aprašė V.Gėtė. Abu šie kompozitoriai nuo mažų 
dienų atkreipė į save didžiulį aplinkinių dėmesį. 
Visiems buvo aišku, kad auga genialūs kompozito-
riai. Tačiau jų auklėjimas labai skyrėsi – Volfgangą 
tėvas vežiojo ir demonstravo jo talentą dvarininkų 
koncertų salėse tartum pasaulio stebuklą, o Feliksas 

buvo saugomas nuo išnaudotojų pavojaus. Kai sep-
tynmetį Volfgangą ir jo seserį reklamavo Londone 
kaip vunderkindus, Abraomas Mendelsonas kartu su 
Celteriu atidavė daug jėgų, kad komplimentai ir anks-
tyva šlovė neleistų Feliksui susirgti didybės manija ir 
jis nepamestų galvos. 

Tačiau ir F.Mendelsono tėvai, kaip ir visų kitų 
genijų tėvai, nenorėjo matyti savo sūnaus menininko. 
Tėvas buvo prieš sūnaus muzikinį kelią. Kadangi jis 
nebuvo riboto proto, gana greit su ta ,,ateities skurdo 
nelaime“ susitaikė ir džiaugėsi sūnaus pasiekimais.

Pas Karlą Celterį Mendelsonas mokėsi kontra-
punkto ir muzikos teorijos. Tokį mokinį turėdamas 
Celteris labai didžiavosi. O kadangi Abraomas (tėvas) 
buvo labai energingas, nuolat mokė sūnų darštumo. 
Jis nuo vaikystės buvo įpratintas labai daug dirbti, 
to Mendelsonai mokė visus savo vaikus. 

Paauglystės ir jaunystės metai praėjo tarp įžymių ir 
talentingų žmonių: jų namuose šventadieniais dažnai 
lankėsi Celteris, dainininkas Devrienas, Henselis, Mo-
šelesas, Humelis, Bergeris. Mendelsonai galėjo savo 
namuose suorganizuoti net nedidelį orkestrą – tokia 
gera buvo jų fi  nansinė padėtis. Diriguodamas tam 
nedideliam orkestrui Feliksas dar daugiau išmoko.

Kiek žinoma, F.Mendelsonas labai mylėjo savo vy-
resnę seserį Fani. Jie dalijosi viskuo, kartu muzikavo 
daug metų, nes Fani irgi buvo pianistė. Jų draugystė 
buvo ilga, artima. Buvo netgi manoma, kad Feliksas ją 
mylėjo labiau už savo žmoną. Tačiau, nepaisant bio-
grafų fantazijų, iki sesers vedybų namai buvo kupini 
muzikos ir tuose namuose gyveno tikrai talentingos 
muzikos dvasia.

Naudota literatūra:

Blunt, Wilfrid. Feliks Mendelssohn. Na skrzydlach piesni.
PIW, 1979

(Tęsinys kitame numeryje)



MUZIKINIAI AFORIZMAI

ROBERTAS ŠUMANAS

Visų svarbiausia – lavinti klausą. Nuo mažens stenkis 
atpažinti tonacijas ir atskirus garsus. Var pas, lango stiklas, 
gegutė, – įsiklausyk, kokius garsus jie skleidžia.

* * *
Stropiai grok gamas ir kitus pirštų pratimus. Ta čiau yra 

daug žmonių, manančių, kad tuo viskas ir pasiekiama. Jie iki 
gilios senatvės kiekvieną dieną valandų valandas skiria me-
chaniniams pratimams. Tai maždaug prilygsta pastangoms 
kasdien vis grei čiau ir greičiau pasakyti abėcėlę. Savo laiką 
visada stenkis leisti kuo naudingiau.

* * *
Išrasta vadinamoji „nebyli klaviatūra”. Pamėgink ja 

pagroti – ir tu įsitikinsi, kad ji niekam tikusi. Iš nebylių 
negalima išmokti kalbėti.

* * *
Grok ritmiškai! Kai kurių virtuozų grojimas primena 

girto eiseną. Neimk pavyzdžio iš jų!                    

* * *
Stenkis kuo anksčiau įvaldyti harmonijos pa grindus.

* * *
Nebijok žodžių: teorija, generalbosas, kontra punk tas 

ir pan.; jie bus tau palankūs. jeigu tu jiems būsi toks pat.

* * *
Niekuomet nebrązgink instrumento! Visad su nau ju jaus-

mu grok kūrinį iki pabaigos, nenutrauk vos įpusėjęs.

* * *
Lėtinti ar greitinti — vienodai didelis trūkumas.

* * *
Stenkis lengvus kūrinius groti taisyklingai ir gražiai; tai 

geriau negu vidutiniškai atlikti sudėtingus.

* * *
Pjesę reikia išmokti ne vien pirštais, tu turi mokėti ir 

padainuoti ją sau be instrumento. Taip išlavink vaizduotę, 
kad galėtum išlaikyti savo atmintyje ne vien kūrinio melo-
diją, bet ir jos harmoniją.

* * *
Net jeigu tavo balsas ir silpnas, stenkis dainuoti iš la po 

be instrumento pritarimo; nuo to tavo klausa darysis vis 
subtilesnė. jei tavo balsas geras, ne delsk ne minutės ir la-
vink jį; vertink tai kaip gra žiausią dovaną, kurią tau skyrė 
likimas.

* * *
Privalai taip ištobulėti, kad suprastum muziką, skaity-

damas ją akimis.
* * *

Grodamas negalvok apie tai, kas tavęs klausosi.

* * *
Visuomet grok taip, lyg tavęs klausytųsi meistras. 

* * *
Jei tau pasiūlo sugroti iš lapo nežinomą kūrinį, pirmiau-

sia peržvelk jį akimis.
* * *

Jei atlikai savo kasdieninį muzikinį darbą ir jauti nuo-
vargį, daugiau savęs neprievartauk. Geriau pailsėti, negu 
dirbti be noro ir nusiteikimo.

* * *
Kai būsi vyresnis, niekuomet negrok ko nors ma dingo. 

Laikas brangus. Reikia turėti šimtą gyvenimų, kad suspėtum 
pažinti bent jau tai, kas pasaulyje yra gera.

* * *
Pyragaičiais, saldainiais ir kitokiais saldumy nais maiti-

namas nė vienas vaikas neužaugs sveiku žmogumi. Dvasios 
penas, kaip ir kūno, turi būti paprastas ir sveikas. Didieji 
meistrai pasirūpino, kad tokio peno būtų pakankamai; nau-
dokis juo.

* * *
Visas pasažų šlamštas turi laikiną reikšmę; tech nika 

vertinga tik ten, kur ji tarnauja aukščiau siems tikslams.

* * *
Nepopuliarink prastų kūrinių; atvirkščiai, visomis jėgo-

mis stenkis užkirsti jiems kelią.

* * *
Negrok ir neklausyk prastų kūrinių, jeigu nesi priverstas 

to daryti.

* * *
Niekuomet nesižavėk bravūra, blizgesiu. Stenkis, kad mu-

zika sukeltų tą įspūdį, kurio siekė autorius; daugiau nereikia. 
Visa, kas daugiau – iškraipymas.

* * *
Niekšiška gerų kompozitorių kūriniuose ką nors keisti, 

praleisti arba, dar blogiau, pridėti moderniškų pagražinimų. 
Tai didžiausias įžeidimas, kurį tu gali padaryti menui.

* * *
Rinkdamasis naujus kūrinius darbui, visuomet tarkis su 

vyresniais; šitaip sutaupysi daug laiko.

* * *
Pamažu susipažink su visų didžiųjų kompozitorių reikš-

mingiausiais kūriniais.
* * *

Gyvenimo taisyklės ir patarimai
jauniems muzikantams

(Bus daugiau)
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