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250 metų nuo Mozart gimimo
VVolfgang Amadeus Mozart šiandien
yra žinomas kaip vienas žymiausių
kompozitorių muzikos pasaulyje.
planavo savo dviejų nuostabių mu
zikos gabumų vaikus parodyti Euro
pos diduomenei.
Pirmoji kelionė įvyko 1762 m. į
Muenchen, kai Wolfgang atšventė
penktąjį gimtadienį. Po šios trum
pos, trijų savaičių išvykos, jie sugrį
žo į Salzburg. Tėvas buvo nepaten
kintas šia viena išvyka. Jis tuoj pat
suplanavo kelionę į Vieną, Habsburgų imperijos sostinę, vieną iš kultū
ringiausių miestų visoje Europoje.
Pasiekę Passau, jie plaukė Duno
j a u s u p e . Pakeliui sustojo Linz
mieste, k u r Wolfgang pirmą kartą
viešai koncertavo. Kaip tik tuo laiku
publikoje buvo vienas iš ministerijos
atstovų. J i s išskubėjo į Vienos impe
ratoriškuosius rūmus pranešti ką
matė ir girdėjo. Kai Mozart šeima
atplaukė į Vienos uostą, kol praėjo
muitinės kontrolę, Wolfgang išsi
ėmė savo smuikiuką ir inspekto
riams pagrojo smagų minuetą.
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„Atvykus į Vieną, j a u visi kal
bėjo apie mus, rašė tėvas Leopold
savo draugui. - Visi stebisi, ypač
berniuku, ir kiekvienas, kiek teko
girdėti, sakė, kad tai yra nesupran

tamas jo genialumas". Vaikų pasi
rodymas Schoenbrunn rūmuose bu
vo didžiulis pasisekimas. Tėvas ra
šė: „Jų didenybės mus taip maloniai
priėmė, kad jeigu aš kam apie tai
pasakysiu, manys, kad aš sugalvo
jau. Užteks tik pasakyti, kad 'VVolf
gang užšoko imperatorei ant kelių,
apsikabino ir pabučiavo". Už šį kon
certą imperatorė atsiuntė 100 du
katų. Lankantis Europoje, kai
vaikščiojome po Vienos didžiuosius,
šaunius Schoenbrunn Schloss rū
mus, matėme didžiulį paveikslą,
kuriame nutapyta visa karališkoji
giminė. Grupės vadovė pirmiausia
parodė, kur prie jų prisiglaudęs sto
vi puošniai apsirengęs mažiukas
"VVolfgang.
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ėvas suruošė kiek galima
daugiau pasirodymų. Vaikai
skambino ambasadose, kuni
gaikščių rūmuose. Tiek gavo pa
kvietimų, kad negalėjo suspėti juos
visus patenkinti. Visi norėjo pama
tyti „stebuklingus vaikus" iš
Nukelta į 2 psl.

VVolfgang Amadeus Mozart.

SAULĖ jAUTOKAITĖ
Biografiniai bruožai
urbūt nė vienas iš kompozi
torių neturėjo tokios įdomios
vaikystės
kaip
Wolfgang
Amadeus Mozart. J o tėvas Leopold,
gimęs Augsburg, Vokietijoje, vedęs
Anna Maria Perti, atsikėlė gyventi į
Salzburg. Čia jie susilaukė septynių
kūdikių, iš kurių užaugo tiktai du.
Salzburg miesto krikšto metrikuose
parašyta, kad 1756 m. sausio 27 d.
gimė Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. J o sesu
tė Maria Anna, malonybiniai vadi
nama Nannerl, buvo 4 su puse metų
vyresnė už jį. Kadangi tėvas buvo
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smuikininkas ir kompozitorius, aiš
ku, kad abu vaikai nuo mažens buvo
apsupti muzikos. Kai tėvas mokė
Nannerl skambinti klavesinu (harpsichord), mažasis Wolfgang, vos pa
siekdamas instrumentą, p a s p a u d ę s
klavišą pataikydavo j a i pritarti. O
sulaukęs penkerių metų, per pusę
valandos išmokdavo p a s k a m b i n t i
kūrinį. Tėvas, pastebėjęs tokius ne
paprastus vaikų muzikinius gabu
mus, apleido savo kūrybą ir atsidavė
vaikų mokymui. Tėvas Leopold n e
tik apleido kūrybą, bet n u t a r ė pa
naudoti vaikų gabumus savo ambi
cingiems planams. Iš dalies pasidi
džiavimui, iš dalies ir pareigos, su-
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Leopold Mozart, VVolfgang Amadeus tėvas, kartu su jaunamečiu sūnumi
Paryžiuje apie 1763-1764 m.
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Maria Anna „Nannerl" Mozart su broliu VVolfgang ir tėvu Leopold. Manoma, kad šis šeimos portretas tapytas apie
1780-1781 metus.

Mozart—250 metai
Atkelta iš 1 psl.
Salzburg. Vaikai koncertuodavo nuo
pusantros'iki trijų valandų per die
ną, k a r t a i s net du k a r t u s . Teisingai
biografas Erich Schenk rašė - „mes
g a l i m e pasakyti v a r g š a i vaikai"
(poor children).
ienoje tėvas nusipirko karietą
ir su ja sugrįžo į Salzburg.
B e b ū n a n t Vienoje, jie gavo
pakvietimą vykti į Paryžių. Prieš
kelionę "VVolfgang susirgo reuma
tiniu a r t r i t u ir praleido savaitę lovo
j e . J a m pasveikus, visa šeima išvyko
j Paryžių. 18-tame šimtmetyje buvo
m a d a muzikams ir kompozitoriams
vykti į kitus miestus. J ų neatbaidė
nei šalti orai, nei prasti keliai, nei
šimtų kilometrų atstumai, jeigu nu
matydavo, kad iš tos kelionės bus
n a u d a ir išgarsės visoje Europoje.
Todėl ir Mozart šeima 1763 m. bir
želio 9 d. išvažiavo iš Salzburg į Pa
ryžių. Kelionėje pravažiavo pro
Muenchen, Augsburg, Ludvvigsburg,
Schvvetzinger, Mainz, Frankfurt,
Coblenz, Bonn, Koeln, Aachen, Briu
selį ir pagaliau po penkių kelionės
mėnesių pasiekė Paryžių. Tėvas ne
gaišino laiko, tuoj susisiekė su
p a ž į s t a m u baronu Grimm, kuris su
o r g a n i z a v o Wolfgang ir N a n n e r l
k o n c e r t u s Prancūzijos aristokra
t a m s . Kalėdų vakarą visa Mozart
šeima turėjo progos pagyventi dvi
s a v a i t e s Versalyje, pačiuose gar
siausiuose ir turtingiausiuose Euro
pos rūmuose.
Pakoncertavus Paryžiuje, Mo
zart šeimai pasiūlyta atvykti į vieną
iš didžiausių miestų - Londoną. Iš
Calais jie išplaukė per anglų kanalą.
Ši kelionė buvo labai nemaloni, visa
šeima sirgo jūros liga. Tik atvykus,
jie tuoj buvo priimti karaliaus Geor
ge III ir karalienės Charlotte. Birže
lio mėn. Mozart vaikai atliko pro
g r a m ą per karaliaus gimtadienio
šventę.
T ė v a s Leopold labai rūpinosi
vaikų sveikata, kurie dažnai sirgda• vo. Pačiam tėvui susirgus, visa šei
ma išsikėlė į priemiestį Chelsea, į
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grynesnį orą ir ramesnę aplinką.
Kai tėvas sirgo, vaikai galėjo atsi
palaiduoti nuo koncertų įtampos.
Po paskutinio koncerto karališkai
šeimai vaikai dar šiek tiek koncer
tavo įvairiose Londono vietovėse.
Bet publikai pradėjo nusibosti šios
keliaujančios šeimos koncertai.
Taip pat ir Leopold nebepatiko
Anglija, ir jis norėjo grįžti namo.
Bet jie susidūrė su pinigine proble

ma: tėvo ligai sunaudojo visus gau
tus koncertų honoranus. VVolfgang
ir Nannerl koncertavo vienoje užei
goje po 3 vai. 5 d. per savaitę. 1765
m. liepos mėn. pagaliau jie apleido
Londoną. Bet jiems vėl susimaišė
kelionės maršrutas. Olandijos pa
siuntinys prašė juos aplankyti jų
kraštą. Po ilgos kelionės Hagoje tu
rėjo koncertuoti abu vaikai. VVolf
gang koncertavo vienas, nes jo sesu-

Tiktai po jų mirties, po daugel metų,
išryškėja ir yra įvertinamas jų talentas.

Vienos kapinėse yra pastatytas Mozart garbės paminklas.
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tė labai rimtai susirgo. Kai po ilgos
ligos Nannerl pasveiko, tada tos pa
čios ligos simptomais susirgo bro
liukas. Keturias savaites jį kankino
vidurių šiltinė. Iš šio mažo berniuko
beliko tik oda ir kaulai. Wolfgang išsikrapščius iš sunkios ligos, visa šei
ma toliau keliavo į Amsterdam.
Grįždami namo, dar aplankė Dijon,
Lyons, Geneva, Bern, Zurich, Muen
chen ir pagaliau po trejų metų sugrį
žo į Salzburg. Laikui bėgant, vaikai
pradėjo bręsti, išaugti vaikystę.
VVolfgang dirbo arkivyskupo rūmų
orkestro kapelmeisteriu. Tais pa
čiais metais (1769), sulaukus 13 m.,
jis su tėvu, dabar j a u be sesers, iš
vyko į koncertinę kelionę - šiltąją
Italiją. Besilankant Bologna mieste.
VVolfgang išrenkamas filharmonijos
akademijos nariu. Iš popiežiaus Kle
menso XrV gavo „cavaliere" titulą.
Kelis mėnesius praleido Milane. Iš
čia vėl vyksta į Vieną, bet nepavy
kus gauti imperatoriškuose rūmuo
se kompozitoriaus vietos, išvyksta į
Muenchen, iš kur vėl grįžta į Salz
burg. Dabar VVolfgang rimtai su tė
vu mokosi muzikos teorijos, o sesuo
Nannerl moko groti pianinu. Bet tė
vas dar kartą nori sūnų siųsti į Pa
ryžių kartu su motina, kuri labai ne
mėgo keliauti. Vyro prikalbinta, ji
kartu su sūnumi išvažiavo. Ši ke
lionė nebebuvo tokia sėkminga kaip
ankstesnės. Subrendusiu jaunuoliu
jau nebesidomėjo taip kaip 7-8 m.
berniuku. Be to, šioje kelionėje VVolf
gang patyrė pirmą tragediją savo
gyvenime. Motina susirgo ir staiga
mirė, sulaukusi 58 metų. Po moti
nos mirties pasikeitė šeimos reika
lai. VVolfgang tėvas Leopold (17191787) buvo labai reiklus, jis vienas
tvarkė šeimos reikalus. Nors jis ne
norėjo paleisti vaikus iš savo akira
čio, tačiau šeima pradėjo irti. Atė
jus laikui Nannerl (1762-1829) ište
kėjo ir pasiliko jos žodžiais tariant
„nuobodžiame Salzburg mieste", čia
ji mokė groti pianinu. Ji ten pat ir
mirė, sulaukusi 78 metų. VVolfgang,
susipykęs su arkivyskupu Colloredo,
pasitraukė iš tarnystės, palikęs tė
vą ir seserį išvažiavo gyventi į Vie
ną. Sulaukęs 26 metų, prieš tėvo
valią, vedė vokietę Constanze VVeber
(1762-1842). Čia juodu susilaukė
šešių vaikučių, iš kurių užaugo tik
tai du: Kari Thomas (1784-1858) ir
Franz Xaver (1791-1844), kuris taip
pat kūrė muziką. Bet VVolfgang nu
stelbė tėvo ir sūnaus gabumus. Abu
du sūnūs buvo nevedę, todėl nepali
ko Mozart jokių palikuonių. Nors
Vienoje gyvendamas VVolfgang tu
rėjo pasisekimą, deja, jis daugiau iš
leisdavo negu uždirbdavo, todėl be
veik nuolatos buvo skolose. Vargas,
darbas, silpna sveikata sutrumpino
jo gyvenimą. Jis mirė 1791 m. gruo
džio 5 d. Vienoje, sulaukęs vos 35
metų. Yra įvairių nuomonių apie jo
mirtį ir laidotuves. Vieni rašo, kad
jis buvo palaidotas kapinėse atskira
me kape, tik nebuvo pažymėtas jo
kapas. Kiti mano, kad jis buvo pa
laidotas bendrame vargšų kape.
Tikrai nėra žinoma, kur ilsisi jo pa
laikai. Vienos kapinėse yra pastaty
tas jam garbės paminklas tarp kitų
garsių kompozitorių kaip Beethoven, Brahms, Schubert.
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W. A. Mozart Kaune
Š.m. sausio 18 d. Vytauto
Didžiojo universiteto
Katalikų teologijos fakulteto
Didžioji aula vos sutalpino
norinčius pasiklausyti kon
certo, skirto VVolfgang
Amadeus Mozart
250-osioms gimimo
metinėms.
akaro vedėja, kompozitorė Zi
ta Bružaitė pasveikino susi
rinkusius su j a u įsibėgėjan
čiais 2006-aisiais metais ir palin
kėjo, kad „visus šiais metais lydėtų
graži ir harmoninga muzika bei as
meninė gerovė". Lyg Kalėdų atgar
sis jos lūpose skambėjo didžiojo
kompozitoriaus gimimo ir krikšto is
torija, vardo Amadeus — Dievo my
limasis — reikšmė.
Koncerte girdėjome dviejų Mo
zart šeimos genijų — tėvo ir sūnaus,
kūrinius: Leopold Mozart „Simfoni
j a F-dur", W. A. Mozart „Koncertas
fortepijonui ir orkestrui Nr. 11",
taip pat „Simfonija Nr. 29, A-dur,
KV 201". Šiuos kūrinius atliko Lie
tuvos kamerinis orkestras, kurio re
pertuare nuo pat įsikūrimo (1960
m.) yra daugelio kompozitorių kūri
niai, bet vis dėlto mėgstamiausiu
pasirinktas W. A. Mozart. Dirigavo
Georg Mais iš Vokietijos, kuris nuo
1995 metų yra Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos kviestinis profe
sorius. Jis sėkmingai gastroliavo
daugelyje Europos ir Amerikos ša
lių, dirbo su Stuttgart, Kurpfalc ir
Houston kameriniais orkestrais, Pa
namos bei Krokuvos simfoniniais
orkestrais. J a u vienuolika metų
dirbdamas su Lietuvos kameriniu
orkestru, jis teigia, kad „esame su
augę kaip komanda".
Fortepijonu skambino Isabel
Gabbe — Berlyno meno universiteto
ir Hanna Eisler aukštosios muzikos
mokyklos docentė. J i pirmą kartą
lankėsi Lietuvoje ir pirmą kartą
grojo su Lietuvos kameriniu orkest
ru. Po koncerto pasidalino įspū
džiais: „Labai džiaugiuosi, man pa
tiko, nes muzikantai išties yra pui
kūs, girdi kiekvieną toną ir turi la
bai daug energijos. Mozart yra ma
no repertuaro dalis ir jį groju labai
mielai. Nors negalėčiau jo išskirti
kaip visų mėgstamiausio..."
O koncertas? Kaip sunku žo
džiais perteikti muzikos garsų
skambesį! Jie paliečia širdį ir žadi
na visą puokštę jausmų, išgyveni
mų, vaizdinių. Nuo lengvo ir švie
saus vėjavaikiškumo, iki gyvenimo
prasmės bei harmonijos suvokimo,
iki beprasmiškumo šmėklos. Minty
se prabėgo daugelio vaikystėje skai
tytų pasakų vaizdai. Ypač ryškiai
nušvito „dvylika mėnesių", kai salė
je pasirodė Isabel Gabbe — balta, it
fėja, ir lengvais fortepijono garsais
atnešusi pavasarį su melsvom žibu
tėm, naujos gyvybės nuojautą...
Georg Mais atrodė lyg pasakų
burtininkas, kurio dirigento lazdelei
paklūsta ne tik orkestras, bet ir visa
aplinka. Net padriki plojimai po
koncerto pakluso jo mostams, virs
dami
darniais
aplodismentais.

V

Maestro Georg Mais su Lietuvos kameriniu orkestru atlikęs programą W. A. Mozart 250 m. gimimo metinių proga
š.m. sausio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje.

Klausytojų širdys neliko abejingos
Karštų plojimų paskatintas, jis su
grįžo į salę ir dar kartą susirinku
sius nudžiugino dviem W. A. Mo
zart kūriniais — „Serenade Bdur" ir „Serenade D-dur" — pas
taroji laikoma kompozitoriaus
„vizitine kortele".
>

Georg Mais atrodė lyg pasakų
burtininkas, kurio dirigento
lazdelei paklūsta ne tik
orkestras, bet ir visa
aplinka.

į

^0 koncerto Georg Mais j
neslėpė susižavėjimo
aulos grožiu ir pasi- /.,.'• J;
dalino mintimis apie savo ^tfig^
darbą su Lietuvos kameriniu
.• V<
orkestru bei ateities planais:
„Nemažai kartu keliaujame
per vieną sezoną jau turėjome
penkias išvykas į Vokietiją. Arti
miausiu laiku su Lietuvos ka
meriniu orkestru važiuosime į
Koeln, Drezden, o balandžio
pabaigoje dirbsiu su juo Vii- f
niuje. Aš ką tik grįžau iš J/į
Pietų Amerikos, ten gro- ff/'jau su amerikiečių or- /j
kestru. Pats dar pla- C J. j
nuoju važiuoti į Belgiją. ' -*
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Taip pat šiais metais dar dirbsiu su
Minsko orkestru". Paklaustas apie
Mozart, neslėpdamas džiaugsmo ir
pasididžiavimo, atsakė, kad W. A.
Mozart yra jam „praeitis, dabartis,
ateitis", mat, jis kilęs iš Pietų Vo
kietijos, iš Bavarijos. Prieš 200 me
tų Mozart gyvenant Vienoje, Aust
rijos kaizerio žmona buvo Maria
Teresa „Tai yra mano krašto is
torija, tai ir mano istorija," —
teigė Georg Mais.

Svetlana Adler
Katalikų teologijos fakulteto V
kurso studentė

WPWfpiBMWWIK^^—^"—•—.^-^^i^i^

Didžioji aula vos galėjo sutalpinti Mozart muzikos mėgėjus, atvykusius pasiklausyti koncerto.
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lių ir orkestrų festivaliuose.
—Kodėl užsiėmėte vadovauti
„Aido" chorui?
—Negalėjau įsivaizduoti Dainų
šventės be mūsų Detroito apylinkės
dalyvavimo. Šventės organizatoriai
entuziastingai man pristatė iššūkį
prisidėti prie turtingos tradicijos ir
istorijos atgaivinimo.

Mišrus cnoras

Aiaas

Detro::

M:

„Ir vėl pajusim tėvynę arti...

3

—Kokios mintys i š k y l a besi
r u o š i a n t šiai šventei?
—Aš dažnai pagalvoju, kad tu
rime daug darbo ir-medžiagos perei
ti, ir svarstau, kaip galima laiką ge
riausiai bei prasmingiausiai nau
doti. Man smagu matyti, k a d choris
tai pozityviu entuziazmu imasi at
sakomybės. Taip p a t pagalvoju, kaip
Dainų šventė bei j a i ruošimasis mus
pakeis. Kas bus po šventės? Ar mū
sų pradėtas darbas tęsis toliau? Ar
iš visų pastangų išdygs nauja vado
vų bei dainininkų karta?

Ką pasakė Rita?

Susipažinkime su Detroit, Ml, choru „Aidas".
Kiekvienas žmogus sukasi savo gyvenimo ratu.
Retkarčiais pasitaiko proga, kuri suveda didelį skaičių
žmonių vienam tikslui ir tai dažnai iššaukia kiekvieno
dalyvaujančio ypatingus jausmus, kurių vienas, ką
nors veikdamas, nelabai pajusi.
iuo metu įvairiuose Siaurės
Amerikos kampuose, netgi ke
liuose Lietuvos miestuose, vie
nu ar kitu metu aidi tie patys lietu
viški žodžiai, tos pačios skambios
melodijos, nes ruošiamasi vienam
gražiam tikslui: Aštuntajai lietuvių
dainų šventei, kuri vyks Čikagoje š.
m. liepos 2 d.
Šventės meno vadovė Rita Kliorienė jau prieš gerus metus asme
niškai pradėjo kalbinti lietuvišką
dainą mylinčius žmones ir kviesti į
šventę, o ten, kur choro nebuvo, ska
tino įsteigti. Detroito apylinkėje tuo
metu choro nebuvo, tačiau atsirado
net trys asmenys, kurie apsiėmė pa
švęsti nemažą dalį savo laiko, pasi
siūlydami steigti chorus bei jiems
vadovauti. Tai Andrius Giedraitis,
gabus 20 metų amžiaus studentas,
kuris subūrė grupę jaunuolių į jau
nimo chorą, pasivadinusį „Momiestelis" (Motown). Lietuviškai veiklai
pasiaukojusi
Rita
Giedraitienė
(Andriaus mama) sutiko šventei pa
ruošti Žiburio lituanistinės mokyk
los vaikus. Detroito apylinkės lietu
viams gerai žinomas muzikantas
Rimas Kasputis, kuris jau 2005 m.
pavasarį kvietė susidomėjusius su
augusius rinktis dainuoti, subūrė
suaugusiųjų mišrų chorą.
Taip gimė Detroito „Adas". Iš
pradžių grupelė susidarė iš maž
daug 20 dainininkų. Dauguma jų —
Rimo draugai. Visi buvo skatinami
kalbinti kitus jungtis prie choro. Ru
denį buvo iškabintas kvietimas Die
vo Apvaizdos lietuvių parapijos Kul
tūros centre, skelbiama ir per lietu
viškas radijo programas, tikint, kad

Š

prisijungs nemažai įvairaus a m 
žiaus žmonių, ypač „trečios bangos"
lietuvių, bet taip neįvyko.
Dabar chore yra apie 30 narių,
kurių amžius — 40-50 metų.
Repeticijos vyksta kas sekma
dienį Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje po Mišių ir tęsiasi dvi valandas.
Iki š.m. sausio mėnesio išmokome
pusę repertuaro. Kadangi Rimui
„Aido" chore talkininkauja Rita
Giedraitienė, kartais moterys ir vy
rai repetuoja tuo pačiu metu ats
kiruose kambariuose, o kartu suei
na tik paskutinei repeticijos daliai.
Taip galima daugiau per trumpesnį
laiką atlikti.
Nemažai choristų naudojasi
Dainų šventės komiteto paruoštais
atskirų balsų įrašais, kurie padeda
geriau ir greičiau išmokti partijas.
Nors vyksta rimtas darbas, choro
nuotaika linksma. Choristus sma
giai nuteikia priekyje diriguojantis
Rimas, prie pianino sėdinti jo padė
jėja Rita, na, ir retkarčiais k a r š t a
arbatėlė... Rimas iš pat pradžių
prašė, kad susidarytų choro komite
tas, kuris rūpintųsi visais nemuzi
kiniais choro reikalais. Tai grupei
vadovauja Audra Kasputytė-Copers.

tėvo. Jis y r a tas, kuris vaikystėje
supažindino m a n e su akordeonu. Pa
augęs pradėjau groti stovyklose ir
tautinių šokių grupėms. Be akorde
ono, pramokau ir trimitą pūsti. Su
juo esu prisidėjęs bažnyčioje, koncer
tuose, džiazo orkestruose univer
sitetuose ir kitose pramoginėse vie
tose. Esu skambinęs pianinu priva
čiuose ir viešuose renginiuose. Vargoninkauju. Buvau vienas iš 1984aisiais vykusios tautinių šokių šven
tės (Cleveland, OH) dirigentų. Tu
rėjau savo orkestrą „Romantika" su
kuriuo esu grojęs daugybėje vestuvių
bei puotų. Išleidau plokštelę „Tarp
tostų ir dainų". Dainavimą dėsčiau
lietuviškoje šeštadieninėje bei amerikietiškose mokyklose. Vadovavau vy
rų oktetui „Vakaro garsai" bei Dievo
Apvaizdos parapijos chorui. Šiuo
metu esu vidurinės mokyklos orkest
rėlio (band) direktorius ir galiu pa
sidžiaugti, kad nuolatos laimine pir
mos divizijos aukščiausius žymenis
Michigan valstijos mokyklų orkestrė

Panašiais klausimais užkalbi
nau ir Rimo Kaspučio padėjėją Ritą
Giedraitienę.
—Rita, kokia J ū s ų muzikinė
praeitis?
—Jaunystėje 10 metų lankiau
pianino pamokas. Akompanavau li
tuanistinės mokyklos chorams. Dau
giau kaip 10 metų vargoninkauju
Dievo Apvaizdos bažnyčioje sekma
dienio Mišiom ir kitomis progomis.
Retkarčiais vadovauju giedojimui
per Mišias ir giedu su kitais. Šiuo
metu esu Žiburio lit. mokyklos dai
navimo mokytoja, taigi, ruošiu vaikų
chorą Dainų šventei.
—Esate keturių v a i k ų mama,
b e to, labai veikli įvairiuose lie
t u v i š k u o s e reikaluose. Kodėl aps i ė m ė t e dar v i e n ą l i e t u v i š k ą
darbą — padėti Rimui s u choru?
—Pasirinkau akompanuoti cho
rui, kadangi man smagu skambinti
pianinu. Esu įgijusi truputį drąsos
akompanavimui per varganininkavimą parapijoje. Rimui priėmus

„Aido" vadovas
Noriu supažindinti su „Aido"
choro vadovu, tad užkalbinau Rimą
Kasputį.
—Papasakokit, Rimai, a p i e
savo muzikinį gyvenimą.
—Mano muzikinės šaknys iš

Negalėjau įsivaizduoti Dainų šventės
be mūsų Detroito apylinkės
dalyvavimo.

Neseniai D e t r o i t , M l . susikūrusio choro ..Aidas" vadovai — dirigentas Rimas
K a s p u t i s -r r i - o r r n e i s t e r ė R'ta G i e d r a i t i e n ė
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Dzeno dvasia poetiniame spektaklyje
Rugsėjo 23 d. Vilniaus dailės akademijos gotikinėje
salėje buvo surengtas teatralizuotas vaidinimas
pagal Lidijos Šimkutės poezijos knygą Tylos erdvės.
JOLANTA SEREIKAITĖ
edažnai tenka matyti tokio pobūdžio
menų sintezę, o šiais laikais tokia naujų
formų, paieška padeda praplėsti retėjantį
poezijos audinį ir sulaukti didesnio publikos dė
mesio. Vizualizuotoje visuomenės terpėje žodžio
galia vis mažėja. Toks virpantis judesio, žodžio ir
vaizdo junginys tampa tiltu tarp skaitytojo ir var
totojo.
Spektaklio sumanytojas - iš užsienio klajonių
grįžęs režisierius ir aktorius Gediminas Sede
ravičius užsienyje kuriantis ir vaidinantis, gal
pas mus ir primirštas, bet tai nereiškia, kad išny
kimas iš lietuviškos terpės susilpnina kūrėją. Šio
poetinio spektaklio metu jis pats grojo japnišką

N

fleitą. Gediminui a r t i m a asketiška, taupi Lidijos
poezijos tėkmė, nes ir jį patį traukia rytų esteti
ka. Jis dėstė teatrinį meistriškumą. Indijoje, ir šį
skaitymą, šokį, bei judesį jis pavertė nutolusiu
nuo mūsų kasdienybės sakraliu veiksmu. Jo ku
riamas personažas spektaklio pabaigoje persi
kūnijo į šamaną - klajūną, su a n t nugaros kup
rinėje pririštomis nendrėmis. J i s ant grindų išmė
tytų popieriaus lapų bėrė smėlį, mūsų visų laiki
numo simbolį, o nendrių šiurenimas tarsi atspin
dėjo Lidijos poezijai būdingus netikėtų garsų,
veiksmo, gamtos stichijų proveržius. Lidijos eilė
raščiuose randame pirmapradžio, nepaliestos lau
kinio gamtos pasaulio įvaizdžiai, tos mitinės
Nukelta į 7 psl.

mano pasiūlymą padėti, jis paklau
sė, ar sutikčiau būti ir chormeistere.
Tikėjausi, kad bus smagu, tad su
tikau. J a u č i u pasitenkinimą, kai
choristai džiaugiasi teisingai ir gra
žiai padainavę dainą.

Donatas R a m a n a u s k a s : Aš pradė dainavimą šeštadieninėje mokykloje
jau lietuviškai dainuoti, lankydamas (Taura: visi, augę Detroite „Aido"
darželį Kristijono Donelaičio lit. mo choristai, buvę jo mokiniai). Vedžiau
kykloje Čikagoje. Visą laiką daina dainavimą stovyklose, giedojimą per
vau mokyklos chore Septynerius me šv. Mišias jose bei Šv. Antano ir Die
tus lankiau akordeono pamokas. Pri vo Apvaizdos bažnyčiose. Sudariau
klausiau Lietuvių skautų brolijos kelis giesmynus, paskutiniu metu
—Kokios J ū s ų m i n t y s besi „Lituanikos" tunto vilkiukų ansam p a r a š ę s giesmių žodžius, kuriems
bliui, kuris 1968 m. įdainavo plokš muziką pritaikė muz. Faustas Stroruošiant D a i n ų šventei?
—Ačiū Dainų šventės rengė telę „Tra-lia-lia". „Grandies" an lia.
jams, kad pasiryžo atgaivinti dainų samblio statytose „Lietuviškose ves
šventes išeivijoje. Tai darydami, jie tuvėse" dainavome daug tradicinių
Kodėl dainuojate
suteikė progą dainos mėgėjams Det vestuvinių dainų. Gimnazijos dieno
„Aido" chore?
roite susiburti ir įsteigti chorą. Be mis priklausiau Fausto Strolios
Dainų šventės tikslo, abejoju, kad „Audros" jaunimo chorui, vėliau —
K r i s t i n a P.: Aš tik paskutiniu metu
būtų suaugusiųjų choras pas mus „Vaivos" oktetui.
sugrįžau prie lietuviško gyvenimo.
įsikūręs. Pagalvojau, kiek talentingų
muzikų esama Lietuvoje, išeivijoje, Rūta Mikulioniene: Mano abu tė Kai sužinojau, kad po penkiolikos
net t a r p jaunimo. Didelė pagarba vi veliai atvyko į Ameriką b ū d a m i m e t ų petraukos vėl vyks Dainų
siems. Man dainos įdomios. Smagu „Čiurlionio" ansamblyje. Jie apsigy šventė, iškart prisijungiau prie cho
jas išmokti. Mano mėgstamiausios veno Cleveland, kadangi šio miesto ro. Aš labai mėgstu dainuoti ir pa
— „Ta ta to" ir „Atsiliepk daina!? Ti vyčiai buvo choro rėmėjai. Mūsų na galvojau, kad bus smagu.
kiuosi, kad visuomenė įvertins ren muose vis skambėjo muzika, šeima
gėjų ir chorų pastangas, gausiai da vis dainuodavo, ypač kai keliauda D o n a t a s : Man smagu dainuoti su
lyvaus šventėje.
vome. Aš priklausiau vaikų ansamb lietuviais draugais.
liui, kuriam vadovavo Alfonsas Mi
kulskis, vėliau dainavau ir gastrolia Rūta: Ir man smagu. Be to, aš labai
Meilė lietuviškai dainai
vau su merginų vienetu „Nerija", gerbiu Ritą Kliorienę.
Kad geriau pajustume „Aido" kuriam vadovavo Rita Kliorienė.
choro „skonį" supažindinsiu ir su ke Taip pat buvau viena pirmųjų Cle R e g i n a : Aš mėgstu dainuoti ir norė
j a u išmokti naujų lietuviškų dainų.
letu choristų: jauniausia dainininke, veland „Exultate" choro chorisčių.
sopranų pažiba, studente Kristina
Petrauskaite, iš Čikagos „imigravu Regina P u š k o r i e n e ir Kristina K r i s t i n a Z.: Man patinka muzika,
siu" Donatu Ramanausku, iš Cleve- Zubrickienė (kurios atsakė į klau ypač lietuviška.
land — Rūta Mikulioniene. Detroite simus atskirai, bet — nereikia stebė
augusiomis Butkūnų dvynukėmis — tis — labai panašiai). Mes irgi užau P r a n a s : Kaip visi, ir aš mėgstu dai
Regina Puškoriene ir Kristina Zub- gome su daina, mūsų namuose vis nuoti, o Dainų šventėje dalyvauti pa
rickiene, ir „Aido" garbiausio am grojo muzika. Mes kartu esame kon ragino dukterys (Taura: ne tik mu
žiaus choristu, mano tėveliu, Pranu certavusios ne tik savo, bet ir kituose dvi, o visi choristai džiaugiamės, kad
Zaranka.
lietuviškuose telkiniuose. Padedam tėvelis mūsų paklausė).
Visų pirma —jų muzikinės isto pravesti giedojimą mūsų lietuviškoje
Jūsų mintys
bažnyčioje.
rijos.

besiruošiant šventei?
Kristina Petrauskaitė: Mano šei
ma muzikali. Aš pradėjau pūsti tėtės
saksofoną, kai buvau ketvirtame
skyriuje, o dešimtame — obojų. De
vintame skyriuje pradėjau mokytis
klasikinio dainavimo. Paskutinėje
gimnazijos klasėje dainavau Carnegie Hali. Šiuo metu esu studentė
Eastern Michigan universitete, kur
ruošiuosi įsigyti diplomą dainavimo
bei obojaus mokymo srityje. Paskutinius
aštuonerius metus vadovauju giedo
jimui St. John Bosco bažnyčioje.

Pranas Zaranka: Kai buvau dešim
ties metų amžiaus ir perėmiau miru
sio tėvelio zakristijono vietą Leliūnų
bažnyčioje, man buvo liepta užgie
doti suplikacijas. Tai buvo mano mu
zikinė pradžia. Dainavau Utenos
gimnazijos chore, Vokietijoje — sto
vyklų choruose ir vyrų k v a r t e t e .
Atvykusi Amerikon lankiau muzikos
konservatoriją. Dainavau Broniaus
Budriūno vyrų kvartete. Išleidome
plokštelę. Buvau Šv. Antano parapi
jos choro narys. Daug metų dėsčiau

Kristina P.: Man atrodo, kad viskas
pradeda susiklostyti, pradedam įsis
maginti. Jaučiu, kad per praėjusius
m ė n e s i u s nemažai išmokom apie
muziką, gal net apie save pačius. Ti
kiuosi, kad po šventės turėsime daug
labai malonių prisiminimų.
Donatas: Man atrodo, kad mums
d a r daug dainų liko išmokti, bet, ma
nau, kad iki liepos 2 d. viską gerai
mokėsime.

Lidija Šimkutė

Rūta: Manau, kad šventė bus žavin
ga, tik bijau, kad, apimta įvairių
emocijų — pasididžiavimo lietuvybe,
mano vaikų dalyvavimu, nuostabia
muzika, neverkčiau...
Kristina Z. ir Regina: Mums ruoši
masis šiai šventei sugrąžina jaus
mus, kuriuos jautėme prieš daug
metų, kai dalyvavom dainų šventėje.
Prisimenu, kokį didelį įspūdį padarė
tai, kad tiek daug choristų iš įvairių
vietovių, kartu suėję, dainavo tas pa
čias lietuviškas dainas. Mus tie pri
siminimai jaudina.
Pranas: Reikia džiaugtis, kad atsi
rado šventės organizatorių, norinčių
dainuoti ir galinčių pamokyti. Stebi
na dainų naujumas ir įvairumas. Ti
kiu, kad bus gražu! Ir pagaliau pasi
naudoju proga pridurti savo kelias
mintis: kiekvieną repeticiją mes bai
giame Ritos Kliorienės muzika, pa
sak Nijolės Benotienės, šventės šū
kiu „Atsiliepk daina".

„Svetimuose kraštuos tarp kalbų
svetimų.
Aš lietuvišką žodį ir dainą girdžiu.
Ačiū tau, prigimtie, davus
pradžią viskam,
Ką įdėjai širdin, palydėk mintimis
Ir tada vėl pajusim tėvynę arti..."

Kaip gera kas savaitę sveti
mame krašte turėti progą sugrįžti į
tėvynę... Ačiū Ritai Kliorienei, Au
driui Polikaičiui, visam Dainų šven
tės organizaciniam komitetui ir mū
sų chorvedžiams — Rimui Kaspučiui
bei Ritai Giedraitienei, — kad
mums, choristams, suteikia tokį
džiaugsmą.
Belieka
nuoširdžiai
kviesti ir skatinti visus Šiaurės
Amerikos lietuvius iš anksto pasižy
mėti liepos 2-ąją savo kalendoriuose,
suplaukti į Čikagą, į išeivijoje atgai
vintą Aštuntąją dainų šventę, kad ir
gausi publika galėtų pajusti tėvynę
arti...
Paruošė Taura
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Vaikų literatūra turi atlikti misiją

Vytautas V. Landsbergis su savo „mūzomis" — dukrelėmis Severija ir Julija.

Vaikų literatūra, kaip ir bet koks kitas menas, turėtų
atlikti misiją — stengtis nešti šviesą, meilę, ugdyti
amžinąsias dvasines vertybes.
Dailininkė Sigutė Ach ir rašytojas
režisierius Vytautas V. Landsber
gis atsako j Draugo klausimus.

—Sigutei: Kaip atsiranda Jūsų
piešiniai? Iš kur jie gimsta?
—Kaip gimsta mano piešiniai?
Kodėl po jais visada r a š a u paaiški
nimus? Aš ne pasakas pasakoju, tie
siog užrašau savo vaizdinių pavadi
nimus. Jie — nedaloma visuma. Ma
no tikslas yra sužmoginti būtį. Toks
mano kelias ir toks mano darbas
šiame gyvenime. Mano paveikslai ir
piešiniai — tarsi asmeniniai laiškai
pažįstamiems ir net nepažįsta
miems žmonėms. „Pažvelkite, dar
yra sparnuotų arklių! Ir net jei jų
nėra šalia jūsų, gal k a s nors juos
ras. Ir laipai, vedantys į dangų,
yra!"
Tai vis mano audringa reakcija į
kažkieno seniai mestelėtą griežtą
frazę: „Atmink, vaikeli, pasaulyje
nėra trijų dalykų: tilto per jūrą,
laiptų į dangų ir amžinosios meilės".
Galbūt kitas, išgirdęs tokius žod
žius, ir būtų nuleidęs rankas. Ta
čiau aš puoliau karštligiškai kiek
viename piešinyje, kiekviename
laiške vaizduoti ir tą tiltą per jūrą,
ir tuos laiptus į dangų. Taip ilgai
piešiau laiptus į dangų, kad jie ga
liausiai įgavo išbaigtą pavidalą —
dabar piešiniuose jie apskritai netu
ri nei pradžios, nei pabaigos. Arba
tiesiog kybo iš dangaus — lipk, jei
nori.
—Vytautui: Ar gali vaikų lite
ratūra padėti ugdyti vaikų, jaunų
žmonių vertybes?
—Vaikų literatūra, kaip ir bet

koks kitas menas, turėtų atlikti mi
siją — stengtis nešti šviesą, meilę,
ugdyti amžinąsias dvasines verty
bes. Tačiau nėra jokio recepto, kaip
to pasiekti. Galima būtų teigti, kad,
norint nešti šviesą, reikia ir pačiam
stengtis tapti bent mažyčiu šviesofo
ru, tačiau kartais suveikia ir at
virkščias — nuopuolio ir atgailos
dėsnis, kaip Jono Biliūno apsakymė
lyje „Kliudžiau"...
Literatūra vaikasm (ir ne tik
vaikams!) - yra visų pirma auto
riaus „išsivadavimas", darbas su sa
vimi: su savo psichika, vaikyste,
praeitimi, nuodėmėmis. Tai tobulu
mo ilgesys.
Vaikams rašantys turėtų steng
tis būti dviejose pozicijose — ir savo
skaitytojo bendraamžis, draugas,
juokdarys, ir mokytojas, gal net ry
tietiška prasme — kaip aukštesnės
dvasinės etikos, kosminių kodų ar
principų puoselėtojas. Bet kaip tai
įvilkti į vaikams, jaunimui supran
tamą ir mėgstamą formą? Sudėtin
gas reikalas. Suriku, tarkim, būtų
įsivaizduoti kokį nors Vydūną t a r p
populiariausiųjų jaunimo autorių...
Gal reikia pabandyti Vydūno teks
tais „rep'uoti"?

dų. Arvydas būtent toks ir yra.
Mano gyvenime Arvydas atsira
do tarsi dovana — atėjo į svečius su
tortu. Buvo labai keista: juk mudu
seniai pažinojome vienas kitą iš Pi
lies gatvės, k u r anksčiau prekiavau
savo paveikslais, o jis — kuprinė
mis. Kartą užkalbino, kai ėjau pro
šalį. O jis tai puikiai mokėjo.
Kalbu ne apie flirtą — Arvydas
prisimindavo kiekvieną žmogų, su
kuriuo bent kartelį buvo susitikęs,
kiekvieno pokalbio, kuris vyko gal
net prieš metus, detales. Tai buvo
be galo malonu.
Paskui likimas jam lėmė par
davinėti vandenį, dar vėliau —
orą!.. Taip, taip, tikrų tikriausią
ozoną! Dabar jis pardavinėja mano
kuriamą meną.
Na, o leidykla „Nieko rimto" —

—Sigutei: Kaip atsirado leidyk
la „Nieko rimto", kurią įkūrėte
kartu su Arvydu Vereckiu?
—Jau turbūt septyneri metai aš
kartu su Arvydu Vereckiu. Man at
rodo, kad apie tokį vyrą svajojau nuo
vaikystės. Įsivaizdavau, kad mano
stebuklingas vyras bus ne itin aukš
tas, ne itin gražus, užtat niekada
gyvenime nieko nenuskriaus, bus
stiprus ir mane sergės nuo visų bė•

v •

•

•

Mano paveikslai ir piešiniai — tarsi
asmeniniai laiškai pažįstamiems ir net
nepažįstamiems žmonėms.

Dailininke- S i q i ; t r AcJ

tai mudviejų su Arvydu stebuklas.
Kadaise, gindamiesi nuo smalsių
žiūrovų, kurie, kaip mano linksmi
žvėriūkščiai, kabarojosi ant paveik
slų rėmų ir vis klausinėdavo: „Ką
čia pieši?" Aš atsakydavau: „Et, nie
ko rimto!" Dabar tai tapo leidyklos,
jau išleidusios per šimtą reproduk
cijų, atvirukų ir net vieną knygelę
su mano piešiniais, pavadinimu.
„Kaip j ū s verčiatės, jei jūsų
gyvenime nėra nieko rimta?" —
klausdavo perdėm solidūs žmonės.
Ką galiu jiems atsakyti? Nuo vai
kystės vienas iš mėgstamiausių ma
no filmų — „Baronas Miunhauzenas", kur pagrindinį vaidmenį vai
dina Oleg Jankovskij. Pamenate jo
šūksnį: „Ponai, jūs pernelyg rimti!
Patys baisiausi dalykai daromi bū
tent tokia veido išraiška!" Štai iš
kur atsirado mano „nerimta" kūry
ba. Ji toli gražu nėra nei lėkšta, nei
paviršutiniška ir tuo pat metu —
„nieko rimto". Visos tos avelės ir
žmogeliukai, šuneliai ir paršiukai,
karvutės ir drakoniukai labai giliai
žvelgia į daiktų esmę.
—Vytautui: Kaip pradėjote ra
šyti vaikams?
—Aš neketinau rašyti vaikams.
Atsitiko taip, kad, kai įstojau į Vil
niaus universitetą, Romas Lileikis
pradėjo organizuoti „Filologijos ru
denis", kur labai trūko humoro, ir
jis sako, Vytai, ar neturi kokių nors
juokų? O aš tuomet per paskaitas
rašinėjau draugams tokius anekdo
tus apie Rudnosiuką, paėmęs Vytės
Nemunėlio personažą, ir iš jo krė
čiau nesąmones. Jos patiko ir „Fi
lologijos rudenų" auditorijai, tai ta
da kilo azartas rašyti jų dar ir dar.
O paskui išvažiavau į Gruziją
studijuoti kino režisūrą. Palikau sa
vo šešerių metų sūnų, kuris man la
bai rūpėjo. Supratau, kad vieninte
lis būdas su juo turėti kontaktą, tai
jam rašyti pasakas. Sužinodavau te
lefonu, kokios jo gyvenime psicholo
ginės problemos ir jam siųsdavau
Rudnosiukus.
Tai tokiu būdu pirma knyga su
sidėjo tarsi iš studentiškų juokų,
kurie paskui buvo pritaikyti tam
pačiam personažui laiškuose iš
Gruzijos sūnui. Grįžau iš Gruzijos,
atsiėmiau iš jo tuos laiškus, pasida
riau kopijas ir išeidau pirmąją kny
gelę Rudnosiuko
istorijas.
O paskui tai viskas vyko tarsi
savaime. Mes su vaikais mėgstam
juokauti ir vakarais vieni kitiems
pasakoti visokias nesąmones. Ir
taip atsirado pasakojimai apie obuo
lius. Paskui sėdau prie kompiuterio,
šalia stovėjo mano sūnus Jonas,
kuriam buvo tada jau kokie septy
neri metai, ir tikrino, ar aš visą tei
singai rašau. Kai turi adresatą pa
šonėje, tai tada labai lengva rašyti.
Tai visos knygos taip ir buvo su
kurtos kažkuriam konkrečiam vai
kui. Severijai parašiau paskutinę
knygą Pelytė Zita, galvodamas apie
ją, jos psichologiją, pasaulio maty
mą.
Prieš tai buvo Angelą
pasakos.
pritaikytos Julijai. Ji yra angelas. Iš
pokalbių su ja, galvojimo, ką aš
Nukelta į 8 psl.
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okiu metu, kai pavasaris jau
taip nebetoli, kad atrodo, jog...
niekada taip ir neateis, o jo
kios žiemos pramogos nebetraukia,
Instituto Cervantes de Chicago orga
nizuoja ištisą renginių ciklą, skirtą
saulėtosios Ispanijos kūdikiui - fla
menko. Festivalis prasidėjo sausio
25 d. gitaristo Juan Carmona pasiro
dymu Old Town School of Folk Music salėje ir tęsis iki vasario vidurio,
o tada (bent jau iki kalendorinio pa
vasario) liks nebe tokia ilga trum
piausio metų mėnesio „uodega". Fla
menko festivalio programoje - įvai
riausio žanro bei pobūdžio renginiai
- koncertai, filmų peržiūros, pas
kaitos, diskusijos ir t.t. Šioje apžval
goje paminėsiu tik svarbiausius ir
{domiausius festivalio akcentus.
Bene svarbiausi ir įspūdingiausi
j a u penktą kartą Čikagoje rengiamo
flamenko festivalio renginiai vyks
įspūdingoje Chicago Cultural Center
Preston Bradley salėje (78 E. Wa-

Javier Ruibal

shington St., Chicago). Vasario 6 d.,
7 valandą vakaro, koncertuos vienas
žymiausių šiuolaikinių Ispanijos
dainų autorių Javier Ruibal. J. Rui
bal, ypač mėgstamas gimtojoje Ispa
nijoje, tačiau ilgą laiką „neatrastas"
Europos bei ypač JAV publikos, fla
menko ir apskritai ispanų muzikos
žinovų vertinamas už tai, kad su-kūrė naują, flamenko ritmais pa-grįstą, šiuolaikinės muzikos žanrą. „Flamenco jondo" („gilusis flamenko" tradicinio flamenko atmaina) garsai
J. Ruibal kompozicijose suliejami su
turkų liaudies muzika, taip pat Ka
ribų salų, džiazo bei šiuolaikinės po
puliariosios miesto (urban) muzikos
ritmais.
J. Ruibal žymus dar ir tuo, kad
yra daugelio savo atliekamų dainų
tekstų autorius. Gausūs muzikanto
gerbėjai nedvejodami tvirtina, kad jo
dainų žodžiai prilygsta garsiausių
ispanakaibių poetų lyrikos šedev
rams. Net jeigu tai ir nėra visai tie
sa, neabejotina, kad J. Ruibal yra
bent jau labai talentingas eiles ra
šantis muzikas.
Vasario 9 d., 7 valandą vakaro,
toje pat Cultural Center salėje vyks
kitas ne mažiau įdomus flamenko
meistrų iš Ispanijos koncertas. Čika
gos publikai pasirodys tarptautinių
įvertinimų bei muzikos kritikų (įs
k a i t a n t „The New York Times" kul
tūros puslapių pagyrimus) liaupsių
susilaukę grupės „Arte y Pueza Flamenco Ensemble" muzikantai. Jų at
liekamos melodijos, priešingai minė
tiems J. Ruibal eksperimentams,
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FLAMENKO - KAD LENGVIAU
BUTŲ LAUKTI PAVASARIO
laikomos „gryna" klasikinės fla
menko tradicijos subrandinta ispa
nų muzika. Nepaisant to, kad pag
rindinė grupės solistė yra gimusi
1974 m., „Arte y Pueza Flamenco
Ensemble" nuolat susilaukia pagy
rimų už autentiškumą ir flamenko
tradicijos grynumą. Maria Peną išskirtinio balso galimybių atlikėja
- yra kilusi iš visiems flamenko
gerbėjams gerai žinomo U t r e r a
miesto. Ji yra žymiausios Ispanijoje
romų (čigonų) dainininkų dinastijos
(Peną) palikuonė. Nuolat dainuo
janti nuo 3 metų, M. Peną yra tikra
„cante jondo" - tradicinio romų fla
menko - profesionalė.
Koncerte Chicago Cultural
Center M. Peną pasirodys drauge
su savo vyru gitaristu Antonio
Moya, jo mokiniu ir pasekėju E t h a n
Margolis, temperamentu bei ypač
gera technika pasižyminčia šokėja
La Gallard bei dar dviem vyresnio
sios kartos dainininkais Luis Peną
ir Javier Heredia. Beje, ši proga
„gyvai" pamatyti „Arte y Pueza Fla
menco Ensemble" yra tikrai neeili
nė, nes ansamblis užsienyje, o ypač
kitapus Atlanto, koncertuoja retai.
Tai, kad jų parengta programa yra
tikrai autentiška, o ne „pritempta"
prie neva neišprususių vakariečių
skonio liudija faktas, jog grupė daž
niausiai koncertuoja saviškiams Andalūzijos čigonams bei ispa
nams, kurie, be abejo, yra geriausi
flamenko žinovai ir šios meno rū
šies kritikai. Galiausiai, ne pasku
tinėje vietoje yra ir tai, jog abu kon
certai, vyksiantys Chicago Cultural
Center, yra nemokami. Būtent dėl
to rengėjai rekomenduoja ateiti ge
rokai prieš renginių pradžią, nes
paprasčiausiai galite negauti vie
tos.
Kiti įdomūs flamenko festivalio
renginiai, už kuriuos, tiesa, teks
pakloti šiek tiek pinigų. Visų pirma
- grupės „Son de la Frontera" pasi
rodymas klube „Hot House" (31 E.
Balbo, Chicago). Tai ne tik puiki
proga pasiklausyti geros ispaniškos
muzikos, bet, jeigu niekada nebuvo
te „Hot House", aplankyti vieną
madingiausių ir tikrai neblogiausių
Čikagos klubų, kurie pasižymi tuo,
jog neapsiriboja vieno žanro muzi
ka. „Hot House" ištisus metus vyks
ta „gyvi" įvairiausių rūšių muzikos
koncertai - nuo džiazo, bliuzo ir ro
ko - iki country bei hip hop.
„Son de la Frontera", kaip bylo
ja grupės pavadinimas („Pasienio
garsai") - ypatingą flamenko at
mainą grojantis kolektyvas. Grupės
nariai, kilę iš Ispanijos bei Afrikos
pasienio, savo kompozicijose derina
ispaniškojo flamenko bei afrikietiškos liaudies muzikos motyvus.
Grupės įkūrėjas - Raul Rodriguez pradėjo muzikuoti įkvėptas legen
dinio J a frontera" stiliaus flamenko
atlikėjo Diego Amaya Flores del
Gastor (1908-1973). Tiesa, R. Rod
riguez flamenko bei „la frontera"
melodijas papildė džiazo motyvais.
Įdomu, kad muzikantas yra ne kar
tą išreiškęs pagarbą ir susižavėji
mą Čikagos bliuzu, tad, galima ma
nyti, kad jam bus ypatingai ma

lonu koncertuoti mieste, laikančiam
save bliuzo sostine. Įėjimas į R. Rod
riguez koncertą kainuos 15 dolerių.
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itas dėmesio vertas flamenko
ciklo Čikagoje renginys vyks
vasaio 15 d. „Martyrs" klube
(3855 N. Lincoln Ave., Chicago). Čia
žada pasirodyti vietinė iš Čikagoje
gyvenančių flamenko muzikos mylė
tojų susibūrusi grupė „Las Guitarras
de Espana". Si grupė taip pat nėra
„gryno" flamenko atlikėjai; jiems di
delę įtaką yra padariusi Karibų re
giono, Indijos bei Afrikos muzikos
žanrai. „Las Guitarras de Espana"

yra vienas iš palyginti nedaugelio
sėkmingai pasaulinėje ispaniškosios
muzikos scenoje dalyvaujančių Šiau
rės Amerikos m u z i k a n t ų . „Gitaris
tai" yra išleidę tris n e m a ž ą pasise
kimą turėjusias k o m p a k t i n e s plokš
teles. Pabrėždami savo „amerikietiškumą" bei muzikinę skolą bliuzui,
į koncertą „Las G u i t a r r a s de Espa
na" talkininkauti pasikvietė bliuzo
scenoje žinomus m u z i k a n t u s bei at
likėjus: gitaristą Randeli Mathevvs ir
dainininką Gerald McCledon.
Įėjimas į šį koncertą kainuos 12

dolerių. M

„Son de la Frontera" („Pasienio garsai")

Poetinis spektaklis
Atkelta iš 5 psl.
būsenos, susijusios su vidine, indi
vidualia patirtimi, o režisierius juos
savaip interpretavo. Spektaklio
postmodernizmas labai lyriškas, ne
praradęs sąsajų su pirmine medžia
ga - poezija.
Vilniaus Dailės akademijos go
tikinė salė puikiai tiko Lidijos poezi
jos „vėjų ir kaulų" mitinei erdvei,
nes tai kas sena, kas turi gilesnę is
toriją dažnai tampa jos poezijos
šerdimi. Gelsvai baltoje salės erdvė
je asketiškai ir jautriai šoko Goda
Laurinavičiūtė, o šokis ją sujungė su
kitais veikėjais: Lidija ir Gediminu.
Tiesa, į tą tylos grojimo pulsą įsiliejo
ir ketvirtas personažas - kampe įsi
taisęs, lyg ketvirtasis evangelistas
Vytautas Varanka, grojęs perkusija.
Monotoniškam, sodriam poetės bal
sui jis akompanuodavo, o kartais jo
grojimas virsdavo išsiveržusia iš ty
los savarankiška muzikine linija.
Muzikos, poezijos vienovę sutvirtino
dailininko Slavos Karmalito vizija:
popieriaus lakštų, tiksėjančių laik
rodžių ir nendrių panaudojimas.
Lidija Šimkutė: „Spektaklis bu
vo Gedimino idėja. Jis gerai nujau
čia mano poeziją. Spektaklio ciklo
įvaizdžiai buvo simboliški. Mano po
ezijoje metaforų mažai, esu linkusi į
simbolius. O simboliai yra polimorfiniai. Gediminas įspūdingai įtraukė

žiūrovus į spektaklį, erdvėje pradė
jęs rašyti žodžius. J i s t a r s i paėmė
giją ir tiesė ją nuo vieno iki kito sie
nos krašto. Ta erdvė į k u r i ą mes pa
tenkame yra tarsi m ū s ų likimo gija,
ir mes ją galime rašyti, k i t a vertus,
ji ne visuomet priklauso n u o mūsų.
Dalį savo likimo kontroliuojame, o
kita dalis glūdi galingesnėse ranko
se.
Spektaklyje niekas nesistengė
dominuoti, net p e r k u s i n i n k a s Vy
tautas Varanka n e p a s t e b i m a i įsi
liejo į spektaklio v e i k s m ą . Goda
nuostabiai šoko. A n t r a m e cikle 'Miš
ko kaulai'ji - tarsi įsikūnijusios me
džio šakos, keliaujanti siela ar/ir
kas daugiau...su p l a u k a i s dengian
čiais veidą, beje, buto j u d e s i a i s ne
iliustravo mano poezijos. Esu pas
tebėjusi, kad daug k a s y r a linkę
iliustruoti poetinius simbolius. Bet
geras menininkas, neiliustruoja. J i s
pajaučia simbolius ir s a v a i p juos in
terpretuoja. 'Mėlynų hortenzijų' da
lyje Gediminas įeina t a r s i keliauto
jas, su nendrėmis kuprinėje.
Visa mano poezija y r a apie gy
venimo laikinumą, g r a k š t u m ą ir
trapumą. Nendrių š l a m e s y s , visi
garsai buvo panaudoti efektyviai.
Mes esame laikini, v i s k a s laikina,
manau, kad ši poezijos improvizaci
ja perteikė tą laikinumą". M
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Vaikų literatūra
Atkelta iš 6 psl.

norėčiau jai pasakyti*, kai bus jau
didelė, ką aš norėčiau jai priminti iš
mūsų buvimo vaikystėje.
Čia yra galbūt tokie dienoraš
čiai. Aš niekad negalvojau apie audi
toriją plačiąja prasme, kažkokias
leidyklas, rinką.
—Sigutei: Kaip- pradėjote pai
šyti vaikams?
—Nuo vaikystės mėgau piešti —
švelniai švelniai popieriuje vedžioti
plonyte juoda plunksnele. Valandų
valandas galėdavau mėgautis iš
plaukiančiomis linijomis ir savo be
galinėmis fantazijomis. Pažįstamas
.dailininkas, kuriam tėvai nunešė
mano kūrinius, kirste nukirto: „Ne
sijaudinkite — jūsų duktė neturi nė
kruopelytės talento!"
Dėkui Dievui, kad širdyje su tuo
nesutikau ir po kelerių metų sugebė
jau išlieti kūrybinius poreikius vai
kų keramikos studijoje. Aukštojoje
vis dėlto teko studijuoti tėvų parink
tą chemiją — „užtikrintą duonos
kąsnį"- Tačiau galų gale būtent ke
ramika ir tapo mano pirmąja mėgs
t a m a profesija, ir bent j a u kurį laiką
teikė didelį pasitenkinimą.

Dar vaikystėje aistringai svajo
j a u būti burtininke. Kasdien, grįž
dama iš mokyklos, žaidžiau žaidimą
(įprastas intravertiško vaiko pomė
gis), kad manęs niekas iš tikrųjų ne
pažįsta ir niekas nenutuokia, o aš
— tokia nepaprasta ir paslaptinga,
nors iš pažiūros ir panaši į pilką pe
lytę. Tai buvo manoji vaizduotės
mokykla — „lydekai paliepus, m a n
panorėjus". Tada prisvajodavau ir
apie meilę, ir apie šeimą, ir apie vai
kus...
—Vytautui: Ar literatūra vai
kams privalo būti misija ir nešti
šviesą?
—Kas yra ta mistinė misija? Ar
menas suaugusiems n e t u r i būti
misija? Čia jau galima daugybė vi
sokiausių interpretacijų — bene,
tiksliausiai apie misiją yra pasakęs
skulptorius Vilius Orvidas: „Kūry
ba turi tarnauti išsivadavimui, o ne
pavergimui". Jei kūryba padeda iš
sivaduoti iš žemų instinktų, sujudi
na dieviškuosius žmogaus pradus
— tai ji išvaduoja. Jei pataikauja
primityvioms,
„beždžioniškoms"
žmogaus juslėms — tai pavergia...
Rašytojas v a i k a m s t u r i būti
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skaitęs ir išmanyti kone viską: ir
Harry Potter, ir Joną Basanavičių,
ir lietuvių padavimus bei legendas,
ir kompiuterinius žaidimus, ir sek
so techniką, ir Kristaus bei Budos
gyvenimą. O kai visa tai susimai
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šys su asmenine patirtimi, su pil
natvės ir meilės ilgesiu — gali gimti
k a s nors. Bet nebūtinai...
—Dėkojame dail.
Sigutei
A c h i r r a š y t . Vytautui V. Lands
b e r g i u i už įžvalgų pokalbį. §S

*'*'*: I'JH^^^UJI'L'

jonas Landsbergis, kuriam tėtė iš Gruzijos rašydavo apie Rudnosiuko proble
mas, dabar jau užaugęs vyras...

250 metų nuo Mozart gimimo
Atkelta iš 2 psl.

Mozart - kompozitorius
olfgang Amadeus Mozart
šiandien yra žinomas kaip
vienas žymiausių kompo
zitorių muzikos pasaulyje. Jis kūrė
muziką nuo vaikystės iki mirties.
Vaikas Mozart ne tik skambino pia
ninu, griežė smuiku, bet penkerių
metų pradeda rašyti minuetus, de
vynerių metų parašo pirmąją sim
foniją visam orkestrui, o dvylikos
metų sukuria pirmą operą. Nuo pat
vaikystės jis buvo labai produkty
vus kompozitorius. Laisvai jautėsi
kurdamas muziką visuose žanruo
se, pakaitomis rašė operas, simfoni
jas, koncertus, kamerinę ir religinę
muziką. Iš viso yra suskaičiuota
apie 600 jo kūrybos darbų: 12 ope
rų, 41 simfonija, 27 koncertai obo
jui, valtornui, fagotui, fleitai, arfai;
18 mišių, kamerinė - 23 styginiai
kvartetai, kvintetai, sonatos, divertismentai, serenados, dainos, šo
kiai, maršai. Manytumėm, kad toks
gabus kompozitorius turėjo būti
kviečiamas į imperatorių ir karalių
rūmus. Bet taip neįvyko. Mozart
buvo labai nusivylęs, jautėsi įžeis
tas, nepatenkintas savo pareigo
mis, sakė: „Man moka daugiau ne
gu aš padarau, ir per mažai ką aš
galėčiau padaryti". Nuo pat vaikys
tės sėkmingai dalyvaudamas kara
liškuose rūmuose, dabar jis jautėsi
neįvertintas ir galbūt dažnai elgda
vosi gana įžūliai, už tai dar labiau
buvo aristokratijos nemėgstamas.
Tačiau jo muziką įvertino kiti
kompozitoriai. Jis Vienoje susipaži-
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Mozart muzika yra viena labiausiai mėgstamų ir
skamba visose pasaulio operų bei koncertų salėse,
bažnyčiose, ypač šiais sukaktuviniais metais.

no ir susidraugavo su j a u gerai įsi
tvirtinusiu kompozitoriumi Josef
Haydn, kuriam Mozart dedikavo ne
vieną kūrinį. Kartą buvo susitikęs su
jaunu Beethoven, kuris vėliau para
šė keletą variacijų Mozart melodijų
temomis. Čaikovskij jo pagerbimui
parašė „Mozartiana". Kai M o z a r t
lankėsi Prahoje, kur įvyko jo operos
„Don Giovanni" premjera, jo paties
žodžiais: „Mano čekai s u p r a n t a ma
ne". Jo muzikos kūriniai Prahoje bu
vo priimti su didesniu entuziazmu
negu Vienoje. Mozart kaip ir Haydn,
rašė muziką klasikiniu stiliumi, ku
ris pasireiškia aiškumu, skaistumu,
balansu, nekomplikuota harmonija,
paprasta, suglausta, trumpa ir at
mintina melodija. Vėlesniuose kūri
niuose išreiškiama emocija, k a i p
pavyzdžiui, jo nebaigtose mišiose
„Reąuiem", kur jaučiami liūdesio ir
rezignacijos motyvai.
Komp. Mozart taip sparčiai kūrė,
ir ar jis nespėjo, ar buvo netvarkin
gas, savo kūrinių nesunumeravo.
Austrijos botanikas ir mineralo
gas Ludwig von Koechel taip mėgo
Mozart muziką, kad jis 1862 m. išlei
do knygą, kurioje kruopščiai, chro
nologiškai, tematiškai surašė visus jo
muzikos kūrinius. Šiandien po kiek
vieno Mozart kūrinio matome para

šytą raidę K. (Koechel). Pvz., Simfo
nija No. 41 K. 551.
Nors praėjus 18 m. nuo Mozart
mirties, našlė Constanze Mozart iš
tekėjo už Danijos pasiuntinio Georg
Nikolaus Nissen, tačiau ji rūpinosi
kompozitoriaus muzikos išspausdini
mu ir jos garsinimu. J i prisidėjo prie
muzikos akademijos Mozerteum įs
teigimo, kuri tebeveikia ir šiandien.
N/'
iaip Salzburg yra ramus mies
tas. Bet atėjus vasarai jis tam
pa muzikos centru. Čia vyksta
vienas garsiausių Europos muzikos
festivalių. Trijose operų salėse vyks
t a spektakliai, Mozerteum salėje
koncertai ir rečitaliai. Visas miestas
pasipuošęs vėliavomis, Mozart at
vaizdais, atlikėjų nuotraukomis iš
kabintuose parduotuvių languose. Ži
noma, nė viena vasara neapsieina be
Mozart kūrinių: operų, simfonijų, ka
merinės muzikos. Gatvė, kurioje ant
namo didžiulis užrašas „Mozarts
Geburtshaus", skirta tik pėstiesiems.
Vaikščiojant šia gatve, reikėjo grūs
tis pro žmonių minias, nes vasaros
metu turistų tikrai netrūksta, jų pil
nos gatvės, restoranai, kavinės. Pag
rindinė aikštė pavadinta Mozartplatz su viduryje stovinčia kompozi
toriaus statula. Turbūt nė vienas šio
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miesto lankytojas neišvažiuoja nenusipirkęs garsiųjų Mozartkugeln
šokoladinių saldainių, papuoštų pa
ties Mozart atvaizduku.
Iš istorijos žinome, kad didieji
meno talentai savo laiku nebuvo ge
rai įvertinti ir pripažinti. Jie turėjo
sunkų gyvenimą su visomis žmogiš
komis problemomis. Tiktai po jų mir
ties, po daugel metų, išryškėja ir yra
įvertinamas jų talentas.
Vienas muzikologas apskaičiavo,
kad šiais laikais, su modernia tech
nologija ir muzikos įrašais, pats tur
tingiausias būtų kompozitorius Wolfgang Amadeus Mozart. Galbūt su juo
galėtų konkuruoti J o h a n n Sebastian
Bach.
Šiandien Mozart galėtų pasi
džiaugti rašytojo Johann Goethe pa
sakymu, kad muzikai, gerąja pras
me, nereikia naujoviškumo, juo ji se
nesnė, juo labiau ją įsiklausome, juo
labiau ją pamėgstame, tuo labiau ji
mus paveikia. Nenuostabu, kad be
veik 250 metų kompozitoriaus Mo
zart muzika yra viena labiausiai
mėgstamų ir skamba visose pa-saulio
operų bei koncertų salėse, baž
nyčiose, ypač šiais sukaktuviniais
metais. M

