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JAV LB Kultūros tarybos
dvidešimt ketvirtoji premijų šventė
D
angumi nurieda vasara, ištuštėja gamta.
Dienos trumpėja ir matyti rudens pradžia.
Rudenį šiame krašte žmonės ruošiasi tra
dicinei šeimos šventei - Padėkos dienai. Graži
tradicija, nes šio krašto žmonės turi būti dėkingi,
gyvendami laimingoje šalyje.
Mes, išeivijos lietuviai, Amerikoje turime sa
vo nusistovėjusių darganotų dienų šviesulių Premijų šventę.
Išeivijos mėgėjų šventė - fenomenalus lietu
vių kultūros reiškinys, prasidėjęs 1980 m. vaisin
gai tebesitęsia iki šių dienų. J u k išeivijoje apčiuo
piame savo kultūros šerdį, svarbiausius tautos
tapatybės bruožus. JAV LB Kultūros taryba rū
pinasi, kad kultūrininko vaidmuo mūsų visuome
nėje vis didėtų ir kad būtų dėmesingai įvertintas.
Šiais metais lapkričio 11 d., šeštadienį, 7 vai.
vak., Lietuvių dailės muziejuje Lemonte, įvyks
24-oji Premijų šventė. Tai darbų įamžinimas, tai
veiklos įvertinimas ir kultūros darbuotojų pager
bimas, tai specialių apdovanojimų įteikimas bei
jų įrašymas į išeivijos kultūros istoriją.
Nuo 1980 m., kai buvo įsteigtos Premijų
šventės, su maža pertrauka, jau buvo pagerbti
116 kultūrininkai. Be jų mūsų išeivijos tautiečiai
neturėtų to dvasinio pasaulio, kurio ilgimės ir
kuriame mes gyvename. J u k mūsų menininkai,
kultūrininkai gyveno ne sau, ne savo artimų
žmonių rateliui, bet visai išeivijai. Galima tik įsi
vaizduoti, kiek tenka įdėti darbo, kantrybės, lai
ko, kūrybingumo, kol mes galime gėrėtis jų dar
bais. Be to, mūsų LB kultūrinis gyvenimas apsi
ribojo lietuviška kūryba; laureatai yra tik lietu

m u n ę Kubiliūtę už ben
viai. Per ilgus išeivijos metus
d r a d a r b i a v i m ą lietuvių
svetur išlaikėme lietuvišką kul
žinias klaidoj e visuome
tūrą, jos papročius, kad išlik
ninėmis, kultūrinėmis
tume lietuviais. Svetimas kraš
bei religinio gyvenimo te
tas nepajėgė išbraukti iš mūsų
momis. Komisiją žurna
kūrėjų pasišventimo ir tautos
listo p r e m i j a i s u d a r ė :
meilės.
pirm. Algimantas Gečys
Šiais metais įvyks jau 2 4 ir n a r i a i - Dalia J a k i e oji Premijų šventė. Premijų me
nė ir V y t a u t a s Volertas.
cenatas - Lietuvių fondas. Svei
T a u t i n i ų šokių mo
kinsime šiuos laureatus:
kytoją l a u r e a t ę Gražiną
Muzikos laureatą Andrių
Reškevičienę už ilgame
Žlabį iš New Haven, CT, jauną,
tę
t a u t i n i ų šokių grupės
puikiai užsirekomendavusį pia
„Aušra" (Omaha) vado
nistą JAV ir Europoje. Komi
vavimą. Komisija — Tau
siją muzikos premijai skirti su
tinių šokių institutas.
darė: pirm. Loreta Venclauskienė ir nariai - Saulė JautoRadijo laureatas Stu
kaitė ir Mindaugas Bielskus.
dija „R" Čikagoje už įvai
r i a p u s i š k a s informaci
Teatro laureatę Giedrę Grišnes, švietėjiškas bei kul
kėnaitę - Gillespie už ilgame
t ū r i n e s radijo l a i d a s .
tę, nuoširdžią veiklą lietuviš
Premiją skyrė JAV LB
kame teatre. Komisiją teatro
Kultūros taryba.
premijai skirti sudarė: pirm.
Julija Dantienė ir nariai - Lilė
JAV LB kultūros ta
Marija Remienė
Jasaitė ir Violeta Drupaitė rybos v a r d u dėkojame
Cole.
premijų mecenatui Lie
tuvių fondui. Taip pat dėkojame vertinimo komi
Dailės laureatę Nomedą Grumadą už auten
sijoms bei patarėjams. Premijų šventė - tai uos
tišką kūrybą. Komisiją dailės premijai skirti su
tas, į kurį suplaukia išeivijos k u l t ū r o s lobiai.
darė: pirm. Laima Apanavičienė ir nariai - Daiva
Karužaitė, Danas Lapkus ir Ramojus MozoliausJAV LB Kultūros tarybos v a r d u nuoširdžiai
kas.
sveikiname šių metų išrinktuosius l a u r e a t u s , k u 
rių nuopelnai šviečia šio Draugo k u l t ū r i n i a m e
Žurnalisto - spaudos darbuotojo laureatę Rapriede. JAV lietuviai ne tik išlaiko lietuvybę už
jūryje, bet savo darbais bei k ū r y b a k u r i a „Lietu
vą pasaulyje".

JAV LB Kultūros taryba rūpinasi, kad kultūrininko
vaidmuo mūsų visuomenėje vis didėtų ir kad būtų
dėmesingai įvertintas

Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

Muzikos premija — naujosios lietuviu bangos atstovui
su įsitikinęs — Andrius Žlabys yra
vienas perspektyviausių mūsų laikų
• i • J muzikų, vertų visokeriopo palaikymo",
—-rašė įžymusis smuikininkas Gidon Kremer,
pridurdamas, kad esąs asmeniškai patyręs „ekstraordinarų" pianisto talentą. Bri šiol Andrius
Žlabys yra smuikininko Gidon Kremer koncertų
dalyvis.
Kas bent kiek pažįsta šiuolaikinių muzikos
atlikėjų pasaulį, supras tokio įvertinimo svarbą.
Tačiau abejoju, ar po JAV plačiai pabirusi lietu-

E

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE
• JAV LB Kultūros tarybos dvidešimt ketvirtoji
premijų šventė • Pirmoji lietuviu keliautoja
• Poetinio Druskininkų rudens auksas ir sidabras
• Nijolė Jankutė — Eilėraščiai
• A|A Elena Kuprevičiūtė - Bergen (1927 - 2006)

vių ateivių dauguma yra girdėjusi ir atsimena
Andriaus Žlabio vardą, —juolab, jo skambinimą
— išskyrus t a s Amerikos vietoves, kuriose Žla
bys besimokydamas gyveno ir buvo kviečiamas
koncertuoti.
Tai suprantama: platus internetu skleidžia
mos informacijos srautas išeivių lietuvišką spau
dą retai tepasiekia. O ir skaitytojai įvairūs — di
džioji jų dauguma gyvena puikaus mėgėjiško cho
rinio dainavimo gausių švenčių prisiminimais
bei Lietuvių operos Čikagoje legenda.
Vis dėlto norisi tikėti, kad tokioje gausioje
naujosios lietuvių bangos bendrijoje pradės sti
prėti poreikiai kitokių veiklos formų, kitokio lie
tuvių meno pasaulio supratimo, kurio niekas
nebeskaldys į dvi — išeivių ir tėvynėje esančių
dalis. Be abejo, teks dėl to atkakliai ir ilgai dis
kutuoti, kad tai įvyktų. Kad rastųsi tam pasi
rengusių ir sugebančių veiksmingą komunika
cinę sistemą kurti žmonių. Tokių sumanių, kad

už tėvynės sienų gyvuotų profesinio muzikavimo
gija ne kiekybės, o kokybine p r a s m e .
Lyg ir utopinės (neįvykdomos svajonės) vedi
ni, 2005 metais menuose pasireiškusio kandida
to ar kandidatės muzikos premijai gauti, suska
tome ieškoti tarp naujos ateivių bangos lietuvių.
Tų, kurie į JAV atvyko mokytis, o pabaigę — sėk
mingai įsiliejo į šios valstybės koncertinį gyveni
mą.
Premijos reikalavimai p a p r a s t i — muzikas
turi gyventi JAV, jo veikla atitikti a u k š t u s profe
sionalumo kriterijus, o laikotarpiu, už kurį bū
siąs vertinamas — konkrečiai p a s i t a r n a u t i lietu
viško meno sklaidai.
Dviejų pirmųjų reikalavimų paaiškinti ne
reikia, trečiasis — abstraktesnis. P u i k u , jei mū
sų tautietis gerai skambina, griežia, šoka ar dai
nuoja, tačiau dar geriau, jei savi (o ir kitatauNukelta j 2 psl.

Muzikos premij

klasę, įgydamas Artisto diplomą (Ar-

Ck

tist Diplomą).

Tačiau svarbiausioji, itin aktyvi
tiek studijų metais, o ir po jų, yra And
r i a u s Žlabio koncertinė veikla. 2001
m. jis debiutuoja kaip solistas su New York
čiai!) imasi platesnių Lietuvos kompozitorių kū
Youth Symphony Orchestra Carnegie Hali, taip
rybos studijų bei atlikimo. Deja, XX a. lietuvių
pat skambina Carnegie Zankel salėje, debiutuoja
profesinė muzika, savo verte visu šimtu procen
Amsterdam Koncertų salėje, kviečiamas daly
tų prilygstanti kitataučių
vauja Menuhin ir
šios srities repertuarui, po
,.-M -m., ».-.mi Zalzburg festivaliuo
pasaulį nepasklido. Kreiva
se, skambina Aust
sis sovietmečio kultūros
rijos
Lockenhaus
veidrodis uoliai savo užduo
Music festivaliuose
tį vykdė. Ypač nuo to nu
(2001, 2002, 2004),
kentėjo Vytauto Bacevi
Kronberg Academy
čiaus (1905-1970) kūrybos
koncertuose (su Yupalikimas, kuris į XX a.
ri Bashmet) Vokie
muzikinio avangardo isto
tijoje. Be to, daly
riją sugrįžta pavėluotai.
vauja kamerinių an
Vis dėlto padėtis gerė
samblių programo
j a — štai 2005 m. Vilniuje
se, yra itin pasižymė
įvyko pianisto ir kompozi
jęs „Kremerata Baltoriaus 100-mečiui paminė
tica" narys bei gar
ti suruoštas, visus Vytauto
saus smuikininko
Bacevičiaus kūrybos žan
Gidon Kremer reči
rus apėmęs koncertų cik
talių pianistas, prieš
las. Jame puikiai pasirodė
metus su juo apkeli
vietiniai lietuvių artistai
avęs Kiniją, Euro
bei svetur, kituose kraštuo
pą, Pietų Ameriką
se gyvenantys tautiečiai.
ir Japoniją, į kurių
Andrius Žlabys
Greta to, tų metų spalio 26
programą buvo įt
d. į 15-ąjį tarptautinį mu
r a u k t a s J. Haidno
zikos festivalį „Gaida" bu
Koncertas smuikui,
vo specialiai įtrauktas tik Vytauto Bacevičiaus
fortepijonui ir orkestrui.
kūrybai skirtas rečitalis. Jį paruošė pianistas
Specialia apybraiža galėtų būti aprašyti And
Andrius Žlabys.
riaus Žlabio r e p e r t u a r a s ir recenzentų teiginiai
Iš'tiesų, minėtas renginys įgijo išskirtinę
apie tai, k a i p sklandžiai, virtuoziškai ir įspūdin
prasmę. Į tėvynę iš Jungtinių Valstijų ir vėl kon
gai pianistas interpretuoja klasikinę muziką,
certuoti sugrįžęs Andrius Žlabys tarsi' atsivežė
kaip įtikinamai atlieka modernią savo kartos
su savimi dalelę tos geografinės ir kultūrinės
kompozitorių kūrybą bei puikų J. S. Bach „Gerai
aplinkos, kurioje prabėgo kūrybingiausi ir tra
temperuoto klavyro" viso ciklo atlikimą „Astrai
giškiausi Vytauto Bacevičiaus gyvenimo metai.
Artistic services" programoje (joje teisę dalyvauti
Jaunam pianistui lyg ir lengviau sekėsi su
laimėjo 2000 metais).
vokti Bacevičiaus muzikoje glūdintį biografijos
Andrius Žlabys yra Vakarų muzikos akade
momentą, įžvelgti kosminės pasaulėjautos šak
mijos festivalio S a n t a B a r b a r a nugalėtojas
nis.
(1998) ir vieno iš penkių pasaulyje labiausiai ver
Andriaus Žlabio koncertas turėjo nepa
tinamų renginių — Cleveland Tarptautinio kon
prastą pasisekimą. Bacevičiaus muzika prabilo
kurso — dalyvis, 2003 metais laimėjęs jame 4-tą
kitaip nei iki šiol tekdavo girdėti ją skambinant.
vietą. Donald Rosenberg konkursą aprašančioje
Ji liejosi jausmingai, lyg būtų skrydžiui atvė
recenzijoje („Thrilling collaborations close comrusi sielą, bet išlikusi grynų spalvų ir tonų. Nė
petition" — The Plain Dealer, Cleveland, OH Aulašelio modernizmo manierų, nė lašelio bravū
gust 10, 2003), daug vietos skirta Andriaus Žla
ros! Andrius Žlabys tąja muzika gyveno, suge
bio pasirodymui. Skambinant Brahms Koncertą
bėdamas jos besiklausančius į save patraukti.
Ypatingą pianisto ir publikos ryšį be išim
čių pabrėžia visi, Andriaus Žlabio koncertus re
cenzuojantys muzikos kritikai. Tad belieka
trumpai prisiminti kai kuriuos neilgos, bet įdo
mios Andriaus Žlabio biografijos momentus.
Jis gimė 1977 m. balandžio 9 d. Vilniuje;
mokėsi ir baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio menų
ių metų JAV LB Kultūros tarybos premija
gimnaziją (1982—1994); specialybės mokytoja
įteikta dailininkei Nomedai Grumadą. Tai
— Laimutė Jakniūnienė. Besimokydamas daly
vieningas komisijos (nariai Daiva Karužaitė,
vavo įvairiuose konkursuose. 1989 — tapo B.
Danas Lapkus, Ramojus Mozoliauskas ir pirmi
Dvariono pianistų konkurso laureatu ir buvo
ninkė Laima Apanavičienė) šios srities premijai
apdovanotas I premija tarptautinio konkurso
skirti nutarimas. Šia proga pakalbinau autorę.
Čekijoje „Virtuosi per musica di pianoforte"; ten
— Kaip s u t i k o t e žinią apie premijos pasky
pat laimėjo absoliučią I vietą (1991), o J. Flerimą?
džinsko atminimui skirtame kamerinių ansam
blių konkurse įgijo diplomą už geriausią pia— Apsidžiaugiau, žinoma. Ir labai ačiū JAV LB
nizmą (1992). Tais pačiais metais jis tapo Tarp
Kultūros tarybai, komisijos nariams už netikėtą
tautinio konkurso Ettingene (Vokietija) diplo
apdovanojimą.
mantu, gavo Lietuvos kultūros fondo stipendiją
bei tapo tarptautinės programos „Naujieji var
— Ar a t s i m e n a t e savo pirmąją parodą?
tai" dalyviu. Tarptautiniame S. Vainiūno jau
— Tai buvo seniai — mano mamos darbovietėje
nųjų pianistų konkurse (1993) apdovanotas I
— Jonavos grūdų bazėje, kur ji dirbo komercijos
premija, įteikiant kvietimą į pianistų meistriš
direktore. Įmonėje vyko Naujųjų metų puota, o aš
kumo kursus Ciuriche (Zuerich).
visas koridoriaus sienas iškabinėjau savo pasteli
niais paveikslėliais. Netgi vietinėje Jonavos spau
Nuo 1994-tų — Andrius Žlabys JAV
doje parašė. Tiksliai nepamenu, kada tai buvo, ro
dos, tada dar neturėjau nė 20 metų.
1994 ir 1995 metais jis laimi Interlochen

fortepijonui su orkestru Nr. 1, palaipsniui atsi
skleidžia Žlabio pianizmo savitumas.

^^

Štai pora rašinio ištraukų

„Kartais atrodo, kad didieji pianistų konkur
sai niekuomet nesibaigs. Net nuaidėjus pasku
tiniam akordui, renginys įsminga į sąmonę kaip
gaivus, žadą užgniaužiantis maratonas. (...)
Kalbant apie nepabaigiamumą, 26-mečio Žlabio
keistai žavinga Brahms kūrinio interpretacija,
beveik tiek pat ilgai užsitęsė, kaip kad 1960-ųjų
pradžioje New York filharmonijoje buvę netikėti
garsiųjų Glenn Gould - Leonard Bernstein dialo
gai. Žlabys išnaudojo kiekvieną galimybę,
skverbdamasis tiesiai į raiškią Brahms gigantiš
kojo veikalo širdį. Šiame išpuoselėtame ir poe
tiškame atlikime pasitaikė akimirkų, kai tėkmė,
regis, čia pat, vietoje ruošėsi sustingti. Tačiau
solistas raiškią dinamikos liniją pabrėždamas,
taip kantriai formą išplėtojo, k a d visi sukaustę
dėmesį tą procesą sekė. Lėtąją dalį pradėjo tyliai,
kaip šnabždesį, o toliau, su santūria aistra frazes
formuodamas, pabaigos link didingai atsivėrė.
Finale atsiskleidė veržlioji Žlabio temperamento
pusė, tačiau ir čia pianistas jį tvirtai suvaldė. Žlabys
j a u t ė orkestrą (...), tad abipusiam ansambliui
pasiekti, regis, jokių pastangų įdėti nereikėjo".
Andrių Žlabį, kaip ir daugelį užsieniuose
studijuojančių ir gyvenančių kolegų, su Lietuva
sieja glaudūs ryšiai. Jis koncertuoja „Sugrįžimo"
festivaliuose, su Lietuvos Nacionaliniu, Lietuvos
Valstybiniu simfoniniais orkestrais, su Lietuvos
kameriniu orkestru, M. K. Čiurlionio Menų gim
nazijos orkestru. Visi Andriaus Žlabio pasirody
mai tėvynėje susilaukia gausios publikos ir ypa
tingai teigiamų recenzijų.
Tačiau svarbu pažymėti, k a d iš JAV, po 2005
metų A n d r i a u s Žlabio rečitalio, pateikusio
įdomią Vytauto Bacevičiaus kūrinių interpretaci
ją, pasekė kitas, ne mažiau svarbus įvykis.
Šių, 2006-ųjų rudenį Lietuvą pasiekė niekur
anksčiau nespausdintų Vytauto Bacevičiaus kū
rinių fortepijonui dvitomis. Jį paruošė Juilliard
mokyklos doktorantas, p i a n i s t a s Gabrielius
Alekna.
Atrodytų, tad imkime ir kurkime išties ta
lentingo XX a. lietuvių kompozitoriaus Vytauto
Bacevičiaus draugiją čia, Amerikoje.
Profesionalų muzikų jėgas sutelkę, suteiktu
me lietuvybės sąvokai naujos prasmės.
Loreta Venciauskas

Skulptūra — mano vaikystės svajonė

S

Menų akademijos (Interlochen Arts Academy)
konkurso premijas. Čia vienerius metus studi
juoja fortepijoną pas Victoria Mushkatkol, kom
poziciją — pas Joseph DeFazio. Po to, mokosi ir
baigia Curtis Muzikos institutą (Curtis Institu
te of Music) — (1996—2000) pas Seymour Lipkin, o 2005 — Cleveland Muzikos institutą (Cleveland Institute of Music), Sergei Babayan

— Kadangi e s a t e nelabai s e n i a i atvykusi iš
Lietuvos, p r i s i s t a t y k i t e mūsų skaitytojams.
— Atvykau į Ameriką 1996 m. vasarą. Lietuvoje
esu baigusi Kauno St. Žuko taikomosios dailės
technikumą, apipavidalinimo specialybę, kur mo
kiausi visko: nuo akademinio piešimo, tapybos iki
fotografijos, mozaikų darymo ir sieninės tapybos.

Po baigimo keletą metų dirbau vyr. dailininke Jo
navos cheminės gamyklos „Azotas" Kultūros rū
muose. Kūriau ir dariau scenografijas įvairiems
renginiams bei liaudies teatro spektakliams. Už
vieną darbą — geriausią scenografiją tų metų Lie
tuvos liaudies teatrų pastatymuose, esu gavusi
„Auksinio Amūro" apdovanojimą. Vėliau supra
tau, kad mano žinios apie meną nepakankamos,
tad įstojau į Kauno dailės institutą studijuoti ar
chitektūros. Mokiausi vakariniame skyriuje, nes
tada jau turėjau butą, už kurį reikėjo mokėti įna
šus (paskolą). Po 3-jų mokslo metų mane pastebė
jo Jonavos vyr. architektas ir pakvietė dirbti į Jo
navos savivaldybės architektų grupę. Pradžia bu
vo labai sunki, nes neturėjau jokių architektūros
praktikos pagrindų, bet po poros metų jau gau
davau įdomesnių užsakymų: suprojektavau kavi
nę Jonavos centre, dariau rekonstrukciją — bu
vusį kino teatrą reikėjo paversti modernia par
duotuve. Buvo įdomu. Bet staiga —„Žalia korte
lė", Amerika, proga pamatyti pasaulį. Norėjau ir
čia pamėginti savo laimę.
— Jūsų darbus matome daugelyje parodų.
Kada ir kaip įsijungėte f m e n i n į gyvenimą
Amerikoje?
— Parodose pradėjau dalyvauti palyginti nese
niai. Anksčiau nežinojau kelio kaip tai padaryti —
buvau viena kaip pirštas, jokių giminių ar pažįs-
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tarnų. O jungtis į meninį gyvenimą Amerikoje
pradėjau nuo pat pirmų savaičių, kai čia atvažia
vau. Tik atvykus įsidarbinau vienoje kirpyklėlė
je, o likusį laiką kažką piešdavau, tapydavau ir
nešiojau po įvairias galerijas, kurias surasdavau,
bevaikštinėdama po „Downtown". Dabar juo
kinga prisiminti, juk ir kalbos visai nemokėjau.
Žinoma, galerininkai visur purtydavo galvą.
Po keleto metų gyvenimo Amerikoje staiga
pradėjau kurti skulptūras — kažkada, vaikystė
je, būti skulptore buvo mano svajonė. 2000 m.
sukūriau pirmą savo skulptūrą. Ir nuo to laiko,
vos suradus laisvą minutę, dirbau ta linkme. Net
jei iš pažįstamų kas užsukdavo paplepėti, neiš
leisdavau iš rankų savo kūrybos. Taip per pus
metį padariau nemažai darbų. Norėjosi juos kaž
kam parodyti, reikėjo ieškoti, kur galėčiau savo
darbus eksponuoti. Galerijos tebebuvo utopinė
svajonė, bet pradėjau dalyvauti Gatvės meno fes
tivaliuose. Taip po truputį, po truputį atsirado
žmonių, norinčių eksponuoti mano darbus savo
galerijose ir parduotuvėse. Žinoma, tai buvo nedidžiulės ekspozicijos, bet vis tiek pradžia.
Po to įstojau į Čikagos dailininkų koaliciją. Iš
koalicijos leidžiamo laikraštuko sužinau, k u r ir
kada vyksta įvairiausios parodos, kam galiu siųs
ti savo informaciją, jei noriu jose dalyvauti.
— Ar lengva į svetimą kraštą a t v a ž i a v u 
siam dailininkui kurti? Jūsų manymu (žvel
giant iš toliau), ar yra „lietuviška d a i l ė s
mokykla"?
— Kur kurti man nėra jokio skirtumo — svarbu
kurti. „Lietuviška dailės mokykla", manau (esu
tuo įsitikinusi), yra. Tai daug ramesnis ir subti
lesnis menas, palyginus bent jau su amerikiečių
(jokiu būdu ne visas jų menas, tik duominuojanti
dauguma), kur viskas rėkia ir bando atkreipti į
save dėmesį ir spalvom, ir siužetu.
— Moterų skulptorių n ė r a daug. Kodėl J ū s
pasirinkote skulptūrą?
— Jau minėjau, kad tai — mano vaikystės sva
jonė. Man patinka kurti erdvėje, plokštumoje lyg
ir per maža vietos.
— Girdėjau, kad esate pelniusi ir a m e r i 
kiečiu apdovanojimą. Kas tai per apdova
nojimai ir už ką?
— Tai daugiausia Gatvės meno festivalių ap
dovanojimai. Daugmaž kas antrame iš jų juos
gaudavau. (Jau pora metų, kai juose nedalyvauju
— brangiai kainuoja ir neatsiperka, mat nega
minu komercinio meno parduoti). Dar esu gavusi
2004 m. Čikagos kultūros centro premiją (2004
Community Arts Assistance program; Chicago
Department of Cultural Affairs), kad už ją galė
čiau pasidaryti profesionalų „portfolio", kuris
kainuoja nemažus pinigus.
— Jūsų darbuose dominuoja m o t e r y s . Ko
dėl?
— Net nežinau ką pasakyti — man gražu.
— Kur gimsta idėjos?
— Idėjos, idėjos... Jos „skraido ore kaip ir pini
gai" — reikia tik pagauti. Dažniausiai idėjos atei
na bedirbant. Ir jų daugėja, daugėja, net nežinai,
kurią iš jų pritaikyti pradėtam darbui. Kuo dau
giau dirbi, tuo daugiau idėjų. Kažkaip ir negalvo
ju apie idėją kaip apie „kažką tokio", svarbiausia
— kūrybos procesas.
— J ū s ų darbai atlikti |vairia t e c h n i k a .
Kartais jie neįprasti, padaryti tarsi visai
n e iš „skulptūrinių" medžiagų. Kaip gims
ta tie d a r b a i , k a s nulemia medžiagos pasi
rinkimą?
— Taip, aš savo skulptūrų neįsivaizduoju iškaltų
iš akmens ar išlietų iš kokio metalo. Maniškės
labai lengvos (bet Uio pačiu ir tvirtos). Pagrindą
sudaro „papje masche" kevalas, kurio paviršių
vėliau apdirbu natūraliom, maloniom pirštais
liesti medžiagom. Tai man kaip meditacija — sė
di, klijuoji pagaliuką prie pagaliuko (dantų
krapštukai) ar virvelę prie virvelės. Man patinka
išgauti ritmiką iš daugybės vienodų dalelių.
— Jūs ne tik kūrėja, bet ir gera organiza
torė, rodote žiūrovams n e tik s a v o d a r b u s .
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b e t d a r o t e g r u p i n e s pa
rodas,
pasikviesdama
kitus lietuvius menini
n k u s . Kodėl J ū s tai da
rote? J u k d a u g p a p r a s
čiau būtą organizuoti
savo a s m e n i n ę parodą?
— Žinoma, savo asmeninę
parodą organizuoti daug
paprasčiau, bet grupines —
žymiai linksmiau. Be to,
tarp mūsų yra labai daug
gabių menininkų, kurie sto
koja iniciatyvos, kol nebak
steli šonan.
Iš tiesų liūdna žiūrėti į
meną amerikietiškose gale
rijose — tokia beskonybė
daugelyje iš jų, svarbu tik
atkreipti dėmesį, o estetinis
pasigėrėjimas — paskutinė
je vietoje. (Aš kalbu apie me
ną, ne apie amatus. Ameri
koje jie labai tvarkingi.)
Tad ir pagalvojau, kad,
pasitaikius progai, reikėtų
parodyti amerikiečiams ir
kitiems, kaip mes, lietuviai,
mokam gražiai ir subtiliai
dirbti.
Tokia proga pasitaikė
šių metų pradžioje „Hull House" meno centro pa
talpose, kita proga — vasarą graikų rajone. Tad
nusprendžiau to nepraleisti.
— P a t i k o J ū s ų suorganizuota p a r o d a ame
r i k i e č i u galerijoje „Hull House" m e n o cen
t r o p a t a l p o s e . Tai b u v o n e tik l i e t u v i ų dai
l i n i n k u p r i s t a t y m a s amerikiečių visuome
nei. Atidarymas t a p o tikra lietuviška švente
— lietuvių dailininkai, lietuvių liaudies
muzika, tautiniai drabužiai. Kaip J u m s kilo
m i n t i s suorganizuoti tokią lietuvišką šven
tę, k o k i e m e n i n i n k a i joje dalyvavo?
— Iš dalies jau minėjau, kodėl visa tai darau, or
ganizuoju. Be to, galvoju — kai mūsų daug ir vie
noje vietoje, gal greičiau galime atkreipti meno
mėgėjų ir žinovų dėmesį.
Čia dalyvavo mano pažįstami, kolegos ir drau
gai, tie, kurie, mano nuomone, panašiai žiūri į kū
rybą kaip ir aš, ir dirbantys su natūraliom medžia
gom, nenaudojantys, kaip dabar madinga, skait-

Nomeda Grumadą

meninės technikos, neieškantys greitų ir pigių
efektų. Tai: Aušrinė Kerr (oda), Irena Saparnienė
(batika), Vidas Zimkus (medis/mišri technika), Al
gis Žukas (juodai/balta fotografija) ir aš (skulptū
ra/mišri technika).
— Kaip Jūs manote, ar neseniai iš Lietuvos
atvykę dailininkai ras Amerikos žemėje sa
v o nišą, juk konkurencija labai didelė? Ir,
J ū s ų nuomone, kiek dailininkui svarbu ap
linka, kurioje jis dirba, kuria?
— Čia tik noro ir pasiaukojimo reikalas, o kon
kurencija — labai sveikas dalykas. Dėl aplinkos —
tai kiekvieno žmogaus reikalas. Tinginys, kad ir
vadindamas save menininku, visada randa prie
kaištų aplinkai bei aplinkybėms, o tikras meni
ninkas kuria, nes tiesiog negali nekurti.
A č i ū už pokalb|.
Kalbėjosi Laima Apanavičienė

Žurnalisto premija — Ramunei Kubiliūtei

R

a m u n ė Kubiliūtė gi
mai leidžia, toliau dirba lietu
mė Montrealyje, Ka
višką darbą — šoka lietuvių
nadoje, vyriausias
tautinius šokius „Grandies"
keturių Karolinos (Luko
ansamblyje, yra org. „Vaiko
vartai į mokslą" valdybos bei
šiūtės) ir Petro Kubilių vai
tarybos narė (tinklalapio re
kas. Šeima persikėlė gy
daktorė) ir priklauso ateitinin
venti į Čikagą, kai Ramunė
kams. Rašo į spaudą, kur ir
dar buvo pradžios mokyklo
kaip gali, ypač aprašant įvy
je.
kius ir renginius, kuriuose pa
Nuo pat jaunystės Ra
ti dalyvavo, ar kuriuos padėjo
munė, kaip ir kiti jos kar
rengti. Ji yra maloniai nuste
tos išeivijos vaikai, lankė
binta, kad pasiseka užmegzti
lituanistinę mokyklą, daly
ir palaikyti nuolatinius elek
vavo skautų ir ateitininkų
troninius ryšius su įvairių
veikloje, šoko tautinius šo
(daugiausia išeivijos) laikraš
kius, važiavo į jaunimo sto
čių ir žurnalų redakcijomis,
vyklas ir kongresus. Tokiu
Ramunė
Kubiliūtė
siunčiant žinutes, straipsnius
būdu prasidėjo jos lietuviš
ar šiaip apsikeičiant trumpais
ka veikla. Ji apsiėmė ar bu
komentarais. Stengiasi siųsti skirtingus net to
vo į t r a u k t a į įvairias korespondentės pareigas,
paties renginio ar projekto aprašymus į įvairią
lietuviškų mokyklų ir organizacijų laikraštėlių
periodiką, pritaikant straipsnį to leidinio skaity
redakcijas. Lankė Lietuvių žurnalistų Čikagos
tojams. Rašė ir rašo lietuvių ir anglų periodikoje
skyriaus rengiamus kurselius jauniems kore
Šiaurės Amerikoje (Ateitis, Skautų aidas, Pa
spondentams, vėliau buvo Draugo kultūrinio
saulio lietuvis, Draugas, Amerikos lietuvis, Dar
priedo, tuo metu leidžiamo akademinio (studen
bininkas, Dirva, Bridges). Keli straipsniai buvo
tų) mėnesinio puslapio, redaktorė.
išspausdinti
ir Lietuvoje (XXI amžiuje, Ateityje,
Ramunė turi magistro laipsnį iš žurnalistikai
bernardinai.lt) ir vieną kartą straipsnis sėkmingiminingos srities — bibliotekininkystės, ir jau
daugelį metų dirba savo srityje universitetų me
dicinos bibliotekose. Kiek profesiniai įsipareigojiNukelta į 4 psl.
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Žurnalisto premija
Atkelta iš 3 psl.
gai pateko į Australijoje leidžiamą
Lithuanian
Papers. Jos paruošti tekstai talpinti org. „Vaiko
vartai į mokslą" ir Siaurės Amerikos ateitininkų
tinklalapiuose.
Kaip Ramunė apibūdintų save?
Nesu romanų rašytoja. Iš profesijos, ir, ma
tyt, iš charakterio, e s u asmuo, kuris mėgsta
kaupti informaciją ir ją skleisti bei ja dalintis.
Renginių ar projektų aprašymas, tinklalapiuose
vietės teksto paruošimo ciklas nuo pradžios iki
galo užima nemažai laisvalaikio. Tačiau t a m e
procese jaučiu pasitenkinimą, paruošiant, išdės
tant ir užfiksuojant informaciją, kuria noriu
pasidalinti, o ciklo pabaigoje — yra malonumas
matyti savo išspausdintus straipsnius laikrašty
je, žurnale ar tinklalapyje. Smagu, žinoma, kai
skaitytojai (ar redakcija) kaip nors reaguoja į ko
kį straipsnį.
R.K
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bergis, S. Lozoraitis, A. Šleževičius, K. Bobelis, ki
ti politikai, diplomatai, menininkai, sportininkai.
Būta - kas be ko - ir visokių nutikimų, kurie sa
vaip mus užgrūdino ir kuriuos dabar jau galime
pasakoti kaip anekdotus. Tarkim, kaip studijoje
elektra dingo, ir kolegos atnešė žibintuvėlį - kad
nors ką matytume, ar kaip užstrigom kelyje, ir
laidą teko pradėti mobiliuoju telefonu, pasakojant
apie ką tik mūsų akyse įvykusią avariją...
Kai atsisuki akimirkai atgal - nelengvas, bet
įdomus kelias, nueitas kartu su Lietuva. Visas is
torijas galima būtų sudėti į knygą. Tačiau kol kas
kviečiame Illinois, Indiana, Michigan, Iowa bei
Wisconsin valstijų lietuvius klausytis „Studijos
R" darbo dienomis, 4 vai. p. p., Čikagos laiku,
1080 AM banga, o kitur gyvenančius — inter
netu www.laikas.com

Teatro
premijos laureatė

Ramunė ir Raimundas Lapai

Tautiniu šokiu
premijos laureatė

JAV LB Kultūros
tarybos premija
Radijo laidai
lausytojai žino, kaip „Studija R" prasi
dėjo, kaip gimė „Rytmečio ekspresas" žinių iš Lietuvos ir apie Lietuvą radijo
laida, skirta išeivijos lietuviams. Pradėjome šį
projektą 1990-ųjų pabaigoje, Lietuvai žengiant
pirmuosius atkurtos nepriklausomybės žings
nius. Čia, Amerikoje, žinių apie tai, kas vyksta
Lietuvoje beveik nebuvo - mes tapom pirmuoju
ir ilgą laiką vieninteliu kasdieniu tokių žinių šal
tiniu.
Per visą ši laiką - nuo 1990-ųjų iki dabar keitėsi radijo stotys ir laikas, laidų trukmė ir
pavadinimai. Keitėsi veidai, žinių gavimo ir per
davimo būdai - nuo teletaipo, fakso ir telefono
iki kompiuterio. Nesikeitė tik viena - mūsų dė
mesys Lietuvai. Laidų pavadinimų suskaičiuotu
me net 12, ilgiausiai gyvavo Rytmečio ekspresas"
(iki 1995), „Vairas" (1991 - 1996) ir „Studija R"
(nuo 1996). Pabuvojome net 6 stotyse... Bendra
darbių visų neišvardinsim, tačiau norėtume pa
minėti pirmuosius - tai politologas Aleksandras
Štromas, parlamentaras ir filosofas Romualdas
Ozolas bei žurnalistas Vitalius Zaikauskas. Iš ki
tų žinomų vardų - B. Raila, T. Venclova, J.
Šmulkštys, A. Krupavičius, L. Donskis, J. Tu
melis, V Grybauskas, R. Juknevičienė, D. Kut
raitė ir daugelis kitų.
Būta daug garbingų svečių, daug įdomių
pašnekovų: studijoje n e kartą lankėsi dabartinis
Lietuvos prezidentas V Adamkus, prof. V Lands
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Giedrė Griškėnaitė-Gillespie

J

K

Gražina Reškevičienė

J

AV LB Kultūros tarybos 2006-ųjų metų
Tautinių šokių premija paskirta Gražinai
Reškevičienei, tautinių šokių vieneto , Auš
ra" įkūrėjai ir vadovei, gyvenančiai Omaha, NE.
Gražina Kavaliauskaitė (Kovaitė) iš Lietuvos
su tėvais ir trimis sesutėmis pasitraukė Antrojo
pasaulinio karo metu. Pasibaigus karui, gyveno
pabėgėlių stovykloje, kur ji lankė mokyklą ir įsto
jo į lietuvių skaučių organizaciją.
Prasidėjus didžiajai emigracijos bangai, Gra
žinos tėvai su šeima atvyko į JAV ir apsistojo
Omaha mieste, Nebraska valstijoje. Čia Gražina
baigė šv. Antano pradžios mokyklą, South High
gimnaziją ir lankė Nebraska universitetą Lincoln
mieste. Čia ji taip pat ištekėjo už Albino Reškevičiaus. Vienuolika metų vadovavo „Neries"
skaučių t u n t u i , vaidino Omaha scenos mėgėjų
būrelyje. 1971 m., kartu su Laimute
Antanėliene, subūrė tautinių šokių
grupę „Aušra" ir jai vadovavo 35
metus. Grupė atlikdavo programą
ne tik lietuvių šventėse, bet daly
vaudavo ir kitų tautų festivaliuose,
gastrolėse. „Aušra" dalyvavo beveik
visose tautinių šokių šventėse — su
jaunių, vaikų, studentų ir veteranų
šokėjais. Taip pat Denver, CO, Los
Angeles, CA vykusiose Lietuvių die
nose, čekų festivalyje Clarkson, NE.
Omahos miesto mugėje net 11 metų
kasmet atliko programą ir buvo mu
gės lankytojų labai palankiai įverti
nama.
Gražina Reškevičienė lietuvių
tautiniams šokiams skyrė nemažą
savo gyvenimo dalį: juos šokdama,
mokydama ir su jais supažindinda
ma kitataučius.

Ro^ua'das Ozo'as. Pa^u^e >r Raimundas Ma^us Laoa'.

G.R.

AV LB Kultūros tarybos šiemetinė Teatro
premijos laureatė y r a Giedrė Griškėnaitė —
Gillespie, kuri lietuviškoje scenoje darbuo
jasi nuo 1990 m. Anksčiau y r a dalyvavusi keliuose
Loyola universiteto pastatymuose. Nuo 1993 m.
Harold Washington kolegijoje lankė dramos stu
dijas. Studijuodama vaidybos meną, ji ypač do
mėjosi Stanislavskio metodu ir stengėsi įsisa
vinti jo principus.
Į lietuvišką sceną Giedrė išėjo su „Vaidilu
tės" teatru (vadovė Ona Šulaitienė) 1990 metais.
Pirmasis spektaklis buvo Keturakio „Amerika
pirtyje", kuriame ji atliko Agotos rolę. Po to,
1992 m., dalyvavo Povilo Gaidžio režisuotame
spektaklyje „Patriotai" (atliko Onos rolę).
Kartu su Harold Washington koledžo „Loop
Players" Giedrė dalyvavo dviejuose spektakliuo
se: „In White America" (1993) ir „You Can't Ta
ke It with You" (1999). Abu spektaklius režisa
vo Sydney Daniels, su k u r i u o ji vėliau studijavo
dramą, taip pat l a n k y d a m a vaidybos ir režisū
ros kursus.
Į lietuviškąją sceną Giedrė Gillespie vėl grį
žo per „Žaltvykslės" teatrą. Su režisiere Audre
Budryte vaidino spektakliuose „Tuščios pastan
gos" (1999), „Blinkuvos poeto p a g e r b i m a s "
(2000), „Kaimynas" (2000). Su režisiere Ilona
Čiapaite: „Trys mylimos" (2002), „Kampelis"
(2004), „Palanga" (2005), „Gyveno kartą senelis
ir senelė" (2006).
2004 metais Čikagoje JAV LB Kultūros ta
rybos ruoštame Teatro festivalyje laimėjo žyme
nį kaip geriausia antrinės rolės aktorė spektak
lyje „Kaimynas".
Tačiau Giedrės Gillespie scenos veikla neap
siriboja vien teatru. J i n u o 2000 m. priklauso
„Dainavos" ansambliui (vad. muz. Darius Polikaitis), yra skaičiusi ar deklamavusi poeziją tiek
„Dainavos" ruoštame koncerte, tiek kalėdiniuo
se koncertuose, ruoštuose Lemont, IL. Nuo 2006
m. vasaros Giedrė talkina Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje.
G.G.

JAV lietuviai ne tik
išlaiko lietuvybę

užjūryje,

bet savo darbais bei
kūryba kuria
„Lietuvą pasaulyje".
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Pirmoji lietuvių keliautoja
UBERTAS KLIMKA

ietuva - nedidelis lygumų
kraštas. Tačiau lietuvio dvasiai
ir iš čia veriasi platūs horizon
tai, siekiantys pačius atokiausius
Žemės rutulio kampelius. Praeityje
turėjome iš savojo krašto garsių ke
liautojų, iš esmės papildžiusių geo
grafines žinias. Turime ir šiandien
didžiavyrių, garsinančių Lietuvos
vardą pasaulyje įspūdingomis kelio
nėmis, įkopimais į aukščiausias že
mynų viršukalnes.
Kaip iš pirmojo žvilgsnio nepa
sirodytų keista, žmogus savo lopšį gimtąją planetą nebuvo nuodugniai
ištyrinėjęs dar ir XX amžiaus pra
džioje. Mokslo pasauliui daugelis Že
mės vietų tebebuvo „terra incognita". Ne tik geografiškai, betgi ir
antropologiškai: nežinota atokesnėse
vietose gyvenančių tautų istorijos,
etnografijos, kultūros. Maža ištyri
nėti, - rezultatus privalu pateikti vi
suomenei, kad jie taptų kolektyvinės
sąmonės savastimi.
Šiemet sukako 125 metai, kai
Sakių apskrityje, Griškabūdžio vals
čiuje Panenupiuose gimė Julė Pra
naitytė. Prieš pat I pasaulinį karą,
1914-siais, Amerikoje, Philadelphijoje, buvo išleista jos 370 puslapių kny
ga Iš kelionės po Europą ir Aziją. Da
bar tai didelė bibliografinė retenybė.
Knygos autorė gali būti laikoma
pirmąja Lietuvos keliautoja ir pirmo
sios kelionių knygos lietuvių kalba
autore. Gi keliauti pradėjo anksti:
gimnaziją lankė Peterburge, studi
javo Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Nuo
1902-ųjų metų, po sužadėtinio Prano
Vaičaičio mirties, gyveno Amerikoje.
Kunigui Antanui Milukui padėjo
leisti žurnalą Žvaigždė; buvo ilgame
tė jo redaktorė. O kaipgi atsidūrė
Azijos širdyje? Kelionių knygos pra
tarmėje J. Pranaitytė rašo (kalba ne
taisyta):
„Kiekvienas bent mažumą ap
šviestas žmogus žino iš Geografijos
rankvedžio, kur yra Turkestanas,
Buchara, Kaspija, Kaukazo kalnai ir
tt. Bet koki ten žmonių papročiai, gy
venimo sąlygos, moralis ir medžia
giškas žmonių stovis, to viso veltui
jieškosime pedagogijos rankvedžiuose. Kad dapildžius nedateklius, kitų
tautų mokslinčiai aukoja daug savo
laiko ir turto svetimų šalių ištyri
mams ir ką plačiausiems jų aprašy
mams. Mūs gi literatūra,... žinia, kol
kas negali lyginties su svetimų auto
rių tvariniais. Daug da mums trūks
ta reikalingiausių mokslo vadovėlių,
o ką čia tesvajoti apie tolimas šalis!"
Į nuotykingą kelionę Pranaičių
Julė "išsiruošė apie dešimtuosius XX
amžiaus metus. Per Prancūziją, Bel
giją, Vokietiją, Lietuvą, Maskvą trau
kiniu pasiekė Taškentą, tuomet va
dintą Turkestano sostine. Ten misi
jose darbavosi jos brolis kunigas Jus
tinas Pranaitis. Įdomios autorės su
rinktos žinios apie tolimame krašte
gyvenančius tautiečius, katalikų pa
rapijos veiklą. Taškento senamiestis
- tarsi iš Tūkstančio ir vienos nakties
pasakų. Siaurutės gatvelės, kuriomis
linguoja pabalnoti kupranugariai,
dvirates arbas traukia asiliukai. O
vietinių žmonių, kuriuos autorė va
dina sartais, aprėdų spalvingumas!
O ypač per šventes; Julė taip rašo:

Šiemet sukako 125 metai, kai Sakių apskrityje, Griškabūdžio valsčiuje Panenupiuose gimė Julė Pranaitytė.
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„In pilnus žiburių parkus suplaukia
jų aibiai pasirėdžiusių įvairiausio da
žo šilko balakonais, perjuostais dide
lėmis šilko skaromis. Ant viršugalvio
žybčioja auksu išsiuvinėtos kepuriukės 'tibiteika', aplinkui kurias susuk
tas į turbaną balto muslino kartais 30
mastų ilgio audimas. Juo kuris tur
tingesnis, tuo tie galvos papuošalai
puikesni". Tik moterys savo veidus
jau nuo mergaitiško amžiaus turi
slėpti po parandžomis - juodo ašuto
tinkleliais.
Ir kas dar nustebino keliautoją:
ogi parduotuvių ir dirbtuvių durys
niekada nerakinamos. Ir štai kodėl:
„nors sartai jau nuo 1866 metų po ru
sų valdžia gyvuoja, tečiaus savi įsta
tymai drūčiau užlaikomi negu caro.
Sugautam vagiui vietinių teismas lie
pia nukirsti ausį, antrą kartą ranką,
o trečią kartą galvą".
Patiko J. Pranaitytei ir naujasis
Taškentas su plačiomis gatvėmis, išti
sai apsodintomis ūksmingais me
džiais. Dienoraštyje pažymėjo: „Ir
švara visur pavyzdinga". Tik pašiur
pino, kad prie vandens, netgi mau
dyklėse, pilna žalčių...
Senoji Vidurinės Azijos sostinė Samarkandas. Autorė savo apsilan
kymo ten Įspūdžius perpina su istori
nėmis žiniomis apie Tamerlano užka
riavimus, jo valstybės galią. Ir apie vi
duramžių arabų mokslo pasiekimus.
Miestas gražiausiai atsiskleidžia nuo
Ulugbeko medresės viršaus: „Vargas
buvo užkopti per griūvančią, aukštą
akmens sieną, bet nesulygintinai
daugiau prisikamavome belipdami
stačiais, retais, siauryčiais, kaip kur
iširusiais besisukančiais, kaip virvu
tė, akmens laiptais..." - rašo autorė.

Tačiau prieš akis atsivėręs visas
senosios sostinės ir jos apylinkių gro
žis atpirko patirtą vargą.

P

rieštaringus įspūdžius Julei
Pranaitytei paliko Buchara.
Nors čia irgi nemažai istorinių
paminklų, puošnių mečečių ir medresių, bet mieste labai nešvaru. Jos
tekste netgi toks palyginimas: „Ne
švarumas aršesnis, neg Šakiuose mu
gės metu". Europiečiai, o juolab mo
terys keliautojos, dar labai reti svečiai
Bucharoje. Visi su nuostaba žiūri,
kalbina.... Įdomiausi yra, anot auto
rės, vietiniai turgūs: „Bucharos bazarai savo įvairumu pereina visas kitas
Vidurinėj Azijoj prekyvietes. Krautu
vėlės mažytės, bet jose visko, ko tik
prireikia, galima gauti. Čia po akių
dirba auksoriai visokius žibučius iš
aukso, sidabro ir misingio". Žmonės
dėvi ilgus chalatus, bet gražesnius
negu Taškente ar Samarkande. „Mat
buchariečiai nuo žilos senovės supra
tę šilko vabalėlių vertę, pradėjo juos
pas save auginti ir iš jų kuodelių iš
dirbinėti puikiausius audinius".
Tolimesnis pasiryžėlės keliauto
jos maršrutas ėjo į Chivą, tada per
Cardžou Į Mervos oazę, Ašchabadą.
Per Kizilarvatą Julė pasiekė Krasnovodską; ten sėdo į laivą plaukti i Ba
ku. Pirmieji įspūdžiai tokie: „Už kelių
viorstų iki Baku oras dvokia nafta.
Net jūros vanduo palei miestą apsivė
lęs riebia, tamsia grietine. Šimtai juo
dų petroleum'o šulinių, lyg pyramydos, tiesiasi abiem miesto šonais Kas
pijos lėkštose atkrantėse".
Apsilankiusi Armėnijoje, su užuo
jauta ir skausmu rašo apie armėnus
ištikusį, Turkijos valdžios sukursty

tą, genocidą. Gražiausi įspūdžiai apie
Kaukazo gamtą - keliaujant Gruzinų
karo keliu, - iš t e n gali „pamatyt
Kaukazo kalnų grandijozę didybę, jų
grožę, typiškus padebesių gyventojus
ir oro bei gaivalų įvairybes". Julei pa
tinka, kad „visi tie gyventojai beveik
be išimties dėvi savo tautiškuosius
parėdus, kuriuos jie, regis, didei bran
gina, jais didžiuojasi ir jokiu būdu
nenorėtų vispasaulinėmis madomis
pakeisti. Gruzinų aprėdalas ypač turi
daug savyje vaizdingumo". Tik ke
liautoja supeikia, k a m gi Tbilisio par
ke stovinti Jėzaus statula aprengta
gruziniškais rūbais... Maža to, visi
vietiniai tvirtai įsitikinę, kad Dievo
Sūnus taip dėvėjęs, kada jis šiame pa
saulyje gyveno.
Autorės žiniomis, Tbilisyje tuo
met gyveno ar ne trys - keturi tūks
tančiai lietuvių. Malonu taip toli su
tikti tautiečių... Keliautoja dar apsi
lankė čečėnų ir ingušų kaimuose,
tada per Vladikaukazą, Beslaną, Ros
tovą prie Dono, Maskvą ir Peterbur
gą pasiekė Kauną. Grįžusi į Ameri
ką, parašė kelionių knygą su tokiais
autentiškais egzotiškų kraštų įspū
džiais. Vaizdingus aprašymus dar la
biau pagyvina nuotraukos, kurių yra
Įdėta per šimtą. Kai kurių jų etno
grafinė ir istorinė vertė neabejoti
na.
Vėliau J. P r a n a i t y t ė dar yra išlei
dusi knygų - apie apsilankymą ne
priklausomoje Lietuvoje 1928 m. ir
Laiškus iš Ispanijos - 1932 m. Mirė
spaudos darbštuolė Philadelphijoje
1944 sausio 29 d. Vertėtų garsiųjų
mūsų keliautojų knygas sudėti į an, tologinę seriją. Tesugrįžta jų žygių, jų
pažinimo troškulio atmintis! •
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Tomas Taškauskas šį paltą su užrašu pelnė Vilniaus pedagoginio universiteto Poezijos pavasari.

Poetinio Druskininkų
rudens auksas ir sidabras
RIČARDAS ŠILEIKA
'tarptautinis literatūros festi
valis Poetinis D r u s k i n i n k ų
.ruduo (PDR) vėl buvo iškėlęs
savo vėliavą. Kaip ir visi pastarųjų rudenų festiva
liai, savo dalyvių ir svečių skaičiumi niekaip nebeįtelpantis į šimtą. Vien užsienio poetų ir poečių at
vyko septyniolika. Iš Švedijos, Vokietijos, Škotijos,
Maltos, Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Norvegijos,
Lenkijos, Velso, Čilės, Airijos, Danijos ir Jungtinių
Amerikos Valstijų.
Generalinis festivalio vadovas Kornelijus Pla
telis įžangoje sakė: „Pernai baigėme su keturiomis
stichijomis susijusių festivalių ciklą, paskutinįjį
paskyrę žemei. O šiemet nutarėme „įdarbinti" dar
vieną stichiją pagal kinų tradiciją - medį. Juolab
kad ir PDR logotipas - medis, mėtantis eilėraščių
prirašytus lapus, ir pats festivalis radosi kaip krin
tančių lapų šventė. Todėl galima sakyti, jog medis
- tai pagrindinis PDR simbolis, titulinė jo tema.
Šiai stichijai dedikuojame XVII festivalį". Noriu
papildyti, kad Poetinio Druskininkų rudens logotipo autorius yra druskininkietis menininkas bei
pedagogas ekspertas Andrius Motiejus.
Ketvirtadienio vakarą užsienio poetų kuopelę
vežantis mokyklinis autobusas buvo geltonas. Su
pratau, kad būtent jame pirmąkart susipažino len
kų poetas Ryszard Krynicki ir Varšuvoje gyvenan
tis meksikietis poetas Gerardo Beltrano. Latvių
poetė ir tapytoja Anna Auzinia didelėmis akimis
buvo jau kitapus stiklo, už kurio ką tik prasidėjo
totalus lietus, o dar tiksliau trumpalaikė liūtis.

XVII

Ketvirtadienio vakarą „Dainavos" centro ka
vinėje „Širdelė" režisierius Kęstas Bočys labai at
sakingai džiazavo savadarbiu instrumentu, pa
našiu į ksilofoną. Būgneliu ir balsu j a m pritarė
Andrius Motiejus. Atviraširdiškai prie muzikinio
ekspromto prisijungė amerikietis Harry Smith su
savo žmona Clare. Prie gretimo stalelio degtinėle
palengva svaiginosi dvi jaunos moterys iš Minsko
ir Vitebsko.
Kitąryt prie pat kavinės centrinių durų
kryptelėjusioje krautuvėliukėje smulkų verslą
„varė" menininkas Svajūnas Udrys. Jo asortimen
t a s buvo išties nemenkas - nuo visokiausių karo
lių ir auskarų iki vyno ir šampano kamščių, nuo
suvenyrinių gėlių iki kepuraičių. Turėjo šio to ir
po prekystaliu. Svajūno papuošalus iš įvairių mi
neralų bei akmenėlių noriai perka moterys ne tik
visoje Lietuvoje, bet ir Latvijoje, kur autorius vieši
labai dažnai. Tiesa, Poetinio Druskininkų rudens
organizacinis komitetas yra gavęs skundą, kad
krautuvėlė labai dažnai buvo uždaroma ilgalai
kėms pietų ir vakarienių pertraukoms.
Penktadienio naktiniams skaitymams „Vieno
eilėraščio naktis" vadovavo poetas, prozininkas,
v

režisierius ir aktorius Alvydas Slepikas. Kiekvie
n a s pakviestasis lipdavo į tamtyč iš medžio šaknų
sumeistrautą tribūną, link kurios vedė patiestas
raudonas kilimėlis. Eilėraštis keitė eilėraštį, alus
keitė alų, o vynas - kitą vyną. Kol galų gale visų
akivaizdoje pasirodė kauniečiai poetai Erika
Drungytė ir Donaldas Kajokas. Jie sudainavo širdį
veriančią lietuvių liaudies dainą, ir po visų kojo
mis susiūbavo žemė. Todėl po to jau nė vienas ne
bepajėgė ramiai stovėti, tegalėjo tik judėti, skėv

ryčioti ir strykčioti. Si situacija (adekvačiai ir bū-

Ant tvorų „lapų" savo tekstus rašo poetai.

Nuotraukos Ričardo Šileikos
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sena) vadinama šokiu. Tai toks metas, kai nebežinia, kur slėptis, o dangus yra ranka pasiekia
mas.
Mokesčių inspektorius Vytautas ButvilasMažylis nenurimo nei naktį, nei dieną. Viena aki
mi sekė dalyvių rejestrą, kita akimi žvilgčiojo į
naujus atvykėlius. Vytautas kiekvienam Poetinio
Druskininkų rudens dalyviui primindavo amžiną
ją tiesą: mokesčių ir mirties neišvengsi. Jo dėvima
raštuota raudonspalvė kepuraitė iš Gvatemalos
suteikė daug jėgų kiekvienam, atveriančiam pini
ginę.
„Medinės poezijos rytmečio" akcijos „Daina
vos" kieme prasidėjo poetų šachmatų žaidynėmis.
Tuotarp vėjas stebėjosi medin įsikorusiomis kny
gomis. Druskininkų televizijos mikrofonan liežu
vis sakė tiesą: kiekviena knyga yra potenciali ma
kulatūros dalis. Kieme laisvamaniškai šmirinėjo
miškininkai, ekologai, žalieji ir kiti (savimi) suin
teresuoti asmenys. Kiekvienam buvo suteikiama
privaloma teisė atsipjauti sau Druskininkų pušies
drūtgalio ar smaigalio. Šios nuopjovėlės buvo tam
tikri bilietai į šį renginį. Nors ir sunkiai, bet visgi
buvo įkurtas laužas. Už tai turėjome būti (ir
buvome) dėkingi profesionaliam krosniakuriui iš
Siesikų Romui Railai. Paeiliui buvo giedamos įvairiatekstės giesmės medžio dievams. Medinę muzi
ką be jokių tarpininkų transliavo Kęstas Bočys ir
Julius Zėkas.
Po valandėlės dar (arba jau) blaivios akys re
gėjo poetus, teptukais rašančius tekstus ant tvoros
„popieriaus". Atpažinau Marių Buroką, Daivą Molytę, Romą Railą, Julių Zėką, Remigijų Audiejaitį,
Darių Pocevičių, Jurgitą Jasponytę, Vytautą

Poetė iš Mažeikių labai apsidžiaugė gavusi iš „Nemu
no" savaitraščio vyriausiojo redaktoriaus Viktoro Rudžiansko rankų honorarą.

Butvilą. O po keliolikos minučių - O jerzau! - kaži
koks žaliarūbis omonas tuoj pat supakavo veiksmažmogius ir juos virvėmis pririšo prie čia pat
augusių medžių. Taip įkalintas Stasys Stacevičius
dar sugebėjo užbaigti savo cigaretę, o Olita Dau
tartaitė užgiedojo širdį draskančią giesmę. Romas
Raila „kalinius" girdė naminiu obuolių vynu. Ta
čiau galų galiausiai kaži kokiais būdais aukos su
plėšė raiščius ir pabėgo pietauti.
Knygų pristatymo dvivalandi Lietuvos rašyto
jų sąjungos ir „ Nemuno" leidyklos siūlė ką turin
čios geriausio ir skaitomiausio. Jų kairėje suvisam
negirdėtos leidyklos „Pjūklas & co" vadybininkas
Drožlius Apilka siūlė Lietuvoje pagamintas (su
semtas) miško medžiagos pjuvenas. Moterys ir vy
rai labai noriai pirko šį švarų produktą. Skaityto
jas ir filmuotojas Jonas Lozuraitis į pjuvenų mai
šelį labai noriai išmainė net savo turėtą šokolado
plytelę.
Poeto ir vertėjo Benedikto Januševičiaus dar
bų ekspozicija galerijoje „Sofa" sulaukė apstaus
žiūrovų dėmesio. Tai A3 formato popieriaus lakš
tuose įvaizdinti eilėraščiai ant daiktų. Dalelė šių
dalykėlių jau buvo spausdinta Benedikto knygoje
„12 kėdžių". O medžio čia būta tiek, kad dalyviai
galėjo pasiimti paties autoriaus pripjaustytų ir nu
spalvintų medinių kaladėlių. Pats Benediktas Januševičius parodos atidarymo pusvalandį nedaly
vavo, mat netyčia užsnūdo. Deja, šios parodos ne-
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Švedė Boel Schenlaer, lietuvis iš Čikagos Kornelijus Jazbutis, norvegas Triztan Vindtorn ir estas fs (slepiantis tikrąją savo pavardę ir vardą).

Krautuvininką Svajūną Udrį klausinėja kainų Vytautas Butvilas-Mažyiis, Kęstutis Bočys ir Andrius Mosiejus.

matė, taip pat ir Poetiniame Druskininkų rudenyje nedalyvavo Liudvikas
Jakimavičius, savo poezijos knygos „Medinė" autorius.
Pagrindinį Poetinio Druskininkų rudens apdovanojimą Jotvingio premiją
gavo poetas ir eseistas iš Kauno Kęstutis Navakas. Premijuotą šio autoriaus
poezijos knygą „Atspėtos fleitos" Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Jaunojo
Jotvingio premija paskirta Vytautui Dekšniui už jau per praėjusį Poetinį
Druskininkų rudenį pristatytą pirmąją knygelę „Iszimtys", o taip pat už ver
timus iš lenkų kalbos. Ją išleido leidykla „Vario burnos". An
tano A. Jonyno jau keleri metai teikiamas Puškino prizas
(šiemet tai antikvarinė rašalinė) teko vienai iš vienuolikos
jaunųjų, skaičiusių savo opusus. O b ū t e n t Aistei Mišinytei.
Anot paties originalaus prizo teikėjo, tarp jaunųjų buvo penki
favoritai, tačiau visgi teko išsirinkti vieną.

poetas) skaitė įsigytą Prano Morkūno „Dainuoja degeneratas". Mindaugas
Milašius snaudė ant Rasos Čergelienės kairiojo peties. Andrius Jakučiūnas
diskutavo su Aušra Kaziliūnaitė. Ašen gurkštelėjau Poetinio Druskininkų ru
dens medžio sulos. Akys akimirka praskaidrėjo ir vėlekos apsiniaukė.
Pakelėje stabtelėję „ant lengvo reikalo" visi pažiro miškan. Visi grįžo paten
kinti, o ypač Rasa Čergelienė, aptikusi išmestus dailius lakuotus rėmus su visu
stiklu.

ertinimo komisijos nariai Virginijus Gasiliūnas, Kęs
tutis Keblys, Danutė Kalinauskaitė, Giedra Radvilavičiūtė, Andrius Jakučiūnas ir Karolis Baublys išrinko
Vieno anoniminio eilėraščio ir „Poezijos medis - Pasaulio me
dis" konkursų laimėtojus. Į pirmąjį penketuką eilės tvarka
susirikiavo Kornelijus Platelis, Pia Tafdrup iš Danijos, Do
natas Petrošius, Maria Grech Ganado iš Maltos ir Agnė Biliūnaitė. Antrąjį trejetuką sudarė Donatas Petrošius, Ginta
ras Patackas ir Antanas A. Jonynas.
Poetinio Druskininkų rudens paskutinio, kaip priimta ir
žinoma, bohemiško vakaro restorano erdvioje „Nakvišos"
salėje statytiniai manekenai Alvydas Slepikas ir Rolandas
Rastauskas ir nežinia dėl kokių dekoratyvinių tikslų jų
tarpan įterpta gražiaveidė Indrė Valantinaitė buvo be ugnies,
be oro, be žemės, be vandens ir be medžio. Tik nuovargiu ir
savimeile spinduliuojantys veidai, vien plaštakose degantys
mikrofonai.
Šeštadienio sekmadienio naktį sušniokštė lietus. Poetai šokdino poetes,
poetės - nepažįstamus užklydėlius. P r a k a i t u o t u s kūnus valdė ritmas, svai
gulys ir visagalė akimirka. Paskutinieji tąvakar nuo stalelio pakilo Karolis
Baublys ir Aušra Kaziliūnaitė. „Širdelės" barmenai Virgis ir Rasa jau po gi
laus pusiaunakčio užrakino kavinės duris. Tuo metu jau tysojau vilos „Mauritanica" palėpėje ir mano ausų drėgnoje tamsoje tirpo anoniminiai moters
batelių takšėjimai.
Namopi vežančiame autobuse Alvydas Slepikas vaidino savo būsenas, To
mas Taškauskas (beje, dėvintis juodą paltą, a n t kurio nugaros baltai užrašyta

V

Pjūkleliu aristokratiškai darbuojasi Antanas A. Jonynas. Jam akompanuoja Vytautas
Butvilas-Mažyiis.

Literatūrologas Kęstutis Keblys šį kartą Druskininkuose buvo be žmonos poetės Vita
lijos Bogutaitės.

2006 metų Poetinio Druskininkų rudens paskutinieji poezijos ritmai ir ri
mai buvo įgarsinti jau Vilniuje - šventos Kotrynos bažnyčioje ir tradiciškai
Užupio kavinėje. Sonata Paliulytė truktelėjo gurkšnelį brendžio iš mano
plokščiukės, o Marius Abromavičius pavaišino iš tėvų sodo atvežtais obuo
liais. Aš prisiminiau, kaip lietuvis Vytautas Butvilas - Mažylis sužvarbusią se
sę latvę Anną Auzinią apgobė savo šilta striuke.*!*

Prie medžio be kitu buvo pririštas ir poetas Stasys Stacevičius iš Merkinės.
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Žolinės. Išskrenda gervės.
Platėja rudenio erdvės.
Vaikystę regiu tartum antspaudą
seną...
Pirštai skina serbentus ir mena
Pasakų laiką,
Kai viskas buvo žaidimas.

Dabar krūmai ant kelio
Ir lyg ašaros vaiko
Sulaukėję serbentai...

CUNJOLA LAGŪNAS
Esu čia iš vandens ir druskos
Dievo saujoj.
Bangoj tartum pirma žuvis
Pasiskalauju...
Kažkas jau pamiršta, dar neužgimus
Purslai—žaislai, banga nurimus.
Vandens ir druskos skonis žymus
Ant lūpų, burnoje, ant pirštų...
Ir niekad jau to skonio neužmirštu.

VEJAS
Pro vėjo gūsius eukaliptas meta
Gniūžtes žiedų tartum putų.
Nesuprantu, nesuprantu, ką šneka
Ledinis vėjas iš Pietų.
Ne ta kryptim, kaip Odisėjas
Nukeliavau. Papasakot galiu.
Pasaulio pakrašty pašėlo vėjas
Ir žodį nupūtė. Tyliu.
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AtA Elena Kuprevičiutė - Bergen
(1927-2006)
m. rugsėjo 1 dieną amžinon kelionėn iškeliavo
smuikininkė Elena Kup
revičiutė - Bergienė (gyvenusi Cape Code,
West Hyannis Port), eida
ma 79-uosius metus.
Elena Kuprevičiutė
buvo ištekėjusi už medici
nos dr. Valiaus Bergo, su
kuriuo santarvėje išgy
veno 51 metus. Jų šeimoje
užaugo du vaikai — sū
nus Mykolas ir duktė Edina, o dabar nuliūdęs pa
lieka vyras, abu vaikai ir
šešetas vaikaičių.
Bostono apylinkės lie
tuviams bei muzikos mė
gėjams Elena Kuprevičiu
tė - Bergienė buvo žino
ma, kaip įžymi, talentin
ga smuikininkė virtuoze,
kuri keletą kartų atliko
solinę programą nuo 1960
metų baltų rengiamų
koncertų serijoje bei įvai
riuose proginiuose rengi
niuose. Jos koncertas
1989-1990 m. baltų sezo
ną buvo visiems bostoniškiams labai įsiminti
nas ir išsamiai aprašytas
St. Santvaro straipsnyje
„Elenos Kuprevičiūtės Bergienės koncertas Bos
tone" (Dirva —1990 m. ba
landžio 12 d.).
Elena gimė ir augo
K a u n e , mokėsi Kauno
„Aušros" gimnazijoje ir
k a r t u lankė Kauno vals
tybinę konservatoriją, kur
smuiko meistriškumo mo
kėsi iš mokytojų B. Metz,
L Vasyliūno, K Matiuko. Karo metu su
šeima pasitraukė į Vakarus ir, pradedant
nuo 1945 m., tęsė smuiko studijas Prahoje,
Miunchene, vėliau Buenos Aires pas garsius
to meto mokytojus. Pažymėtina, kad atlikė
jos koncertinė karjera prasidėjo jai esant 19
metų amžiaus Vokietijoje, vadovaujant
kompozitoriui ir smuiko virtuozui R. Hindemith. J a u 1946 m. vokiečių spaudoje buvo
labai palankių muzikinės kritikos įvertini
mų.
Po emigravimo į Argentiną 1949 m. iš
kart iškilo į pirmaeiles smuikininkes. Dau
gelį metų praleido koncertinėse kelionėse po
Pietų Ameriką, Jungtines Amerikos Vals
tijas ir Kanadą. Elenos Kuprevičiūtės meist
riškumas nuolatos augo ir jos atlikimu ga
lėjo taip pat žavėtis Europos klausytojai Pa
ryžiuje, Amsterdame, Zueriche bei Romoje
(Vatikane).
Šveicarų Zuericho dienraštis Neue Zuericher Zeitung po jos koncerto rašė: „Ji turi
puikią techniką ir spalvingą toną. Jos groji
mas yra kupinas temperamento ir puikaus
muzikavimo". Kanados Montreal Star E.
Kuprevičiūtės koncertą taip įvertino: „Tai
buvo vienas įspūdingiausių moters smuiko
rečitalių, kurį išgirdome po velionės Ginette
Neveu".
Didelis tarptautinis pasisekimas išgar
sino Elenos Kuprevičiūtės vardą ir pasiekė
visus lietuvių telkinius bei to meto okupuo
tą Lietuvą.
1954 m. Chicago Civic Center įvyko jau
nosios smuikininkės solinis debiutas su pla
čiai žinomu Čikagos simfoniniu orkestru,
sulaukęs svaraus pripažinimo aukščiausiu
ose muzikiniuose sluoksniuose. Chicago Sun
Times taip aptarė debiutantės pasirodymą:
„Programa buvo nepaprastai gerai atlikta.
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Panelė Kuprevičiutė atskleidė įspūdingą ta
lentą".
1955 m. Elena ištekėjo už dr. V. Bergo ir
persikėlė gyventi į JAV, Columbus, Ohio. Ji

nuolatos koncertavo JAV ir Kanadoje, ne
kartą atliko programą k a r t u su savo broliu
iškiliu pianistu Andrium Kuprevičium. Taip
pat pradėjo mokyti groti s m u i k u ir vadovavo
Moterų simfoniniam o r k e s t r u i (Women's
Symphony Orchestra of Columbus, Ohio). Ji
buvo energinga pagarsėjusio kamerinio
orkestro — „Pro Musica Chamber Orchest
ra" (Columbus, Ohio), pradininkė ir koncert
meisterė.

V

isa koncertinės atlikėjos patirtimi ir
meistryste Elena Kuprevičiutė - Ber
gienė nuoširdžiai dalinosi su jaunes
niąja karta, surengė daug muzikinio lavini
mo klasių, r u o š d a m a s m u i k u o t i šimtus
mokinių. Daugelis tų s t u d e n t ų šiandien
tapo įžymiais muzikais ir pasiekė profesion
alaus pripažinimo. Jie su pagarba ir dėkin
gumu prisimena savo muzikos mokytoją. Ji
pasišventusiai mokytojavo bei koncertavo ir
sulaukusi pensijinio amžiaus, kuomet su vy
ru persikėlė gyventi į Cape Code. Jos pro
gramose visada buvo skiriamas ypatingas
dėmesys lietuvių kompozitoriams — J.
Gruodžio, B. Budriūno, J. Gaidelio bei kt.
kūriniams.
Elenos Kuprevičiūtės - Bergienės talen
tas puošė nesuskaitomą daugybę Bostono ir
Cape Code lietuvių kultūrinių renginių ir
koncertų. Esame laimingi, k a d ji buvo tarp
mūsų ir dalijo save, stebino virtuozine smui
ko technika bei grakštumu, perteikdama ne
paprastą j a u t r u m ą ir gilų muzikos kūrinių
supratimą. Pasigesime šios nepaprastai ža
vios, ryškios žvaigždės savo padangėje bei
mielos, atidžios ir šiltos asmenybės, kokia
buvo Elena.
Liuda Žiaugrienė

