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Jubiliejinis Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje suvažiavimas 
VINCAS 

BARTUSEVIČIUS 

Dvidešimt penktasis 
Lietuvių kultūros 
instituto (LKI) su

važiavimas — mokslinė 
konferencija vyko 2005 m. 
spalio 21—23 d. Huetten-
felde, Romuvos pilaitės 
didžiojoje salėje. Paskai
tose ir diskusijose daly
vavo per 60 LKI narių ir 
svečių. Dvidešimt penki 
suvažiavimai, tai jau ma
žas jubiliejus, kuris buvo 
prisimintas kar tu su LKI 
gyvavimo dvidešimt penk
mečiu. 

Suvažiavimas prasi
dėjo penktadienio vakare. 
Jį sveikinimo žodžiu pra
dėjo LKI vedėjas dr. Vin
cas Bartusevičius. Jis pir
miausia pasveikino suva
žiavimo dalyvius, tarp jų 
Lietuvos Respublikos ambasadorių 
Vokietijoje Evaldą Ignatavičių, Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mento generalinį direktorių Antaną 
Petrauską, Vilniaus miesto savival
dybės Kultūros, švietimo ir sporto 

i K s c zen* Apdovanotieji Ga^oes 3 
Petrauskas, dr. Vilius Lenartas 
Čeginskas. 

, \--z r- u o p e i n u s 
Audrus Šmitas ;r 

LKI nariai s kairės): Arturas Hermanas, dr. Vincas Bartusevičius, TMID GD A. 
Petras Odinis. Dar buvo apdovanoti: dr. jonas Norkaitis ir Kajetonas Julijus 

Justą Paleckį, Darmstad t regiono 
„regierungs" prezidentą Gerold 
Dieke, Apskrities viršininko pava
duotoją Gotlieb Ohl, Lietuvos vo
kiečių bendruomenės p i rmin inką 
Hardy Mett . namų šeimininkus — 
Vokietijos LB pirmininką Antaną 

departamento direktorių Algimantą Šiugždini ir gimnazijos direktorių 
Šventicką, Europos parlamento narį Andrių Šmitą. 

Darbo apžvalga 

LKI vedėjas labai trumpai per
žvelgdamas LKI 25 metų 
veiklą nurodė, kad nepaisant 

platesnių užmojų, aplinkybės (jėgos 
ir pinigai) lėmė. kad instituto darbai 
telkėsi apie šešias sritis: 

1. Įkurtas ir sutvarkytas lietu-

ub'i icimio L :ctuv :u ku'fCjros : n t . i ; , ut r ' nuvažiavimo daivviai 

SIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE 
Lie tuv iu ku l tū ros ins t i tu tas • J ū r a t ė VVeiss ir 

L o r e t t a P e t r a i t i s • Los Angeles D r a m o s s a m b ū r i o 50 m e t u 
jub i l ie j ine knyga • Ei lėraščia i—Ginta V Remeik is • Muzikos barus 

paskaičius • Sale urnai t a p o ga le r i j a 

vių archyvas, kuris užtikrina, kad 
lietuvių buvimo Vokietijoje pėd
sakai nepranyks. 

2. | kur ta centrinė lituanistinė 
biblioteka, kurios kataloguotos kny
gos prieinamos visiems suinteresuo
t iems tiesiogiai elektroniniu būdu 
a r per vokiečių viešųjų bibliotekų 
tinklą. 

Kultūriniai mainai 
šiais laikais 

nevystomi tam, kad 
būtų suniveliuoti 

kultūros skirtumai, 
bet tam, kad vieni 

kitus pažintų, 
suprastų ir vertintų 

3. Rengiami suvažiavimai su 
moksline programa, kurie bando 
suvesti lietuvius išeivius, Lietuvos 
lietuvius ir Lietuvos kultūra besi
dominčius vokiškai kalbančius kita
taučius bendram pokalbiui, nuomo
nių pasikeitimui, su Lietuva suriš
tų klausimų nagrinėjimui. Plačiąja 
prasme tai yra įnašas į vokiečių — 
lietuvių kultūrinio — mokslinio ben
dradarbiavimo plėtojimą, kuris at
lieka ir tam tikrą švietėjišką funkci
j a 

Žvilgtelėjus į statistiką, matyti, 
kad 25 suvažiavimuose 94 referentai 
skaitė 136 paskaitas. Iš jų buvo 25 

Nukelta j 2 psl. 
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Atkelta iš 1 psl. 

Lietuvių kultu 
LKI suvažiavimuose yra 
dalyvavę dauguma tiek 
žymių, tiek dar tik savo 
karjerą bepradedančių 
vokiečių mokslininkų, 

kurie daugiau ar mažiau 
užsiima lietuviška tematika 

Darmstadt „ regierungs" prezidentas Cerold Dieke (vi
duryje) Įteikia Reino-Maino/Pietų Hesseno regiono gar
bės ženklą už ypatingus nuopelnus inst i tuto vedėjui dr. 
Vincui Bartusevičiui (kairėje) ir LKI bibliotekos vedėjui 
Ar tū ru i Hermanui. 

lietuviai išeiviai su 50 paskaitų, 30 
lietuviai iš Lietuvos su 33 paskaito
mis ir 39 vokiečiai ar asmenys kitos 
tautybės su 53 paskaitomis. 

Pabrėžtina yra tai, kad LKI su
važiavimuose yra dalyvavę daugu
ma tiek žymių, tiek dar tik savo kar
jerą bepradedančių vokiečių moks
lininkų, kurie daugiau ar mažiau 
užsiima lietuviška tematika ir an
tra, didelė dalis tų straipsnių, kurie 
sudaro jau 20 LKI suvažiavimo 
darbų tomelių, be LKI paskatos nie
kada nebūtų buvę parašyti. 

4. Leidžiamos savos publikaci
jos, kurių tikslas paskatinti ir kita
taučius domėtis lietuviškais klausi
mais bei pristatyti atskirus lietu
viškos kultūros aspektus jais besi
dominčiai vokiečių visuomenei. Nuo 
1985 metų leidžiamų LKI Suvažia
vimo darbų išėjo 20 leidinių. Nuo 
2003 metų LKI prisideda ir prie An-
naberger Litauische Annalen, met
raščio apie Lietuvą ir vokiečių — 
lietuvių santykius, leidimo. Išėjo ir 
septyni LKI leidinių serijos sąsiuvi
niai. 

5. Nuo 1988 metų suvažiavi
muose vyksta ir koncertai, kurių 
programą atlieka daugiausia meni
ninkai iš Lietuvos. LKI yra suren
gęs kelias meno parodas ir yra talki
nęs vokiečių rengėjams bei LR am
basadai. 

6. Paslaugų teikimas. Institutas 
gauna, vis daugiau užklausimų iš 
įvairių įstaigų, leidyklų, bibliografi
jų ir antologijų sudarinėtojų, atski
rų tyrinėtojų labai įvairiais Lietuvą 
liečiančiais klausimais, pasiūlymų 
paskaitomis prisidėti prie seminarų 
rengimo, net turistinės agentūros 
inst i tute ieško medžiagos apie Lie
tuvą. Tai ypač daug laiko reikalau
jan t i darbo sritis, kuriai reikėtų 
skirti daugiau pajėgų. 

Paminėti reikėtų ir ,,Vaistai 
Lietuvai" vajų, kada blokados metu, 
Lietuvai stingant visko, buvo suor
ganizuoti 6 vaistų ir kitų medicinos 
reikmenų transportai. 

Šiuose rėmuose ir vystėsi LKI 
veikla per 25 metus. Institutas daug 
kam lieka skolingas už paskatas, 
paramą ir prisidėjimą darbu. Ypač 
paminėtinos įstaigos Heidelberg 
universi teto biblioteka, Lietuvos 

nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 
Vilniaus universiteto istorijos fakul
tetas, VLB valdybos, Vasario 16— 
osios gimnazijos vadovybė ir ūkio 
personalas. Finansiškai LKI veiklą 
rėmė, šalia VLB Bendruomenės, 
Lietuvių fondas, atskiri aukotojai ir 
pirmuosius 10 metų — Vokietijos 
valdžia. Ins t i tu to darbuotojai už 
savo darbą negauna jokio atlygini
mo. 

Tylos minute buvo prisiminti 
mirusieji LKI nariai: dr. Albertas 
Gerutis (1921.03.06 — 1985.07.21), kun. 
Augustinas Rubikas (1915.08.19 — 
1985.07.22), tėv. dr. Konstant inas 
Gulbinas (1919.06.03 — 1997.10.15), dr. 
Povilas Rėklait is (1922.05.22 — 
1999.01.04) ir talkininkai: Liudas 
Kairys (* 1924+1999.05.25) ir Jus t inas 
Lukošius (*1909.06.12 + 2000.02.22). 

Žiūrint į ateitį galima pasakyti, 
kad instituto prieš 25 metus užsi
brėžti veiklos tikslai galioja ir dabar, 
ir bus aktualūs ateityje. Keisis betgi 
žmonės, kurie tuos tikslus tu rės 
įgyvendinti. Turės keistis ir mate
rialinis veiklos pagrindas. Todėl LKI 
ateitis priklausys nuo to, kaip pa
vyks šį materialinį pagrindą sukur
ti. 

Sveikinimai ir 
apdovanojimai 

Pirmasis sveikinimo žodį tarė 
VLB pirmininkas Antanas 
Šiugždinis. Padėkojęs institu

to nariams už įdėtą darbą vystant 
instituto veikią nelengvomis sąlygo
mis, išryškinęs instituto svarbą ir 
palinkėjęs toliau likti ryškiu lietuvy
bės židiniu, institutui įteikė metali
nę padėkos lentelę, kad padėka liktų 
pastebima. 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Respub
likos vyriausybės generalinis direk

torius Antanas Petrauskas sveikino 
departamento vardu ir perdavė LR 
vyriausybės bei jos vadovo premjero 
Algirdo Brazausko sveikinimus. Nu
rodę, kad ministras pirmininkas 
aukštai vertina LKI nuveiktą darbą 
per 25 metus įteikė jcKdovaną — 
gražiai įrėmintą Adomo Varno pa
veikslą „Karaliaus Mindaugo karū
navimas". 

A. Petrauskas Lietuvių kultū
ros instituto 25—mečio proga už 
aktyvią visuomeninę veiklą, puose
lėjant lietuvių tautinę savimonę, 
kalbą, tradicijas, plėtojant Lietuvos 
ir Vokietijos ryšius, išsaugojant lie
tuvių kultūros palikimą Vokietijoje, 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento prie Respublikos Vyriau
sybės Garbės aukso ženklu „Už 
nuopelnus" apdovanojo šiuos LKI 
narius: dr. Vincą Bartusevičių, dr. 
Kajetoną Julijų Čeginską, Artūrą 
Hermaną, dr. Vilių Lėnertą, dr. Jo
ną Norkaitį, Petrą Odonį ir Andrių 
Šmitą. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
Kultūros, švietimo, ir sporto depar
tamento direktorius Algimantas 
Šventickas sveikino institutą savo ir 
Vilniaus miesto mero Artūro £uoko 
vardu. Kvietė institutą talkinti gar
sinant Vilniaus, kaip 2009 m. Euro
pos kultūros sostinės renginius. Jis 
linkėjo insti tutui perduoti tautos 
patirtį ir ateinančioms kartoms, kad 
taptume gyvybiškai svarbia versme, 
teikiančia pasididžiavimą, kad ver
tingi išliktume spalvingoje kultūros 
mozaikoje. Įteikė įrėmintą sveikini
mo raštą ir knygą. 

Darmstadt „regierungs" prezi
dentas Gerold Dieke LKI jubiliejaus 
proga apdovanojo instituto vedėją 
dr. Vincą Bartusevičių ir LKI biblio
tekos vedėją Artūrą Hermaną — 
Reino — Maino /Pietų Hessen regio
no garbės ženklu už ypatingus nuo
pelnus, darbuojantis Lietuvių kul

tūros institute ir ska t inan t t au tų 
draugystę suvienytoje Europoje. 

Savo kalboje jis ypač pabrėžė 
instituto svarbą sudaran t galimybę 
plačiajai vietos visuomenei pat ir t i ir 
išgyventi Vokietijos — Lietuvos kul
tūrinius santykius. Kultūriai mai
nai šiais laikais nevystomi tam, kad 
būtų suniveliuoti kul tūros skirtu
mai, bet tam, kad vieni k i tus pažin
tų, suprastų ir vertintų, o kultūrinį 
daugiaiypiškumą sup ra s tų kaip 
kažką teigiamo, pabrėžė kalbėtojas. 

Paskaitos ir diskusijos 

Suvažiavimo temat ika tampria i 
rišosi su pereitų metų temati
ka. Pernai buvo klaus ta , ką 

Lietuva ateidama į Europą su savi
mi atsineša, koks jos krai t is , š ia is 
metais buvo žiūrima, kas pasiekta ir 
ypač kokios Lietuvos ateit ies pers-
ektyvos. 

Pirmąją paskaitą „Lietuva ir 
Europos valstybių užsienio politika 
1933—1939 m." skaitė j a u n a s vokie
tis doktorantas Klaus Fuchs . Tema 
iš pirmo žvilgsnio atrodo nevietoje ir 
neaktuali. Tačiau žinant, kad Lie
tuva jau kelis kartus atsigręžia į Va
karų Europą ir jau porą kar tų buvo 
jėga nuo jos atplėšta, pasirodė pra
vartu žvilgtelėti, kaip Lietuva Eu
ropoje buvo priimta po 1918 metų. 
Paskaitininkas gana plačiai pažvel
gė į didžiųjų valstybių iš jų interesų 
išplaukiančią politiką, kur i nesi
skaitė su mažosiomis valstybėmis. 
Paralelės piršosi m a t a n t šių dienų 
išaugusią Vokietijos — Prancūzijos 
— Rusijos draugystės ašį ir jų vado
vų nesupratimą, kad vien nieko ne
paisantis savų interesų siekimas, 
pažeidžia kitų kraštų interesus. Ky
la abejonės, ar Lietuvos įstojimas į 

Nukelta i 8 psl. 

Kaip kadaise iš Prūsijos į Lietuvą buvo nešamos knygos, 
kurių Lietuvoje nebuvo galima spausdinti, 

taip dabar iš Lietuvos turėtų sklisti laisvės dvasia 
į tuos kaimyninius kraštus 
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Jūratė W^eiss ir Loret ta Petraitis: 

/ / 
Regimybė kaip būti / / 

^*% iM^ib^S"^ !9S^ii*^Sf : : ' "%&&£££. 

Dail. juratė Weiss prie savo pave <slo iš „Palangos" ciklo. 
L. Apanavičienės nuotr. 

Dail. Loretta Petraitis prie savo paveikslo. 
L Apanavičienės nuotrauka. 

IEVA SADZEVICIENE 

Č
ikagos lietuvių Jaunimo cen
tro meno galerijoje 2005 m. 
spalio 28 d. a t idaryta Loret

tos Petrait is ir Jūratės Weiss tapy
bos darbų paroda „Regimybė — kaip 
galimybė būti". Tapytojos tokį paro
dos kredo pasirinko neatsitiktinai: 
tai žymaus XX a. išeivijos lietuvių 
lingvistinės semiotikos šviesulio Al
girdo Juliaus Greimo mintis. Dai
lininkės per savo kūrinių regimybę 

Jūratės darbai spinduliuoja 
jausmingumu, simbolizmu, 
akimirkos įspūdžio perteikimu 
— spalvos, siužeto ir meno sukuria
mų nuotaikų bei asociacijų dėka, 
išreiškia savo vidinę būtį, asmeniš
kai atsiveria žiūrovui. Pasak Jūra
tės Weiss: „Būtis, kuri yra many — 
yra tik many"; tuo pačiu jos būtis, iš
gyventa kūrybos akimirką užfiksuo
jama darbuose tebesitęsiančiu „da
bar". 

1994 m. L. Petraitis baigė Vil
niaus dailės akademijos, Kauno dai
lės institutą. Jai buvo suteiktas vaiz
duojamosios dailės magistro laips
nis. Nuo 1996 metų gyvena Jung
tinėse Amerikos Valstijose. Jūratė 
Weiss mokėsi Vilniaus dailės akade
mijos, Kauno dailės insti tute ir 2000 
m. baigė bakalauro studijas, o 2002 
metais jai buvo suteiktas vaizduoja
mosios dailės ir meno teorijos ma
gistro laipsnis; dabar gyvena Vokie
tijoje. 

Lorettos Petraitis ir Jūra tės 
Weiss kūryba turi daugiau skirtumų 
nei panašumų: Jūratės darbai spin
duliuoja jausmingumu, simbolizmu, 
akimirkos įspūdžio perteikimu (trip
tikas „Palanga"). Jos darbams iš da
lies būtų galima pritaikyti postmo-

derniojo impresionizmo terminą. 
Tuo tarpu Lorettos kūryba kiek rea
listiškesnė, kai kurios darbų detalės 
tapomos net kruopščiu fotorealizmo 
aiškumu, tačiau kompozicijose taip 
pat neapsieinama be ekspromto de
talių, dažų nubėgimo. faktūrų ir 
atvirų potėpių. Istorinių vaizdų per
sipynimas su industriniais miesto 
peizažais, savotiškai romantizuoja-
mas individualios koliažo technikos 
pagalba. Labai dažnai pasikartojan
tys geležinių tiltų bei vidinių miesto 
kiemų motyvai priartina dailininkę 
prie savotiško postrealistinio popro-

mantinio antiidealiz-
mo („Čikagos auksinis 
krantas"); kūryboje at
siskleidžia vos junta
ma ironijos gaidelė. 

Jūratės Weiss ta
pyba — pratęstos aki
mirkos „dabar". Jos pa

stebėta regimybė tampa ir mūsų bū-

detalės tapomos net •v v • Kruopščiu 
~OtOr€Oi r O aiškumu n 

timi; spalvos ir šviesos žaismas „Pa- gaus akimis gana atsargiai stebi pa-
iangos" triptike — trys jūros nuotai- šaulį, ji pati virtusi stebėjimo simbo-
kos: rudai auksinis vandens sūkurys liu — palenkusi galvą, skvarbiomis 
„Palanga 1", žalsvai 

mėlyna kiek nuri- lorettos kūryba kiek realis-
muši, užlieta mene- / 
sienos Baltija naktį, tiškesnė, kai kurios darbų 
„Palanga 2", ir raudo
nai oranžinė paskuti
nės saulės žaros nu
tvieksta jūra, su tam
soje ryškėjančiu Pa
langos tilto fragmentu, „Palanga 3". 
J. Weiss tyrinėja labai artimas laike 
šviesos būsenas; prieš pat nusilei
džiant saulei, tik ką nusileidus ir at
ėjus nakčiai. Jos susidomėjimas 
šviesos, jūros, kaip vandens, kinta-
mumo būsenomis labai artimas im
presionistų tyrinėtiems gamtos švie
sos efektams (Claude Monet „Ruano 
katedra", „Vandens lelijų" serija). 

Kiti darbai alsuoja asmenišku
mu ir simbolizmu: pilka lapė žmo-

akimis, kurios tampa viso paveikslo 
centru, atskleidžia menamą „lapės 
pasaulį" ir tuo pačiu dar daugiau pa
slepia, suintriguodamos žiūrovą „Mi-
rror of the Soul", („Sielos veidrodis"). 
Mergaitės „My Mother 's Wedding 
Day" („Mano motinos vestuvių die
na") smalsiai stebi vyksmą aplink 
save — sustabdomas kadras iš „vai
kystės potyrių filmo": praei t ies 

Nukelta i 8 psl. 

Regimybe Kaip galimybe būti dailės parodote Čiurlionio aaleriioje, Čikaaos Jaunimo centre. 
J Radzevičienė ir Jūratė VVeiss. Laimos Apanavičienės nuotr. 



D R A U G O Š E Š T A D I E N I N I S P R I E D A S 2005 LAPKRIČIO 26 d. 

Los Angeles Dramos sambūrio 
50 metų jubiliejinė knyga 

Knygą pristato Marytė Sandanavičiūtė-Nevvsom 

Marytė Sandanavičiūtė-Nevvsom kalba Ant laiko 
sparnų knygos sutiktuvėse. 

Knygos viršelyje matome atvirą scenos 
užuolaidą - ar tai pradžia, ar pabaiga, a r 
pertrauka? Knygos pavadinimas Ant laiko 

sparnų sukelia mintis, kad skrendam kartu, ne
stovime vietoj; laikas nesunkus - besvoris, lakus, 
skrenda, nešasi kartu, dvelkia lengvumu, pažadu, 
galimybėmis... 

Drama mums kaip tik tą ir suteikia - leidžia 
žiūrovui skristi kartu su tuo, ką mato scenoje, pa
likti kasdienybę, įsijausti į kito pasaulėžiūrą, ge
riau pažinti save ir kitus, kuriuos sutiksime kas
dieniniame gyvenime. Savo nustatytos s truktūros 
rėmuose su aktoriais, scenovaizdžiais, kostiumais 
ir režisieriaus interpretacija - drama suglaustai 
išryškina gyvenimo skiltelę - leidžia žiūrovui įsi
dėmėti paprasčiausius momentus ar giliausias 
tragedijas, kurios šiaip gal neištirtos, nepatikrin
tos. 

Scenoje aktoriai turi tuos sparnus išlaisvinti 
nuo savo asmenybės ir persirengti kitu persona
žu. Kokia nuostabi galia! Perimti kito rūbą, būdą, 
rūpesčius, vargus; tam reikia visiško pasitikėjimo 
savim ir savo publika... Ar ji patikės ta transfor
macija, ar pamirš, kad tu jai pažįstamas asmuo, 
ar tu ją įtikinsi savo nuoširdžia metamorfoze? 

Vis dėlto mes visi vienaip ar kitaip savo gyve
nime „vaidiname": visi turime savo vidinį „aš", 
kuris paklūsta aplinkos reikalavimams. Tai - ga
lime sakyti - yra vaidyba. Tad netoli reikia ke
liauti, kad iššauktume tą aktorių savyje, kuris , 
pakeitęs aplinkos reikalavimus pagal dramaturgo 
dialogą, taip pat pakeičia ir save. O čia jau įeina 
režisieriaus darbas: kaip iššaukti-iš aktorių tas 
paslėptas galimybes, kaip juos prikalbinti - barti , 
glostyti, įtikinti, kad jie gali žiūrovams sukurti ki
tą tikrovę. 

Visa tai pasakius, pasižiūrėkime į Los Ange
les Dramos sambūrio 50-ties metų sukaktuvinį 
leidinį Ant laiko sparnų, kuriame sutalpinta 
1954-2004 m. sambūrio istorija, jo darbų apžval

ga. 
Tai kruopščiai surinkta medžiaga, redaguota 

ramiai talentingo ir darbš taus Pauliaus Jasiu-
konio, redakciniame kolektyve dalyvaujant: Emai 
Dovydaitienei, Juozui Pupiui ir Algimantui Že
maitaičiui. Kalba t ikrinta Angelės ir Algio Rau-
linaičių, o iššaukiančio viršelio dailininkas - Si
gitas Šniras. Knygos įvade - sambūrio ilgametės 
pirmininkės Emos Dovydaitienės žodis; iškilmin
gi sveikinimai iš Lietuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus , garbės generalinio konsulo 
Vytauto Čekanausko, prel. Jono Kučingio, Los 
Angeles miesto valdybos, JAV LB Kultūros tary
bos, dramaturgo Anatolijaus Kairio, parapijos ta
rybos ir Telšių Žemaitės dramos teatro. 

Pagrindinis turinys sudarytas iš begalės nuo
t raukų, spektaklių programų viršelių, spaudos re
cenzijų, biografinių aprašymų, nekrologų ir chro
nologinio spektaklių išvardinimo. Gale knygos, 
maždaug 20 puslapių skirta sveikinimams, užbai
giant tvarkingu turinio išdėstymu. 

Knygą, kaip ir visas tokias su nuotraukom, 
norisi pirmiausia ne skaityti, o 
žiūrėti ir versti toliau lapą po 
lapo. Pažįstami veidai! Verti 
toliau - nejaugi jie tokie j aun i 
ir gražūs buvo! Vyrai su plau
kais , moterys figūringos, da
bartinės mamos tada tik pačios 
vaikais buvusios... 

Toks v a r t y m a s pr iveda 
prie rašyto turinio. Čia randa
me sklandžiai surašytą sambū
rio istoriją, išvardinti režisie
riai , scenos darbuotojai, sam
būrio pirmininkai. Randame parinktus straips
nius: Vinco Dovydaičio, Bronio Railos, Prano Vis
vydo, Kazio Sajos. 

Taip kruopščiai ir išsamiai viskas kataloguo
ta, kad kiekviena ilgiau veikusi organizacija gali 
t ik pavydėti tokios kronikos. 

Įdomiausia skaityti režisierių biografinius 
bruožus ir virtinę režisuotų veikalų. Pradedam 
Steponu Makarevičium, Antanui Audronių, Juozu 
Bertuliu, Elena Tumiene, kurie jau nuo 1949 me
tų statė pasirodymus. Skaitome toliau apie: 

Juozą Kaributą, dirbusį nuo 1954-1962 m. 15 
veikalų; Gasparą Veličką, nuo 1958-62 m. 5 vei
kalų; Dalila Mackialienę, nuo 1962-81 m. 27 vei
kalų; Danu tę Barauska i t ę (Mažeikienę), nuo 
1979-1983 m. 2 veikalų; Petrą Maželį, nuo 
1984-2002 m. 12 veikalų; Algimantą Žemaitaitį, 
nuo 1991-2005 m. 17 vaikalų. 

Paminėti ir vienkartiniai ar svečiai režisie
riai: Haroldas Mockus, Laisvūnė Laurinkienė, 
Edita Kliučinskaitė, Olita Dautartai tė, Aleksas 
Mickus („Sezonų pauzės teatro" steigėjas). 

Paminėti ir įvairūs scenos darbų talkininkai, 
rėmėjai, mecenatai. Jeigu visus išvardinčiau - ne-
pirktumėt knygos. Reikia paminėti, kad scenos 
dekoratorių sąrašuose dažnai randame Algio Ža-
liūno vardą ir puikius atsiliepimus apie jo darbą. 

Taip pat įdomu skaityti ilgą pavardžių sąrašą 

Puslapiuose mirga kostiumai: egzotiški, 
kaimietiški karališki, paprasti, 

moderniški; scenoje matyti darželiai, 
pilys, griuvėsiai, salonai, miškai, 

kolonos, dramatiški pultai. 

aktorių. Jų tarpe - bent 30 buvusių Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos mokinių. 

T toliau skaitydami sužinome, kad sambūris, 
norėdamas pagyvinti susidomėjimą drama 
ir ieškodamas vis naujos medžiagos - skel

bė konkursus, statė laimėtojų vaidinimus; patys 
sambūriečiai dažnai apdovanoti Teatrų festiva
liuose čia ir Lietuvoje. 

Iš viso pastatyti 94 spektakliai, dramatiniai 
skaitymai, muzikos ir poezijos pynės. Dėmesį pa
traukia ir vaidinimų autoriai: A. Gustaitis, J. 
Gliaudą, A. Kairys, G. Velička, A. Landsbergis, D. 
Mackialienę, Mykolaitis Putinas, Alė Rūta, K. 
Ostrauskas, K. Saja - žinomi ir svarbūs lietuvių 
literatūros šulai. 

Įdomu stebėti, kad, anot vieno recenzento, 
„Sambūris nesivaiko įmantrių temų ar eksperi
mentinės teatro formos... pagrinde stato tik lietu
vių autorių veikalus". Toliau: „Pastebėta, kad, 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, mažiau links
tama į patriotizmą, daugiau dėmesio skiriama 
žmogui ir šiuolaikiniam pasauliui". Skaitytojas, 
peržiūrėjęs sąrašus, pats galės spręsti. Štai pa
vyzdžiai: 

Patriotinė tematika 
„Šv. Kazimieras - Lietuvos karalaitis", „Tė

viškė už kalnų", „Vieną birželį", „Gintaro žemės 
- ar t i 200 — sambūryje per 50 metų vaidinusių pasaka", „Penki stulpai turgaus aikštėje", 
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„Vaidila Valiūnas". 

Muzikiniai veikalai 
„Kartą gintaro pakrantėje", 

„Valsų karalius", „Gilanda", „Čigonų 
baronas", „La Boheme". 

Giminių pavadinimai 
„Teta iš Amerikos", „Tėvas", 

„Nenuorama žmona", „Dėdė nuo Pa-
cifiko", „Kalėdų senelis iš Los Ange
les", „Nepripažintas tėvas". 

Vaikiški 
„Tu tik niekam nesakyk", „Žais

lų paradas". 

Intriguoj antys 
„Pasaulis be vyrų", „Kojinės", 

„Rūtos be darželių", „Ku - Kū", „Try
lika naktų pižamoje". 

Ruošiant šią apžvalgą, susi
pažinau su knygos išdėsty
mu, tematika, bet galiu už

tikrinti, kad skaitytojai turbūt tvar
kingai knygos neskaitys - akis už
klius tai ant vieno, tai ant kito veido, 
sakinio, antraštės. Įdomu, kad toks 
impulsyvus peržvelgimas prir iša 
skaitytoją prie knygos ilgiau negu 
tvarkingas skaitymas nuo pradžios 
iki pabaigos. Puslapiuose mirga kos
tiumai: egzotiški, kaimietiški, kara
liški, paprasti, moderniški; scenoje 
matyti darželiai, pilys, griuvėsiai, 
salonai, miškai, kolonos, dramatiški 
pultai. O veidai, veidai: besišypsan
tys, bučiuojantys, apsimiegoję; kū
nai sukritę, grakštūs, susikūprinę, 
išsitiesę, apsikabinę... 

Noriu pacituoti kelias recenzijų 
ištraukas: „Režisierius Petras Ma
želis gavo spaudoje nemažai pylos, 
kad iš viso šį veikalą statė... žiūrovai 
griežtai pasidalijo į dvi stovyklas -
už ir prieš". 

„... su nedingstančia šypsena, 
kūno ir suknelės linijų glotnumu, 
erotiška judesių plastika ir bank
notų pluoštu..." 

Algio Zaliūno scenovaizdžių kū
rėjo talentas nusakytas šitaip: „... 
nuostabus holivudiškas išradingu
mas, dekoratyvinio meno ekstrak
tas: tik tiek, kiek to reikia scenai." 

Koks vaidinimas galėjo sukelti 
šią kontroversiją? 

„1972 m. pradžioje (-) pakarto
tas Los Angeles lietuviams. Kome
dijos priėmimas skyrėsi nuo Čikagos 
tuo, kad ten buvo gerai įvertintas vi
sų vaidintojų pasirodymas, režisie
rės ir dailininko darbas, o konserva
tyvesnė Los Angeles publika dvelkė 
šalčiu. Po spaudoje kilusių ginčų dėl 
vaidinimo, sambūryje pasireiškė 

apatija ir pora metų nepakilo dides
niam skrydžiui". 

Kitoje vietoje, kalbant apie Al
gio Žaliūno s u k u r t u s scenovaiz
džius, pasakojama apie kelionę į 
Kanadą, ku r privažiavus sieną „de
koracijos — per gražios; muitinėje 
įvertintos ka ip brangus meno kūri
nys; reikėjo sumokėti". 

Atidžiai įsigilinus į Los Angeles 
Dramos sambūrio veiklą, reikia ste
bėtis vaidintojų talentais . (Kaip jie 
tuos teks tus , t as roles išmoksta?) 
Bandant suvokti, kiek repeticijoms 
valandų įdėta, kiek kostiumų pasiū
ta, scenovaizdžių sukur ta , grimo 
su-naudota - galima tik stebėtis, 
kad čia tik „mėgėjų" teatras . 

Pagir t ina, kad ta rp neseniai at
vykusių ats i rado gabių aktorių ir 
menininkų, Lietuvoje dirbusių šį 
darbą profesionaliai, čia - savo ta
lentą ir vaidybines galimybes išban
do. Vieno naujesnio aktoriaus žo
džiais: „Net nesapnavau, kad savo 
gyvenime scenoje vaidinsiu, šoksiu. 
Draugai Lietuvoje netikėtų"... Ma
lonu, kad šį dešimtmetį, šalia vete
ranų režisierių dirbo ir jaunesnės 
pajėgos, suruošdamos du spektak
lius skir tus va ikams. 

Bronio Railos žodžiais: „Teatras 
mums ne t ik pramoga ir grožinis iš
gyvenimas, bet ir dvasinis stipru
mas". Jo mint is papildo Bernardas 
Brazdžionis: „Ir mes arba gėrimės ir 
ka r tu su jumis verkiame, arba juo
kiamės, arba pykstame, ar plojame 
ir dėkojame, atpažinę scenoje ne tik 
save, o savo kaimyną, artimą ar to
limą draugą, pažįstamą ar nepažįs
tamą". 

Scenos uždanga pakilo - at
skleiskite šios knygos lapus. §g 

Iš viso pastatyti 94 spektakliai, 
dramatiniai skaitymai, muzikos ir 

poezijos pynės. ... 

„Sambūris nesivaiko įmantrių temų 
ar eksperimentinės teatro formos... 

pagrinde stato tik lietuvių autorių 
veikalus". 

Los Angeles Dramos sambūrio nariai ir bendradarbiai , dalyvavę 50 m. jubi l iej inio 
leidinio apie sambūrį sukaktuvėse. Sėdi iš kairės: rež. A. Žemaitait is, rašyt. Alė 
Rūta, prelegentė M. Sandanavidūtė-Nevvsom, J. Čekanauskienė, LR gen. garbės 
konsulas V. Čekanauskas, sambūrio pirm. E. Dovydaitienė, akt. J. Pupius, leidinio 
red. P. Jasiukonis, akt. V. Gilys; II eil. stovi aktoriai: L. Mažeikienė, J. Radvenienė, 
V. Gedgaudienė, V. Jatulienė, D. Kamarauskaitė, R. Bobina, E. Kliučinskaitė, A. 
Vosylius, R. Urbanienė, A. Rozegard, L. Mieldažys, J. Venckienė, A. Polikaitis, R. 
Dabšys, rašyt. P. Visvydas; III eil. sambūrio bendradarbiai: V. Zelenis ir A. 
Raulinaitis; aktoriai: B. Seliukas, R. Žukauskas, S. Žemaitaitis, sc. darb. R. 
Rozegard, akt. H. Mockus, fo togr . V. Štokas. 

GINTA V. REMEIKIS 
SENOJI KATALIKIŠKOJI MISIJA 

Krištolinio oro bangomis 
varpas 
sutraukia 
Zuni ir ne-Zuni 
Bažnyčion 
skruzdėlyne 
pasaulio 
centre. 

* * * 

Stirnų giminės sargyboje 
nuo saulėgrąžos 
iki saulėgrąžos 
krikščionis 
apjuosia 
šventieji 
šios žemės 
audiniai. 

kaip sutverti pasaulį 

pravirkdinti debesis 
uždegti žvaigždes 
užliūliuoti 

marias 
kopas 
kūdikius. 

* * * 

O sekmadieniais 
iš šventyklos 
į šventyklą atneša 
duonos, 
dalijasi 
aleliuja 
aleliuja 
aleliuja. 

* * * 

Mat, 
čia 
Kristus 
kartu su gaidžiais 
kasryt 
prisikelia iš numirusiųjų, 
taip kaip kaktusai kas pavasarį sužydi. 
Su vaikais jis užlipa į Dovva Yaianne 
ir moko juos 

* * * 

Kartu su kačynomis 
šios žemės vaikai, 
žvelgdami į altorių, 
Jėzui 
taria 
amen 

kuris 
pasiekia pačią saule. 

1986. III. 



D R A U G O Š E Š T A D I E N I N I S P R I E D A S 2005 LAPKRIČIO 26 d. 

Muzikos barus paskaičius 
SAULE JAUTOKAITE 

Dabar Lietuvoje yra leidžia
mas žurnalas, pavadintas 
Muzikos barai. J is yra lietu

vių muzikų sąjungos leidinys, mu
zikos meno ir mokslo žurnalas, lei
džiamas nuo 1931 metų. Spausdi
namas šešis kartus per metus, 80 
puslapių numeryje sutalpina dviejų 
mėnesių muzikines žinias. Nežinau, 
kaip jis anksčiau atrodė, bet dabar 
atrodo šauniai. Viršelis spalvotas, 
popierius geros kokybės, blizgantis. 
Iliustracijų nuotraukos ryškios, aiš
kios. Šis žurnalas gali rikiuotis tarp 
Amerikos Opera News, Musical 
America, anglų Opera arba Gra-
mophone ir kitais. Tai toks šio žur
nalo išorinis apipavidalinimas. 

Skaitant Muzikos barus, galima 
gerai susipažinti su dabartiniu Lie
tuvos muzikiniu gyvenimu. Jame 
rasime įvairių žanrų muzikos apra
šymus: operų pastatymus, solistų ir 
simfoninių orkestrų koncertus, apie 
baletą, džiazą, populiarios muzikos 
dainininkus. Galbūt patys įdomiau
si yra pasikalbėjimai su įvairiais 
muzikos atstovais - dainininkais, 
instrumentininkais, baleto šokėjais. 
Kas labiausiai užkliudo akį jį skai
tant - tai nuolatiniai perdėti liaup
sinimai. Visi dainuoja, skambina, 
dūduoja „maksimaliausiai, optimali
ausiai, ekstremaliausiai, stulbinan
čiai". Atvykę iš užsienio operos dai
nininkai yra patys geriausi. Pvz., 
Vilniuje skelbiama, kad dainuos su-
per-primadona Sylvia McNair. Mes 
žinome, kad ji yra gera dainininkė, 
dainuojanti Amerikos ir Europos 
operų teatruose, bet ji nėra super-
primadona. Teisingai vokiečių ope
ros dainininkas Johaness von Duis-
burg pasakė, kad primadonų era pa
sibaigė su Maria Callas ir Renata 
Tebaldi, dar pridėkime Zinka Mila-
nov, Birgit Nilsson, Joan Suther-
land, Monserat Caballe, Elisabeth 
Schvvarzkopf, Kiri de Kanawa, Eva 
Marton ir dar vieną kitą galima įra
šyti į šį sąrašą. 

Kitas įdomus reiškinys yra 
nepaprastai smulkūs ir abstraktūs 
atl iktų koncertų aprašymai. Štai 
kaip aprašomas Camille Saint-Sa-
ens Ketvirtasis koncertas fortepijo
nui ir orkestrui. Pianistas P. Gui-
siano (jie vardo nepripažįsta) rašo
ma: „antroje dalyje solistas ir vėl 
komponuoja eklektišką skirtybių 
dermę, susiejančią reprezentingos 
rimties nuotaikas, kartu - ne bana
lų ar vulgarų, o blaivų C. Saint-Sa-
enso humorą ir net religinės išpa
žinties motyvą savo sublimuotai pa
skambintoje vienbalsėje marcatissi-
mo temoje. Taigi tą vakarą Filhar
monijoje P. Guisiano paskambintas 
C. Saint-Seansas nesiliovė žavėjęs 
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ekstravagantišku sąmoju, melodi
niais tur tais , saloniniu blizgesiu, 
dailiomis proporcijomis, elegantiš
kais gestais ir artikuliacine raiška 
paversdamas klausytojus aktyviais 
muzikinio proceso dalyviais ir 'meno 
menui' fenomenologijos liudytojais". 
Paskaičius tokį aprašymą taip ir ne
aišku, kas tą religinę išpažintį at
liko: ar kompozitorius, ar pianistas, 
ar klausytojas? 

1932 m. apie tą patį Camille 
Saint-Saens koncertą kompozito
rius Vladas Jakubėnas rašė: „Kon
certo programa susidėjo iš labai įvai
rių dalykų ir parodė mūsų solisto 
puikų stiliaus jutimą. Darniu an
sambliu vieningai skambėjo gražu
sis Saint-Saens koncertas". 

Taip pat pastebimas nenoras ar 
nežinojimas pripažinti tiesos ir su j a 
dažnai prasilenkiama. Štai, kad ir 
toks pavyzdys. Rašoma apie dvi bu
vusias solistes. „Prieš metus audito
rijoje studentams pasiūliau pasi
klausyti dviejų dainininkių atlieka
mos tos pačios Violetos arijos iš 
„Traviatos", net ir tais pačiais me
tais - 1955-aisiais - įrašytos. Maria 
Callas atpažino visi. „O kas gi t a 
antroji, dainuojanti lietuviškai?" -
klausė susijaudinę, kad būtent šis 
nežinomos dainininkės balsas j iems 
patiko labiau. Viena pasaul inė 
žvaigždė, o kita - ne mažiau spin

dinti, bet niekieno nežinoma. Gal 
vienos likimą lėmė milijardierius 
Onassis, o kitos gyvenimo draugai 
buvo Čiudakovas ir Polterskis". Ne
tiesa, kad Callas išgarsino Onassis, 
nes tuo laiku ji dar su juo nedrauga
vo. Jai tapus garsia operos soliste, 
Aristotel Onassis ja pradėjo domė
tis. Callas išgarsino anų laikų žino
mas italų dirigentas Tullio Serafin. 
Jis pirmas pastebėjo jos balso ir mu
zikalumo išvystymo galimybes. Jei
gu neturėsi balso ir muzikalumo, nė 
penki milijardieriai tavęs neišgar
sins. O antra, jeigu Elenos Čiuda-
kovos nebūtų valdžia uždariusi už 
geležinės uždangos, o išleidusi į Va
karus, galbūt ir ji būti švytėjusi pa
sauliniuose operų teatruose. Šian
dien, ištirpus geležinei uždangai, 
operų teatrus užplūdo dainininkai 
iš Rusijos, Ukrainos, Gruzijos, Bul
garijos ir kitų postkomunistinių 
kraštų. 

Muzikos barų (gegužės - birže
lio) numeryje perskaičiau apie Lie
tuvos Operos ir baleto teatre pasta
tytą Giuseppe Verdi operą „Likimo 
galią" (La Forza del Destino). Per
skaičius galvoju, ar čia fantazija, ar 
tikrovė? Apie spektaklį rašoma: 
„Rinkevičiui diriguojant, jo solistų 
orkestro ir choro dėka, G. Verdi pul
savo gyvybe, putojo aistra, žavėjo 
kontrastais, akino subtiliausiomis 

Kas labiausiai užkliudo akį jį skaitant - tai nuolatiniai 
perdėti liaupsinimai. Visi dainuoja, skambina, 
dūduoja „maksimaliausiai, optimaliausiai, 
ekstremaliausiai, stulbinančiai". 

spalvomis". Toliau rašoma, kad gan 
retai statomoje „Likimo galioje" be 
galo sunkios pagrindinės herojų par
tijos ir čia mūsų solistai kūrė ste
buklus. „Kad ir ką dainuotų Sigutė 
Stonytė, kiekvienąkart atrodo, jog 
tai rašyta jai". Autorė savo straipsnį 
užbaigė šitaip: „Manau, kad kiek
vienam žvilgsnyje į naują spektaklį, 
į naują reiškinį svarbu subjektyvu
mas ir objektyvumas. Pr ie pastorojo 
priskirčiau fantastišką 'Likimo ga
lios' muzikos poveikį, stebuklingą 
jos galią". O šios operos režisierė Da
lia Ibelhauptaitė spaudoje teigė, kad 
„Likimo galios" pas t a tymas LOBT 
scenoje - „aštuntasis pasaul io ste
buklas". Aš žinau, kad y ra septyni 
įžymieji senojo pasaulio pas ta ta i bei 
meno paminklai, bet, k a d Vilniuje 
pastatyta viena iš Verdi operų, yra 
pasaulio stebuklas, t ikra i nustebino. 
Dar kita staigmena buvo, kai pama
čiau šios operos pas ta tymo nuotrau
kas ir po viena parašyta baleto ir ar
tistų orgijos scena. 

Jeigu nebūčiau mač ius i šios 
Verdi operos pas ta tymų, pati
kėčiau tokiu net iksl iu aprašy

mu. Netiesa, kad „Likimo galia" yra 
labai retai s ta toma pasaul iniuose 
operų teatruose. J i yra gana dažnai 
statoma. Kodėl neparašyt i ta ip kaip 
buvo, kad Vilniuje ji nebuvo stato
ma. Pagrindinė Leonoros parti ja nė
ra parašyta vienai solistei, teko ne 
vieną sopraną matyt i , dainuojant 
Leonoros partiją. Šioje operoje nėra 
jokios orgijos scenos. An t r ame veiks
me, miestelio užeigoje, į kurią su
sirenka įvairūs prekiautojai ir stu
dentai, mezzosopranas čigonė Pre-
ziosilla, dainuodama bur ia iš rankų 
jų ateitį, dainuoja ir šoka itališką 
„taranteila". Dažn iaus ia i solistės 
nešoka, tik dainuodamos pasikrai
po. O veiksmo pabaigoje kareivius į 
mūšį palydi su nuotaikingai marši
ruojančiu „Rataplan". 

O kur dingo antrojo veiksmo 
vienuolyno scena? Galbūt gražiau
sia ir dvasiškai paki l iaus ia visos 
operos „Likimo galios" muzika , ku
rioje Verdi išsako religines nuotai
kas. Leonoros ir Padre Guardiano 
duetas, prie kurių vėliau prisijungia 
vienuolių choras. Apie ta i nė vieno 
žodžio. Seniau pastebėjau, kad Mu
zikos baruose vengiami aprašymai 
religinėmis temomis. 

O svetimtaučių pavardžių rašy
mas - apsaugok Aukščiausias! Vo
kiečių kompozitor ius J o h a n n e s 
Brahms tapo Johansas Bramsasas , 
austrų kompozitorius F ranz Schrec-
ker rašomas Francas Šrėker is . Pa
vardžių rašyme yra tokia sumaišt is 
- vienur vardas lietuviškai, pavardė 
originali, arba atvirkščiai . Links
niuočių pavardės ta ip pa t rašomos 
įvairiai. Pvz., Maurice Ravel atlie
kamą kūrinį rašo Maurice'o Rave
lio. Dabart ine lietuvių ka lba ra
šant, pasirink kokį nori variantą. 
Rodos, taip paprasta , parašyt i origi
nalią pavardę ir sk l iaus te l iuose 
pažymėti, kaip ją iš tar t i . Gerai, kad 
tie kompozitoriai yra mirę. Kam pa
tiktų, kad jo asmeniškiausi žodžiai, 

Nukelta i 7 psl. 
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Salė urnai t 
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Tai kasmet inė rudens magija Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje: per sekmadienio popietės tris 

valandas (šį sykį lapkr. 6 d.) veikė ateiti
ninkų surengta tradicinė dailės paroda. Ka
dangi jų veikla susijusi su ateitimi, tai pa
rodos efemeriškas viendieniškumas lyg ir 
taikė į Amžinybę, kurioje laiko trukmė nič 
nieko nereiškia. Rodomi dalykai yra kūri
niai. Pasak filosofo Arvydo Šliogerio, meno 
kūrinys yra daiktas ir jo santykis su žmogu
mi (įterpiu savo skatiką) yra estetiškas. O 
estetinis pojūtis žmonijos istorijoje yra 
įgimtas. Tarkime - amžinas. 

Žodžiu, popietės reginyje buvo ko gra
žaus, originalaus pamatyti. Dalyvavo trys 
skirtingo pobūdžio dailininkės. Viena jų, 
sakyčiau pagrindinė, Nijolė Gruzinskai
tė-Kent, gimusi Kaune ir gyvenanti Valen-
ca, CA, dalyvavo asmeniškai. Jos duktė 
Rima Kent-Steiber, gimusi P. Kalifornijoje 
ir dabar gyvenanti ir dirbanti Reno, Ne-
vada, išstatė su jos darbu surištą kūrybą. Dalia 
Genovaitė Mažeikytė, grafikė ir tapytoja, gimusi 
Rokiškio raj. Roviškėlės vienkiemyje ir gyvenanti 
Vilniuje, eksponavo daugiau nei 20 grafikos dar
bų. 

Vadinu Nijolę Kent pagrindine, nes jos rimti 
trimačiai kūriniai stovėjo ant grindų. Tikrąja žo
džio prasme daiktai: medžio staliukas su marmu
ro kampu, kėdės, didelis medinis skriestuvas, bal
tas alebastro karuselės žirgas, arfą primenanti 
metalo skulptūra „Harmonija". Visi meistriškai iš
baigti dalykai, su dosnia išradingumo ir sąmojo 
doze. Idėjos - nepraradusios trikroviškos naudos. 
Tas eiklus žirgas papuoštų bet kokią erdvią 
patalpą. 0 „Harmonija", savo metalinių vamzdelių 
stygomis, įžambiai šaunanti dangopi, tiktų filhar
monijos fojė. Verta paminėti kėdę, kurios atkaltė
je sumaniai paslėpta Sopulingosios Madonos su 
septyniais kalavijais skulptūrėlė. 

Parodą atidarė Dalilė Polikaitienė, o daili
ninkes vaizdžiai aptarė Violeta Gedgaudienė. Bet, 
kaip dažnai būna, detalės veikiai išdyla smege
nyse. Nijolė Kent savo kūrybinės veiklos duomenų 
neišspausdino jokiame lankstinuke, kas įprasta 
kiekvienoje parodoje. Kuklumas ar neapsižiūrėji

mas? Sužinojau, kad ši dailidės įgūdžio nestoko
jant i skulptorė savo studiją yra įrengusi garaže. 
Apie ją buvo rašoma Lituanus žurnale 1980 me
tais. 

R ima Kent-Steiber bakalaurą dailėje gavo 
Nevada universitete, Reno, 1998 m. Čia 
specializavosi šilkografijos srityje. Dirba 

mišria technika, akvarelėmis, tušu, aliejumi, 
medžio raižyboje, keramikoje, tekstilėje. Kūrinius 
eksponavusi JAV ir svetur. Itin artimas jai gy
vulių stebėjimas ir jų pavaizdavimas piešiniuose 
bei fotografijose. Yra įsitraukusi į veislinių šunų 
auginimo organizacijos veiklą, net pakviesta būti 
nare „The AKC Museum of the dog Artist's Re-
gistry". Jos talentas „pagauti" patrauklių šunų fi
zionomijas buvo ryškus čia iškabintuose portre
tuose. Žiūrovų dėmesį patraukė ir spalvotos „Wes-
t e m Rodeo" nuotraukos - su patraukusia žirgų ir 
kaubojų judesių ekstaze. Gulėjo ir Rimos šilkogra
fijos lakštai. 

Medituoti prie Da
lios Mažeikytės nedide
lio formato daugiaspal
vių kūrinių (jų buvo per 

Dailininkė Ni jo lė Gruzinskaitė-Kent (iš kairės) ir jos 
parodos rengėjos — Dalilė Polikait ienė p i rmin inkė 
bei Raimonda Kont r im ienė. Inos Petokienės nuotr. 

20) reikėtų ilgėliau, vieno pažiūrėjimo neužtektų. 
Tiek čia paslapt ingų reiškinių dermės. Tiek spal
vinės išraiškos. Jos metaforiški vaizdiniai tiesiog 
prašosi pri tariančios muzikos. Žinoma, ne sonatų, 
kaip M. K. Čiurlionio vizijose, bet labiau nerames
nės, ugningesnės melodikos. 

Kaip rašoma tirštai abipus išspausdintame 
lakšte, Dalia Mažeikytė 1963—1968 metais studi
javo grafiką Vilniaus Dailės akademijoje, yra Dai
lininkų sąjungos ir tapytojų sekcijos narė . Gausus 
yra jos personalinių ir grupinių parodų sąrašas, 
ypač svetur: Latvijoje, Lenkijoje, Japonijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje... Išėjau iš ekspromtinės galerijos 
beveik paskut inis . Stebėjausi, kaip sparčiai rengė
jai viską nukabino, sudėjo, išnešiojo, sutvarkė vai
šių stalą. Tiks potvarkis: salė turi ūmai pavirsti 
tuo, kuo buvo. įgg 

Atkelta iš 6 psl. Muzikos barai 

vardas ir pavardė, būtų iškraipytai 
parašyti? Ar patys žurnalistai nepa
galvoja, kaip atrodytų jų pavardės, 
jeigu kiekviena tauta rašytų jų pa
vardes pagal jų kalbos tarimą? 

Tie liaupsinimai yra ne tik Muzi
kos baruose, bet ir kitoje lietuviškoje 
spaudoje. Žurnale Moteris teko skai
tyti pasikalbėjimą su Sigita Stonyte. 
Žurnalistė jos paklausė: „Ar anksti 
supratote, kad turite dievišką bal
są?" Ji atsakė: „Dievišką? Kodėl? 
Balsas kaip balsas". Arba kai į ją 
žurnalistė vis kreipiasi, kaip į prima
doną, ji pastebėdama sakė, kad ge
riau vadinkite mane operos daininin
ke. O viena amerikiečfų operos daini
ninkė pareiškė, kad, jeigu ją kas pa
vadintų primadona, tai būtų įžeidi
mas. Teisingai romėnai sakydavo -
keičiasi laikai ir mes keičiamės juo

se. 
Internete skaičiau. Kad LNOBT 

(Lietuvos nacionalinis operos ir bale
to teatras) išleido naują žurnalą pa
vadinimu Bravissimo. Palikta vieta 
komentarams. Vienas interneto skai
tytojas parašė: „Dar vienas savęs 
liaupsinimo žurnalas". 

Gaila, kad taip rimtai atrodantis 
Muzikos barų žurnalas yra nepatiki
mas, ilgi aprašymai - iki nuobodu
mo, neturintis nuoseklaus pavardžių 
rašymo, nuolatos prasilenkiantis su 
tiesa, taip kaip daugel lietuviškos 
spaudos. Nors ir su tokiais trūku
mais, bet vis tiek įdomu paskaityti, 
pasižiūrėti ir sekti, koks vyksta mu
zikinis gyvenimas dabartinėje Lietu
voje, o, be to, dar dovanai pridėta 
muzikos įrašų plokštelė. g§ 

LZklsfcaftė-Kent „ H a r m o n i j a ' Meta lo skulptūra. 
Inos Petokienės nuotr. 
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„dabar", perkeliamas į šiandienos 
„dabar", kiekvieną kartą, kai žiūro
vų žvilgsnis susiduria su mergaičių 
akimis. „Girl's puzzle" („Mergaitės 
galvosūky"), vėl susiduriame su 
dailininkės užmenama mįsle: mer
gaitės galvosūkis tampa ir mūsų 
galvosūkiu, duodančiu tūkstančius 
atsakymų. 

Jū ra t ė s Weiss tapybos jaus
mingumas, gyvas santykis su žiū
rovu, gamtos būsenų tyrinėjimas 
pratur t ina šiuolaikinę tapybą. 

Lorettos Petrai t is kūriniai 
apima įvairias postmoder-
niąsias tapybos puses: alieji

nė tapyba apjungiama su skaitme
ninės fotografijos panaudojimu: 
„Virsmas laike" — keletas persipi
nančių ne tik tapybinių, bet ir te
matinių sluoksnių sujungia praeitį 
(dvidešimto amžiaus pradžios 
džentelmenai, prezidento Taft rin
kimų ceremonijos paradas, Park 
Street, NY), su dabartimi — iki 
mūsų dienų išlikusius pasta tus , 
„pagražintus" aprūdijusiomis met
al inėmis konstrukcijomis. Seno
vinė nuotrauka, apatinėje paveiks
lo dalyje (Wall Street, NY) — aliu
zija į didžiąją dvidešimtojo am
žiaus Jungtinių Valstijų ekonomi
kos depresiją ir industrinę Ameri
ką, pilkomis, rudomis, niūriomis 
spalvomis iki dabar mums bylo
jančią apie dabartinę „nereprezen-
tacinę" ar depresyvią šalies pusę. 

Tilto motyvas pasikartoja di
desnėje dalyje tapytojos kūrinių: 
„Rytas Čikagoje", kur kasdienė pil
kuma po miesto traukinius laikan
čiais bėgiais, sušvelninama pasteli
nėmis spalvomis, „Geltona nuojau
ta" — su rutinos ir tik vieno kelio 
pasirinkimo galimybe, ką byloja 
taip gerai pažįstamas „one way" 
(vienos krypties eismas) kelio ženk
las, kruopščiai nutapytas darbe. 
JBruklino tiltas" — jau kiek r_o-
mantizuotas, rūke iš t i rpdinant is 
realistinį tikslumą, paliekantis vie
tos žiūrovo fantazijai, darbas. Til
tas, kaip dviejų priešingų dalykų 
jungties simbolis, glaudžiai susijęs 
su ryšio tarp dangaus ir žemės 
įvaizdžiu, arba tiksliau, dailininkės 
darbuose dažniausiai vaizduoja
mos patiltės, pasąmoningai sustip
rina realistiškumo ir neperžengia
mo kasdieniškumo įspūdį. 

Loretta Petraitis sako, jog pir
mas potyris atvykus į JAV — t a 
neafišuojama Amerikos didmiesčių 
pusė su vandens bokštais ant sto
gų, metalinėmis kopėčiomis, ky
lančiomis pastatų fasadais — iki 
šiol įkvepia ją kurti , išreikšti iki 
dabar nepraeinančią nuostabą ir 
pastangas ten įžiūrėti grožį. Tą ge
riausiai charakterizuotų da rbas 
„Čikagos auksinis krantas". 

Manau vienas įdomiausių L. 
Petraitis darbų — „Vėliava", kuria
me vėl pasikartoja iš praei t ies 
žygiuojančių džentelmenų moty

vas , Jungt in ių Amerikos Valstijų 
vėliavos f ragmentas jungiamas su 
„Nepr ik lausomybės deklaracijos" 
dokumento fotokopija, tapybiškas 
potėpis pabrėž ia spalvų žaismą. 
Darbe aiškiai j u n t a m a vieno pir
mųjų postmodernistų Jasper Johns 
į t aka jo įžymios „American Flag" 
(„Amerikos vėliavų" serijos), o taip 
p a t abiejų tapytojų pasir inkimas 
va izduot i p a p r a s t u s , kasdienius 
dalykus, su užslėptu paradoksu ir 
ironija^ 

Darbuose „Nakt is mieste", 
„Kvartetas" ir „Prisiminimai" tapy
toja leidžia sau atsipalaiduoti ir at
skleisti gražesniąją gyvenimo pusę. 

Įvairios Lorettos Petrai t is dar
bų technikos t iek realistinių, tiek 
abstrakčių detal ių jungimas su fo-
tokoliažo elementais , sukuria ypač 
šiuolaikišką tapybinę raišką daili
n inkės darbuose. 

Lorettos ir J ū r a t ė s kūriniai sa
vo kūrybine ka lba atstovauja post-
moderniosios tapybos i š ra i škas . 
Visi abiejų dailininkių tapybos dar
bai, eksponuojami parodoje „Regi
mybė — kaip galimybė būti", su
kur t i j au emigravus iš Lietuvos. 
Tapytojų vidinė būties regimybė 
estet inių išraiškos priemonių dėka, 
atsiskleidžia žiūrovo „dabar": buvi
mo prasmės klausimais pasidalina 
su kiekvienu ieškančiu. W 

Lietuvių kultūros 
institutas Atkelta iš 2 psl. 

Vakarų struktūras taip labai tvirtai užtikrina 
Lietuvos ateities nepriklausomybę. 

Antrasis referentas, Hessen krašto parla
mento narys, buvęs Švietimo ministras Har tmut 
Holzapfel kalbėjo tema: ,,Hessen kraš tas ir 
Lietuva, bendradarbiavimo balansas ir ateities 
perspektyvos". Mat, prieš dešimt metų Hessen ir 
Lietuva pasirašė kultūros mainų sutartį, o šių 
metų vasarą sukaktis buvo paminėta plačiais 
renginiais visame regione. 

Pranešėjas nurodė, kad partnerystė t a rp 
Hessen ir Lietuvos užsimezgė gana atsitiktinai, 
nulėmė faktas, kad su Hessen atsidūrusią 
Vasario 16—oios gimnazija susidarė geri santy
kiai, taip, kad nenorėta draugų ieškoti kur kitur. 
Hessen krašto ir Lietuvos bendradarbiavimas 
išsivystė dviem kryptimis. Viena ekonominė: su
sikūrė Vokiečių — baltiečių prekybos rūmai, o 
Of-fenbach Pramonės ir prekybos rūmai apsiėmė 
remti ir globoti abiejų kraštų ūkines inciatyvas. 

Antroji kryptis — kultūrinė. Čia susidarė ne
mažai ilgalaikių projektų, kaip vokiečių kalbos 
mokytojų siuntimas į Lietuvą, lietuvių teisininkų 
Europos teisės studijos Frankfurto universitete, 
Profesinių mokyklų centro įkūrimas Radvi
liškyje, apskritai profesinių mokyklų bendradar
biavimo tinklo mezgimas, nekalbant jau apie kas
met vykstančius lietuvių muzikų pasirodymus 
Vokietijoje. Nepaisant jvairių sunkumą, susidu
riant su Lietuvos biurokratija, bendradarbiavi

mas bus vystomas ir praplečiamas ateityje. 

Buvęs Užsienio reikalų ministerijos tar
nautojas, dabar Europos Parlamento na
rys Michael Gahler kalbėjo apie Lietuvos 

perspektyvas Europos Sąjungoje, žiūrint iš euro
pietiško taško. Jis paminėjo du aspektus: politinį 
ir ūkinį. J is išreiškė viltį, kad naujai įstoję kraš
tai įneš ir savo patirtį į ES. Kaip kadaise iš 
Prūsijos į Lietuvą buvo nešamos knygos, kurių 
Lietuvoje nebuvo galima spausdinti, taip dabar iš 
Lietuvos turėtų sklisti laisvės dvasia į tuos kai
myninius kraštus, kur ji dar slopinama. Lietuvos 
politinis vaidmuo regione yra matomas, teigė 
pranešėjas. Ūkiniame vystymesi irgi matė tei
giamų ženklų, ypač ekonominis augimas teikia 
daug vilčių, o baimintis, jog su euro įvedimu 
smarkiai kils kainos, nereikia, nes psichologiškai 
Lietuvoje smarkų kainų kilimą nebus galima re
alizuoti. Investicijoms sąlygos bus neblogos, nors 
šešėlinis ūkis vis dar kelia susirūpinimą, manė 
pranešėjas. 

Buvęs ambasadorius ir Užsienio reikalų vi
ceministras, dabar Europos Parlamento narys 
Justas Paleckis pažvelgė į Lietuvos perspektyvas 
Europos Sąjungoje iš lietuviško žvilgsnio. Jis 
trumpai apžvelgęs sunkumus, stojant \ Europos 
struktūras nurodė, kad Baltijos valstybių balso 
Briuselyje kol kas mažai paisoma. Lietuva taip 
pat netapo Rusijos eksperte, į kurios siūlymus 
būtų atsižvelgiama, kaip buvo tikėtasi. Apskritai 
politika Rusijos atžvilgiu formuluojama greičiau 
Berlyne ir Paryžiuje, negu Briuselyje, nes ji yra 
strateginis partneris ir energijos tiekėjas. Lietu
viai laikosi 3 dėsnių: 1. nenorima revoliucinės 
kaitos ES; 2. žmonės apsisprendė už tokią ES, ko

kia ji yra, todėl nenor ima reformų ES ir 3. nenori
ma bet kokių valstybių susigrupavimų ES. Ūkio 
atžvilgiu pranešė jas manė , jog lietuviai greitai 
mokosi, ta ip , kad atsižvelgiant į spartų ūkio au
gimą, Lietuva tu r i realią galimybę pasivyti senes
nes ES valstybes, nors yra ir tokių politikų, kurie 
mano, kad iš E S reikėtų kuo daugiau išmelžti. 

Paskut in is pranešėjas buvo LR ambasado
rius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius. J is kalbėjo 
tema „Lietuva ir Vokietija Europoje — kar tu ar 
šalia viena kitos?" J i s bandė a tsakyt i į klausimą, 
kokie galėtų būt i abiejų valstybių bendri intere
sai, kaip bendro veikimo pagr indas . Per ilgus 
šimtmečius susiklostę abiejų kraš tų santykiai 
galėtų būti a tnauj in t i ir išplėsti . Reikėtų išmokti 
vieni ki tus vėl a t ras t i . Vokietija gali Lietuvai pa
dėti a t ras t i savo „vokiškąjį" ir „europietiškąjį" 
identitetą, tuo t a rpu Lietuva gali padėti Vokie
tijai a t ras t i savo „baltietišką" identitetą. Šiuo 
metu daugiau girdima ka lban t apie „nacionali
nius interesus" negu apie „bendrąją strategiją", 
arba „bendrą planavimą". Reikėtų siekti, kad 
XXI amžiuje abi valstybės ne t ik egzistuotų šalia 
viena kitos, bet veiktų ka r tu . 

Suvažiavimą užbaigė mecosoprano Linda 
Sommerhage ir pianistės Rūtos Rudvalytės kon
certas bei LKI pr iėmimas. 

Sekmadienf LKI nar ia i , Vokietijos LB ir 
Vasario 16—osios gimnazijos kuratorijos valdyba 
aptarė su TMID generaliniu direktoriumi A. Pet
rausku bei Vilniaus miesto savivaldybės Kultū
ros, švietimo ir sporto depar tamento direktoriu
mi A. Šventicku ilgalaikės išeivijos veiklos strate
gijos k laus imus ir kai ku r i a s tolesnės veiklos 
gaires. 
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