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n u o m o n e , E. A. C u k e r m a n a s
n ė r a a g r a r i n i s , k a i m o gamtos
d a i l i n i n k a s ; jis — miesto, jo
m ū r ų , šaligatvių, sienų faktū
r ų spalvų a t k ū r ė j a s .
Iš prezidento priėmęs lau
r e a t o regalijas, A. E. Cuker
m a n a s t a r ė tokį žodį:
— Menininkui
pamatinė
p a s k a t a k u r t i y r a p a t s a i ge
bėjimas kurti. Įprasmintas,
įvaldytas, virtęs vidiniu im
p e r a t y v u . K ū r i m a s n ė r a vie
nos k r y p t i e s veiksmas, atseit,
t i k n u o a u t o r i a u s — į kūrinį.
Y r a ir g r į ž t a m a s i s ryšys — kai
dirbi, paveikslai n u o l a t tave
stebi i r vertina, k i t a i p tariant,
p a s a k o t a u , ko esi v e r t a s , kaip
m e n i n i n k a s . Kūryboje egzis
tuoja ir trečias dėmuo —
a d r e s a t a s . Tad k ū r i n i a i savo
Valstybinių kultūros ir meno premijų laureatai su prez. Valdu Adamkum. Iš kairės: T. Venclova, R. r u o ž t u b u s v e r t i n a m i meno
Granauskas, E.A. Cukermanas, D. Kasčiūnaitė, A. Jacovskis, I. Milkevičiūtė, prez. V. Adamkus, N. mylėtojų, kolekcionierių, kriti
Miliauskaitė, S. Geda (Kultūros ir meno premijų komiteto pirm.), V. Bagdonas.
kos. Kiek t a i rūpi autoriui, pa
•
Algimanto Žižiūno nuotrauka.
r e i n a n u o to, ko j i s siekia ar
ieško m e n e . Bet k u r i u o atveju,
p r i p a ž i n i m o siekis n ė r a savyb i n g a s kūrybinės veiklos bruo
žas, greičiau š a l u t i n i s , latenti
n i s m o t y v a s Yra galimos dvi
priešingos nuostatos. Perteik
siu s a v a i s žodžiais, ką šia
Kaip ir kasmet, taip ir siu sau prisiminti mūsų senolį jai ir kultūrai būdingą p a s a u  t e m a y r a kalbėję Paul Cešiemet, Vasario 16-sios išva iš Karaliaučiaus, lietuviams lio jauseną. Tai ypač atsispin z a n n e i r George B r a ą u e .
karėse prezidentas
Valdas artimą I. Kantą, galgi jam di premiją nulėmusiuose jo
Cezanne: „Jei žinočiau, kad
Adamkus prezidentūros Balto malonu, kad dabar mūsų me darbuose „Arsenalas", „Riva", n i e k a d nepateksiu į Luvrą,
joje salėje reikšmingiausius no žmonėms labai daug reiš „Magma", „Juoda-žalia", „In- n u s t o č i a u
tapęs".
Braąue:
kurinius sukūrusiems litera kia perfrazuota jo formulė dian summer", „Zonos XXI", „Net ir b ū d a m a s t i k r a s , k a d
tūros, muzikos, teatro, dailės apie žvaigždes, šviečiančias „Zonos X X i r , „Kolona", „Klo m a n o paveikslai b u s sunaikin
žmonėms iškilmingai įteikė viršum mūsų galvų ir mora dai".
ti, vis tiek tapyčiau".
V. Liutkus pažymėjo, k a d E.
valstybines Kultūros ir meno linį įsipareigojimą, bilsnojantį
M a n a r t i m e s n ė y r a antroji
premijas (po 42,500. litų) bei mūsų širdyse. Šių klasikinių A. Cukermanas, sovietiniais n u o s t a t a , dėl savo įsitikinimų
koordinačių erdvėje ganėtinai laikais baigęs a r c h i t e k t ū r o s
laureatų diplomus.
i r asmeninės p a t i r t i e s . Tad, jei
naujausieji studijas, nebuvo priimtas k a i p
P r a d ė d a m a s iškilmes, kultū sėkmingai j u d a
s u l a u k i a m a pripažinimo, pri
visavertis kūrėjas į tapybos
ros ir meno premijų komiteto lietuviškieji menai.
i m k i m e tai n e kaip dėsnin
Sveikindamas laureatus, V. atstovų gretas, nes nesilaikė
pirmininkas poetas Sigitas
gumą, veikiau kaip Fortūnos
Adamkus, be kita ko, pasakė:
sovietinio meno postulatų, j o
Geda pasakė:
palytėjimą. P a b a i g a i — grynai
— Esate asmenybės, šian kūrinių nepirko muziejai, n e 
— Kaip ir kasmet susirin
a s m e n i n ė refleksija: ką bekome pagerbti kultūros ir me dien tęsiančios didžių Lietu spausdino meno leidiniai. N o r s r e i k š t ų g a r b i n g a s Naciona
no premijų laureatų. Šiemet vos moterų ir vyrų darbus, su jau tada jis išsiskyrė, k a i p ga l i n ė s premijos laureato var
jų y r a devyni. Pirmiausia tu teikiančios mūsų kasdieni bus, savitas dailininkas, b e t j o d a s , vis tiek t u r i grįžti į stu
rime pasakyti, kad jų dalia ir niams darbams amžinybės personalinės parodos glaudėsi diją ir tęsti savo darbą, lyg
jų vieta išskirtinė. Premijos matmenį. Suteikiančios viltį provincijos — Birštono k u l  nieko nebūtų įvykę...
kitose
nežy
jiems suteiktos už darbus, už būsimoms kartoms atpažinti tūros namų,
kūrybą paskutiniųjų šimtme amžių sankirtos Lietuvą kaip miose salėse. Abstrakcija, k u 
Vladas Bagdonas — Rytų
čio m e t ų sąvartoje, pagal ga savitą, imlią naujovėms ir rios nuosekliai laikėsi i r t e 
Europos t e a t r o simbolis
liojančius nuostatus už pas kartu tvirtai tęsiančią tradici besilaiko E. A. C u k e r m a n a s ,
Aktoriui Vladui Bagdonui
tuo metu d a r tebebuvo m ū s ų
kutiniųjų
penkerių
metų j a s valstybę.
kūrybą. Garbingą įvertinimą
Prezidentas įteikė premijas tapybos lauko pakraščiuose. k u l t ū r o s ir m e n o premija pa
Jo kūryba k a r t u su K Zim s k i r t a už v a i d m e n i s spektak
jie g a u n a j a u kito, t.y. XXI ir diplomus laureatams.
amžiaus pradžioje. Tas išskir
Užsienio lietuviams, be abe blytės, V. Antanavičiaus, L. liuose: W. S h a k e s p e a r e „Meile
t i n u m a s gal ir nėra kokia nors jo, įdomu sužinoti, kas tie Katino darbais tuos dešimt ir mirtis Veronoje", „Ham
ypatinga žymė, ženklas yra jie aukšto valstybės įvertinimo mečius atstovavo radikaliajam letas", „Otelas", M. Koleno
Kandero
patys, po ilgų svarstymų, de susilaukę menininkai, kas Lietuvos tapybos sparnui, bu „Anna Weis", J.
batų, kalbų ir „apkalbų", po būdinga jų kūrybai, ką jie pa vo, nors ir nedidelė, bet m e n i  „ G r a i k a s Zorba".
slapto balsavimo surinkę dau tys kalba apie save, apie mūsų niu užtaisu, rimta opozicija
oficialumui, panegirikai, m e 
giausia balsų demokratiškose kultūros ir meno aktualijas.
ninę raišką kausčiusioms nor
varžybose. Ta proga ir sveiki
T a r p j a u s m o ir proto
moms.
name, pagerbiame tris daili
ninkus: Eugenijų Antaną CuMenotyrininko V L i u t k a u s
Menotyrininko V. Liutkaus
kermaną, Dalią Kasčiūnaitę ir
nuomone,
E. A. C u k e r m a n a s
nuomone, dailininkas E. A.
Adomą Jacovskį, tris rašyto
apmąsto,
kontempliuoja pa
Cukermanas atstovauja ne
jus: Romualdą
Granauską,
veikslą
kaip
savarankiškai at
gausiai ką tik pasibaigusio
Tomą Venclovą ir Nyolę Mi
sirandančią
struktūrą,
jis
amžiaus aštuntojo — devinto
liauskaitę, operos solistę Ireną
emociją
parodo
ne
iliuzoriškai
jo dešimtmečio Lietuvos abMilkevičiūtę, aktorių Vladą
strakcionistų grupei. Jis suge apčiuopiamą, o kaip askezę,
Bagdoną.
ba
kalbėti
apie
dabartį nenorą atvirai išsipasakoti.
Mūsų teatras, muzika, lite minimaliomis
priemonėmis, Dailininkas siekia apvalyti
r a t ū r a , dailė, poezija, sceno jomis atskleisti etninei tradici- vaizdą taip, kad jis š n e k ė t ų
pats savo sandara, būtų t a r p
grafija, muzikos platinimo, at
jausmo
ir proto. Kažin ar r a s 
likimo, dirigavimo menas...
tume
šiandien
antrą
tokį
Sunku išvardinti, d a r sunkiau
Vladas Bagdonas.
mūsų
tapytoją,
kuris
taip
b
ūtų
ką nors ypatingai išskirti iš
— Praėjusią v a s a r ą Veneci
atsidavęs ir įtikėjęs pačių t a 
daugelio šitų „sielos įkvėptųjų
j
o
s
bianalėje buvo rodomas
pybinių
priemonių
galia?
—
ir dvasios pakylėtojų" sričių.
n
a
u
j
a
u s i a s r e ž i s i e r i a u s Ei
klausia
V.
Liutkus.
B
r
ū
ž
i
n
t
a
s
Visos jos reikalingos taip, kaip
m
u
n
t
o
N e k r o š i a u s spektaklis
paviršius,
dažo
slystelėjimas,
oras ir vanduo, duona ir drus
„Otelas".
Kataloge apie Vladą
zigzagais
išvestos
linijos,
su
ka, visos jos yra sudėtinės toje
B
a
g
d
o
n
ą
buvo p a r a š y t a s toks
siaustos
faktūros
—
visa
tai
visumoje, kurią mes vadiname
s
a
k
i
n
y
s
:
„Otelą
vaidina akto
paveikslo
radimosi
materija,
savo gyvenimu, savo šalimi.
r i u s Vladas B a g d o n a s , kuris
akivaizdžiai,
vizualiai
tvarkin
Kad ir k a s ką bekalbėtų,
ga, subtili, meistriškai sude y r a Rytų Europos t e a t r o sim
laisvės sąlygomis lietuviškas
bolis". Iš tiesų, šis m ū s ų ak
rinta E. A. Cukermano.
žodis, spalva, linija, balsas ir
t o r i u s j a u seniai simbolizuoja
Nors paveiksluose n e r a n d i
piešinys, lietuviškos sielos ju
a u k š t o s kokybės aktorystę, —
motyvų, bet žvelgdamas į j u o s
desiai tapo priklausomi tik
premijų komitetui r a š ė t e a t r o
nesijauti esąs už dabarties, už
nuo mūsų pačių, nuo paties
žinovė R. Marcinkevičiūtė.
gyvenimo ribų. Juose gali pa
giliausiojo
mūsų
diktato...
justi, kad gamta, aplinka y r a
J o s n u o m o n e , prieš m e t u s
Jaučiu, kad šitos formulės irgi
jo kūrybos terpi-. V Liutkaus a t š v e n t ę s penkiasdešimtmetį.
traukia į stereotipą, todėl lei
Euflenijus A. Cukermanas.

Kultūros

ir meno
laureatai

premijų

V. Bagdonas įgijo d a r vieną savo vaikus.
simbolio reikšmę: jis y r a jun
Prisimindama prieš kelis
giamoji grandis t a r p vyresnio metus atliktu M. Ravelio bale
sios ir jaunosios mūsų aktorių to „Dafnis ir Chloja" siuitą, A.
k a r t o s . Jis gerai valdo tradi Nekrošienė r a š ė : „Virtuozų
cinius šios profesijos įgūdžius, muzikų orkestras.virtuozo di
t a r p j ų — scenos kalbos riguojamas griežė 'spalvų' ir
kultūrą, dikciją, vaidinamo minties meistro muziką. Kom
personažo psichologinį por pozitoriaus vaiia, kulminaci
tretą. Antra vertus, šis akto joje nuostabiu, netikėtu tem
rius rodo puikų gebėjimą jung bru orkestro
instrumentus
ti fizinį veiksmą, kūno gesto praturtino choras. Šis vakaras
kalbą ir žodžio interpretaciją. — tarsi visa Juozo Domarko
B . Marcinkevičiūtė pabrėžia biografija — talento i:- patir
esminį, iš kitų išsiskiriantį V. ties triumfas.
Bagdono aktorystės efektą: tai
Teatras — t a r s i magija
d r ą s u s naujoviškumo ir aka
deminės aktorinės kultūros de
Dailininkui Adomui Jacovs
rinys. Kiekvienu nauju vaid kiui valstybės premija įteikta
meniu jis ne tik atskleidžia už scenografiją spektakliams:
netikėtą savo įgūdžių įvairove, M. Lermonto „Maskaradas".
bet ir pasakoja unikalią vaidi D. Verdi „Aida". Sofoklio „Edi
n a m o personažo istoriją. B. pas karalius", J . Stravinskio
Marcinkevičiūtės
nuomone, „Šventasis pavasaris".
nors naujausias Bagdono vaid
muo — Otelas — vienas sun
kiausių pasauliniame repertu
a r e , bet jo atliktas Otelas —
tai ypač reta meistriškumo,
aktorinės technikos ir to, ką
v a d i n a m e aukštąja sielos tra
gedija jungtis.
Talento ir p a t i r t i e s
triumfas
Kultūros ir meno premija už
pastarųjų penkerių metų kon
certines programas paskirta
Lietuvos simfoninio orkestro
meno vadovui ir vyr. dirigen
tui Juozui Domarkui. Dėl ligos
jis negalėjo dalyvauti įteikimo
iškilmėse.

Juozus Domarkas.
J. Domarko meistriškumą
tenusako muzikologės A. Ne
krošienės žodžiai, pareikšti
premijų skyrimo komitetui.
Pasak A. Nekrošienės, J . Do
marką pamatuotai galima va
dinti Lietuvos valstybinio sim
foninio orkestro kūrėju. Dar
karjeros pradžioje gimusi jo
nedrąsi svajonė išugdyti Lie
tuvoje
aukščiausios
klasės
simfonini orkestrą, šiandien
išsipildė. J. Domarko vado
vaujamas šis orkestras išugdė
puikią garso kokybę ir savitą
interpretacinį
braižą,
tapo
ryškiu mūsų krašto muzikinės
kultūros populiarintoju. J a u
35 metus vadovaudamas sim
foniniam orkestrui, J. Domar
k a s gali pasidžiaugti išugdęs
ne tik naują savo orkestro mu
zikantų, bet ir naują klausy
tojų kartą. J u k tie, kurie vai
kystėje
klausėsi
vaikams
skirtus kūrinius — C. Sain —
Saenso „Žvėrių karnavalą" ar
S. Prokofjevo „Petią ir vilką",
o vėliau — monumentalius G.
Verdi, W. A, Mozarto, J.
Brahmso „Reųuiem", J. Stra
vinskio baletu,. G. Mahlerio
simfonijas, kitų sudėtingiau
sių ir gražiausių muzikos
kūrinių interpretacijas, šian
dien j J. Domarko diriguoja
m u s koncertus j a u atsiveda ir

Adomas Jacovskis.
J. Jacovskis praturtino lite
ratūrinėmis ir režisūrinėmis
metaforomis persmelkta šių ir
kitų spektaklių kūną išradin
gomis, taikliomis ir talpiomis
vaizdinėmis asociacijomis. Sa
vo scenovaizdžiais dailininkas
paruošia paprastumu sudė
tingą spektaklio ir žiūrovo
bendravimo kelią, kuriuo ne
trukdomai gali sruventi reži
sieriaus fantazija ir aktoriaus
improvizacija, — apie minėtų
ir kitų spektaklių scenografija
atsiliepia teatro kritikas H.
Šabaševičius. J o nuomone. A.
Jacovskio kūryba niekada nė
ra diktatoriška — scenovaiz
džiai pažadina kūrybingiau
sias spektaklyje dalyvaujančių
asmenybių jogas, provokuoja
netikėtiems atradimams ir ku
ria spektakliui būtiną atmos
ferą. Be kita ko, A. Jacovskis
atskleidė šiuolaikinio teatro
sceniškumo ir gyvybės pa
slaptį, kurios pagrindiniai ele
mentai — nuolatinė kaita, ju
dėjimas ir virsmas — ryškina
mi visomis įmanomomis prie
monėmis. Kartu A. Jacovskio
scenovaizdžiai niekad neturi

agresyvaus dinamizmo — vei
kiau juos apsprendžia filoso
finė laiko kategorija.
Spektaklių įvaizdį A. Ja
covskis kuria idėjų Koncentra
vimo principu, sutelkiant pa
grindinį vaizdinĮ į prasminį
krūvį viename objekte — „Nu
sišypsok mums, Viešpatie" —
kelionės vežimo, „Maskara
de" — sniego kamuolyje, „Edi
pe karaliuje" — nugriuvusiame bokšte.
Pirmapradžio mąstymo
gelmenys
Prieš kelis metus A. Vai
čiulaičio premiją pelnęs ra
šytojas Romualdas Granaus
kas valstybės "premiją gavo už
naujus prozos kūrinius Gy
vulėlių dainavimas,
Raudonas
ant balto, novelių rinkinį Rau
doni miškai. Neveltui lite
ratūros tyrinėtoja dr. J. Sprindytė išvardijusi, kokių mūsų
klasikų prozos
pasakojimo
tradicijas tęsia R. Granaus
kas, greta M. Katiliškio, V.
Krėvės. Vaižganto, paminėjo
ir A. Vaičiulaitį.
P a s a k J. Sprindytės. Gra
nausko kuriamas pasaulis už
tvirtina, koduoja mitinį mat
menį, amžinatves dimensiją,
priartėdamas prie žmogiško
sios prigimties pamatų, prie
psichikos gelmių, individua
lios ir kolektyvinės pasąmo
nės. Tvarumo sąvoką galima
pritaikyti ir laureato kūrinių
žodiniam audiniui — per 30
metų parašyti jo kūriniai atsi
duria šalia vienas kito, a t s i 
spyrę laiko kitėjimui,
ir,
nežinodamas R. Granausko bio
grafijos, neatspėsi, kuris ap
sakymas iš 1969 m. parašyto
rinkinio Medžių viršūnės, ku
ris iš Duonos valgytojų 11975
m.)
Gyvulėlių
dainavimo
I'1998) ar iš Raudo- .is ant bal
to (2000 m.).
R. Granauskui, kaip nė vie
nam kitam dabarties lietuvių
prozininkui, pavaldūs pirma
pradžio mąstymo gelmenys,
atspindintys visuomenės pa
tirtį, esančią už atskiro indivi
do būties ribų. Tai kūrybin
giausiai išnaudojantis pirma
pradžių mitologinių vaizdinių
atmintį lietuvių prozininkas,
teigia J . Sprindyte. Todėl Gra
nausko pasakojimas ypač objektyvizuotas. jame nėra per
dėto individualaus susireikšminimo. egocentriškos savi
raiškos.
Savo trumpame žodyje R.
Granauskas prisiminė Vasario
16-ąją gimusią savo mamą —
nuoširdžią, smalsią, kaip ir vi
sos moterys.
Nukelta į 2 ps!.

Prez. Valdas Adamkus (dešinėj*) įteikia ^(H)0 molu Valstybine
kultūros ir meno premija rašyt. Romualdui Granauskui.
Gedimino Žilinsko (Fltat nuotr.
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laureatai

Atkelta iš 1 psl.
Dalios K a s č i ū n a i t ė s
spalvos
Užsienio lietuviams turbūt
girdėta viena žymiausių Lie
tuvos abstrakčiosios dailės
kūrėjų Dalia Kasčiūnaitė. Jos
paveikslai buvo eksponuoti
Vašingtono Moterų meno mu
ziejuje, Baltijos šalių prista
tyme JAV, Europarlamente
Briuselyje. Valstybės premija
jai paskirta už kelis tapybos
kūrinių ciklus.

Nįjolė Miliauskaitė.
dytoja, moterų valdove pože
mio karalystėje, duoda struk
tūros atramą N. Miliauskaitės
ciklui „Eilėraščiai Persefones
palydai," — sakė prof. V. Dau
jotytė.
Iš prezidento priėmusi lau
reatės apdavanojimus, M. Mi
liauskaitė pasakė tą vakarą
trumpiausią kalbą: „Labai
ačiū!"
Solistės tarptautinis
pripažinimas

nai išleistą pokalbių knygą
Manau, kad... o taip pat už
užsienyje anglų, švedų, vo
kiečių, lenkų, rusų. kitomis
kalbomis išleistas poezijos,
straipsnį bei studijų knygas.
Platesniu kultūriniu bei so
ciologiniu požiūriu apžvelg
damas T. Venclovos kūrybą,
lingvistas Kultūros barų žur
nalo vyr. redaktorius Bronys
Suvukynas, pacitavo Nobelio
premijos laureato, T. Venclo
vos bičiulio dar iš disidentinės
veiklos laikų, J. Brodskio žo
džius: ..Tomas Venclova pri
klauso tam poetų tipui, kurie
siekia paveikti savo auditoriją
l...] Poetas, siekiantis savo
pasisakymus paversti audito
rijos realybe, turi suteikti
jiems lingvistinės būtinybės,
kalbos dėsnio formą [..] Be at
sakomybės visuomenei, prie
monių pasirinkimą poetui dik
tuoja ir atsakomybės kalbai
jausmas [..]. Ji pasireiškia
kaip bet kokio sąmoningo
rašytojo nuojauta, jog jis turi
rašyti taip, kad būtų supras
tas savo pirmtakų, iš kurių
mokėsi poetinės kalbos. Kaip
Miloszas suvokia turįs rašyti
taip, kad būtų suprastas Slowackio ar Nonvido, taip ir Venc
lova mano, kad jo rašiniai
turi būti suprantami Done
laičiui ar. tarkime, Man
delštamui". Taigi, Venclovos
poezija, B. Savukyno nuo
mone, anaiptol ne hermetiška,
save pačią įsižiūrinti, kontempliuojanti lyrika, o sociali kaip
prasmingas ir veiksmingas
kultūros darinys.

teisinti nebent tuo, kad dirbau
apie šį garbingą įvertinimą
negalvodamas ir jo nesi
tikėdamas. Bet turbūt kiek
vienas, sulaukęs mano metų su
simąsto apie kitokį įverti
nimą — pats save paklausia,
ar išliks kitų sąmonėje ir at
mintyje. Mirus rašančiam
žmogui išlieka ženklai popie
riuje. Kai kada, nors toli
gražu nevisada, jie leidžia ki
tiems pratęsti mūsų gyvenimą
lygiai tokį, koks jis buvo iš
tikrųjų — patirti ir suvokti
pasaulį taip, kaip mes jį su
vokėme ir patyrėme. Ką tik
pasibaigęs šimtmetis parodė,
kad viską šioje žemėje galima
sugriauti arba suteršti. Bene
vienintelis daiktas, kuris tam
atsispiria — irgi nevisada,
bet vis dėlto gana dažnai —
yra tie ženklai popieriuje. At
vykau į Lietuvą liūdną aki
mirką: prieš keletą dienų mirė
Judita Vaičiūnaitė, viena žy
miausių asmenybių lietuvių
poezijos istorijoje ir mano il
gametė draugė. Ji kaip tik
buvo viena iš tų, kurie atsi
spyrė šimtmečiui ir perteikė
save ateities kartoms.

Už pagrindinius operų vaid
menis,
oratoriją, kantatų so
D a l i a Kasčiūnaitė.
lines partijas bei Lietuvos vo
pristatymą,
Menotyrininkės J. Kuizi- kalinio meno
nienės nuomone, pastaraisiais garsinimą didžiosiose pasaulio
metais D. Kasčiūnaitei bū scenose, tarp jų ir Čikagoje,
dingas žaismingas ir spalvin aukščiausią kultūros ir meno
gas kompozicijas, ji pradėjo premiją gavo operos solistė
B. Savukynas
atkreipia
keisti monumentaliomis, nere Irena Milkevičiūtė.
dėmesį
ir
į
kitą
T.
Venclovos
tai minimalistinėmis drobė
poezijos bruožą — ji yra be fi
mis, paremtomis monochrolosofavimo. Jo eilėraščiuose
miškų formų estetika. Jose at
žmogus
ir gamta labai pa
siskleidė nauja menininkė, ge
našūs
ir
išreiškia kažkokią
banti valdyti atvirą spalvą ir
tamsią
metafiziką.
Ir tai ne
tuo pačiu metu įsiklausyti į
panteizmas,
o
greičiau
egzis
pustonių ir šešėlių judėjimą.
tencializmo
atmaina.
Tai
nau
Ryškios, tuometinei lietuvių
ja
negausioje
filosofinėje
mūsų
tapybai nebūdingos spalvos
poezijoje (J. Baltrušaitis, Puti
dera, priešgyniauja, persmel
nas, V. Mačernis).
kia viena kitą, įelektrina dro
Kalbėdamas apie T. Venclo
be, maksimaliai atskleidžia
vos
eilėdarą, B. Savukynas
jausminę ir jutiminę vienos
pažymėjo,
kad jo kalba —
spalvos esmę (substanciją).
gryniausia
bendrinė lietuvių
Greta tapybos D. Kas
kalba
be
jokių
tarminių prie
čiūnaitė taip pat kuria eilė
maišų
—
ir
yra
labai laisva
raščius. Todėl drobėse priglu
semantiniam
lygmeny.
dę, įsirėžę ar nutekėję jos pos
Dar vieną bruožą, išskiriantį
Irena Milkevičiūtė.
mai neretai virsta piktogra
T.
Venclovos kūrybą iš lietu
momis, įgyja kūną ir svorį,
Teatrologo E. Gedgaudo vių poezijos, pažymėjo B. Sa
sąveikaujantį
su paveikslo
nuomone, žvelgdami į J. Mil vukynas — tai poetinis re
spalva, o kartais tarsi įsi
kevičiūtės ligšiolinės kūrybos gėjimas, išsakomas itin indivi
veržia į kitą erdvę, spalvą pa
visumą, vis labiau įsitiki dualiomis ir savitomis, bet
liekant tolumoje.
name, kad tai ne tik visavertė. anaiptol ne perdėm subjekty
— Buvau laiminga, išgirdusi bet ir unikali operos daini
viomis ir todėl paveikiomis
žinią apie premiją, aukštą ninkė. Jos menui būdinga pui
metaforomis ir asociacijomis
mano darbų įvertinimą. Na, o kiai įvaldyta ekspresija, ku
(„Praeivis arba angelas sniege
vėliau atėjo saldi tuštuma, riai šalia galingų proveržių
/ Paliko lengvą užpustytą bry
kaip visad, kai įveiki svarbią nesvetimos ir pastelinės spal
dę").
aukštumą, — priėmusi apdo vos bei jautriausi atspalviai,
vanojimą sakė D. Kasčiūnaitė paliekantys nepamirštamą įs
ir tęsė:
pūdį. Dainininkė savo inter
— Norėčiau, kad Lietuvoje bū pretacijose visur geba vienyti
tų suformuota nuosekli kultū vokalinių ir muzikinių savy
ros politika, kad menininku bių privalumus su retai aptin
rėmimas nebūtų vien epizodi kama dramatine pasija ir pui
nis ir parodomasis, kad sukur kiu operinio stiliaus pojūčiu.
ta sistema leistų gerai jaustis
Kalbėdamas apie šios so
tiek klasikinės dailės, tiek
listės balsą, E. Gedgaudas
avangardo menininkams, kad
pabrėžia išskirtinį jo skambe
būtų išsaugotas kartų peri
sio taurumą, o taip pat unika
mamumas.
lią santūrumo bei išraiškin
gumo jungtį lyriniuose bei
P o e t ė , stovinti visu ū g i u
canto epizoduose.
Taip literatūrologė prof. V.
J. Milkevičiūtės repertuare
Daujotytė pavadino Nijolę Mi — 26 pagrindiniai operų vaid
liauskaitę, gavusią aukščiau menys ir 11 soprano partijų
sią valstybės premiją už poezi simfoninio-oratorinio
Tomas Venclova.
žanro
jos rinktinę Sielos labirintai.
kūriniuose.
T. Venclovai būdingi eseisti
Ši metafora — poetė visu
Savo žodyje J. Milkevičiūtė kos bruožai atsispindėjo ir jo
ūgiu — yra tikra, bet neatitin pasakė, kad jai didžiausia do
kanti S. Miliauskaitės jause vana — susilaukti įvertinimo kalboje, pasakytoje, priėmus
nos, teigia V. Daujotytė. Pasi ne tiek iš užsienio, kiek iš apdovanojimą:
— Premijos gavimas ir
rodyti — jai reiškia pasislėpti. savo tėvynės žmonių.
priėmimas
nėra pati smagiau
Pasislėpti, vadinasi surasti
sia
gyvenimo
akimirka, ka
tas kultūros formas, su kurio
Atvirumas pasauliui
dangi
skatina
vieną
iš biaumis galima kalbėtis, sueiti į
resniųjų
ir
komiškų
žmogaus
Aukščiausią Lietuvos kultū
dialogo padėtį (situaciją). Mi
tai tuo ir amžini, kad yra ne ros ir meno premiją JAV gy bruožų — tuštybę. Visada ver
pertraukiamai dialogiški. Per- venantis ir dirbantis rašytojas ta prisiminti, kiek menininkų
sefonė (senovės graiku derlin Tomas Venclova pelne už ir mokslininkų, nusipelniusių
gumo deivė), Demetros duktė, eilėraščių rinkinį Reginys iš labiau už tave, jokios premijos
motinos meiles mitine i.šban- alėjos, poezijos Rinktinę, per niekada negavo. Galiu pasi

Kad tai atsitiktų, dera įvyk
dyti keletą sąlygų. Kai kurių
įvykdymas priklauso ne nuo
mūsų. Iš to, kas nuo mūsų
priklauso, bene svarbiausias
daiktas yra reiklumas sau, nepasidavimas laiko, mados ir
lengvo rašymo pagundoms.
Reikia nemažų pastangų, kad
išgyventum savo, o ne kieno
kito gyvenimą — tiek kasdie
ninį, tiek ir poetinį; kad nie
kas tavęs nepriverstų elgtis ir
kalbėti kitaip, negu tau atrodo
teisinga. Nemanau, kad man
tai visada pavykdavo, bet sie
kiau tos nepriklausomybės.
Rašytojas neturi ieškoti ginčų,
nes jie paprastai trukdo dirbti
jo svarbiausiąjį darbą. Bet jis
ne savo paties valia įsivelia į
ginčus — ne tik su vienokiais
ar kitokiais režimais, kurie
gali nebent nužudyti, bet ir su
klastingesnių priešininku, va
dinamąją visuomenės nuo
mone. Už tai mokama grynais,
ir labai brangiai. Aš moku, be
ko kito, ir tuo, kad esu plačiau
skaitomas ir turbūt labiau
mėgiamas už Lietuvos ribų,
negu tėvynėje. Bet neveltui
sakoma: jeigu žmogus ilgai ir
atkakliai neprisitaiko prie tik
rovės, tai pagaliau tikrovė
prie jo prisitaiko.
Vis dėlto šie ginčai nėra
svarbiausias poeto uždavinys.
Gal vienintelė poeto pareiga
yra plėtoti savosios genties
kalbą, treniruoti ją bet ko
kiam ateities iššūkiui, vis vien
ar tai būtų apokaliptiškos ne
laimės, ar tiesiog naujos tech
nologijos ir nauji pasaulėvaiz
džiai. Tiksliau, plėtojasi pati
kalba, bet tam ji panaudoja
mus. Net nebūtinai poetus —
poetai tiesiog skiria tam dau
giau jėgų ir laiko. Čia slypi ke
letas pavojų Ta poezija, kuri
imituoja chaotišką, yrančią
kalbą, neatleka savo užduo
ties. Ta poezija, kuri kelia į
paviršių ne sąmonę, o pa
sąmonę, irgi neatlieka savo
užduoties — povandeninė led
kalnio dalis, be abejo, svarbi,
bet jeigu ji išplaukia virš van
dens, jokio ledkalnio nebelie
ka. Nereikia primygtinai siek
ti tautiškumo turinyje, sintak
sėje ar žodyne, nors tai ir nevi
sada kenkia. Nereikia bijoti
svetimo poveikio — jei kalba
ir kultūra neįstengia svetimų
impulsų pervirškinti ir panau
doti, ji nedaug teverta. O aš
esu tikras: lietuvių kalba ir
kultūra pakankamai vertin
gos, kad pergyventų naująjį
šimtmetį, gal netgi naująjį
tūkstantmetį.
Algimantas ANaujokaitis
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Lietuvaitė, ieškanti
Graikijoje
...Vilniaus centre vaikinų
akys sustodavo ties gražia
kaip graikų dievaitė mergina,
kuri dingdavo konservatorijos
tarpduryje. Jos graikiška Me
litos Diamandidi pavardė dar
labiau skatindavo susidomė
jimą. O pati Melita, skambiai
juokdamasi, sako: „Esu tikra
lietuvaitė, norėčiau save taip
vadinti. Esu kaunietė. O tė
velio atvykimas į Kauną buvo
labai egzotiškas: jo sesuo iš
tekėjo už „Paramos" bend
rovės direktoriaus Mečislovo
Vaitkevičiaus, labai garbingo
žmogaus Kaune, o paskui se
serį atvažiavo ir mano tėvelis
su mano senele. Kaune jis su
tiko būsimą žmoną, mano
mamą, Mokytojų seminarijos
dėstytoją. Graikiškos šaknys
ypač žavi mano dukrą Euge
niją, kuriai dabar 25-eri. Ji
užsibrėžė surasti savo gimi
naičius Graikijoje. Eugenija
taip pat pianistė, 2000 m. sėk
mingai baigusi Lietuvos muzi
kos akademiją menų magistro
laipsniu, jau treti metai stu
dijuoja Šveicarijoje, Ciuricho
muzikos akademijoje. Šį pava
sarį laikys baigiamuosius eg
zaminus",- pasakoja M. Dia
mandidi Kuprienė.
„Iš vaikystės prisimenu la
bai įdomių dalykų, kuriuos
man pasakodavo tėvelis. Tai
buvo kaip sapnas, pati gra
žiausia pasaka prieš miegą:
nuostabi, turistų mėgiama
Santorini sala, kur buvo tėve
lio giminės plantacijos... Duk
ra pernai iš Šveicarijos parve
žė man dovanų - didžiulį, per
visą sieną, spalvingą plakatą
- Santorini salą Egėjo jūroje.
...Kai
vaikystės
metais
tėvelis pasakodavo apie Grai
kiją, mama tildydavo: ša. ty
liau. Man būdavo taip įdomu
ir keista, kad negalima apie
tai kalbėti. Vėliau sužinojau,
kad mano tėvelis turėjo Grai
kijos pilietybę, dėl to netarna
vo sovietų kariuomenėje. Grė
sė tremtis. Todėl 1952 m., dar
Stalino laikais, šeimos saugu
mo vardan, teko atsisakyti
Graikijos pilietybės. Aš netu
riu nei brolio, nei sesers, todėl
manau, kad mano pareiga
pasilikti tėvo pavardę. Koncer
tuodama prisistatau Diaman
didi.
...Tėvelis
mirė
staiga,
ruošdamasis į darbą, kai
mūsų dukrelei tebuvo vos trys
savaitės. Mergaitė dar neturė
jo vardo. Po senelio mirties jo
garbei davėme dukrai Eugeni
jos vardą. Tėvelis buvo Kauno
politechnikos instituto ilgame
tis buhalteris. Dar ir šiandien
įvairiose pasaulio vietose su

tinku jį pažinojusių žmonių,
kurie jį su malonumu prisime
na iki šiol: buvo elegantiškas,
korektiškas, tikras džentelme
nas. Jis mus su mama labai
mylėjo. Ne tik man tėvų pora
buvo pavyzdys: jie į darbą
išeidavo laikydamiesi už ran
kų, taip ir grįždavo. Neįsivaiz
davau, kad šeimoje gali būti
kitaip. Jie išgyveno 25-erius
metus kartu. Beje, jų pirmas
pasimatymas susijęs su muzi
ka: jis įvyko Kauno muziki
niame teatre. Dar po keleto
kartu aplankytų spektaklių jie
susituokė. Tie 25-eri metai
man buvo kaip viena diena',sakė mano mama vedybų jubi
liejaus dieną".
Diamandidi namuose buvo
fortepijonas. Išlikusi nuotai
kinga istorija, kaip senelei ne
pasisekė muzikante padaryti
pirmosios savo anūkės - Meli
tos pusseserės. Melitos mamos
sesuo, Lietuvos šaulio Zigmo
Kleizos žmona, kaip ir tėvo se
suo, 1941 m. birželį su
mažamečiais vaikais buvo
ištremtos į Sibirą, o jų vyrai
įkalinti sovietų lageriuose.
Mamos sesers dukrelę kažkas
slapta parvežė į Lietuvą. Se
nelė pasamdė anūkei muzikos
mokytoją, kuris greitai ėme
skųstis, kad mergaitė neatei
na į pamokas. Kartą senelė, ją
išlydėjusi į pamokas, nutarė
pasekti, kur jos atžala eina.
Rado zanavykų turguje: aklas
muzikantas grojo smuikeliu, o
mergaitė ėjo aplink susirinku
sių žmonių ratelį ir rinko pini
gus... Nepasisekus su pirmąja,
prie instrumento buvo paso
dinta antroji, jaunesnioji,
anūkė Melita. Jos mama, pa
stebėjusi dukters muzikinius
gabumus ir norėdama pasitik
rinti, nuvedė dukrą pas tada
garsią pianistę Kaune Mariją
Alšlebėnaitę, kuri pasakiusi:
„Šita mergaitė iš muzikos
valgys duoną". Tokia buvo
pradžia: Kauno meno mokyk
la, paskui Vilniaus konserva
torija pas prof. Jurgį Karnavičių, kurį pianistė prisimena
su didžiule pagarba, kaip di
delės erudicijos, plačių pažiū
rų pedagogą. „Tos pamokos
buvo kaip šventė, sako M. Dia
mandidi, - jis mokėjo uždegti
jauną žmogų muzikai, menui,
darbui. Išėjęs iš pamokos, tuoj
vėl norėdavai kibti į darbą".
Buvusi talentinga studentė
paliekama dirbti konservatori
joje. Iki šiol ji liko ištikima
šiai mokslo šventovei, kuri ne
priklausomos Lietuvos metais
buvo pavadinta akademija.
Šiuo metu M. Diamandidi Lietuvos muzikos akademijos

šaknų
docente - kūrybingai dėsto
fortepijono ir koncertmeisterio
specialybes. Jos klasę baigė
įvairių specialybių studentų:
pianistų, chorvedžių, muziko
logų, instrumentalistų, daini
ninkų, sėkmingai dirbančių
įvairiuose kultūros baruose.
Muzikos pasaulis M. Dia
mandidi padovanojo ir gyveni
mo draugą - žymųjį Lietuvos
bosą Vincentą Kuprį, su ku
riuo labai daug koncertuota
ir Lietuvoje, ir už jos ribų.
„Įdomiausia, kad anais laikais
tekdavo koncertuoti tose Sibi
ro vietose, kur Vincentas buvo
ištremtas. Jis iš Lietuvos buvo
išvežtas 4-erių metų. Sverdlovske baigė muzikos akade
miją, ten praleido ir gražiau
sius - pirmuosius devynerius
- savo muzikinės karjeros me
tus. Po 25-erių metų, praleistų
Sibire, jis tuometinio operos
teatro direktoriaus V. Laurušo
buvo pakviestas dainuoti Vil
niaus operoje. Simboliška, kad
su Vincentu į Vilnių atvažia
vome tais pat 1968 m., po
metų susipažinome, 1972 m.
vedėme".
- Ar, dviems menininkams
gyvenant kartu, nekenkia bui
tis, kasdienybė,- klausiu Me
litą.
- Yra ir gerų, ir blogų pusių.
Bendra kalba, bendri intere
sai, bendri pažįstami, galima
kalbėtis, tartis: tai gerai. Pa
togu, kai nereikia eiti iš namų
repetuoti. Bet tuo pačiu yra ir
neigiamų pusių. Kai repetuoji
su svetimu žmogumi, žinai,
kad jis laikysis tam tikros
subordinacijos - ką galima sa
kyti ir ko negalima. O su vyru
kitaip: susipykstam, uždarom
instrumentą,
išsiskiriam...
Tai, žinoma, neilgam - susi
taikom. Ieškom ir randam op
timalų kūrinio perteikimo va
riantą.
Dainininkas V. Kuprys ir pia
nistė M. Diamandidi daug
koncertuoja, kasmet parengia
po naują programą. Jiems pa
tinka koncertinė sritis. „Vie
nas dalykas - atlikti solinę
operos partiją, kitas - rengti
solinį koncertą; kiekvieną kar
tą reikia parengti naują prog
ramą, perteikti stilių ir žanrų
įvairovę. Soliniai koncertai
teikia ypatingą
pasitenki
nimą, nes žinai, kad visi, atėję
į tavo koncertą klausytojai,
domisi tavo kūryba. Esame
surengę daugiau kaip 300 soli
nių koncertų Lietuvoje, Euro
pos valstybėse, JAV, Kana
doje, Australijoje, taip pat
Azijoje. Lietuvos nepriklauso
mybės metais turėjome įsi
mintinas keliones JAV, Kana
doje, Australįjoje ir Lietuvoje
s u ansambliu „Girių aidas",
kuris atlieka partizanų ir pat
riotines dainas. Kelionės buvo
ypač sėkmingos, aš patyriau
didžiausią malonumą, žavė
jausi ansamblio dalyvių, kurie
nėra profesionalai, optimizmu,
gyvybingumu,- sako M. Dia
mandidi. - Esu dėkinga išeivi
jos lietuvių publikai, kuri yra
nuostabi. Visada jaučiau ne
paprastą nuoširdumą. Ypač
koncertuodama
su
„Girių
aidu" patyriau daug rimtos,
sukauptos, dėmesingos publi
kos - iš širdies į širdį, su aša
romis akyse. Tai labai jaudi
na, matai, kad tavo pastangos
nenueina veltui. Išeiviai tave
myli ir globoja tarp koncertų,
skiria tau daug savo laiko, kas
koncertinės kelionės metu la
bai svarbu."
Bendraujant su docente Me
lita, krinta į akis atsidavimas
tam, ką ji daro.

Melita Diamandidi Kuprienė

Nukelta į 3 psl.
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Antroje dalyje c h o r a s pasi
rodė, persirengęs iš koncer
tinės aprangos į g r a ž i u s , bet
vienodus melsvus t a u t i n i u s
rūbus, ir p a d a i n a v o eilę sutar
tinių, liaudies d a i n ų liaudiš
ku stiliumi, be chorinio šlifo.
Beveik tuo pačiu stiliumi, tik
rafinuotesnėmis
harmonijo
mis, praskambėjo t r y s J. Tamulionio dainos — „Šarkela varnela". „Didel galva" ir „Buvo
dūda Vilniui" (trečioji dainuo
t a 1998 m. Dainų šventėj Vil
niuje). P a s k u t i n ė chorinė dai
na buvo A. Adomaičio har
monizuota
gyvoji
žemaičių
„Pempei, pempei".

MALDA
Maldoj manoji širdis pasinėrė,
Kai siela veržėsi Taviep,
Pamilusi amžiną Gėrį,
Savuosius skausmus Tau išliek.
O Dieve, kurs visą pasaulį
Savąja meile gaivini
Ir net mažiausiam
vabalėliui
Gyvybės džiaugsmą dalini.

i

Nu veski mus ramybės uostan
Per klystkelius, audras, kančias,
Lai tavosios rankos vis glosto
Nuvargusius mūsų pečius.

SUSIMĄSTYMAS
Mišrus k a m e r i n i s choras „Muzika".

Tie žingsniai tolumoj aidės vis.
Gimtais laukuis kui žengsi,
O motinos pasiilgės žvilgsnis
Mums sutikimo džiaugsmą rengia.
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Artu meni tą gimtą kiemą.
Smūtkelf rymantį liūdnai,
Gimtą namų pilkutę sieną,
Kurios šalia žali klevai.
Kaip gaila tų šviesių dienu
Vaikystė* nuostabios manos,
Kur, būdavo, linksmai einu
Išgirst lakštingalos dainos.
Dar šiandien skamba širdyje
Tų vakarų liūdnu daina,
Ir tiesias ilgesio gija.
Tokia gyva ir nesena...
.

.

• .

KELIONE
Į tolį veda kelias — ilgesys,
Į tolį neša lėktuvo sparnai.
O mėlynos erdves sapnuoja tyliai.
Tik mano akys kažko ieško žemai.
ES

.trr

.

Gal pilkojo kryžiaus tolioj pakelėj.
Gal melsvo upelio lankos žieduose.
Bet žvilgsnis nukrinta į Atlanto gelmes,
O širdį užpildo realybė vėsi.
Gegute, kur tu? Ar
Baltajam vyšnyne,
Kur obelys puošias
Kur džiaugsmingai

kukuoji dar vis
kur gimtinė sena,
baltu vualiu,
prabėgo vaikystės

diena.

Man dreba širdis nuostabiu
laukimu,
Pajust tavo dvelksmą, gimtine mana,
Ir džiaugsmo bangom užliūliuoti save,
Tada gal nurims neramioji siela.

VIOLETA
URMANA
PASAULINĖJE
MUZIKOJE

Violeta Urmana.
Kovo m ė n . pradžioje Violeta
U r m a n a dainavo Mahler kom
poziciją, k u r i buvo atlikta Vie
nos filharmoninio
orkestro
New Yorke, diriguojant Pierre
Boulez. Kovo 29 d. New Yorko
Metropolitan operos Richard
Wagnerio operos Parsifalo pa
statyme ji atliks pagrindinę
Kundry rolę, o Parsifalo rolę
atliks Placido Domingo, diri
guojant J a m e s Levine. Visų
spektaklių bilietai jau išpar
duoti. Vasaros metu ji vėl at
liks Kundry rolę Richard Wagner Bayreuth festivalyje Vo
kietijoje.
S a u l i u s Sinioliunas

FILMAS APIE
V. ORVLDĄ

Baigiamąjį žodį t a r u s PLC
renginių vadovei Bronei Nai
nienei ir t a l k i n i n k ė m s apdo
vanojus atlikėjus gėlėmis, cho
r a s bisui p a d a i n a v o Noviko
estradinę dainą „Šokim ir dai
nuokim po du". Atrodo, klau
sytojai buvo sužavėti aukštos
klases k a m e r i n i o choro kon
Kas matėme M. Wilson miu certu, nors choras kiek ir atsi
ziklą „The Musicman", turbūt prašė, kad, prieš p a r ą atskri
prisimename sceną trauki dęs iš Lietuvos, buvo dar
nyje, kur choras imituoja reikiamai nepailsėjęs. Nuovar
važiuojančio traukinio garsus, gis jautėsi ir a n t paskutiniųjų
girdimus sėdint vagone, kai jis a u k š t ų gaidų, šiaip j a u labai
rieda per bėgių sudūrimus. nostalgiškai atliktoj J. Guda
Choras nedainuoja, o tik rit vičiaus dainoj „Kur giria ža
miškai
kartoja
juokingai liuoja", kuri dėl savo drama
skambančius, išgalvotus be tiškos pabaigos gal t i n k a ge
prasmius žodžius, kiekvienai riau masiškam chorui.
naujai grupei įstojant a n t
Linkėtina, kad šis puikus
aukštesnio tono. Panašiai G.
choras, pasirodęs daugelyje
Gershwin operoje „Porgy and
Bess" muzika prisideda su rit Europos valstybių, n e t Japoni
miniais
gatvės
pardavėjų joje ir Pietų Afrikos respubli
koje, galėtų m u s ir vėl kada
šūkavimais ir aiktelėjimais.
nors aplankyti.
Panašumą turinčių sceninių
F a u s t a s Strolia
efektų — pasivaikščiojimo,
trepsėjimo, plojimo, barbeni
mų, rečitatyvinio greitokalbio, pasiliežuvavimo, lojimo,
kniaukimo ir visokio kudaka
vimo buvo daugelyje kitų dai Atkelta iš 2 psl.
J i — atsidavusi
nų, kaip tai ypač apstu buvo
N.
Sinkevičiūtės
kūrinyje žmona, mylinti m a m a ir pasi
„Naktis tvartelyje". Kas mane šventusi Muzikos akademijos
ypač stebino, kad po visokio pedagogė. Docentė M. Diaritminio „triukšmo" ir glissan mandidi didžiuojasi tuo, kad
do (balsinio šliaužiojimo) kiek Lietuvoje y r a p u i k i a i išvystyta
daugiapakopė muzikinio lavi
vienas balsas vėl sugrįžo į sa
nimo sistema, s u k a u p t a di
vo toną — į gražią keturbalsę
džiulė patirtis, y r a d a u g gerų
intonaciją. Visi tokie efektai ir
pedagogų ir d a u g puikių at
be apčiuopiamos muzikos dar
likėjų, n e p a p r a s t a i t u r i n i n g a s
niai jungiasi į muzikinę vi mokymo procesas,
aktyvus
sumą, sudarydami kūriniui pačios akademijos koncertinis
ritminius „šulus", a n t kurių gyvenimas. Visą gyvenimą ati
būna grindžiama tolimesnė davusi klasikinei
muzikai,
veikalo melodinė ir harmoninė šiek tiek su n e r i m u kalba apie
„statyba". Koncerto pabaigoj besikeičiančią muzikos situa
dar viena neįprasta naujovė: ciją ir šiuolaikinį klausytoją,
visi choristai, sulipę į sceną, taip išreikšdama savo, kaip
pagal A. Bražinsko skriptą muzikos pedagogės, nuosta
įdomiai atkūrė pirties garsus, tas: „Lietuvoje, k a i p ir visame
be jokios muzikos, tik rit pasaulyje, k a r t a i s publikai da
miškai šnypšdami, trindami romi r e v e r a n s a i , norint jai
vieni kitiems nugaras, vano- įsiteikti - kad būtų gražu,
damiesi ir dar kai ką. Net ir aišku. Klasikinės muzikos at
niekam nenusirengus, kūrinys likėjams nėra lengva, todėl
buvo pakankamai vaizdingas, kad publika visko nori labai
įtikinantis ir sumaniai atlik greitai - suvokti, išgirsti, ne
tas, todėl publikos palydėtas vargti, negalvoti. Dė! to daro
mi mišrūs koncertai, k u r daug
efekto, spalvų, klasikinės mu
zikos metamorfozių. Man taip
pat tai gražu, bet m a t a u , kaip
publika aptingsta - jai nebe
reikia eiti į t e a t r ą ir klausyti
viso spektaklio. Galima pa
klausyti keletą gabalėlių, ir
jau 'uri I ndrą vaizdą. Lygini
taip. kaip perskaityti sutrum
pintą romano v a r i a n t a " .

Muzika " Lem on te

Kovo 10 d. vakarą įvykęs
kamerinio
choro
„Muzika"
koncertas, nepaisant tą sa
vaitgalį kitų renginių Čika
goje, s u t r a u k ė poros šimtų en
tuziastingos publikos. Apie at
likimo lygį choro, laimėjusio
Pasaulio lietuvių chorų kon
kurse pirmąją vietą, y r a kiek
nepatogu kalbėti. Bet, kai
Draugo reklaminėj fotografijoj
matėme bent penkis vyrus, o
koncerte pasirodė tik trys,
įskaitant Vytautą Tamulį, šio
choro vadovą, rimtą rūpestį
m a n kėlė, ar bus į m a n o m a s
skambėjimo balansas. Ir malo
niai nustebau, kaip d a u g u m a
dainų išsiliejo į didžiulę Lietu
vių fondo salę tokiu švelniu,
klasiškai išbaigtu skambėji
mu. Sopranų balsai kiek domi
navo, bet neužgožė kitų balsų,
o vienintelis tenoras t a i p a t s a 
kingai įtalpino savo partiją,
jog net negalėjau p a s a k y t i ,
kad ten jis tik vienas dainavo!
Vytautas Tamulis su dideliu
tikrumu valdė savo vienetą.
Klasišku sąskambiu galėjome
pasidžiaugti, p r a d e d a n t Mai
ronio žodžiais dviem J . Nauja
lio dainomis — „Lietuva bran
gi" ir „Už Raseinių a n t Du
bysos", mūsų liaudies daino
mis, harmonizuotomis Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio „Anoj pusėj Nemuno", St. Šim
k a u s „Šaltyšius", J. Švedo
„Tykus buvo vakarėlis" ir K
V. Banaičio — „Už j ū r i ų ma
rių". Nuo jų nesiskyrė J . Mar
cinkevičiaus žodžiams J . Šve
do parašyta ir mūsų „liau
diškai" nusavinta d a i n a —
„Linelį r a u n u ne viena". Vi
sose šiose puiki dikcija ir

žodžių interpretacija, muzi
kinės frazės pilnos
šiltų
niuansų ir skirtingų tempų.
Dar prie išbaigto chorinio
skambėjimo reikia
būtinai
priskirti St. Šimkaus stili
zuotą išplėstą liaudies daina
— „Oželis", kuri tokiam kame
riniam ansambliui labiau tiko,
negu Pasaulio lietuvių dainų
šventėje
keiių
tūkstančių,
nors ir rinktinių chorų, an
sambliui. Savo romantiškumu
ir gerai intonuotomis chroma
tinėmis slinktimis pasižymė
jusi A. Kačanausko Maironio
žodžiams parašyta — „Vasa
ros naktys" buvo tikra atgai
va. Čia virš chorinio niūnia
vimo maloniai praskambėjo
soprano sok>. Publika labai
šiltai priėmė T. Leiburo „Vil
n i a u s mozaiką", kuriai eiles
sudėjo net trys poetai — V.
Kernagis, P. Širvys ir D.
Teišerskytė. Čia svajinga mu
zika skyrė kiekvienam žodžiui
tinkamą dėmesį, kad atrodė
— daina dainavosi pati, be
ypatingų pastangų. Tai buvo
vienintelė daina su pianino
palyda, kai „Žemaičių plentą"
palydėjo keletas skudučių, o
visas kitas choras dainavo „a
cappella".
Subtiliai skambėjo A. Bra
žinsko išplėtota lietuvių liau
dies daina „Leliumai", nors te
noro solo pasirinktas dainavi
mo stilius išsiskyrė iš likusio
choro ne gerąja prasme.
Modernesnėmis harmonijos
slinktimis pasižymėjo J. Jano
nio žodžiams A. Klovos „Biržų
krašto meilės dainos" ir M.
Martinaičio žodžiams A. Mar
tinaičio -Žemaičių plentas".
Net visa virtine paralelių diso
nansų pasipylė iš lietuvių tau
tosakos K. Bruncizaitės pa
imtose dviejose mįslėse —
„Šešėlis" bei „Debesis ir lie
tus".

Kretingoje buvo pristatytas
naujas Vytauto V. Landsber
gio filmas apie garsiosios so
dybos kūrėją Vilių Orvidą.
„Viliau, sugrįžk" — Šiuos
žodžius kažkieno r a n k a iškalė
ant Orvidų sodyboje išlikusio
akmens. „Viliau, sugrįžk" —
Kultūros ministerijos ir pro
šie žodžiai sušvis ir vėl pra
fesoriaus Vytauto Landsbergio
dings vienoje iš filmo „Vilius
paremtas filmas grąžina V.
Orvidas" akimirkų.
Orvidą Lietuvai bei jos žmo
Naujajame V. V. Landsber
nėms. 'Elta)
gio filme netrūksta atsimi
nimų ir kalbėjimo apie V. Or
vidą ir jo gyvenimą kaip apie
kažką archyviško, jau atgulu
sio j j a m skirtą vietą gyveni
mo istorijos nišioje, įspodžiais
apie peržiūrėtą filmą dalijosi
Lietuvos pranciškonų atstovas
spaudai brolis Juozas Ruzgys.
Tačiau nuolat vis pasirodantis
gyvas herojus ir jo tariami
žodžiai tarsi neigia istoriš
kumo archyvą. J . Ruzgio ma
nymu, negalime neatminti ir
žodžių, kuriais V. Orvidas su
tikdavo ne vieną smalsuolių
grupę, užsukusią pašniukš
tinėti ir prašančią susitikti, ką
nors papasakoti. Tada jis
klausdavo „Ar aš eksponatas
esu?". Anot jo, net ir filme V.
Orvidas yra žmogus, dar kartą
liudijantis vieną svarbiausių
savo tiesų, kad j a m svarbiau
yra žmogus, ir su kiekvienu
žiūrovu besidalijantis savo gy
venimu, apimančiu visa ap Skulptoriaus Viliau* Orvido muziejus. Kovo
Landsbergį M priM.tlr filmą ..Vilius Orviclriv"
link jį.

d. Kiišytoju kliifo*1 Vilniuj*' režisierius Vytautas V.
Kęstu, io \;in;iĮ,"i i Kita I nuotr:iuU:i.

Ieško šaknų

M. Diamandidi džiaugiasi ir
viso Lietuvos muzikinio gyve
nimu a'_.;nimu: ,,Lietuva gali
didžiuotis n e p a p r a s t a koncer
tų gausa, turiningu muzikiniu
gyvenimu
aukšta
muzikos
kultūra. Tai pastebi ir išei
vijos lietuviai, kurie stengiasi
į Lietuvą važiuoti koncertinio
sezono metu. D a b a r bereikia
dėti pastangas tą puikią sis
temą išlaikyti. Toks lavinimas
ir užsienyje ne visur yra. Ten
muzikos vaikus mokyti prailci!:vv > i.tug v i l i a u . kada ;au
DOna prar tstas laikas. Pradėti

A.

PLANISTES
DVARIONAITĖS
ATMINIMUI

Vilniuje rengiamas koncertų
ciklas žymios pianistes, buvu
sios Lietuvos muzikos akade
mijos profesorės Aldonos Dva
rionaitės atminimui.
Ciklas prasidėjo pianisto iš
Lenkijos Emiliano Madey re
čitaliu Lietuvos muzikos aka
demijos Didžiojoje salėje kovo
9 dieną. Kovo 11 dieną svečias
iš Lenkijos A. Dvarionaitės at
minimui parengtą programą
atliko Čiurlionio namuose.
Kovo 13 dieną baigiamajame
ciklo koncerte Nacionalinės
filharmonijos didžiojoje salėje
dalyvavo Šv. Kristoforo ka
merinis orkestras, E. Madey ir
dainininkė Nomeda Kazlaus
kaitė.
Kovo 15 ir 16 dienomis E.
Madey vadovavo jaunųjų pia
nistų meistriškumo kursams
Vilniuje, B. Dvariono muzikos
mokykloje.
Lietuvos muzikos akademi
jos profesorė A. Dvarionaitė,
mirė pernai, lapkričio 5 dieną,
Vilniuje, eidama 62-uosius
metus. Augusi garsių muzikų
— kompozitoriaus, dirigento ir
pianisto Balio Dvariono ir pia
nistės
Aldonos
Smilgaitės
Dvarionienės šeimoje, pati
nuo vaikystės pasirinko mu
zikes kelią. Mokėsi Vilniuje,
Maskvoje, kurį laiką gyveno
Lenkijoje. Yra koncertavusi
daugelyje garsių Europos sa
lių, J u n g t i n ė s e Amerikos Val
stijose, vadovavo meistrišku
mo k u r s a m s , buvo tarptauti
nių konkursų vertinimo komi
sijos n a r ė . (EMA)

Graikijoje
nuo 11-12 m. galima nebent
dainininką, smuikininkui ir
pianistui tai jau vėloka. .Šios
profesijos reikia mokyti riūo 46 metų. Šioje srityje pas mus
y r a s u k a u p t a daug žinių, tu
rime gerų pedagogų. Pradinis
muzikinis lavinimas, kurį su
teikia platus muzikos mokyk
lų tinklas, ugdo ne tik būsi
m u s profesionalius atlikėjus.
bet ir rengia gerus klausyto
j u s . Laipsniškas mokymas
duoda gerus vaisius: mūsų at
likėjai skina laurus tarptau
tiniuose konkursuose",- sako
M. Diamandidi.
Per pastaruosius keletą me
tų Muzikos akademija išvystė
puikius užsienio kontaktus.
Geri ryšiai su tarptautiniais
fondais leidžia jaunus gabius
atlikėjus pasiųsti j įvairių
užsienio šalių aukštąsias mu
zikos mokyklas arba mokytis,
arba tęsti studijas magistrantūroje. Atvertos nepapras
tos galimybės studentams ir
dėstytojams tobulėti. Išvažiuo
ja patys geriausi. Šis procesas
turi ir neigiamą pusę: muzikos
akademija pastato jauną žmo
gų a n t kojų. o jis išvažiuoja,
atkreipia ten į save dėmesį
įsitvirtina ir nebegrįžta. Tiesa,
jie plačiai po pasaulį garsina
Lietuvos ir Vilniaus muzikos
akademijos vardą, garbingai
atstovauja šalies kultūrai".
Toks Lietuvos muzikos aka
demijos docentes Melitos Dia
mandidi gyvenimas, aplinka ir
problemos. O kas seka Lietu
vos kultūrinį gyvenimą, jau
atkreipė dėmesį ir į pianistės
Eugenijos Kuprytės pavardę,
kuri savo pirmą viešą kon
certą Vilniuje davė kartu su
m a m a ir tėčiu 18-ojo gimtadie
nio dieną. Gimsta dar viena
muzikų generacija. Lietuva
šioje srityje labai turtinga tapo tradicija muziko profesiją
perduoti iš kartos į kartą.
A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė

Leidiniai
Ruošiama
bibliotekų
Ramunė

privačių
apžvalga
Kubiliūtė

Dalė Lukiene ir jos talkinin
Šiais laikais bibliotekinin
kai ir leidyklos svarsto svar kai nutarė, kad pranešime
bius klausimus apie spaus 2001 m. rudenį konferencijos
būtų
įdomu
dintų knygų ateit} elektroni klausytojams
niame pasaulyje. Žinoma, kad sužinoti daugiau informacijos
daug mokslininkų ir net pen apie JAV įkurtas privačias
sininkų užsiima knygų rinki bibliotekas. Pavyzdiniai klau
mu — nes jie iš viso mėgsta simai: kokia bibliotekos įsi
rinkti senienas arba nori kūrimo istorija? Kiek joje
kaupti spausdintą medžiagą tomų? Kokia tematika ir ko
kuria nors tematika. 2000 m. kiomis kalbomis? Kokiais lai
gruodžio mėn. 23 d. „Drauge" kotarpiais išspausdintos kny
Antanas Dundzila
parašė gos? Ar bibliotekoje yra kokių
straipsni pavadintą „Knygių retenybių ar ypatingų knygų?
bibliotekos". Straipsnyje pa Pagaliau, ar nuspręsta, koks
minėta įdomių faktų apie bibliotekos likimas ateityje?
knygų rinkimo istoriją. Taip
Studiją ruošiant pripažinta,
pat paminėta, kad knygiais kad, privatumo dėlei, kai ku
(knygų mėgėjais) domisi Vil rie rinkėjai nori likti pri
niaus universitete veikianti vačiais, neatpažintais asmeni
Knygotyros katedra. Šiuo mis. Anketoje privačių bib
metu katedra kreipia dėmesį į liotekų savininkams galima
asmenines bibliotekas Lietu pažymėti, jog konferencijoje ar
voje ir deda pastangas jas re kitur, nenorima, kad jų pa
gistruoti. Manoma, kad atsi vardės ar adresai būtų viešai
ras įdomių žinių apie bibliote skelbiami.
kas, slapčia išsaugotas ilgais
Susidomėję šia apklausa ar
sovietų okupacijos metais.
norintys užpildyti anketą, gali
2001-ųjų metų rugsėjo 20-22 susisiekti su Dale Lukiene: tel
d. Vilniuje vyks tarptautinis (301) 983-0763 ar elektroniniu
seminaras, kurio programon paštu: lukasinc@aol.com. Ši
įtraukti įvairūs pranešimai apklausa apima tik privačias
apie Lietuvoje esančias pri bibliotekas, kuriose kaupiami
vačias bibliotekas, knygų isto knygų rinkiniai. Šiuo metu
riją, jų bibliotekų organiza nesistengiama sukaupti žinių
vimą, knygių klubus bei orga apie kitokius rinkinius — pe
nizacijas. Vilniaus universite riodiką, plokšteles, nuotrau
to profesorius Domas Kaunas, kas ar ką kitą. Norima, kad
kartu su Amerikoje dirbančia anketos būtų grąžinamos iki
bibliotekininke Dale Lukiene, kovo 31 d. Šios apklausos
nutarė, kad labai tiktų semi pravedėja JAV-se turi suvesti
nare daryti apklausą ir pra statistikas, prieiti išvadų ir
nešimą apie JAV egzistuo paruošti pranešimą konferen
jančias privačias (asmenines) cijai. Ateityje šia tema gal bus
bibliotekas, kuriuose kaupia parašytas straipsnis Knygoty
mos knygos su lietuviška te ros žurnalui. Anketoje buvo
matika. Juk Amerikos lietu palikta daug vietos knygiams
viai nuo senų laikų, o ypač pasipasakoti, pasidalinti ži
Lietuvos okupacijos laikais, niomis, pasididžiuoti, pasigirti
jautė pareigą išsaugoti Lietu apie savo sukauptą medžiagą.
vos istoriją bei kultūrą, spaus Juk privačios bibliotekos ne
dintą medžiagą. Ta mintim susilaukia tokio dėmesio kaip
vedini, Dalė Lukiene, kartu su JAV vietovių viešosios biblio
knygų mėgėju Antanu Dun tekos, universitetų ar organi
dzila ir bibliotekininke Ra zacijų bibliotekos. Apie asme
mune Kubiliūtė paruošė ap nines bibliotekas kartais žino
klausą, kuri aprėptų JAV tik šeimos nariai ar kolegos.
gyvenančių knygių bibliotekų
Kovo mėn. pradžioje JAV-se
dydžius, įsikūrimo istorijas
bei rinkinių įdomybes. Kurie apklausą pravedantys pradėjo
užaugome JAV pažinojome platinti lydraštį su anketų ko
daug mokslininkų ir pasi pijomis. Tame lydraštyje Dalė
šventusių asmenų, kurie kau Lukiene citavo Marcelijų Mar
pė didžiausias privačias biblio tinaitį: „Mūsų kultūroje knyga
tekas ir leisdavo kitiems jomis yra ženklas, reiškiantis tautos
pasinaudoti Čikagoje, pvz., atgimimą. Iš knygos, iš ele
tokių didelių privačių biblio mentoriaus kilo XIX amžiaus
tekų būdavo nemažai. Kny lietuvių šviesuomenė, nepri
giams mirus, jų šeimos nariai klausomybės idėja. J u k visi
(kartais gal pagal rinkėjų pa okupantai labiausiai bijojo lie
reikštus norus) išdalino biblio tuviškos knygos. Todėl mūsų
tekas, jas perdavė JAV-se vertybių sistemoje knyga už
esančiom institucijom ar per ima labai aukštą vietą". Rei
siuntė į Lietuvos bibliotekas. kia tikėtis, kad JAV privačių
Todėl ir įdomu būtų sužinoti, bibliotekų savininkai dar gy
ar dešimt metų po Lietuvos vuoja, kad jie pasidalins ži
nepriklausomybės atgavimo, niomis apie savo sukauptas
kas nors dar kaupia privačias bibliotekas. Norėtųsi tikėti,
bibliotekas lietuviška temati jog 2001 m. konferencijoje bus
galima teigti, kad JAV-se dar
ka?
yra
tokių asmenų, kurie su
1922 m. R. R. Bowker lei
pranta
ir įvertina knygų svar
dykla išleido knygą, kurioje
bią
vietą
Lietuvos istorijoj.
užregistruotos JAV-se ir Ka
nadoje esančios privačios bib
liotekos. Knyga pavadinta A
List ofPrivate Book Collection
in the United States and Canada With Mention of Hobbies. Knygos įžangoje minima,
kad šios rūšies informacija
renkama jau nuo 1912-1913
metų. 1922 m. išleistoje kny
goje žinios buvo labai kuklios.
Skyrelyje »Lithuania-Folk La
re" buvo įrašyta tik viena pa
vardė (Herbert Rich) ir jo ad
resas Čikagoje. Tai tik tokios
žinios apie rinkėją.
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Pianino pamokas sudaro dvi
dalys. Pirmoji skirta elemen
tarių muzikavimo įgūdžių ug
dymui, lygiagrečiai pateikiant
labai koncentruotas, svarbiau
sias muzikos teorijos žinias.
Tiesa, čia neatrasime išsamių
svarstymų apie taisyklingo
sėdėjimo, rankų padėties ar
pradinę skambinimo fortepijo
nu metodiką, žodinių paaiški
nimų, skirtų mokiniams. Au
torės nuomone, tai sritis, ku
rioje galėtų pasireikšti kiek
vieno mokytojo kūrybiškumas.
Pradžiamokslio mokomoji me
džiaga išdėstyta labai nuosek
liai, sudėtingėjančia tvarka,
siekiant sistemingo fortepijo
ninių priemonių įsisavinimo,
vengiant bet kokių repertuaro
šuolių. Tai leidžia Pianino pa
mokas įvardinti fortepijono
mokykla, kuri paskatins pe
Kovo 13 d. Rašytojų sąjungos klube Vilniuje buvo p r i s t a t y t i naujausi rašytojo ir dailininko Leonar dagogus kūrybiškai ir logiškai
do G u t a u s k o r o m a n a i ir atidaryta 2000 metu t a p y b o s d a r b u paroda. V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.
organizuoti darbą pradiniame
mokymo etape.
Autorė nesiekia nustebinti
pašaukimą ji atrado fortepijo
no pedagogikoje, į kurią nu padegogų metodikos naujo
kreipė savo didžiulę dvasinę ir vėmis, greičiau ji seka klasiki
pavyzdžiais,
fizinę energiją. Sukaupta prak nių mokyklų
kurių
vienas
pagrindinių
tiks
tinė
metodinė
patirtis
BaltiDešimtmečiais skyrusi lie
lų
—
ugdyti
jaunimą
tautinės
more
County
mokyklose,
vė
tuvių tautą siena vis labiau
liau Pittsburgo muzikos insti muzikos dvasioje. Pasak au
nyksta. Laipsniškai susilieja
tuto fakultete. Rochester Na- torės, „šis pradžiamokslis ori
puoselėtos kultūrinės verty
zareth kolegijoje (NY), o taip ginalus tuo, kad su muzikinio
bės, pamažu integruodamosi į
pat privačioje studijoje, atsi rašto pradmenimis supažin
vieningą lietuvių meno raidos
spindi jos kompozicijose, meto dinama naudojant lietuvių ir
procesą. Vis plačiau mums at
dinės krypties veikaluose. kitų tautų liaudies dainas, ku
siveria išeivijos kūrybinis pa
Džiugu, jog dauguma N. Bogu rios jau nuo pat vaikystės
likimas, nuolat leidžiamos na
taitės Dėdinienės darbų — 95 daugeliui pažįstamos ir gir
tos, apie žymias asmenybes
etiudų rinkinys Šaltinėlis, ke dėtos. Jų panaudojimas —
rašomos monografijos, koncer
turių lietuvių liaudies dainų logiška mizikinio lavinimo
tuose nevaržomai skambantys
variacijos
fortepijonui, 10 ka tąsa".
kūriniai, prieinama išeivijos
nonų
bei
12
liaudies dainų for
Pradžiamokslyje Pianino pa
spauda ir muzikologijos archy
tepijonui
—
yra
gerai
pažįs
mokos
N. Bogutaitė Dėdinienė
vai tampa neatskiriama mūsų
tami
ir
vertinami
lietuvių
for
panaudoja
anglų — amerikie
kultūros savastimi. J tėvynę
tepijono
pedagogų
tarpe.
čių
mokymo
sistemą, t.y. at
sugrįžta gyvi žmonės, jų plė
Nijolės
Bogutaitės
Dėdinie
skaitos
tašku
paima garsą lia.
tojamos idėjos, nuveikti dar
nės
neblėstantis
kūrybišku
Šis
pirmasis
muzikinės
siste
bai.
mas
naujai
atsiskleidė
Piani
mos
garsas
atitinka
pirmąją
Jaudinantis Amerikos lie
tuvės pianistės Nijolės Bogu jos, kurios sudarė sąlygas to no pamokose, kurias išleido J. abėcėlės raidę A. o garsas si
taitės Dėdinienės dėmesys sa liau tęsti mokslus ir tobulintis Petronio leidykla Kaune 2000- vadinamas B, kuris pas mus
vo krašto kultūrai lietuvių toje pačioje aukštojoje mokyk jų metų pabaigoje. Meninin žymi garsą si-bemol. Va
pedagoginę literatūrą nuolat loje, ją baigti fortepijono mo kės dėmesys jaunosios kartos dovėlyje plačiai taikomas vie
ugdymui, šįkart įprasmina nalaikis
natų
mokymasis
papildo naujais kūriniais for kytojos diplomu.
Veržlus
charakteris,
noras
mas
vadovėlyje,
skirtame
pa
smuiko
ir
boso
raktuose,
au
tepijonui. Kaip ir daugelis po
tobulėti
skatino
nesustoti
pu
tiems
mažiausiems,
netvir
torė
yra
pakankamai
dėme
kario metu emigravusių tau
tiečių. Nijolė Bogutaitė Dė siaukelėje, tad studijas N. Bo tai žengiantiems pirmuosius singa poziciniam skambinimo
dinienė 1950 metais atvyko į gutaitė Dėdinienė tęsė Pitts- žingsnius nuostabiame muzi metodui, kuris, kaip žinia, yra
Jungtines Valstijas, mokėsi bur Duąuesno universitete, kos pasaulyje. Šis leidinys sa teisingos rankos padėties for
garsioje Baltimorės Peabody kur įgijo muzikos bakalaurės, vitai pratęsia ir papildo lietu mavimo, aplikatūros, skaity
konservatorijoje žymaus lenkų o West Chester universitete — vių autorių: J. Čiurlionytės, V. mo iš lapo bei techninių įgū
kilmės profesoriaus Mieczys- magistrės laipsnius. Nors pia Krakauskaitės, A. Simona- džių kaupimo kertinis akmuo.
N. Bogutaitės Dėdinienės
law Munz fortepijono klasėje. nistė nemažai koncertavo, da vičienės fortepijono pradžia
lyvavo
įvairiose
muzkinėse
mokslių
idėjas.
nuomone,
„baigiant įsisavinti
Sėkmingas pianistės studijas
programose,
tačiau
tikrąjį
N.
Bogutaitės
Dėdinienės
Pianino
pamokų.
I dalį, būtų
vainikavo dvi piniginės premi

Lietuvos pianistai
praturtėjo
nauju
pradžiamoksliu

rinius aptarė rašytojai Juozas
Aputis ir Vytautas Martinkus,
literatūrologai Janina Riš
kutė, Jūratė Sprindytė, Valen
tinas Sventickas.
Rašytojas Juozas Aputis va
dino L. Gutauską aukščiau
sio lygio kūrėju. Jis — ir poe
tas, prozininkas, tapytojas,
skulptorius, ir dainininkas.
Laiškai iš Viešvilės rašyti se
nokai, pradėti 1982 metais,
baigti 1998-aisiais. Knygos
meninį talpumą didina auto
riaus prigimtyje esanti tik
rovės ir išmonės darna. Tik-

NAUJAUSIA
L. GUTAUSKO KŪRYBA
Rašytojų sąjungos
klube
kovo 13 d. pristatyti naujausi
rašytojo ir dailininko Leonar
do Gutausko romanai, atida
ryta 2000 metų tapybos darbų
paroda.
Vakare pristatytas romanas
Laiškai iš Viešvilės, kurį iš
leido „Vaga", ir Lietuvos ra
šytojų sąjungos leidyklos iš
leistas romanas Šršrlmi Ku

L. CiutauNkaN. „Pieta"

rovė už „durnyno" tvorų susimbolinta ir tampa dar įtai
gesnė žvelgiant iš laiko per
spektyvos. Herojus — tragiško
likimo menininkas, rašantis
laiškus iš ligoninės, yra turi
ninga asmenybė, kalbanti ta
rytum ne šios žemės žodžiais,
rodanti autoriaus intelekto
brandą.
Aiškumo ieškančiam skaity
tojui, pasak rašytojo Vytauto
Martinkaus, romane yra aiš
kesnė pasakojimo gija — tarsi
romanas romane. Tai poetinė
proza, išgiedama lyg daugia
balsė giesme, grigališkieji
madrigalai, ir
tame są
skambyje išsiskiria vienas —
pats svarbiausias ir melodingiausias balsas.
L. Gutauskas sakė atskiriąs
poeziją nuo savo pasakojimų,
arba vadinamosios prozos.
Poezija rašytojui svarbiausia
— ji lyg koks adatos dūris,
nušvitimas. L. Gutauskas pri
sipažino, jog labiausiai jį suk
rečia trumpi eilėraščiai. Judi
tos Vaičiūnaitės ir Nijolės
Miliauskaite- poezija. O pasa
kojimas jam. kaip ir kiekvie
nam žmogui, padedąs nusi
mesti kupra, išsilaisvinti iš
visų idėjų. Savo Laiškų iš
Viešvilės autorius sake neva
dinąs poetine proza.
L Gutauskas užsiminė ir
apie savo naujausia romaną
Raudonoji jūra. kurio frag
mentai išspausdinti almana
cho „Varpai" numeryje Elta)

Prisiminimų knyga apie
dr. Joną Šliūpą
Šiaulių „Aušros" muziejaus
leidykla (Vytauto 89, LT-5419,
Šiauliai) išleido ir „Titnago"
spaustuvėje atspausdino inži
nieriaus Vytauto Šliūpo, gyve
nančio JAV, prisiminimų kny
gą apie tėvą - dr. Joną Šliūpą.
Knyga pavadinta Tėvas, kokį
aš prisimenu, joje 193 psl.,
gausiai iliustruota nuotrauko
mis, yra pavardžių rodyklė,
angliška teksto santrauka.
Nors sūnus Vytautas buvo
dar paauglys, kai mirė dr. Jo
nas Šliūpas, bet knygoje, pasi
naudojęs dokumentais ir laiš
kais, autorius apie Šią asme
nybę papasakoja labai išsa
miai, nupiešia ir jo gyvenamo
jo laikotarpio vaizdą. Kadangi
dr. J. Šliūpui ir jo antrajai
žmonai Grasildai GrauslyteiŠliūpienei sūnus Vytautas gi
mė daktarui sulaukus jau 70
metų. natūralu, kad prisimini
mai prasideda gerokai įdie
nojus XX amžiui - apie 1930
m., nors dr. J. Šliūpą mes dau
giau linkę rišti su XIX am
žiaus pabaiga, su lietuvių tau
tos atgimimu ir Aušros bei
Varpo gadyne. Bet tai tik dar
labiau suintriguoja skaitytoją,
nes šis Daktaro gyvenimo lai
kotarpis net ir istorikams ma
žiau žinomas. O be to, ką gali
papasakoti artimiausias žmo
gus, nerasi jokioje istorijos

naudinga lygiagrečiai naudoti
autorės Šaltinėlį (95 etiudai).
Tai paįvairintų Pianino pa
moką II dalies studijas ir
sparčiau lavėtų pirštų techni
ka".
Antroji pradžiamokslio dalis
skiriama
tolesniam
vaikų
dvasinio pasaulio brendimui
bei fortepijono išraiškos gali
mybių pažinčiai. Specialiai
šiam leidiniui autorės sukur
tos dainingos, kantileną ug
dančios pjesės, tyras ir na
tūralus jų emocionalumas, ele
giškai nostalgiškos nuotaikos
kartu ugdo muzikinio mąs
tymo, frazių pojūčio savybes,
gražaus garso išgavimo tech
niką. Daugelis kūrinėlių gali
būti labai patogiai transpo
nuojami į kitas tonacijas, tai
padėtų plėsti muzikinių įspū
džių ratą. Vertingą pradžia
mokslio dalį sudaro etiudai ir
pratimai. Jų aiškus didaktinis
kryptingumas lavina teisingus
judesius ir gestus, labai svar
bius ir rankų atpalaidavimui.
Sudėtingesnės faktūros įsisa
vinimas palydimas artimesne
pažintimi su mažorinėmis
gamomis — C, F, G, D, o mu
zikos teorijos nuorodos nuolat
primena pedagogui pamokos
užduoties turinį. Vis tik leidi
nyje pasigedau ansamblinio
muzikavimo pavyzdžių, kurie
padėtų
vystyti harmoninę
klausą, stabilaus ritmo pojūtį,
o taip pat nuoseklesnių kūry
binių užduočių, lavinančių
jaunojo pianisto kompozici
nius polinkius, jo savarankišką
mąstymą bei praktinį mokėji
mų įtvirtinimą.
Kiekviena nauja pažintis su
Nijolės Bogutaitės Dėdinienės
fortepijono kūryba, jos peda
goginio darbo principais Lietu
voje nekantriai laukiama. Ža
vi autorės entuziazmas, jos
noras ir toliau turtinti lietuvių
pianistinę literatūrą naujais
darbais. Pianino pamokose su
formuluotos idėjos, savitos
liaudiškos temos ir originalus
jų harmoninis apipavidalini
mas, kiekvienoje muzikos fra
zėje sklandanti lietuviškumo
aura — tai itin brangintini
bruožai, suteikiantys jaunajai
kartai nepakeičiamą muzika
vimo džiaugsmą.
R a m u n ė Kryžauskienė
Lietuvos muzikos
akademijos docentė, daktarė
PARODA ŠLAPELIU
MUZIEJUJE
Marijos ir Jurgio Šlapelių
name-muziejuje sostinėje kovo
15 d. atidaryta žinomo leidėjo
ir publicisto Felikso Marcinko
dailės, nuotraukų, karpinių
bei knygų paroda. Autorius
savo penkiasdešimtmetį pasi
tinka su nauju novelių roma
nu Prietrankos gyvenimo išpa
žintis.
F. Marcinkas yra populiarių
žurnalų Rankdarbiai
plius
Visažinis ir Sodo kraitė vy
riausiasis redaktorius. Prie
trankos gyvenimo išpažintis
— devintoji jo knyga. Novelių
romaną sudaro septyni sky
riai, kuriuose skaitytojas ras
nuoširdžius, lyriškus knygos
herojų pokalbius, jų mintis
apie svarbiausius dalykus —
meilę,
skausmą,
neviltį,
džiaugsmą, liūdesį ir tikėjimą.
Novelių romanas iliustruo
tas autoriaus sukurtais kar
piniais. Knygos viršelį irgi su
kūrė F. Marcinkas.
Vidinį autoriaus pasaulį
Šlapelių muziejaus parodoje
atspindi jo sukurti peizažai,
natiurmortai, atskirai ekspo
nuojami karpiniai.

studijoje.
Dr. J. Šliūpas knygoje - jau
nugyvenęs gyvenimą, kiek pa
vargęs (nors vis dar Palangos
burmistras), leidžia dienas
jaunoje šeimoje prie jūros,
rūpinasi laisvamanių teisė
mis, porą kartų vyksta lankyti
lietuvių telkinius Amerikoje,
dalyvauja iškilmingų valsty
bės datų minėjimuose Kaune.
Daktaras džiaugiasi Vilniaus
grąžinimu ir jaudinasi dėl so
vietinės kariuomenės įvedimo
į Lietuvą. Jam buvo lemta su
laukti ir vokiečių bei antrosios
sovietinės okupacijos. Nesi J. Šliūpo palaikų pelenus at
tikėdamas nieko gero, jis su veža ir palaidoja Čikagoje,
šeima pasitraukia į Vokietiją, Tautinėse kapinėse.
kur greitai miršta. Šeima dr.
A.V.Š.

