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Studijų dienos Dainavoje 
Šių 2000-ųjų metų rugsėjo 

1-4 d. Dainavoje vyko tradici
nės Studijų dienos. Jas ka
daise suformavo Ateitininkų 
taryba ir tuometinis jos pirmi
ninkas dr. Algis Norvilas. Ta
da jas organizavo Ateitininkų 
federacijos pirmininkas ir tuo
metinis jos pirmininkas Juo
zas Polikaitis. Dabar jau net 
keleri metai Studijų dienas 
ruošia savanorių komitetas. 
Šiemet pagrindinis akademi
nės programos koordinatorius 
ir registracijų tvarkytojas bu
vo dr. Vainis Aleksa. Kartu su 
juo dirbo Algis Kazlauskas, 
dr. Linas Sidrys, dr. Audrius 
Polikaitis ir kiti. 

Manytum, kad suruošti ke
lių dienų programą pažįsta
moje Dainavos stovykloje ne
turėtų būti sunkus uždavinys. 
Bet kai kuriais atvejais, gal 
lengviau ruošti panašaus am
žiaus jaunimo vienos ar dvejų 
savaičių stovyklą. Studijų die
nos — tai įvairių kartų ateiti
ninkai, suvažiavę į Dainavą 
paskutinį vasaros savaitgalį. 
Jie nori pasisemti žinių, susi
kaupti, pailsėti, ir pasižmo
nėti. Reikia juos paskirstyti į 
kambarius. Suvažiuoja šei
mos, giminės ir pavieniai as
menys. Reikia pakviesti žmo
nes pareigoms, reikia rasti pa
skaitininkus, kurie dažniausia 
negauna atlyginimo, tik kar
tais finansinę paramą kelio
nei, ar atleidimą nuo stovyk
los mokesčių bent tą dieną, 
kai jie kalba. J 2000 m. Stu
dijų dienas suvažiavo arti 150 
asmenų. Vieni išbuvo visą lai
ką, kiti atvyko tik vienai ar ki
tai dienai. 

P e n k t a d i e n i s 
Suvažiavusieji penktadienį 

užsiregistravo, pavalgė vaka
rienę, įsikūrė savo kambariuo
se. Vėliau kai kurie rinkosi į 
Raitųjų rūmų" salę vaizda
juosčių žiūrėti. Diskusijas 
apie 1991 m. susuktą „Šiaurės 
Golgotą" ir 1990 m. susuktą 
„Sibiro Lietuvą" pravedė Algis 
Kazlauskas. Sunku tikėti kiek 
vargų ir sunkumų patyrė tie 
žmonės, kurie kalbėjo su fil-
muotojais — jie pasidavė Die
vo valiai ir priėmė visus gyve
nimo sunkumus. 

Še š t ad i en i s 
Prelegentė, p r i e ,VDU vei

kiančio Išeivijos studijų centro 
Kaune, mokslininkė dr. Dalia 
Kuiziniene šeštadienio rytą 
taikliai pastebėjo, kad lite
ratūra įrėmino šeštadienio 

Ramunė Kubiliūtė 
programą. Jos paskaita, pir
moji savaitgalio, sukosi apie 
temą „Religinis motyvas išei
vijos poezijoje". Religinė tema
tika bendrai įsipina į įvairių 
ka r tų poetų įvaizdžio siste
mas. Bernardo Brazdžionio re
liginis aspektas susijęs su pa
triotiniu motyvu. Kazio Bradū-
no eilėraščiuose „Dievas ir 
Dievulis" galingas asmuo. J u 
lijos Švabaitės Gylienės eilė
raščiai tur i vilties ir tikėjimo 
simbolių. Danguolės Sadūnai -
tės darbai pasižymi intymu
mu, galima su Dievu pasida
linti kasdieniniais rūpesčiais. 
Algimantas Mackus, abejojan
tis poetas, bet vis tiek jo dar
buose gimtosios žemės pra ra 
dimas yra kaip Kristaus kan
čia, veikia spalvų simbolika. 
Eglės Juodvalkės kūryboje pa
goniški aspektai. Jul ius Kele
ras , užaugęs Lietuvoje, bet da
bar rašantis JAV-se, rašo 
daug apie pokarį ir tremtį, j i s 
nevengia naratyvo. Vainis 
Aleksa ta ip pat naudoja na ra 
tyvinį pasakojimą, Adomas 
kasdienybėje, žiūrintis iš praei
ties konteksto. Vienas moksli
ninkas pasakęs — J š s k i r t i n a s 
menininkas pergalvoja buitį". 

Po pietų, Studijų dienų daly
viai pasigrožėjo dailininko 
Jurgio Daugvilos kūryba — 
kryžiai, rūpintojėliai, angelai 
ir kiti medžio kūriniai. Juos 
„Baltuose rūmuose" gražiai iš
s ta tė Taura Underienė. 

Ses. Igne Marijošiūtė pa
teikė žinių ir minčių apie 
šiuos 2000 metus, jubiliejaus 
šventuosius metus. Prelegentė 
j au daug kam pažįstama iš 
stovyklų, kursų ir veiklos 
JAV-se. Tačiau, kaip j inai pat i 
sako, j au po trejų metų gyve
nimo Lietuvoje, į JAV ji at
vyksta tik su kuprine. Tai 
reiškia, kad jos gyvenimas pa
grindinai dabar vyksta Lietu
voje. Jubiliejus, tai šventieji 
metai . Lietuvoje 14 jubilieji
nių bažnyčių, nors t u r in t 
praktinių rūpesčių, per visus 
metus stengėsi ruošti prieina
mas apeigas ir misijas Lietu
vos gyventojams. Nors vai
kams jubil iejus" gali reikšti 
pokylius, balionus ir pan., iš 
tikrųjų, per šiuos metus, no
rime prisiminti ir nenukryp
ti nuo Dievo plano. Vykdymas 
kyla iš širdies. Jubiliejus kvie
čia žmogų prie veiksmo. Esa
me kviečiami atstatyti teisin
gumą ir grąžinti darną. At
kreipkime dėmesį į s t ruktūr i -
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nius blogius. Išgyvenkime 
naują pradžią. Ses. Igne pri
minė klausytojams apie senų 
laikų piligrimystes, ir kaip 
žmogus — keliauninkas gali 
įvykdyti tą ir šiandien. Jubi
liejinės durys leidžia sąmonin
gai palikti praeitį ir pereiti į 
ateitį. Lietuvos jaunimas dva
siškai pasiruošęs kelionei į Ro
moje vykusias jaunimo dienas 
ir jubiliejaus savaitgalį Lietu
voje. 

J aunas University of Ten-
nessee profesorius dr. Vėjas 
Liulevičius pateikė duomenų 
ir įdomių žinių iš savo knygos, 
išleistos 2000 metais Cam-
bridge university leidyklos. 
Knygos ir pranešimo Daina
voje tema „Karo žemė: Rytų 
frontas ir vokiečių okupacija 
per pirmą pasaulinį karą". Tai 
istorinė pamoka apie jėgų ir 
kultūrų konfliktus. Vokiečių 
kariuomenė pasidarė kultūros 
nešėja. Tačiau buvo tautinio 
identiteto lankstumo. 1915 m. 
Lietuvoje įsisteigė 1,000 naujų 
mokyklėlių, remiamų nepri
klausomų ūkininkų. Valsty
bingumas gali kilti iš liaudies 
vertybių. Prelegentas padarė 
išvadas — kad vokiečių planai 
dėl etninės ir kultūrinės ma
nipuliacijos nepavyko. Po 
1918 m. lapkričio mėn. jie ka
rą pralaimėjo. Pirmo pasauli
nio karo išvakarėse, lietuviai 
ir, ypač, prūsai, manė, kad vo
kiečiai kultūringai elgsis. Pre
legentui šią lietuvišką-vokišką 
temą išvystyti nebuvo lengva. 
Kai kurių specialistų nuomo
ne, tai „neįmanoma" tema. 
Potsdamo archyvai išnyko per 
Antrą pasaulinį karą. Tačiau, 
kai kurie rinkiniai padėjo iš
pildyti moksliškus norus. Biu
rokratai lieka biurokratais. 
Antros knygų kopijos išliko 
Lietuvių Mokslo akademijos 
rūmuose. Diplomato Jurgio 
Šaulio archyvai atsirado prele
gento alma mater, University 
of Pennsylvania bibliotekoje. 
Pagaliau, kodėl prelegentas 
susidomi istorija? Jo senelis, 
istorikas Vincentas Liulevi
čius rėmė jo pastangas ir idė
jas , nukreipė jį istorijos link
me. 

Šeštadienis dar nesibaigė. 
Kun. Antanas Saulaitis įdo
miai kalbėjo tema „Akademi
ne sielovada". Daug kas suži
nojo ne vien apie gal plačiau 
reklamuojamas kataliku gir:;-

Studijų dienų Dainavoje „štabas" — dr. Vainis Aleksa, rūpinęsis 
akademine programa (kairėje) ir dr. Audrius Polikaitis, kuriam 
teko stovyklos komendanto rolė. R. Kubiliūtės nuotrauka. 

nazijas Lietuvoje. Jų yra ketu
rios. Tačiau, kai kurie kunigai 
ir vienuolės stengiasi dirbti su 
gausiu skaičium studentų, ku
rie patiria materialinius ir as
meninius sunkumus, siekda
mi aukštųjų mokslų. Sužinojo
me ir apie studentų būklę Lie
tuvoje — materialine ir dva
sine prasme. Kai kurie įstaty
mai Lietuvoje dar užsilikę nuo 
okupacijos laikų visai nepuo-
selėję humanitarinės veiklos. 
Būti savanoriu dar yra prieš 
įstatymus. Aukų labdarai ne
galima nurašyti nuo mokes
čių. Kun. Saulaitis davė įvai
rių pavyzdžių, kas jau yra pa
vykę Lietuvos studentus ir 
akademikus remti. Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademija 
atsikūrė Lietuvoje. Jos tikslas 
— kelti katalikiško žmogaus 
akademinį lygį. Lietuvių Ka
talikų Religine šalpa (New 
York) kadaise rėmė katalikų 
Bažnyčios kronikos leidimą ir 
pan. Šiuo metu, kiekvienas 
studentas gali gauti jos para
mos. Šiuo metu Lietuvos mo
kyklose, maždaug 60 proc. vai
kų dalyvauja tikybos pamo
kose, likusieji 40 proc. ima eti
kos pamokas. Mokyklose iš
moktomis pamokomis vaikai 
gali paveikti ir tėvus. O uni
versitetų paklausai, buvo pra
vestas akademinis kursas, 
įvadas į krikščionybę. 70 proc. 
studentų norėtų papildomo 
kurso. Reikia paruošti me
džiagą, teikiančią krikščiony
bės istorijos pagrindus, kad 
tolimesnės studijos ir užsimin
tos temos iš Senojo testamen
to būtų suprantamos. Tai sa
viaukla profesoriams ir dėsty-

Dr. Dalia Kuiziniene ir dr. Justinas Piktinas Studijų dienoso Dai
navoje. R. Kubiliūtes nuotrauka. 

Kai suaugusieji Studijų savait 
tomis diskusijomis. jauniausie 
prie Iau2n... K. Kubiliūtes niiot 

rje Dainavoje labiau domėjosi r im-
ji ruošėsi vakar in iam pas i rodymu i 
r. 

tojams. 
Po vakar ienės vyko eisena 

atnaujintą Dainavos kryžių 
pažymėti. Kun. Saulai t is pa
šventino prie valgyklos „išdy
gusį" naują šią vasarą liaudies 
menininko Teres iaus projektą 
ir pastatytą kryžių prie val
gyklos. Senasis kryžius , kaip 
ir jo kūrėjas, l iaudies meni
ninkas Poskocimas, paliko šį 
pasaulį. Giedojome P rano Za-
rankos naujai suku r tu s žo
džius pagal „Apsaugok, Aukš
čiausias" melodiją. Aplankėme 
visus Dainavos a tnauj intus 
kryžius, simboliškai išlaikėme 
savo šeimų grupes , tuo ta rpu 
būnant Dainavoje esančios 
ateitininkų šeimos dalimi. 

Literatūros v a k a r ą „Šventas 
žodis" pravedė Audrė Budrytė . 
Buvo skaitomi paž įs tamų poe
tų žodžiai (Bradūno bei Braz
džionio), kai kur ie poetai skai
tė savo kūr in ius (D. Staniš-
kienė ir P. Zaranka) . V. Koly-
čius skaitė gal ne visiems taip 
žinomos poetės V. Repečkie-
nės eiles — „Aš gimiau lyg 
valtelė... nematomos rankos 
vairavo... jei ne Tu, neat
plaukčiau saugiai". Tokiais žo
džiais a t i t inkamai baigėsi reli
ginio mąstymo ir susikaupimo 
diena. 

S e k m a d i e n i s 
Sekmadienį prieš šv. Mišias 

ses. Igne tęsė kai kur ias min
tis iš šeštadienio pokalbio. 
Kartu su dalyviais, ji pasvars
tė skir tumus t a rp at laidumo 
ir atsilyginimo. Visi prisimi
nėme kaip pavojinga apiben
drinti, kas reikalingiausia žmo
nių pastoracijoje? Žmonių ko
mandos ir n a u j a , mąstysena 
išgirsti tą patį. Vilniuje vyku
sios Jaunimo dienos buvo šių 
metų katalikų gyvenimo per
liukas. Popiežius ypač norėjo 
kreiptis į j aun imą — jis ragi
na atsižadėti egoizmo, pakelti 
savo tikėjimo žvilgsnį į naujus 
horizontus. 

Po pietų ir pasimaudymo 
vyko šių Studijų dienų kape
liono kun. Kęstučio Kevalo pa
šnekesys tema „Kristus per 
amžius". Šis j a u n a s kunigas 
studijuoja licencijai St. Mary's 
Seminary and Universi ty prie 
Baltimorės. J i s ypat ingas tuo, 
kad buvo įšvent intas tik šią 
va.-ara ir jau jį pavadino Dai-
naroB tradicija. J i s buvo 
;.-wntmt.as tuo pat metu, kaip 
ir mūsų daugeliui pažįstamas 
kun Arvulas Žygas. Be to, 
kun Kevalas j au kapehonavn 
kitii-e ihrjose a te i t in inku sto-
\\k.uM; M,t \;i>ara ir .jau pa 
k\ irstąs pravesti net kelių vie

tovių rudens ir žiemos reko
lekcijas. Studijų dienų daly
viams j is priminė kaip per 
amžius Kristui buvo teikiami 
įvairūs vardai : rabis mokyto
j a s , Kr i s tus karalius, Kristus 
taikos kunigaikšt is ir pan. Bu
vo ka lbama apie mistikus, kas 
jie yra . Kas save praras , tas 
save a t r a s . Laimė ne daik
tuose. Salėje iškilo pasisaky
mų ir susidomėjimo. Reikia 
noro ir praktikos kontemplia
cijai. Gal ima mąstyti kasdien 
save kasdienybėje, reikia turė
ti smalsumo, ieškojimo, noro. 

Naujai išr inktas ALTo pir
mininkas , Saulius Kuprys, 
kalbėjo tema „ALTas 2I-ame 
amžiuje". Kalbėtojas priminė 
ilgą (Amerikos Lietuvių tary
bos) ALTo nueitą kelią, nuo 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
kongreso laikų, kai organizaci
j a prasidėjo kaip katal ikiška 
organizacija. ALTo Tautos 
fondas ir JAV lietuviai rėmė 
Lietuvą įvairiais istoriniais 
momentais . ALTas turėjo įvai
rių pasiekimų, ypač iki 1960 
m. Kalbėtojo teigimu, JAV 
Lietuvių Bendruomenė, įsteig
t a rūpint is labiau kultūriniais 
reikalais, po 1960 m. pradėjo 
veikti politinėje plotmėje. J i s 
minėjo, kad ALTo s t ruk tūra 
dar egzistuoja, kad balsavi
mas papras ta dauguma gerai 
veikia. Svarbiausia, jo many
mu, Lietuvių Bendruomenės 
pagrindas, lietuvių telkiniai 
blėsta, o ALTo modelis, orga
nizacinis pagrindas, gal geres
nis. Ateitininkų pradininkas 
S. Šalkauskis pabrėžė visuo
meninę veiklą. Uždavinių liko 
ir pagalba Lietuvai dar reika
linga. Ateitininkai negali būti 
abejingi, tur ime gyventi ne 
vien liturginį, bet ir visuome
ninį gyvenimą. 

Vaikų laužas. Šis, j au tradi
cija tapęs įvykis suburia jau
nus . J ie padainuoja, pažiūri 
vaidinimėlių, juose pakviesti 
vaidinti . Sužinojome, kad 
minkš tukus kepti reikia pasi
ruošimo — taisyklių daug 
(saugumo dėlei). Išmokome, 
kad galima pakeisti pabaigą 
dainos „Išėjo tėvelis į mišką", 
kad pelėda ne taip žiauriai 
baigia šią žemišką kelionę. 

Kitų amžių Studijų dienų 
dalyviai, gimnazistai ir stu
dentai , ta ip pat atskirai rinko
si. Kiek teko suprast i , gimna
zistų pokalbiai (vedami ses. 
Ignės, ir dr. Lino bei Rimos 
Sidrių) vyko dvasingumo ir 
gyvenimo realybių temomis. 
Studenta i , kiek teko suprast i , 
ap tarė organizacinius klausi
mus — artėjančių rekolekcijų 
suruošimą ir pan. 

Sekmadienio vakarą, Roko 
Zubovo „Čiurlionio garsovaiz-
džiai" lyg buvo reklama artė
jančiam Čiurlionio festivalio, 
ruošiamam š.m. lapkričio 
mėn. Čikagoje. Prelegentas ne 
tik rodė Čiurlionio menų dar
bų skaidres, bet ir pianinu at
liko Čiurlionio muzikinius kū
rinius, kurie lyg papildė meno 
darbų supratimą. Kūrybine 
visata yra kaip pasaulio su
tvėr imas. Žiūrovai susidomė
jo, a r galima priskirti Čiur
lionį, kur iam vienam meno 
žanrui — prelegentas teigia, 
kad ne. Čiurlionis unikalus 
tuo. kad jo menai abu savisto
viai, bet labai siejasi vienas su 
kitu. Dar a t ras ta ir jo litera
tūros darbų, kuriuos išvertus į 
lietuvių kalbą, lietuviams bus 
prieinamesnį. Buvo įdomu su
žinoti. Kad Čiurlionio tėvai 

tarp savęs kalbėjo lietuviškai, 
bet su vaikais lenkiškai. Kiek
viena karta naujai Čiurlionį 
įvertina. 

Studijų dienose dalyvauja iš 
įvairių miestų suvažiavusieji, 
ateitininkai nuo senų laikų ir 
ateitininkijos prijaučiantys. 
Pvz., vienas studentas gimė 
Čikagoje, bet daugelį metų gy
veno toliau nuo lietuvių. Vasa
ros metu nuvyko į Šokių 
šventę, ir jau tė lietuvybės at
sinaujinimą. Pasiryžo grįžti į 
Čikagą, ten studijuoti, geriau 
patobulinti lietuvių kalbą, ir 
įsijungti į lietuvišką veiklą. 
Malonu matyt kai daugelio 
nepažįstantis asmuo, kaip šis 
studentas, įsijungė į Studijų 
dienas, susipažino ir bendravo 
ne vien sų bendraamžiais stu
dentais, bet ir su įvairaus 
amžiaus dalyviais. Kelių kar
tų ir iš įvairių miestų suvažia
vę giminės dalyvavo Studijų 
dienose. Tėvai, kurie atvyko į 
Studijų dienas, raginami savo 
vaikų, kurie po vasaros sto
vyklos vėl norėjo pamatyti sa
vo draugus. 2000-ųjų metų 
Studijų dienose buvo nemažai 
religinės tematikos, bet kas 
labai malonu, kai prelegentai 
mokėjo parodyti ir gyveni
mišką, humoristinę religingu
mo pusę. Ateitininkai savo 
idealus gali įgyvendinti .pa
prastai ir mokėdami iš savęs 
pasijuokti. 

Tokios yra Studijų dienos... 
Trumpos, įvairios, primenan
čios ne vien praėjusios vasaros 
džiaugsmus, bet ir rudens dar
bus. Jos vis mielos ir laukia
mos Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų. 

P i r m a d i e n i s i r savaitgal į 
p r i s i m i n u s 

Vainis Aleksa apibūdino kai 
kurias šiais metais Studijų 
dienų tradicijas, naujas ir įsi
tvirtinusias. Gimnazistų šie
met buvo daug. Buvo rūpes
tingų suaugusių, kurie net du 
kartus jiems suruošė pašneke
sius. Eisena pradėta pernai ir 
tęsta šiemet. Filmų vakaras 
penktadienio vakare. Kunigas 
kapelionas, kuris aktyviai da
lyvauja visuose Studijų dienų 
punktuose. Šeimininkė Ona 
Norvilienė ir jos talkininkės. 
Pranas Zaranka — šv. Mišių 
muzikos „direktorius". P. Ko-
lyčius, praktinių šv. Mišių 
ruošos darbų talkininkas. Stu
dijų dienų vidaus „dekoratorė" 
Taura Zarankaitė Underienė. 
Vainis minėjo, kad jis jaučiasi, 
lyg būtų Tolstojaus generolas 
— visi tik siūlo, neša, dirba... 

Studijų dienų dalyviams, 
per Juozą Polikaitį, linkė
jimus siuntė naujai išrinktas 
Ateitininkų vadas V. Abraitis. 
Studijų dienose, deja, nebuvo 
pranešimų apie šią vasarą 
Lietuvoje vykusį Ateitininkų 
kongresą. Tai buvo atlikta ki
tose stovyklose. 

Šv. Mišios vyko kasdien. 
Kun. Kęstučio Kevalo pa
mokslai kasdien buvo realūs 
— kaip išnaudoti talentus; 
kaip nesirišti prie įstatymų; 
tiesa ir duomenys — gyvenki
me su mūsų stebuklų Vieš
pačiu. Mus, moksleivius, žie
mos kursuose prieš daugelį 
metų vis stebindavo ses. Igne. 
Ji atversdavo Šv. Raštą ir ras
davo tai dienai aktualių min
čių. Viena moteris prisiminė, 
kad Dievas išpildo mūsų pra
šymus, tik gal ne taip. kaip 
mes įsivaizdavome. Panašius 
jausmus jautėme ir Dainavoje. 

» \ I I 

mm 

file:////k.uM


• * • 

Nr. 201 (37) • 2000 m. spalio 14 d. L i t e r a t ū r a • m e n a s • mokslas DRAUGAS 

Meno žvaigždės kasdienybė 
Pirmadienį, spalio 9 d., po 

pietų iš O'Hare oro uosto kyla 
lėktuvas Europos kryptimi. 
Jame tarptautiniame meno 
pasaulyje jau tvirtai įsipilie-
tinusi Lietuvos operos solistė 
Irena Milkevičiūtė. Šalia jos 
— dar jaunas, bet jau irgi 
spėjęs su tuo pasauliu susi
pažinti, baritonas Mindaugas 
Žemaitis. Mūsų pasižymėju
sios kultūros vertybių puose
lėtojos Marijos Remienės pa
lydėti, šie abu solistai grįžta į 
Vimių po labai sėkmingo va
karykščio, spalio 8-tos, koncer
to Čikagos lietuviams. Įspū
džiai kuo puikiausi. Marijos 
Remienės bei jos talkininkų 
Draugo naudai kruopščiai su
ruoštame koncerte daugiau 
kaip penki šimtai išprususių 
klausytojų, tarp kurių mūsų 
žymieji solistai Stasys Baras, 
Dana Stankaitytė. Algirdas 
Brazis. Čikagos Lietuvių ope
ros meno vadovas-dirigentas 
maestro Alvydas Vasaitis, val
dybos pirm. Vaclovas Momkus 
su žmona Margarita (taip pat 
abu šios operos solistai*, pia-
nistas-akompaniatorius Mani-
girdas Motekaitis, daug daini
ninkų, muzikų, šio meno mė
gėjų klausytojų gėrėjosi, šau
kė valio, apdovanojo .gėlėmis, 
o. koncertą baigus, dėkodami 
solistus pagerbė atsistojimu ir 
ilgai nesustojusiais audringais 
plojimais. Toks žavus buvo šis 
prestižinis, užsienio lietuvių 
dienraščio Draugo retokai ruo
šiamas koncertas, kurį, pačios 
solistės teigimu, labai tiksliai, 
jautriu menišku įsijautimu, 
fortepionu lydėjo jau Čikagoje 
gyvenanti ir garsėjanti pia
nistė Sonata Zubovienė. Kas 
gali tokiu pasisekimu nesi
džiaugti ir nebūti laimingas, 
keliaudamas namo. Trumpas 
sustojimas Stokholme, ir tuo
jau pat — Vilnius. 

Oro uoste pasitiks limuzi
nas, uniformuotas vairuotojas 
sukilnos lagaminus, džentel
meniškai atidarys duris, nu
veš į Turniškėse nuosavą 
puošnų namą, kur lauks būrys 
draugų, gerbėjų, gėlių puokš
tės, šampanas ir šauni vaka
rienė. Iš sėkmingos viešnagės 
užsienyje grįžo Lietuvos ope
ros žvaigždė-primadona Irena 
Milkevičiūtė. 

Svajonė? Xe, taip juk ir tu
rėtų būti. Kitur pasaulyje taip 
yra. Bet Lietuvoje, deja, tik 
svajonė' Pasitiks gal sūnus, 
gal duktė, o jeigu jie tuo laiku 
užsiėmę savais rūpesčiais, pa
tiems menininkams reikės 
dairytis pigesnio taksi, nes su 
lagaminais autobusu gal ir ne
važiuosi, nors būtų taupiau. 
Primadona grįš į kuklų dviejų 
kambarių butelį, kuriame ją 
pasveikins serganti, jau treji 

metai iš lovos neišlipanti, mo
tina ir lauks, kol Irute paruoš 
jai vakarienę. O išmiegojusi ir 
nusikračiusi kelionės nuovar
gio, solistė suskaičiuos gautą 
naudą, kruopščiai paskirsty
dama ją gyvenimo laikotarpiui 
iki kurio nors kito koncerto. 

Taip. dainuoju Lietuvos ope
roje, pasakoja nuoširdžiai kal
banti dainininkė, esu nuola
tine — etatinė soliste, tačiau 
iš algos išgyventi negaliu. Ku
riasi neseniai vedęs ir šeimos 
susilaukęs sūnus, duktė stu
dijuoja, sergančiai mamai rei
kia nuolatinės priežiūros, ku
rią turiu samdyti. Šiek tiek 
prisiduriu iš profesoriavimo 
muzikos akademijoje. Turiu 
septynis studentus: gabūs, 
puikūs talentai, bet jiems vys
tyti ir čia tvarka keistoka, 
kartais tenka ir už akompa-
niatorių antvalandžius su
mokėti. Todėl ir Lietuvos ope
ros žvaigždė papildomo uždar
bio dairosi po pasaulį. Xors jos 
pajėgumas varžybas laimėti 
ar bent viršūnėje laikytis pa
kankamas žymiausiose pasau
lio scenose, tačiau ir šią sritį 
yra užviešpatavęs verslas, lie
tuviui menininkui dar sunkiai 
įkertamas. Ireną Milkevičiūtę 
pažino La Scala. Metropolitan 
scenos, jose ji ne kartą sėk
mingai dainavo, tačiau atly
ginimas ir ten lietuvei žymiai 
kuklesnis negu kitų tautybių 
net ir menkesniems meninin
kams. Žinoma, jis daug dides
nis negu gali mokėti Lietuvos 
opera. Iš viešnagės Metropoli
tan grįžusi, galiu net pusmetį 
išgyventi, teigia Milkevičiūtė. 
Todėl tokių progų ji ir ieško: 
vėl pakviesta dainuoti Metro
politan, La Scala, tikisi pa
kvietimų ir iš kitur. Kol gali 
dainuoti, kaip nors sukiesi ir 
išsiverti, tęsia pokalbį operų 
pasaulio žvaigždė, bet kas bū
tų, jeigu užkluptų kokia liga. 
nelaimė, ar kas bus, kai ateis 
laikas nuo scenos nulipti? Su
taupyti negalima nieko, reikės 
gyventi iš pensijos, o ji Lietu
voje juk labai kukli, ateitis 
nėra šviesi nė tokio pasaulinio 
pajėgumo bei garso lietuvei 
menininkei. Džiaugiasi mūsų 
žvaigžde pasaulis, džiaugia
mės bei didžiuojamės ir mes, 
lietuviai, bet, kai ji savo menu 
mūsų džiuginti nebegalės, 
vargelį vargti palikę ją vieną, 
plosime kitiems. Ar iš tikrųjų 
taip turėtų būti savoje nepri
klausomoje valstybėje? Irena 
Milkevičiūtė geriau jaustųsi, 
būdama saugi bei rami dėl at
eities ir. vien tik operinio-dai-
nos meno puoselėjimu užsiim-
dama. galėtų labiau tobulėti ir 
daugiau duoti. Mums ir pa
sauliui. 

Bet tai neišskirtinas atvejis. 

I 'o s<-kmmtfo k o n c e r t o ' is k a i r 
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Kartu su Milkevičiūte mums 
gražiai dainavęs, ypač puikiai 
atlikęs sudėtingus ilgokus 
duetus, malonaus, reto grožio 
baritono savininkas Mindau
gas Žemaitis dabar net ir dar
bo neturi. Ką tokiam trisde
šimtmečiui profesionalui dai
nininkui daryti? Tokį talentą 
turinčiam, išsivysčiusiam, 
operos scenai subrendusiam 
solistui mesti šią profesiją ir 
eiti tvorų dažyti? Jeigu, žino
ma, ir čia kas nors samdys. 
Daugiau ar mažiau panaši pa
dėtis yra ir kitų menininkų: 
operos dainininkų, baleto šo
kėjų, muzikų, teatro vaidinto
jų, dailininkų, rašytojų. Kaip 
tokį uždavinį varganai Lietu
vos valstybei spręsti? Jau ir 
dabar, matyt nelabai pasiti
kėdami valstybe, kai kurie 
menininkai savo padėtį bando 
gerinti papildomu užsiėmimu 
tos pačios valstybės politi
niame pasaulyje. Nijolė Amb
razaitytė jau tris kadencijas 
išbuvo Seimo narė (kandida
tuodama ketvirtai, deja, pra
laimėjo), Edvardas Kaniava. 
Virgilijus Noreika į jį kandida
tavo dabar (Noreika irgi ne
sėkmingai). Į jį buvo pateku
sių ir dabar bandė grįžti arba 
patekti keli aktoriai, baleto 
šokėjai. Žinoma, tai juokingas 
problemos sprendimas, nes 
Seimo nario pareigos yra rim
tas valstybinis darbas, bet ne 
laisvalaikio užsiėmimas kieno 
nors materialiniam gyvenimui 
pagerinti, nors tas „kas nors" 
būtų ir pasaulinio garso daini
ninkas. 

Kaip tokią negerovę šalinti, 
nuomonių yra visokių. Ameri
koje valdžios tokiais reikalais 
mažai rūpinasi. Menas čia sa
varankiškas, privatus pasau
lis. Gyvas jis tik iš juo besi
naudojančių, ir ypač iš gausių 
rėmėjų. Valstybės pagalba — 
leidimas aukas nusirašyti nuo 
pajamų mokesčių. Gal ta 
kryptimi reikėtų pradėti gal
voti ir Lietuvos menininkams 
ir pamažu išeiti iš valstybės 
globos. Sunkus tai būtų ke
lias, jam tiesti niekas neturi 
nei įgūdžių, nei patyrimo, to
dėl — nei drąsos. Mažėjanti 
Lietuvos valdžios parama Vil
niaus operos vadovybei net 
užsidarymo klausimą kelia. 
Tokio sprendimo kol kas ban
doma išvengti, ieškomos gali
mybės persitvarkyti, tapti pa
jėgesne žymiosioms pasaulio 
scenoms bet turtingiems už
sienio lankytojams. Taip jau 
padarė Rygos opera. Atrankos 
keliu sustiprinusi profesiona
lizmą, sumažino išlaidas ir, 
sulaukusi didesnio pasaulio 
dėmesio, padidino pajamas. 
Vilniaus opera jau irgi visas 
premjeras ruoš tik originalia 
kalba. Numatytą „Pikų da
mą" dainuos rusiškai. Kitas 
operas — itališkai, ispaniškai, 
vokiškai. Gal ir gerai. 

Bet tai jau tolimesnė už
duotis. Lietuvos meno pasaulį 
reikia gerinti jau dabar. Prie 
to ir mes galėtumėm prisidėti. 
Tiesa, ir prisidedam: Marijos 
Remienės bei jos talkininkių 
pastangomis JAV LB Kultūros 
tarybos bei Draugo renginių 
rėmuose ruošti „Trijų tigrų", 
Prudnikovo - Leitaites. trijų 
..Tigriukų", Milkevičiūtės 
Žemaičio koncertai. Lietuvių 
operos ruoštas Noreikos kon
certas Lietuvos iškiliųjų daini
ninkų kišenes papildo. Tad gal 
nepykim. kad tų koncertų per 
daug, jie ne tik mūsų malonu
mui, bet ir kitam geram tiks
lui Tad jų galėtų būti ir dau
giau, tik gaila, kad per mažai 
jų rengėjų. 

Programos atlikėjai dienraščio Draugo Mother M< 
8 d. Iš kairės: akompaniatorė Sonata Zubovienė. 
Žemaitis. Jono Kuprio nuotrauka. 

Auley gimnazijos salėje ruoštame koncerte spalio 
solistė Irena Milkevičiūtė ir solistas Mindaugas 

Kamerinis ansamblis „Gintarinės 
bangos" 

Klarnetisto Algirdo Budrio ir pianistės Rosetta Senkus Bacon 
koncertai Amerikoje 

Bronius Nainys 

Central Jersey simfoninio 
orkestro ir Lietuvos kultūrinio 
bendradarbiavimo programos 
dėka. iškilus Lietuvos klarne
tistas prof. Algirdas Budrys 
jau trečią kartą koncertuos 
JAV-ese. Šios kultūrinių mai
nų programos pradininkė 
buvo Amerikos lietuvių pia
nistė Rosetta Senkus Bacon iš 
Flemington. NJ. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę pia
nistė Senkus Bacon panoro 
aplankyti savo protėvių žemę. 
Lietuvoje susipažino su pro
fesoriumi Budriu, nuo to pra
sidėjo artimas dviejų muzikų 
bendradarbiavimas ir gas
trolės abiejose Atlanto pusėse. 

Algirdas Budrys. 1963 m. 
baigęs Lietuvos respublikinę 
konservatoriją Vilniuje, toliau 
tobulinosi Leningrade. Nuo 
1972 m. iki 1975 m. profeso
riavo Egipte, Kairo valsty
binėje konservatorijoje. 1978 
m. grįžęs į Lietuvą, tapo pu
čiamųjų skyriaus vadovu Lie
tuvos respublikinėje konserva
torijoje Vilniuje. Šiuo metu, 
šalia pedagoginio darbo kon
servatorijoje, yra valstybinio 
pučiamųjų orkestro „Trimitas" 
meninis vadovas. 

Maestro Budrys yra vienas 
iš žymiausiu Lietuvos instru
mentalistų. Jis, kaip solistas 
ir su kameriniais orkestrais, 
yra dalyvavęs daugiau nei 
tūkstantyje koncertų. pa
ruošęs per penkiasdešimt 
plokštelių ir daugiau kaip 
šimtą radijo įrašų. Savo reper
tuare klarnetu atlieka kūri
nius nuo Mozart iki šių laikų 
kompozitorių. Profesorius Bu
drys yra koncertavęs Rusijoje. 
Vengrijoje, Čekoslavakijoje. 
Lenkijoje. Vokietijoje, Suomi
joje. Egipte. Anglijoje ir JAV. 

Rosetta^ Senkus Bacon gi
musi West Virginia valstijoje. 
Baigusi West Virginia univer
sitetą, tolimesnes muzikos 
studijas apvainikavo magistro 
laipsniu Manhattan School of 
Music ir tobulinosi pas žymius 
piano mokytojus JAV-ėse bei 
Europoje. Senkus Bacon yra 
pelniusi „Young Artist Avvard" 
iš West Virginia universiteto 
ir savo valstijos „Outstanding 
Musician Award". Ji dažnai 
dalyvauja tarptautiniuose mu
zikos festivaliuose ir Kennedy 
Center Vašingtone ..Interna
tional Artist Series". Su kon
certais apvažinėjusi Šveica
riją, Taivaną, Kanadą ir JAV: 
buvusi dažna Metropolitan 
operos solistės Judith Raskin 
akompaniatorė ir solistė su 

Centrai Jersey simfoniniu or
kestru, atlikdama Gershwin 
„Concerto in F", kuris bus pa
kartotas Lietuvoje j>er kultū
rinių mainų programą 2001 m. 

Profesorius klarnetistas 
Budrys ir pianistė Senkus Ba
con savo sukurtą dviejų muzi
kos menininku kamerinį an
samblį pavadino ..Gintarinės 
Bangos" („Amber Waves"), 
simboliškai jungiant Baltijos 
gintarą su Amerikos „ginta
rinių javų bangomis", minimo
mis amerikiečių patriotinėje 
giesmėje .America the Beauti-
ful". 

Šį rudenį meastro Aigirdo 
Budrio ir pianistės Rosettos 
Senkus Bacon kamerinio an
samblio koncertai vyks Hun-
terdon County Library (Nevv 
.Jersey) spalio 24 d., VVilliam 
Paterson universitete, spalio 
26 d., Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone, spalio 28 d. ir 

Philadelphia Lietuvių na
muose (Lithuanian Music 
Halb. 2715 E. Allegheny Ave. 
Philadelphia, spalio 29 d.. 2 
vai. p.p. Koncertas Philadel-
phijoje skiriamas Čiurlionio 
125-tai gimimo sukakčiai pa
minėti. 

Lapkričio 4 d. įvyks maestro 
Budrio solo pasirodymas su 
Central Jersey Simphony Or
chestra ir Master Chorale 
Raritan Vailey Community 
College auditorijoje. Šis kon
certas dedikuojamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
dešimtmečio paminėjimui. 

„Gintarinės bangos" kameri
nio ansamblio kultūrinė Ame
rikos ir Lietuvos bendradar
biavimo veikla yra pagirtina 
privačios iniciatyvos pasekmė, 
verta visų Amerikos lietuvių 
pagarbos ir paramos. 

Teresė Gečienė 

giau kaip 20,000 jo gerbėjų! 
L. Pavarotti spalio 12 d. 

šventė savo 65-tą gimtadienį 
gimė 1935 m.). Tenorui, su

laukusiam to amžiaus, prade
da atsirasti nepageidaujamų 
balsinių trūkumų. Tenoro bal
sas yra itin jautrus „instru
mentas", lengvai pažeidžia
mas. Balsas, amžiui slenkant, 
ima silpnėti, jo spalva kei
čiasi. Štai, kad ir Vilniaus 
operos pažiba tenoras Virgili
jus Noreika, atlikęs savo kon
certą Čikagoje, pareiškė, kad 
iš operinio gyvenimo ir scenos 
pasitraukiąs. Jis savo 65-tą 
gimtadienį šventė š.m. rugsėjo 
22 d. 

Nors L. Pavarotti jau bus 
įsirikiavęs į ..senjorų" gretas, 
nuo scenos nužengti dar nesi
rengia. Jis dainuosiąs, kol jo 
klausytojai pasakys- užtenka. 
Be to. Pavarotti sako. reikia 
atsiminti, kad jo tėvas, dabar 
88 metų. dar tebedainuoja. 

L. Pavarotti operinę karjerą 
pradėjo 1961 m. balandžio 29 
d. Reggio-Emilla teatre. Itali
joje. Puccini operoje ..La Bo-
heme". atlikęs pagrindinį Ro
lando vaidmenį. Tame pačia
me vaidmenyje. 1965 m., de
biutavo Milano ..La Scala" 
operos teatre, o 1968 m. ir Me
tropolitan operos rūmuose. 
Nevv York. Iš viso Rudolfo 
vaidmenį yra atlikęs apie 300 
kartų. 

Nuo scenos nužengti dar 
nesirengia 

Labai reta. kad likimas pa
dovanotų tokio nepaprastai 
gražaus balso dainininką, 
kaip aukštųjų natų C kariiiu-
mi vadinamas, tenoras Lucia-
no Pavarotti. kurio halso 
žavumu gėrisi milijonai. 

L Pavarotti sako norįs, kad 
kuo daugiau žmonių galėtų jį 
pamatyti ir išgirsti Todėl jis 
ir dainuoja ne tik operų teat
ruose bei koncertinėse salėse, 
bet parkuose ir sporto are
nose. Jis jau ne kartą vienas, 

ar kartu su tenorais Placido 
Domingo bei Jose Careras 
u,Three Tenors") atliko kon
certus Nevv Yorko Centri
niame parke, kur jo 'ar jų 
trijų) dainavimo pasiklausyti 
susirinkdavo per 100,000' O 
1991 m., lietui pilant ..kaip iš 
Kibiro". Pavarotti dainavo Hy-
de Park. Londone. 

Rugsėjo 14 d. Pavarotti kon
certavo Nevv Yorke sporto are
noje „Madison Sųuare Gar-
den". Ten ovacijas kėlė dau-

Tenoras Luciano Pavarotti. 

Nors kaip operos daininin
kas iškilęs į nedaug kam pa
siekiamas aukštumas ir susi
laukęs pasaulinės garbės, rū
pesčių jam netrūksta. Jam 
nemiela klausytis pasigirstan
čių balsų apie jo aksominiai 
švelnų balsą, pradedantį pra
rasti ankstesnį žavumą. Prasi
deda ir fizinės negalios (prieš 
metus jam buvo padarytos ke
lio ir klubo operacijos;, o ir 
skyrybos, 23 metus išgyvenus 
su žmona, skyrybos randus 
palieka. 

Tuo tarpu, jeigu tik yra gali
mybė, pasidžiaukime jo die
višku balsu! 2000-2001 operos 
sezone Metropolitan operos 
teatre. Nevv York. L. Pavarotti 
dainuos sausio 19 23 27 30 ir 
vasario 3 d. Tuomet bus stato
ma G. Verdi opera .Aida". 

P. Palys 

I 

Los Angeles Dramos sambūris vaidina A. Škėmos „Žvakide". Is kaires: Antanas Vosylius — klebo
nas, Vaida Kiškytė — Liucija, Ramunė Vitkionė — Agota. Režisierius Algimantas Žemaitaitis. LA 
Dramos sambūris dalyvaus .JAV LI> Kultūros tarybos Čikagoje ruošiamame Teatro festivalyje š.tn. 
lapkričio pabaigoje — Padėkos šventės savaitgali. 
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tą, numanomą, tarsi dar žo
džiais nenupasakojamą isto
riją-

Jis — ieškantis žmogus 

Su didfliu pasisekimu naujieji lietuvių kompozitorių kūriniai Lietuvoje buvo atlikti M. K. Čiurlio
nio gimtinėje Druskininkuose, Pažaislio festivalio programoje ir prie jūros - Palangoje, Nidoje ir 
•Juodkranteje. Nuotraukoje - kompozitoriai ir atlikėjai Druskininkuose, prie M. K. Čiurlionio pa
minklo. Iš kairės: violončelininkas Augustinas Vasiliauskas, pianistai Rokas ir Sonata Zubovai, 
kompozitorius Vytautas Barkauskas, smuikininke Audronė Vainiūnaitė, kompozitoriai Remigijus 
Merkelys ir Mindaugas Urbaitis. altininkas Girdutis Jakaitis ir smuikininkas Artūras Šilalė. 

Trys kompozicijos 
M. K. Čiurlioniui 

Gyvendamas Amerikoje ir 
kas savai tę g a u d a m a s „Šiau-
rės Atėnus", p ianis tas Rokas 
Zubovas pirmiausiai JHI! lavo 
ieškoti savo bičiulio muzikolo
go Lino P a u l a u s k u - raipsnių 
apie muziką. Linas . Lietuvos 
Muzikos akademijos auklėt i 
n is , ne t ik devyner ius metus 
redagavo šį iš visų kitų leidi
nių asmenybių sa nbūriu iš
s iskir iant į meno ir kul tūros 
laikrašt į , bet ta ip pat buvo ir 
jo įmonės direktorius bei ad
minis t ra tor ius . Nors nekūry-
binės pareigos surydavo daug 
iaiko, per visą savo buvimą 
laikraštyje Linas paskelbė 
apie septyniasdešimt muzikos 
kritikos ir publicistikos straips
nių, dar apie dešimt pasirodė 
ki tuose Lietuvos leidiniuose, 
v ienas k i tas — užsienio spaudi
niuose. 

Prėjusią žiemą Linui visai 
ne t ikėta i buvo pasiūlyta tapti 
Lietuvos Kompozitorių sąjun
gos muzikos informacijos sky
r iaus di rektor iumi, ir j is . pa
da ręs didelį lanką, sugrįžo 
prie muzikos. Pi rminė Lino 
darbo užduotis dabar yra in
formacijos apie lietuvišką mu
ziką r ink imas , apdorojimas 
bei skleidimas po pasaulį . Tai 
- ir in ternet inia i puslapiai 
apie kompozitorius ir ki tus 
muzikos gyvenimo įvykius, 
tai ir duomenų bazė, kurioje 
- u k a u p t a visa kompozitorių 
medžiaga, kūr inia i , įrašai , iš
leisti ir neišleisti rankraščiai , 
archyvinė medžiaga. Lino va
dovaujamas muzikos informa
cijos cen t ras kar ta i s nedide
liais t i ražais išleidžia na tas , 
kompakt ines piokšteles. ku-

Muzikologas Linas Paulauskis, 
i Čiurlionio festivalį atvyksian
tis pristatyti naujų lietuvių 
kompozitorių kūrinių, sukurtų, 
125-osioms Čiurlionio meti
nėms, sako, jog Čiurlionis kaip 
kompozitorius jam ilgą gyveni
mo tarpsnį buvo lyg intriguo
janti paslaptis, už kurios glūdi 
didelės platybės. Tai - lyg ma
rios ar jūra , kuri šiek tiek lei
džiasi ir šiek tiek nesileidžia 
būti atsleidžiama. Taigi Lino 
santykis su M. K. Čiurlioniu -
entuziastingas ir paslaptingas. 

riose būna per metus susikau
pusių ryškesnių premjerų įra
šai. Cent ras atsakinėja ir į 
įvairiausias užklausas, atei
nančias iš viso pasaulio. Mu
zikos centro internetinis adre
sas - www.mic.lt 

Rokui Zubovui, šį rudenį 
ruošiančiam Čiurlionio festi
valį Čikagoje, šovė mintis, jog 
geriausias lietuviškosios mu
zikos ir naujųjų kūrinių, su
kurtų 125-osioms M. K. Čiur
lionio gimimo metinėms, pri
statytojas Amerikoje galės 
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būti jo bičiulis, puikiai pažįs
tantis naująją šiuolaikinę lie
tuvišką muziką. Į Ameriką 
trijų lietuvių kompozitorių -
Remigijaus Merkelio, Mindau
go Urbaičio ir Vytauto Bar
kausko kūrinių atvyks atlikti 
Vilniaus styginių kvartetas, o 
prie jų čia prisijungs pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai bei 
Gintė Lepinskaitė. Linas Pau
lauskis lietuviškai ir angliškai 
apie naujuosius kūrinius ir M. 
K. Čiurlionio muziką skaitys 
paskaitas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, ir University 
of Chicago. 

Kokias kompozicijas išgirs 
mūsų klausytojai? Kaip 
skambės naujieji, M. K. Čiur
lioniui sukurti kūriniai? Linas 
Paulauskis iš anksto bando su 
jomis supažindinti mūsų bū
simuosius klausytojus. 

„MiKonst" 

Pirmosios vietos laimėtojo 
kompozitoriaus Remigijaus 
Merkelio kūrinys pavadintas 
„MiKonst", t.y. tam t ikras žo
džių žaismas, ir autorius tai 
apibūdina kaip Mi konstanta, 
kadangi kūrinyje nuolatos 
kartojamas garsas Mi (Mika
lojaus Konstantino vardų ab
reviatūra). Šis kūrinys pakan
kamai gerai atspindi kompozi
toriaus braižą ir tuo pačiu yra 
netipiškas jam. nes Remigijus 
yra konstruktyvaus, raciona
laus braižo kompozitorius, o 
šiame kūrinyje kartu su kons
truktyvumu ir racionalumu, 
kartu su koncentruotos ener
gijos išlydžiais pasigirsta ir la
bai švelni, šilta spalva, kuri 
galbūt atsiranda su konkre
čiomis M. K. Čiurlionio kū
rinių citatomis. Šis kūrinys 
tarsi liudija jei ne tam tikrą 
Remigijaus kūrybinio braižo 
posūki, tai tam tikrą jo kūry
binio kelio kilometrinį stulpą. 

„Ramybė" 

Mindaugo Urbaičio „Ramy
be" irgi atspindi tam tikro 
pastarojo kompozitoriaus kū
rybos kelio braižą. Ne taip se
niai M. Urbaitis srvo kūrinius 
pradėjo grįsti įvairių praeities 
laikų kompozitorių citatomis 
ir tų citatų keliasluoksnėmis 
kombinacijomis. Vėliau iš tų 
kombinacijų kaip metaforos 
dar gimsta trečiosios reikš
mes. Tą savo kūrybos metodą 
kompozitorius vadina „La 
kompozicija", ir „Ramybėje" 
mes girdime įvairių simfoni
nių ir fortepijoninių M. K. 
Čiurlionio kurinių parafrazes 

ii harmonizuotos liaudies 
l.iiii.is Bėkit bareliai" leitmo

tyvą. Šios citatos liejasi švel
niai, neskubiai, užsikloja vie
na ant kitos ir dar kuria savi-

„Kara l a i t ė s kel ionė. 
P a s a k a " 

Vytauto Barkausko, jau vy
resniosios kartos lietuvių 
kompozitoriaus, kūriniui „Ka
ralaitės kelione.Pasaka" ins
piraciją suteikė žinomas M. K. 
Čiurlionio paveikslų ciklas, t. 
y. tokia nesudėtinga, nuosaiki, 
moderniška, irgi tam tikrais 
garsais papasakota istorija, 
kuri dabar čia jau tampa ab
strakčia. Nors konkrečių M. 
K. Čiurlionio kūrinių citatų 
kūrinyje nėra, tačiau bandyta 
įsijausti į paveiksiu nuotaiką. 
V. Barkausko tarinys parašy
tas fortepijonui keturiomis 
rankomis ir styginių kvarte
tui. 

Muzikologas Linas Paulaus
kis sako, kad visi šie trys nau
jieji kūriniai ne tik gerai tech
niškai, be priekaištų sukurti 
ir išsiskiria originalumu, bet 
pasižymi dar viena savybe -
jie paprasčiausiai gerai klau
sosi. Šis terminas ..gerai klau
sosi", Lino nuomone, yra labai 
svarbi muzikos ypatybė. 

Prisijungdamas prie naujųjų 
kūrinių aptarimo. Rokas Zu
bovas, kartu su Vilniaus stygi
nių kvartetu šią vasarą Lietu
voje jau atlikęs visas tris 
naująsias kompozicijas, teigia, 
jog jam kaip kūrinių interpre
tatoriui taip pat iabai svarbu, 
kad būtų sukurtas ryšys ir 
tarpusavyje, ir su klausytoju. 
Trys naujos kompozicijos - be
veik kaip kokia ciklinė forma 
išsirutulioja į sonatinį pasako
jimą: V. Barkausko muzika 
lyg pereina į simfoninio ciklo 
lėtąją dalį, M. Urbaičio „Ra
mybę", ir tada viskas baigiasi 
veržliu finalu - R. Merkelio 
kūriniu. Rokas sako, kad šiuos 
kūrinius galima būtų groti 
kaip ciklą, jį pavadinant „In 
memoriam Čiurlionis" ar pa
našiai. 

Lino Paulauskio nuomone, 
šie trys kūriniai taip pat pui
kiai atstovauja dabartinei lie-
tuvos kompozitorių panora
mai. Kompozitoriai ir jų kar
tos kaip asmenybės ir sambū
riai keisdavosi, ir atsirasdavo 
tokios aiškios ribos, nežinia 
dėl ko įvykstančios. Gal tai lyg 
tam tikros ore tvyrančios ban
gos, kai staiga šie žmones po 
kažkurio momento staiga pra
deda rašyti kitaip? O dabar 
šie kompozitoriai rašo taip: 
vyresnioji karta su tuo nuosai
kiuoju modernizmu, vidurinio
ji dabar ypač aktyviai naudo
ja postmodernistinės muzikos 
sampratą, citatas, įvairių anks
čiau buvusių reikšmių įtrau
kimus į savo kūrinius. Taip 
daugmaž daro M. Urbaičio. V. 
Bartulio, A. Martinaičio kar
ta. Na, o jaunieji, kurie kažka
da buvo praminti mašinistais, 
turi daugiau motorinės jėgos, 
ir čia būtų kompozitoriai G. 
Sodeika. Š. Nakas, R. Mažuiis. 
Jie - j a u mūsų bendraamžiai. 

Taigi trijų naujųjų kompozi
cijų, skirtų M. K. Čiurlioniui, 
atlikimas Amerikoje bus puiki 
proga Amerikos klausytojams 
pažinti šiuolaikinę lietuvių 
muziką. Tikėkimės, kad tiek 
lietuvių auditorija, tiek ameri
kiečių publika viską išgirs ge
ranoriškai atviromis ausimis 
ir širdimis. Pirmoji lietuviškų 
kurinių premjera įvyks lapkri
čio 3 d., penktadieni. PLC Lie
tuvių dailės muziejuje. Lap
kričio 5 d., sekmadienį, šios 
kompozicijos skambės Univer
sity of Chicago, 0 lapkričio 7 d. 
- Bostono universitete, lap
kričio 10 d. - Steinway Hali. 
Acron. ir lapkričio 12 d. - Se-
verance Hali, Cleveland. 

Su Linu P a u l a u s k i u 
kalbėjosi Rokas Zubovas 

Užrašė Emilija And r u lyte 

Maironio lietuvių li teratū
ros muziejuje. Kaune, j au tapo 
tradicija susitikimai su foto
grafu Algimantu Keziu. Kiek
vieną vasarą jis atvyksta į 
Kauną su savo naujomis pa
rodomis. 

A. Kezio vardas žinomas vi
suose žemynuose. Savo paro
domis jis apkeliavo daugelį 
šalių. Jo subtilios, lyrinės, 
poetinės nuotraukos yra ne tik 
žiūrimos, o taip pat skaito
mos, prie jų medituojama. 
Savo nuotraukomis jis prakal
ba į bet kurią kalbą vartojantį 
žmogų. Tai sielos kalba, kuri 
prieinama ir suprantama 
kiekvienam. 

Muziejininkė Virginija Paplaus
kienė. 

Algimanto Kezio poetinis pa
saulis traukia ir vilioja. Daž
nai susimąstau, kodėl j jo 
meno kūrinius norisi žiūrėti ir 
žiūrėti. Vartydama jo knygas, 
ieškau atsakymo A. Kezio po
puliarumui apibūdinti. Iš me
no albumų liejasi šviesūs spin
duliai. Ir nejučiomis manyje 
gimsta paprastas atsakymas 
— jis ieško pasaulio harmoni
jos, kuria grožį, kurio mūsų 
gyvenime taip maža. Ir, kaip 
magnetas, jo darbai t raukia 
kiekvieną grožio išsiilgusią 
siela. 

Algimantas Kezys ne tik fo
tografas, bet taip pat ir filoso
fas, teologas mąstytojas, ra
šytojas, lyrikas. 

Šią vasarą jis atvežė į Mai
ronio lietuvių literatūros mu
ziejų savo naujausią parodą — 
..Kapinaitės. Transcendencijos 
link". Paroda tapo dideliu 
kultūriniu įvykiu Kaune. Ji 
pri traukė ne tik kauniečius, 
bet ir svečius. Parodos pava
dinimas suteikia mistikos ir 
paslapties. O ir gamta pateikė 
mistinį stebuklą. Per patį pa
rodos atidarymą, kurie muzie
juje būna įspūdingi. Perkūnas 
parodė savo galią. Po karštos 
ir saulėtos dienos jis prabilo į 
mus žaibų, griaustinių ir lie
taus šniokštimu. 

Parodos at idarymui buvo 
parengta poetine-muzikine 
kompozicija. Grojo muzikantai 
Raimundas Eimontas ir Alfa 
Paurazas. tekstus skaitė ak
torius Petras Venslovas, rau
das giedojo Jurgė. 

Griaustiniai, žaibai, lietus 
pilantis kaip iš kibiro, nesu
stabdė žmonių smalsumo. Sa
lė buvo sausakimša. Visų vei
duose buvo rimtis ir susikau
pimas. Prasidėjo muzikinė 
poetinė kompozicija. Aktorius 
Petras Venslovas. skambant 
mistinei muzikai, skaitė A. 
Kezio išraiškingus tekstus. 
Tarpuose skambėjo raudos. 
Turbūt kiekvienas lietuvis 
puikiai žino. kaip kaimuose 
buvo apraudojami mirę artimi 
žmonės. Ši kompozicija, atlik
ta profesionalių menininkų, 
sustiprino, pagilino pateikta 

temą. Gausus būrys susirin
kusiųjų buvo nuščiuvę. Visi 
nugramzdinti į sielvarto, liū
desio pasaulį. Kiekvienas pri
siminė savo išėjusį artimą, 
mylimą. 

Atsirado ryšys tarp Ten ir 
Čia esančių. Už lango mer
kiantis lietus buvo švelniu 
fonu skambančiai muzikai ar 
sodriam aktoriaus Petro Vens-
iovo balsui. Buvo sunku pa
tikėti, kad pati gamta trokšta 
sukurti gilų, prasmingą ap
mąstymų įvaizdį. Pasibaigus 
muzikinei kompozicijai, vyra
vo tyla. Visi tarsi buvo už
hipnotizuoti to, kas vyko — ir 
vaizdais, ir garsais... 

Parodos ir vakaro vedėja (šio 
straipsnio autorė) sugrąžino 
visus į realybę. Pasidžiaugusi 
ir padėkojusi autoriui už ga
limybę pirmiems šią parodą 
„išleisti į pasaulį", pasiūlė vi
siems pasvarstyti ir pajusti — 
kas gi mes esame ir kuo mes 
būsime. Ar mūsų laukia liau
nos gėlelės, ar trapios smilgos 
likimas, o gal būsime tik mažu 
rasos lašeliu, kabančiu ant 
permatomo voratinklio. Visa 
tai atsispindi A. Kezio nuo
traukose. 

Žodį tarė menotyrininkė 
Eglė Jaškūnienė. Ji primine 
mums autoriaus ankstesnius 
darbus, konstatavo, kad nau
jausia paroda „Kapinaitės..." 
yra lyg tąsa jo knygos Taisy
kime Viešpačiui kelius ir me
ninio albumo Būties fragmen
tai (ši paroda anksčiau buvo 
pateikta muziejaus lankyto
jams). Algimanto Kezio ieško
jimai neapsiriboja šiomis pa
rodomis ir knygomis. Jis — 
ieškantis žmogus, ir tęsia savo 
darbą toliau. 

Parodos svečiams buvo pras
mingi ir paties autoriaus 
žodžiai. J is papasakojo, kaip, 
vaikščiodamas po Lietuvos ka
pinaites, ilgai ieškojo, stebėjo, 
jautė ir atrado tai, ko ieškojo. 
.Pajutau dvasios pakilimą. 
Mindžiojau žemę, po kuria gu
lėjo mirusiųjų palaikai. Šven
ta žemė, šventi palaikai, atgu
lę ten, iš kur atėjo. Atsirado 
giminystės ryšys tarp jų ir 
manęs. Argi tik ryšys? Tapa
tumas, likimo primestas ta
patumas. Dulkėta būtis? Bet 
čia tiek daug žydinčių gėlių, o 
kai kur dar neužpūstų 
žvakučių. Gyvybės ugnelė dar 
vis žėri. Ji brangi. Juo ji kuk
lesnė, tuo trapesnė, bran
gesnė. Ta liepsnelė, ta gėlelė 

-Algimantas Kezys. 

aidi viltimi. Ne viskas vien 
dulkė, ne viskas tik niekai. 
Merdėti čia ne vieta..." (citata 
iš albumo Kapinaitės...) 

Algimantas Kezys paaiški
no, kad nėra profesionalas, o 
tik mėgėjas fotografas. „Savo 
darbą aš dirbu iš meilės ir 
malonumo su atsidavimu. 
Mano darbai atspindi mano 
jausmus". 

Stebėdami parodos nuotrau
kas ir vartydami knygas, ga
lėjome suvokti, kad tokie ste
buklai išties sukuriami tik i š ' 
meilės. Meilės gyvenimui, dar
bui, žmonėms. 

Parodos lankytojai dosniai 
atsilygino autoriui šiltais pa
dėkos žodžiais, šypsenomis ir 
Lietuvos pievų gėlėmis. Nuo
širdžiai linkime autoriui 
džiaugtis gyvenimu, nepraras
ti ieškojimo aistros ir kaip vi
sad sakom — laukiam su
grįžtant su nauja paroda. 

Vi rg in i ja P a p l a u s k i e n ė 

.ANDRIAUS MAMONTOVO 
KONCERTAI JAVSE 

Lapkričio antrojoje pusėje ir 
gruodžio pradžioje vienas žy
miausiu ir populiariausių Lie
tuvos roko muzikos Žvaigždžiu 
Andrius Mamontovas koncer
tuos JAV-se. Tuo tarpu nusta
tytos tik dvi konkrečios kon
certų datos: Čikagoje lWillow-
brook salėje) lapkričio 25 d. ir 
Cleveland. Ohio. Lietuvių na
mų salėje gruodžio 2 d. 

Mgim.int.is k. /% - I- .-.nygos Kapinaites. 
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Dar kartą apie niekada 
nesibaigiančią meilę 

Kaskar t žaviuosi ne tik Karmen? Scena tarsi atgyja — 
„Saulutes" labdaringos orga- temperamentas, judesys, netgi 
nizacijos tiesiogine veikla, bet 
ir sugebėjimu bei išmone kiek
vienam jos ruošiamam rengi
niui įkvėpti tiek šilumos, kiek 
jos. atrodo, ir reiktų. O ko gi 
reikėjo tą vakarą, kai tema su
kosi apie meilę? Be abejo, jau
kios žvakių šviesos ir mie-
laširdingai nusiteikusių klau
sytojų. Romantišką nuotaiką 
kūrė scenoje patogiai įsitaisęs 
minkštakrėslis, nerūpestingai 
išbarstytos pagalvėlės, vakaro 
lempos prieblanda. Vyliausi 
aplink išvysti įsimylėjėlių vei
dus. Kam gi daugiau, jei ne 
j iems turėtų rūpėti poezija, ro
mantiški vakarai? Deja, tokių 
susirinko vos vienas ki tas . Gal 
romantika jau nebemadingas 
ar net visiškai išnykęs reiški
nys jaunų žmonių tarpe? O gal 
tik su garbiu amžiumi ateina 
kitoks supratimas ir vertini
mas jausmo, kuriam, ko gero, 
poetai sugalvojo gražų pavadi
nimą. Brandi moteris, sėdėju
si už gretimo staliuko, lyg 
atspėdama mano mintis, vė
liau pasakys — meilė amžiaus 
neklausia. J i vis kitokia lydi 
mus visą gyveimą. 

Vos išėjus į sceną „trims įsi
mylėjusioms mūzoms", kaip 
visų vardu atlikėjas pristatė 
aktorė Virginija Kochanskytė, 
dvelkteli paslaptimi. Apie ko
kią gi meilę šį vakar kalbė
sim? J u k ji tokia neišmatuoja
ma, tokia nenusakoma, tokia 
netikėta, lydima aistros ir net 
pražūtinga. Viską sukuriant i 
ir net sunaikinanti . Jos tiek 
daug ir kartu tiek mažai... 
Apie kokią gi Meilę? Trijų mū
zų lūpomis, širdimi, švelniu 
pirštų prisilietimu prie klavi
šų? Sulaikę kvėpavimą lau
kiame... Į tylą švelniai įsilieja 
„Beauštanti aušrelė". Lietuvių 
liaudies daina, simbolizuojan
ti pradžią. Juk ir meilė yra 
visko pradžių pradžia. Iš mei
lės sukurtas pasaulis. Pasau
lis, į kurį prieš 125-ius metus 
atėjo didysis lietuvių tautos 
genijus Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis. Aktores balsu 
atgyja menininko laiškai. Ge
nijaus širdies dienoraštis. 
Laiškai draugui, broliui, myli
majai. Pripildyti nuoširdaus 
jausmo ir begalinės kančios, 
kupini džiaugsmo ir liūdesio, 
nuojautos apie neišvengiamai 
artėjančią baigtį. Ir amžiną 
meilę gyvenimui. Deja, taip 
anksti ir taip dramatiškai nu
trūkusiam. 

„Dievas pasiima savo vai
kus, savo išrinktuosius, kurie teikęs jėgų realizuoti tą pa 
bando prilygti j am savo kury- šaukimą. 
ba". Taip apie ankstyvą geni- Pajamos, surinktos literatu 

akių žvilgsnis įgauna kitą 
prasmę. Ir visiškai kitokią in
tonaciją — muzikos, dainos, 
poezijos. Ir iš žavingosios so
listės rankų mesta raudona 
rožė krenta po kojomis vienam 
išrinktųjų. Štai taip užkariau
jama publikos meilė! G. Bizet. 
M. De Falla, V. Chiara... Ispa
nų, italų, prancūzų muzika — 
kiek čia aistros! Ir trejetas 
menininkių dar labiau kaitina 
žiūrovų fantazijas meilės te
ma. Atrodo, visiškai kitu bal
su prabyla ir aktorė, kurią vi
suomet maniau esant puikią 
tik dramatiškų vaidmenų at
likėją. O jos skaitomi H. Ra
dauskas, A. A. Jonynas, K. 
Bradūnas, V. Mačernis. Skam
ba taip. lyg niekas kitas ge
riau ir negalėtų jų interpre
tuoti. Intriguojamas žiūrovas 
nejučia įsilieja į dialogą. At
sakymas į impulsyvią reakciją 
iš salės programą paįvairina 
žaismingumu. 

Koncertmeisterės Melitinos 
Diamandidi-Kuprienės tobulai 
valdomo fortepijono muzikos 
nuo baroko iki šiuolaikinių is
paniškų ritmų kuriamas įspū
dis užburia ne vieną vakaro 
dalyvį. Nesibaigiančios šven
tės nuotaiką sukuria Elizos 
daina iš miuziklo „Mano pui
kioji ledi". Tokia gaida ir atsis
veikinama. Prieš publiką nusi
lenkia „trys mūzos", anot 
aktorės V. Kochanskytės, pri
pildytos šventės jausmo. Štai 
taip ir baigėsi šventė. Maža 
šventė apie Meilę. Ir jeigu jos 
nebūtų, nerašytų poetai, ne
gimtų muzika, o mūsų sielų 
niekada neaplankytų palaima. 

O kokia gi meilė, trijų mūzų 
įkvėpėja? 

Meli t ina D iamand id i -
Kupr i enė (p ianis tė ) : 

— Meilė gyvenimui. Gyveni
mas — laimė, pati didžiausia 
dovana. 

R i t a P r e i k š a i t ė (solistė): 
— Meilė muzikai, kūrybai, 

nes tai yra, ko gero, svarbiau
sias gyvenimo variklis. Gyven
ti, kurti ir mylėti! 

Virginija Kochanskytė 
(aktorė): 

— Gyvenimo meilė. Aš my
liu gyventi. Kaip bebūtų, ar 
liūdna, ar sunku, yra akimir
kos, kai tu galvoji, kad gyveni, 
kad turi sveikatos, kad gali 
artistauti, kad gali su žiūro
vais dalintis tuo, kas džiugina, 
kuo pati žaviuosi. Dievas ma
ne pamylėjo, dovanodamas 
man artistės pašaukimą ir su

j aus išėjimą iš šio pasaulio 
kalbėjo aktorė V. Kochans
kytė. 

Be kitų rimtosios muzikos 
kūrinių skambėjo J . S. Bach 
arija „Quia respexit...", L. Luz-
zi „Ave Maria" atliekami me
cosoprano Ritos Preikšaitės, 
žavėjusios repertuaro diapazo
nu. Pirma programos dalis 
baigėsi Sv. Pauliaus „Himnu 
meilei". Čiurlioniško liūdesio 
jausmas , išaugęs nuo pirmųjų 
renginio minučių, pamažu at
lėgo, nes vėl buvo šlovinama 
meilė. Nes ji yra svarbiausia. 
N"( paperkama. Nedalijama. Ir 
niekada nesibaigianti. Tuo ne
sibaigė ir ši muzikos ir poezi
jos švente, po pertraukos lyg 
viesulu j sceną įnešusi visiškai 
kitokią nuotaiką Pirmoje da
lyje matėme tris dramatiškai 
nusiteikusias mūzas, prista
čiusias žymių menininkų kū
rybą apie meilę. Antroji dalis 
jau nuo pirmųjų ispaniškos 
muzikos motyvu rodė busiant 
pramoginio pobūdžio. Ar ispa
niška meile įsivaizduojama be 

rinės-muzikinės kompozicijos 
„Net kai nieko nelieka, lieka 
meilė" metu bus paskirtos 
vargstantiems Lietuvos vai
kams. Tai ypatinga meilės iš
raiška tiems, kuriems iš tiesų 
kartais nieko nelieka. 

Dijana G i e d g a u d a i t ė 

J. Leitaitė koncertavo 
Bostone 

„Saulutės", Lietuvos Vaikų globos būrelio labdaros koncertą Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL, 
atlikusios (iš kairės): Melitina Diamandidi-Kuprienė, Virginija Kochanskytė ir Rita Preikšaitė. B. 
Kronienės nuotrauka. 
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Lietuvos Dukterų draugijos 
Detroit skyrius Amerikoje iš
siskiria iš kitų veikiančių sky
rių lietuvių telkiniuose savo 
iniciatyva gelbėti sudėtingų 
operacijų reikalingiems Lietu
vos vaikams ir jaunuoliams. 
Jau aštuoneri metai, kai yra 
įsteigta Michigan universiteto 
programa, vadinama „Ame-
rican-Lithuanian Dissability 
ir Rehabilitation Exchange 
Program". Tos programos 
įsteigimui daug nuopelnų 
priklauso dr. W. Waring, kuris 
padeda Lietuvos vaikų sveika
tos reikaluose. Šių sudėtingų 
projektų koordinavimu rūpi
nasi skyriaus valdybos narė 
Jū ra tė Pečiūrienė. Šiais me
tais yra padaryta labai kom
plikuota operacija dvynukams 
Vytautui ir Pauliui, kurie 
1999 m. gruodžio mėn. Lietu
voje gimė akli. Operacija pa
vyko ir dabar dvynukai gyve
na. Lietuvoje. Netrukus jie vėl 
turės atvykti į Ameriką opera
cijos peržiūrai ir tolimesnei 
regėjimo konsultacijai. Detroi
to skyrius bendradarbiauja su 
„Healing the Children Michi-
gan-Ohio" organizacija, kuri 
padeda vykdyti įprastinius 
labdaros darbus, siunčiant 
vaistus, protezų dalis, kad ope
ruotiems ligoniams būtų 
grąžinama sveikata. 

Detroito skyriaus veiklai pa
gelbėti valdybos pirmininkė 
Irena Alantienė pakvietė „Vo
lungės" moterų vienetą ir 
kanklininkes koncertui, kuris 
jvyko spalio 1 d. Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos Kul
tūros centro salėje. Southfield, 
Michigan. Muzikinę programą 
pradėjo moterų vienetas, 
užkulisyje niūniuodamas har
moningą dainą, kurios fone 
pranešėjos apibūdino dainos 
turinį ir tuo pačiu laiku voka

linis vienetas, tvarkingai išsi
dėstęs scenoje, darniai atliko 
V. Montvilos „Saulė teka". 
Taip programos vedėjos Bi
rutė Litvinienė ir Giedrė Log-
minaitė kiekvieną dainą vyku
siai apibūdino, supažindin-
damos publiką su atliekamu 
kūriniu. Rečiau girdėtos dai
nos — A. Lapinsko „Aš re
gėjau kukutį", A. Račiūno 
„Ūžia žeria" ir J . Tamulionio 
„Šarkeįa varnela" — savo cha
rakteriu ir stiliumi priminė 
senas daugiabalses liaudies 
dainas-sutart ines, kurios buvo 
atliktos su gera ekspresija ir 
lietuvišku koloritu. 

Maloniai pa t rauklus jaunų 
kanklininkių dešimtukas su
tar t inai atliko šiuos kūrinius: 
„Skamba kanklės", „Trep-
siuką", „Drižabilį", „Gražutę" 
ir „Pasėjau dobilą". Kanklių 
muziką vykusiai paįvairino 
pačių kanklininkių dainavi
mas, atl iekant „Pasėjau do
bilą". Buvo labai gražu klausy
tis dvasinio lietuvių muzikos 
instrumento, kuris lyginamas 
su vargonų balsu „Vox Coeles-
tis" — dangiškuoju balsu. 

Moterų vienetas „Dienos 
rūpestėlių dainas", J. Mote-
kaičio „Malu, malu viena", Z. 
Venckaus „Nepūsk, vėjeli" ir 
K Vasilauskienės harm. „Le-

liūmus" atliko gerai pasiruo
šęs, saikingu balso partijų ba
lansu. Vokalistėms daug pa
dėjo profesionalus Jono Go-
vėdo akompanimentas piani
nu, nes akompaniatorius yra 
muzikas, chorvedys ir kom
pozitorius, ne tik gerai valdan
tis instrumentą, bet taip pat 
pažįstantis ir vokalą. Todėl 
akompanavime buvo jaučiama 
ne vien vokalo palyda, bet ir jo 
palaikymas, ir stipri parama, 
ypač akcentų ir kulminacijų 
taškuose. 

Antruoju išėjimu kankli
ninkės atliko P. Stepulio „Šei
nį", D. Čičinskienės harm. 
„Vajaunį" ir „Šocą". Tai taut i
nių šokių kūriniai, pilni geros 
ir sveikos nuotaikos. Kanklių 
muzikos vadovė Žibutė Jane-
liūnienė ir jos padėjėja Julija 
Danait ienė vertos pagyrimo, 
kad j aunas kanklininkes gerai 
paruošė, nes jos mūsų brangų 
liaudies meną taip žavingai ir 
kultūringai išreiškė scenoje. 

Pabaigai moterų vienetas at
liko sutar t inę „Apynėlis augo", 
tr is tango, fokstrotą (harm. R. 
Kliorienės), o koncertą užbai
gė bendriniu dainavimu: „Išė
jai", „Tik tu, tik tu viena" ir 
„Aš pamilau lauko gėlę". Mu
zikos vadovė ir dirigentė Dalia 
Viskontienė pasirodė kaip me
nininkė su muzikiniu intelek
tu, kuris ja i padėjo įdiegti vo
kalistėms dainavimo stilių, 
a t remtą į gryną lietuvišką ko-
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Papras ta i daugumos Lietu
vos įžymybių, a r tai būtų me
no, mokslo, ar politines srities 
asmenų kelionės į Ameriką, 
metu dėl Bostono geografines 
padėties šis miestas yra ap
lenkiamas. Tuo būdu p ra ran
dama proga juos pamatyt i , iš
girsti ir pabendraut i . Kiek 
kartų teko spaudoje skaityti 
apie Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus, Seimo pirmininko 
V. Landsbergio apsi lankymus 
Čikagoje. Vašingtone ir kituo
se lietuvių susibūrimo cent
ruose. Bostono lietuviai apie 
tai net svajoti negali. 

Mes laimingi, kad savo 
bendruomenėje tur ime du vi
durinio amžiaus vyrus — Aidą 
Kupčinską ir Gintarą Čepą, 
kurie Bostono lietuvių kultū
riniam judėjimui neleidžia už
migti. 

Štai ir dabar, rugsėjo 24 d.. 
Tautos šventės minėjimo pro
ga jie nukreipė į Bostoną dide
lio talento dainininkę meco
sopraną Juditą Leitaitę. Bos
tono lietuviams tai buvo t ikra 
meno šventė. Iš tikrųjų jos 
dainavimas yra nepriekaišt in
gas. Tiek balso ar mažų inter
valų, tiek didelių, vidutinių ir 
mažų intervalų slinktyse ji to
bulai valdo įvairius šuolius, 
nei kiek nesut r ikdama, o prie
šingai, tvirtai ir patogiai pasi
ruošusi pozicijai, tęs iant to

liau dainuojamą kūrinį. Jos 
muzikine ir dramat ine išraiš
ka siekia pačios žodžio, saki
nio, teks to ir minties gilumos. 
Čia ir glūdi jos žavingas ryšys 
su klausytojais. Net ir tokie 
muzikinio stil iaus skoliniai 
kaip B. Dvariono „Žvaigždutė" 
ir K. Kavecko „Sutikt tave no
rėčiau" nuskambėjo labiau įti
kinančiai negu galima buvo 
t ikėt is . 

Da r prie to puiki dikcija ir 
g rynas lietuvių kalbos ištari
mas . Jos sopranas nėra pa
p ras t a s , o labai individualus ir 
t embras pilnas grožio. Puikiai 
laikosi scenoje, šiltai atsiliep
dama į publikos reagavimą. 
Įsivaizduoju koks būtų jos 
Schuber tas , ar dar pora sudė
t ingesnių arijų. 

Tai buvo iškili dainavimo 
meno valanda. Klausytojai gy
vai dalinosi įspūdžiais. Daini
n inkė be jokios puikybes ilgai 
bendravo su žmonėmis. Norisi 
karš ta i pasveikinti akompa-
niator iu Gytį Cinauską. Nors 
ska•->'!-;> labai senu pianinu, 
j is parodė koks subtilus ir 
prasrr,!; gas jo akompanavimo 
būdas . J i s pilnai atitiko ir sa
vo ryškiai kalbančiu skambi
nimu t ikrai inspiravo solistę. 
Tai buvo tobulas darnus dvie
jų menii inkų junginys. 

So l i s to J u d i t a L e i t a i t ė 

Bakalauras Jonui Kimo Arbui 

Dievo Apvaizdos šventovėje Detroite giei 
akompanuoja -Jonas dovedas. 

Viskontienė, 

J . Kimo gimė Havajuose" 
1971 m. Kalėdų dieną. Moti
nai baigus magistro studijas 
Havajų universitete, jie atsi
kėlė į Santa Monica. Calif. 
pas tėvus. 

J . Kimo — porą metų lankė 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą, priklausė „Spindulio" 
jaunimo ansambliui ir dalyva
vo tautinių šokių pasirody
muose. Pradinį ir gimnazijos 
mokslą išėjo Santa Monica ir 
Los Angeles, CA. Vienus me
tus mokėsi Vasario 16-os gim
nazijoje Vokietijoje (1988 m.) 
ir po to tese mokslą Santa 
Monica kolegijoje, priklausė 
Studentų chorui ir 1 aidė spor
to komandoje. Nuo jaunystes 
dienų pasireiškė menų srityje: 
piešime, grafikoj ir muzikoj. 

199fi m. įstojo | prestižine 
..CAK-AHTS" Menų akademiją 
Valenaa. Calif.. kurią baigė 
2000 m. gegužes 18 d . gauda
mas ..Racholor of Art.s" diplo
mą. Vienus metus pagal stu
dentų pasikeitimo programą 
pasiustas į ..Hochschoole der 
Kuenste Berlm Vokietija' 

pasitobulinti filmų studijose. 
Studijuodamas ,,CAL-

ARTS" akademijoje, pradėjo 
dalyvauti įvairiuose pasirody
muose su savo menu; garsine 
muzika ir improvizacija vaidy
boje: 1997 m. Kampnagel, 
Hamburg (Vokietija) ir Aleba-
no Kino (irgi Hamburg); 1998 
m. . .Jaunasis lietuvių kinas". 

Kaune ir „Avant Garde Vi
deo". Kaune dėstė „Graffity" 
pažinimo teoriją; su savo 
t rumpu filmu „Avant Garde" 
dalyvavo New York festiva
lyje, kurį globojo Jonas Me
kas. 1999 m. ..Action in 
Space" parodoje, kurią organi
zavo ir globojo Karen Finey. 
Taip pat iš daugelio buvo 
išrinktas atlikti improvizacinį 
naujovinės muzikos (dainavi

mą — elektroniniame an
samblyje, diriguojant Leo 
Smith ir Mark Trayle. Su savo 
t r u m p u filmu dalyvavo 2000 
m. Silver Lake festivalyje, Los 
Angeles, Calif. 

Reikia tikėtis, kad Jonas Ki
mo Arbas prigimtą ir menų 
aplinkoje išugdytą talentą pa
naudos jaunimo idealizmui ir 
gėriui . į kurį ir jis pats linkęs. 

EaK. 

•I. Kimo Arbas prie savo kurinio — ..("•rafiity-Bovardis-Nr. 13". 
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