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Nemuno stende kūrybines jėgas išbando Klaipėdos jaunuomenė: Mindaugas 
Valiukas ir Rimantas Kmita. jiems teisėjauja Gitana.

Rašyt. Birutė jonuškaitė Nemuno stende reklamuoja pačios versta lenkų poetės 
Barbaros Gruszkos-Zych poezijos rinkinį Miegu su tavimi po oda.

Knyga turi ne tik kainą, bet ir skaitytojus
Fotografiniai ir verbaliniai fragmentai iš Vilniaus knygų mugės

Prie „Baltų lankų" kėdėje sėdinčio kostiumuoto Sigito Parulskio rinkosi moterys 
ir... Aidas Marčėnas. Visos nuotraukos Ričardo Šileikos.

... matyti savo šalies ar bendruomenės 
netobulumą ir vis tiek mylėti.

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

Knyga turi ne tik kainą, bet ir skaitytojus • „2K2" — du meninės 
fotografijos keliai Vilniuje • Lietuvių kamerinio muzikavimo 

tradicijos JAV • Apdovanoti geriausi folkloro kolektyvai • 
Nepatogiai pavergiantys rašiniai

RIČARDAS ŠILEIKA

Šių metų Vilniaus knygų mugė 
vyko podraug su Baltijos mu
ge. Net 370 dalyvių iš 11 šalių 
keturioms dienoms priėmė „Litexpo” 

rūmai. Todėl ir vietos padauginta: 
leidykloms, knygynams ir rengi
niams skirta dar viena salė. Tik toje 
papildomoje salėje įsikūrusiems bu
vo apmaudoka: oi ne tūlas skaityto
jas ir knygos pirkėjas jon užsukda
vo. Mat riebesnių nuorodų nebūta.

Į keturias knygų mugės dienas 
organizatoriai sugebėjo sutalpinti 
223 renginius. Žinia, kad po tris ar 
keturis renginius vykdavo tą pačią 
valandą skirtingose vietose. „Pra- 
raskit viltį, kad viską pamatysit” - į 
spaudos konferenciją susirinku
siems žurnalistams ir fotoreporte
riams sakė mugės kultūrinės prog
ramos organizacinio komiteto narys 
Gytis Vaškelis.

Mažų leidyklų šansas

„Apostrofos” leidyklos direktorė 
Giedrė Kadžiulytė teigia, kad vie
nintelis šansas per metus mažoms 
leidykloms pasakyti apie save yra 
būtent knygų mugė. Pati „Apostro
fa” yra nenaujokė, išleidusi jau dvi 
dešimtis ir dar kelias knygas.

Knygų mugėje „Apostrofa” ypa
tingai sėkmingai gausiai auditorijai 
pristatė Rolando Rastausko eilėraš
čių knygą Metimas, išleistą sykium 
su kompaktine plokštele. Plokštelę 
poetas įrašė kartu su perkusininku 
Arkadijum Gotesmanu. Ta proga 

taip pat koncertavo džiazo meistrai 
E. Kanevičius (kontrabosas), V. Ra
moška (trimitas), A. Gotesmanas 
(mušamieji) ir J. Maksimovič (sak
sofonas). Iš tiesų, pamaniau, knygos 
būtent taip elegantiškai ir turėtų 
būti pristatomos. Tai ketvirtoji Pa
langoje gyvenančio eseisto, poeto, 
dramaturgo Rolando Rastausko 
knyga. Užpernai tos pačios „Apos
trofos” leidyklos išleistą esė knygą 
Kitas pasaulis R. Rastauskui įteikta 
20-oji Ievos Simonaitytės literatū
rinė premija.

„Apostrofa” mugėje skaityto
jams taip pat pristatė Estijos rašyto
jo ir vertėjo, visuomenės veikėjo, Ta
lino ir Helsinkio universitetų profe
soriaus Reino Raudo romaną Hekto
ras ir Bernardas. Reinas Raudas, 
beje, mokantis ne vien japonų ir ki
nų, bet ir lietuvių kalbą, buvo labiau 
žinomas kaip filosofas, beveik kas
met sutinkamas Santaros Šviesos 
konferencijose. R. Raudo romanas 
Hektoras ir Bernardas pripažintas 
geriausia 2004-ųjų Estijos knyga ir 
apdovanotas metine Estijos kultūros 
kapitalo literatūros premija.

Dar viena „Apostrofos” skaityto
jams siūlyta knyga - tai Lietuvos 
Nepriklausomos Valstybės atkūrimo 
Akto signataro, buvusio Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tary- 
bos-Atkuriamojo Seimo nario, da
bar - Mykolo Romerio universiteto 
filosofijos profesoriaus Bronislovo 
Kuzmicko atsiminimų knyga Išsiva
davimas. Užsienio politikos epizo
dai, 1988-1991.

Ir dar du tos pačios leidyklos 
produktai. Amerikiečio, psichologi-

Nukelta į 2 psl.
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,,Litexpo" kavinėje trumpam sutupė jaunieji latviai: Inga Gaile, Kadis Verdinis ir 
jų vertėja Erika Drungytė.

Jurgis Gimberis man perdavęs linkėjimų nuo sergančios Dovilės Zelčiutės, ėmė 
verbuoti Valentiną Sventicką pasirašyti slaptą sutartį (?).

Vilniaus knygų mugė
Atkelta iš 1 psl.

jos klasiko Abraham Maslow (1908 
-1970) Motyvacija ir asmenybė ir pa
lestiniečių kilmės amerikiečio, tarp
tautinio garso literatūrologo ir kul
tūrologo, istorijos filosofo, muzikos 
kritiko, Viduriniųjų Rytų specialisto, 
politikos mokslų teoretiko Edward 
W. Said (1935-2003) Orientalizmas.

Knygų rinkimai

Prieš pat knygų mugę lietuvių li
teratūros ir tautosakos institute su
sirinkusi vertinimo komisijos septy
niukė (Elena Baliutytė, Jūratė 
Sprindytė, Aušra Jurgutienė, Algis 
Kalėda, Virginijus Gasiliūnas, Dalia 
Satkauskytė, Loreta Jakonytė) slap
tu balsavimu rinko LLTI premijos 
laureatą. Iš dvylikos poetų ir prozi
ninkų (L. S. Černiauskaitė, J. Apu
tis, G. Dabrišius, D. Kajokas, R. Kli
mas, A. Marčėnas, V. Martinkus, K. 
Navakas, S. Parulskis, R. Rastaus- 
kas, A. Šlepikas, T. Venclova) LLTI 
premijos laureatu pripažintas Rolan-

Londone gyvenanti menininkė Eglė 
Pukytė mugėje pdstačiusi savo knygą 
lų papročiai.
Visos nuotraukos Ričardo Šileikos.

das Rastauskas už esė rinktinę Kitas 
pasaulis. O Lietuvos radijo ir televi
zijos, viešosios įmonės „Lietuviškos 
knygos” ir Lietuvos leidėjų asociaci
jos surengtos akcijos „Geriausios 
2005 metų knygų rinkimai” daugiau
sia skaitytojų balsų surinkusi knyga 
buvo Jurgos Ivanauskaitės romanas 
Miegančių drugelių tvirtovė, kurią 
išleido leidyka „Tyto Alba”. Kitos 
knygos kandidatės - L. S. Černiaus
kaitės Artumo jausmas, G. Beresne
vičiaus Pabėgęs dvaras, K. Navako 
Gero gyvenimo kronikos S. Pamiškio 
Miegas ir kitos moterys.

Kur pigiausia

Mažutėlis buvo ir pačiame kam
pe įsikūręs savaitraščio Nemuno 
stendas. Daugelis inteligentų, deja, 
deja, net nežino (jo), kad jų labai 
mėgtas ir skaitytas progresyvus žur
nalas Nemunas yra gyvas nauju sa
vaitraščio pavidalu. Kultūros laik
raščio ir to paties vardo leidyklos 
lentynoje galima buvo rasti knygų, 
kurių nė su dviem žiburiais neberasi 
knygynuose. Tai amžiną atilsį rašy
tojo Jurgio Kunčino pats pirmasis ro
manas Glisono kilpa, intelektualo 
humoristo Jurgio Gimberio Barakų 
bliuzas, Prano Morkūno Dainuoja 
degeneratas, klaipėdiškio prozininko 
Rimanto Černiausko Gustas. Bet įs
tabiausia, kad šios knygos tekainavo 
viso labo po litą! Taip taip, mielieji, 
tai pačios pigiausios knygos Vilniaus 
ir Baltijos knygų mugėje! O kitoje 
Nemuno lentynoje akys išvydo pas
kutinius Tautvydos Marcinkevičiū
tės Dėkoju už alyvas ir Aldonos Ele
nos Puišytės Įsiklausyti knygų eg
zempliorius. Ir - dar knygynų nepa
siekusi lenkų poetės Barbaros Grūs- 
zkos-Zych poezijos knygaitė Miegu 
su tavimi po oda. Ją vertė poetė, pro
zininkė ir eseistė Birutė Jonuškaitė, 
iliustravo Jurgita Delonaitė. Apie 
Barbaros poeziją Nobelio premijos 
laureatas Czeslaw Milosz yra pasa
kęs: „Labai drąsi moteriška poezija, 
išpažįstanti savo moteriškumą, ki
taip tariant, pasaulį sugerianti pojū
čiais”.

Dėl vaikų

Nemuno kaimynystėje įsikūręs 
„Šlepečių fabriko direktorius: ramiai 
lūkuriavo vaikų su savo tėveliais. 
Tai vaikų literatūros rašytojas Vy
tautas Račickas, kuriam tokias pa
reigas „suteikė” rašytojas Romas Sa
dauskas. Vytautas jau yra parašęs 
keturias knygas, kurias sieja šlepe
čių pavadinimas. Ogi jau yra ieškan
čių kūrinio Šlepetės 5, kurio autorius 
dar nėra parašęs. Šioje Vilniaus kny
gų mugėje perkamiausia Račicko 
knyga Sunku būti mokiniu. Paties 
rašytojo ausys yra išgirdusios ne vie
nos mamos komplimentą, kad jų vai
kai jokių kitų knygų neskaito, tiktai 
vieno Vytauto Račicko. Sakykit, ko
kie kiti žodžiai gali būti saldesni už 
pasakytuosius?

Zenono šaržai

Nuošaliau nuo centrinio įėjimo 
galima buvo surasti kauniečio daili
ninko Zenono Tarakevičiaus vietą. 
Jis kiekvienais metais dalyvauja Vil
niaus knygų mugėje ir čia piešia šar
žus. Jo ekspozicijoje nesunkiai gali
ma atpažinti šaržuotus krepšininką 
Arvydą Sabonį, aktorę Reginą Var
naitę, kompozitorių Giedrių Kupre
vičių, Lietuvos prezidentą Valdą 
Adamkų, premjerą Algirdą Brazaus
ką. O profesorius Vytautas Lands
bergis savo šaržą išvydo būtent tik 
šios Vilniaus knygų mugės metu. Ze
nono Tarakevičiaus šaržas tušu kai
nuoja 15 litų. Bet jeigu tai kam būtų 
brangoka, tas už trilitį gali nusipirk
ti dailininko dvidešimties metų 
kauptą šaržų kolekciją - išleistą Šar
žų kalendorių. Anksčiau Zenonas 
piešęs animaciją, dabar sugeba užsi
dirbti iš šaržų. Pasibaigus Vilniaus 
knygų mugei dailininkas persikels į 
Rygos knygų prekymetį.

Knygynas „Eureka”, gyvuojantis 
dešinės rankos lengvo mosto atstu
mu nuo Prezidentūros, šioje Vilniaus 
knygų mugėje savon draugijon pri
ėmė leidyklas „Kitos knygos” iš Kau
no ir „Vario burnos” iš Klaipėdos. 
„Eurekos” knygyno savininkė Eurika 
Stogevičienė visada globoja jaunuo

sius poetus, jiems suteikia vietą ir 
laiką įvairiausiems sumanymams. 
Taip pat ir šioje mugėje. „Eurekos” 
stendo sienas piešiniais dekoravo 
prozininkė Aleksandra Fomina, po
etai Benediktas Januševičius, Lu
kas Miknevičius, Marius Burokas. 
Pati Eurika Stogevičienė niekam 
negailėjo savo ryškiai raudonai da
žytų lūpų šypsnio. Pirmąją mugės 
dieną knygyno klientai buvo vaiši
nami specialiu bealkoholiniu tortu, 
kuris buvo dekoruotas lygiai taip 
pat kaip „Kitų knygų” leidyklos iš
leistos Niek Brownlee knygos Alko
holis viršelis. Leidyklą „Kitos kny
gos” 2004 metais įkūrė Gediminas 
Baranauskas, sumanęs leisti ne
standartines, radikalias ir maištin
gas knygas. „Vario burnos,” kurių 
idėjinis vadas yra Tomas S. Butkus, 
pravarde Slombas, gamina ekskliu- 
zyvinius leidybos projektus ir sti
liaus produktus.

Gražiausiųjų

Kaip ir kasmet dėmesio ir ap
dovanojimų sulaukė dailininkai, 
leidyklos ir spaustuvės. Lietuvos 
kultūros ministerijos drauge su Lie
tuvos dailininkų sąjunga ir Vil
niaus dailės akademija rengiamam 
knygos meno konkursui 31 leidykla 
pateikė 88 knygas. Vertinančiosios 
komisijos pirmininkas Rimvydas 
Kepežinskas teigė, kad Lietuvos 
knygų leidyboje yra nemaža stag
nacijos, teigė, kad leidyklos dirba 
konservatyviai, neįsileidžia jaunų 
ir naujų pajėgų. Gražiausiai apipa
vidalintiems leidiniams paskirtos 
trys pirmosios ir dešimt paskatina
mųjų premijų. Pirmoji premija pa
skirta dailininkui Broniui Leona
vičiui už knygą Vilniaus legendos. 
Die Sagen von Vilnius. Antroji - Si
gutei Chlebinskaitei už Mundus 
emblematum: XVII a. Vilniaus 
spaudinių iliustracijos. Trečioji pa
skirta Izaokui Zibucui už Senosios 
Lietuvos istorija. 1009-1795. Kitų 
įvertinimų sulaukė knygos meni
ninkai Romas Orantas, Arūnas 
Prelgauskas, Eugenijus Karpavi
čius, Alfonsas Žvilius, Gedas Čiuže- 
lis, Ieva Babilaitė, Povilas Utovka, 
Džiugas Katinas, Laisvydė Šalčiū- 
tė, Jūratė Bizauskienė. Papildomi 
Lietuvos dailininkų sąjungos ir 
Vilniaus dailės akademijos diplo
mai įteikti Sigutei Chlebinskaitei
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už knygą Iš naminio audimo dainos 
ir Povilui Utovkai už Jonas Mekas. 
Conversations, Letters, Notės, Misc. 
Pieces etc.

Sigito darbai

Lenkijos lietuvių leidykla „Auš
ra” iš Punsko irgi mugėje turėjo savo 
vietą. Publikai pristatė Lietuvos ra
šytojų sąjungos nario Sigito Bigelio 
(gimęs 1961 metais) spalvotų fotog
rafijų albumą Jotvos pakrašty. Jau 
keliasdešimt metų S. Birgelis foto
grafuoja svarbiausius Lenkijos lietu
vių gyvenimo įvykius. Sūduvos kraš
to gamtovaizdžius, architektūros ir 
sakralinio meno elementus, rūpinto
jėlius ir pakelių kryžius. Vladas Bra
ziūnas Sigitą Birgelį pavadino kul
tūros juodadarbiu. Žurnalistas Vy
tautas Žeimantas taip pat stebėjosi 
jo darbštumu ir krikščioniška dora. 
Sigitas Birgelis yra „Aušros” leidyk
los, leidžiančios Lenkijos lietuvių 
žurnalą Aušra. Suvalkų lietuvių lei
dinį Suvalkietis, pasaulio lietuvių 
bendruomenės leidinį Pasaulio lietu
vis ir lietuviškus vadovėlius, vyriau
siasis redaktorius ir direktoriaus pa
vaduotojas, vertėjas, daugelio knygų 
sudarytojas ir redaktorius. Taip pat 
iš Punsko krašto kilusi rašytoja Bi
rutė Jonuškaitė sakė, nieko negalin
ti pareikšti apie fotovaizdų profesio
nalumą. Tačiau jai pačiai kiekviena 
Sigito fotografija yra jos gyvenimo 
atkarpa, atliepianti būtąjį laiką tėvų 
žemėje. Patsai Sigitas Vilniaus kny
gų mugėje dėl ligos nebuvo. Tačiau 
be minimo albumo, „Aušros” žmonės 
atvežė naujut naujutėlę jo poezijos 
knygą Visadan esma. Tai devintasis 
autoriaus poezijos rinkinys.

13 x 13

Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dyklos vyriausiasis redaktorius Va
lentinas Sventickas nuotaikingai ir 
provokatyviai vedė Jūratės Staus
kaitės šviežutėlės pokalbių knygos 
13 x 13 pristatymą. Jūratė Staus
kaitė yra dailininkė, Vilniaus vaikų 
ir jaunimo dailės mokyklos įkūrėja 
ir vadovė. Šion knygon suguldyti 
tekstai pirmučiausia buvo pasirodę 
kultūros mėnraščio Kultūros barai 
puslapiuose. O lakoniškas pavadini
mas skaitmenimis reiškia, kad tryli
kai įvairių sričių (daugiausiai visgi 
meno) vyrų buvo paklausta trylika 
klausimų. Patsai šios knygos redak
torius Valentinas Sventickas taip 
pat yra vienas iš klausiamųjų. 13 x 

13 pokalbių knygos pristatyme daly
vavo taip pat ir knygos herojai alpi
nistas Vladas Vitkauskas, kompozi
torius ir muzikantas Giedrius Kup
revičius, grafikas Mikalojus Vilutis 
ir kunigas Julius Sasnauskas. Ka
dangi Jūratė Stauskaitė yra Bernar
dinų bažnyčios parapijietė, tad J. 
Sasnauskas net pasisiūlė padėti šią 
jos knygą išplatinti. O. G. Kuprevi
čius teigė, kad jam nesą tokių klau
simų, kurie jį galį išgąsdinti. O. M. 
Vilutis atsiduso, kad jam pateikti 
klausimai buvę įdomesni už jo atsa
kymus.

Dar dera pasakyti, kad ši Jūra
tės Stauskaitės pokalbių knyga pas
taruoju metu nėra vienintelė tokio 
žanro knyga. Savo pasirinktus paš
nekovus kalbino ir knygas Švelnūs 
tardymai ir Eksperimentas išleido 
rašytojos Jurga Ivanauskaitė ir Bi
rutė Jonuškaitė.

Papročiai

Leidykla „Tyto Alba” išleido dar 
vienos menininkės knygą. Tai Lietu
vos tarpdisciplininio meno kūrėjų 
sąjungos narės Eglės Paulinos Puky- 
tės, dabar gyvenančios Londone, 
ryškiaviršelis kūrinėlis Jų papročiai. 
Kaip menininkė E. P. Pukytė dirba 
daugiausia skulptūros/objektinio 
meno srityje, kuria konkrečiai vietai 
būdingas instaliacijas. Jos menai 
yra tarpdisciplininio pobūdžio. Ta
čiau menininkė dar save ir kitus įti
kino turinti rašytojos talentą. Di
džiausio Lietuvos naujienų tinklala- 
pio www.omni.lt. administratoriaus 
Ernesto Parulskio prikalbinta ką 
nors parašyti, Pukytė drąsiai stvėrė 
plunksną. Pati menininkė sako: „Ra
šau linksmas istorijas, kuriose, ap
rašydama savo asmeninę patirtį 
daugiakultūriame Londone, iškeliu 
kritinius-poleminius nacionalinių 
ypatumų bruožus, išankstinius kul
tūros ir lyties nusistatymus ir ste
reotipus, viešus ir asmeninius trū
kumus, įvairius subkultūros pateiki
mo būdus ir pan.” Taigi šios istorijos 
sėkmingai sulipo knygon, kurią lite
ratūrologas ir Lietuvos radijo laidos 
„Literatūros akiračiai” redaktorius 
Virginijus Gasiliūnas parduotuvėje 
„IKI” Viršuliškėse nusipirko už 11 
litų 90 centų. Anot V. Gasiliūno, 
nors Paulinos tekstai dažnai yra va
dinami esė, tačiau tai iš tikrųjų yra 
feljetonai.

Literatūrologė Solveiga Daugir
daitė savaitraštyje 7 meno dienos re
cenzuodama knygą Jų papročiai, ra
šė: Patraukliausias Pukytės tekstų

katalikų pasaulio leidiniai

Leidyklos „Katalikų pasaulis" stendas buvo gausiai lankomas.

bruožas man yra pasakotojos tapa- 
tinimasis su savo „kilmės šalimi” 
(taip nurodoma ant importuotų pre
kių), jos istorijos ir gerųjų savybių 
(kurių mes turim, kad ir kaip būtų 
keista) įvertinimas. Autorė dekla
ruoja gyvenanti „pas juos” - ne „pas 
mus” ar „pas save”, bet iš tikrųjų 
šiuolaikinis intelektualas dažnai 
yra „tarp” kelių kultūrų. Iš to kyla 
postmodemybės laikų patriotizmas: 
matyti savo šalies ar bendruomenės 
netobulumą ir vis tiek mylėti. #

Klaipėdiškis Algis Kliševičius su kolega, pirmosios premijos už gražiausią knygą 
laimėtoju Bronium Leonavičių.

Populiarus vaikų rašytojas Vytautas 
Račickas.

.Apostrofos" leidyklos direktorė Giedrė Kadžiulytė su rašyt. Rolandu Rastausku. Vladas Braziūnas podraug su latvių poete Inga Gaile fotografuoja poetą Kartį 
Verdinį. Visos nuotraukos Ričardo Šileikos.

http://www.omni.lt
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„2K2" meninės fotografijos parodos M. K. Čiurlionio galerijoje jaunimo centre, Čikagoje) atidaryme. Iš kairės: fotome
nininkai Algimantas Kezys ir Eugenijus Krukovskis, Čiurlionio galerijos direktorė Laima Apanavičienė ir kiti.

jono Kuprio nuotr.

„2K2" — du meninės 
fotografijos keliai Vilniuje

IEVA ŠADZEVIČIENĖ

V TV a. pradžioje Georg Wil- 
Z\.J.2\jielm Friedrich Hegel api
būdino meną kaip „mąstymą vaiz
dais”. Dviejų stiprių menininkų Al
gimanto Kezio ir Eugenijaus Kru- 
kovskio fotografijos paroda „2K2”, 
eksponuojama Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, įtraukia žiūrovą į 
asmenišką meninę tikrovę, kuri at
veria du skirtingus pasaulius, tuo 
pat metu egzistuojančius Vilniuje. 
Fotografijos intymumas ir tuo pačiu 
atsiribojimas nuo objekto perteikia 
autorių mąstymą vaizdais: šviesos, 
spalvos, linijų ir formų dermės es
tetika.

Eugenijus Krukovskis domisi 
turgaus tema, požeminiais perėji
mais ir laiptinėmis, „išdailintomis” 
grafiti piešiniais, sustabdytomis 
kasdienybės akimirkomis, apleistų 
statybų vaizdais ir žmogaus įtaka 
irstančiai architektūrai. Stipri kom
pozicija ir formų santykio pajauti
mas „nereprezentacinio” Vilniaus 
vaizduose sukuria meninį grožį ir 
kadro psichologiškumą.

Algimantas Kezys — įtraukia 
žiūrovą į visiškai kitokį, mistišką ir 
pasakišką Vilniaus pasaulį, nustoja 
egzistuoti laikas, architektūrinė fo
tografija priartėja prie abstrakčios 
formų ekspresijos, o kompiuterinės 
grafikos pagalba modifikuotos rea
lybės spalvos suteikia jo darbams 
stebuklingą teatro scenos atmosfe
rą. A. Kezys daugiausia dėmesio 
skiria architektūrinei fotografijai, 
jos fragmentams. Išsiskiria vartų - 
arkos tema, kuriai dažnai suteikia
mas filosofiškai romantiškas pojū
tis.

Eugenijus Krukovskis gilinasi į 
turgaus temą: kasdienybės nuotru
pos atspindi socialinį reiškinį - ant 

šaligatvių diena iš dienos savo pre
kes išdėstančias senutes, su rūpes
čiu ar abejingumu veiduose laukian
čias pirkėjų (4 darbų ciklas). Dar ki
toje „turgaus” tematikos nuotrauko
je originaliai užfiksuotas šešėlių 
žaismas: link atidaryto automobilio 
bagažinės tįsta žmonių - prekeivių 
ir pirkėjų - šešėliai, kairėje pusėje 
„aprėminti” neasmeniškos figūros 
kontūru. „Žmogiškasis turgus”, kaip 
šešėlių teatras susipina kasdienybė
je.

Ypač stipri kompozicija apibrė
žia E. Krukovskio nebaigtų statybų 
seriją. Aštrūs armatūros spygliai 
kyla iš apleisto stadiono betoninių 
stulpų, kurie kartais sudaro pseudo 
aikštę, kaip grobuoniškos rankos 
kviesdamos į piktžolėmis apžėlusią 
smėlio areną, kartais ritmiškai kyla 
į dangų, metaliniais spygliais kont
rastuodami pasteliniams debesims, 
švelniai gaubiantiems dangų. Tai ne 
tik apleistos statybos, tai ir suardy
ta gamta: aplink betonines struk Nukelta į 8 psl.

| „2K2" fotografijos parodos atidarymą Čiurlionio galerijoje š.m. kovo 3 d. susirinko daug publikos...
jono Kuprio nuotrauka.

tūras ekskavatoriais išaižėta žemė, 
beviltiškai bandanti atsigauti po be- 
pradedančia želti žole.

Betoninės sienos tampa puikia 
galimybe pasireikšti vietiniams gra
fiti piešinio mėgėjams - kas vėlgi 
sudomina E. Krukovskį. Vadinamas 
„undergroundo” gatvių menas užfik
suojamas požeminio perėjimo dip- 
tike: ryškios spalvos ir agresyvi te
matika išsilieja sienose į margą pie
šinį. Grafiti, kaip sienų dekoras ori
ginaliu fotografo žvilgsniu užfiksuo
jamas tipiškos daugiabučių laipti
nės nuotraukų triptike: žalia laiptų 
turėklų spalva susiveja pilkų laiptų 
linijoje ir tamsiai pilki, gelsvi, bals
vi, žalsvi užrašai žaidžia sienų 
plokštumose.

Eugenijaus Krukovskio fotogra
fijos turi ir švelnesnę, net kiek tapy- 
biškesnę pusę: gyvenamo namo ko
ridorius užfiksuojamas užlietas gel
svos šviesos, dešinėje driekiasi mė
lynų pašto dėžučių eilė. Šviesa, še
šėlis ir spalva čia tampa pagrindi

niais akcentais, susiliejančiais į me
ninę visumą. Iš E. Krukovskio dar
bų išsiskiria Vilniaus Aušros Vartų 
fotografija, ne tik išsiskleidžia ori
ginalia kompozicija, bet ir nešanti 
savyje gilią filosofinę aliuziją. Auš
ros Vartai, kaip du skirtingi pasau
liai, atspindintys žmogaus dvasinį 
pasirinkimą: šviesus virš vartų ky
lantis fasadas su atvertu langu — 
arka, apsodinta gėlėmis, lyg dvasi
nis, šviesus pasaulis kviečia pakilti 
virš kasdienybės; apatinis vartų 
lygmuo skendi šešėlyje, apsupusia
me dvi pro arką einančias figūras. 
Tačiau jos taip pat eina į šviesą, 
kviečiančią tolumoje. Stebint šią fo
tografiją, peršasi mintis, jog skir
tingais savo gyvenimo keliais ei
nantys žmonės visgi suranda šviesą 
tunelio gale.

Vartų tema simboliškai tampa 
sąlyčio tašku ir abiejų fotomeninin
kų kūryboje. Algimantas Kezys ją 
ypač išplėtoja savo fotografijose. 
Spalvos pagalba subtiliai romanti- 
zuojami „Buvusio Benediktinų vie
nuolyno vartai”, šilta geltona spal
va apkraštuota trilapė arka atveria 
jaukaus kiemelio vaizdą, kairėje 
pusėje irstanti siena poetiškai žai
džia raudonų plytų ir pilkai žalsvo 
tinko santykiu, o kitoje arkos pusė
je prasikišęs medis mėlyna spalvų 
gama suteikia fotografijai stebuklo 
pojūtį.

Mistiškas - pasakiškas pojūtis 
dar labiau prasiskleidžia „Mergelės 
Marijos į Dangų Paėmimo bažny
čios vartų” nuotraukoje. Kelios ply
tų eilės, Teminančios šių vartų ar
ką, sušvinta mėlynos spalvos gama: 
kobalto mėlyna, ultramarininė, in
digo, turkio spalva. „Mergelės Ma
rijos į Dangų Paėmimo vartai” 
alsuoja rytietiško stebuklo laukimu 
ir neatskleista paslaptimi.

Į geometrišką linijų žaismą A. 
Kezys susikoncentruoja „Lietuvos 
Seimo vartuose” - išryškinamas 
grafikinis linijų piešinys, su paslėp
tu spindesiu, tokiu artimu „šimo
niškai” lietuvių dailės tradicijai. 
„Taikomosios dailės muziejaus var
tai” taip pat supoetinami, dėmesys 
skiriamas linijai ir geltono aukso 
bei mėlynos spalvinės gamos virpe
siui.

Dėmesys architektūrai ir archi
tektūrinei detalei atsispindi tokio
se, priartėjančiose prie geometrinės 
abstrakcijos, fotografijose kaip 
„Šviesulys prie Seimo rūmų”, „Gat
vės šviesulys”. Šviesuliai kaip ma
terialūs daiktai įkvepia fotomeni
ninką ir jo kuriniuose tampa sąly
giško, idealaus, meninio pasaulio 
objektais.
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Lietuvių kamerinio muzikavimo tradicijos JAV
RAMUNĖ KRYŽAUSKIENĖ

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė

Lietuvių išeivių kamerinio 
muzikavimo tradicijos JAV 
klostėsi daugelį dešimtme
čių, tačiau iškilūs jų atstovai vis dar 

nėra tinkamai aptarti ir išanalizuo
ti. Šiuo straipsniu bandoma iš da
lies užpildyti esamą tyrinėjimų 
spragą.

Pirmųjų lietuvių emigrantų 
kultūrinės reikmės buvo gana men
kos. Muzikos menui buvo skiriami 
tik savaitgaliai ar laisvos valandė
lės. Koncertai daugiausia vykdavo 
bažnyčiose ar prie jų įrengtose sve
tainėse. Čia pasirodydavo ir žymes
ni vietos solistai. Laikui bėgant, ša
lia vyravusios chorinės ir vokalinės 
muzikos, atsirasdavo ir vienas kitas 
instrumentinės muzikos atlikėjas, 
pastūmėjęs išeivių kamerinio muzi- 
kavimo raidą.

Jau tada buvo aktualus reper
tuaro klausimas. J. Rikselis spau
doje skatino nacionalinės muzikos 
propagavimą, siejo jį su tautinio iš
likimo problema. Jis rašė: „Nelabai 
seniai Amerikos lietuvių muzikai 
buvo uolūs savo muzikos ugdytojai, 
o dabar dėl nežinomos priežasties 
liko jos naikintojais. Tam yra trys 
priežastys: negerbimas savo kompo
zitorių kūrinių, nesidomavimas lie
tuviškąja muzikos kūryba ir netie
sioginis apiplėšimas kompozito
riaus ir leidėjo. [...] Vieno negalima 
pamiršti, kad pirma išarkime savus 
dirvonus, o tik vėliau eikime sveti
miems tarnauti” (J. Rikselis. „Ne
būkime žudikais savo mūzos” // Mu
zikos žinios. 1935, Nr. 3, p. 5).

Spaudoje taip pat atsispindėjo 
ir menkas tautiečių muzikinis iš
prusimas. „Kai pas mus chorai išei
vijoje didžiumoje dar primityvų cho
rų gyvenimą tebegyvena ir kompoz
itoriai daugumoje tonika-dominan- 
tinius trumpučiukus dalykėlius ra
šo, Lietuvoje kaip blynai kepamos 
naujos operos, baletai, simfonijos. 
[...] Pas mus lietuviškos instrumen
tinės muzikos visai nerašoma [...]. 
Mūsų tarpe veikią solistai-instru- 
mentalistai nepasirūpina savo pro
gramas pratūrtinti lietuviškais kū
riniais, bet koncertuose klausyto
jams duoda seniai visur nusibodu
sius dalykus lengvojo turinio”. 
(„Chromatiškos pabiros” // Muzikos 
žinios. 1940, Nr. 2, p. 15.).

Tai supratę kai kurie kompozi
toriai - V. Niekus, sesuo Marija 
Bernarda, A. Pocius ir kt. - ėmėsi 
rašyti smulkių žanrų kamerinius 
kūrinėlius. Jų kūrybą didele dalimi 
skatino ir pirmieji profesionalūs at
likėjai.

Suintensyvėjus koncertiniam 
gyvenimui, imta rengti mišrios mu
zikos vakarus, kur chorinį dainavi
mą papildydavo profesionalių ins- 
trumentininkų ar orkestro pasiro
dymai. Repertuaras vis dar buvo 
margas. Greta klasikinių opusų 
skambėjo ir menkavertės, pramo

ginio pobūdžio lietuvių kompozito
rių pjesės.

Kamerinės muzikos atlikėjai 
dažnai dalyvaudavo įvairiose šven
tėse, kurias rengė laikraščių leidė
jai, taip pat ėmėsi iniciatyvos patys 
organizuoti koncertus. Ryškiausi jų 
buvo smuikininkai - V. Greičius, 
Cleveland simfoninio orkestro artis
tas, intensyviai koncertavęs solo, 
Prahos konservatorijos auklėtinis 
A. Židanavičius, kiek vėliau į kon
certinę veiklą įsitraukusi M. Digriū- 
tė. Aktyviausiai koncertuojantys 
pianistai buvo T. Sadler-Šidlaus- 
kas, M. Žudžiūtė, V. Briedis. Jie plė
tė koncertinį repertuarą, vis dau
giau dėmesio skyrė atlikimo meis
triškumui, savo pasiaukojamu dar
bu ir asmenine iniciatyva ugdė pro
fesionalaus meno raidą.

Nors iki antrosios emigraci
nės bangos lietuvių instru
mentinė atlikimo kultūra 
nepasiekė meninių aukštumų, vis 

dėlto ir neryški jos raida turėjo di
delę socialinę reikšmę, nes subūrė 
lietuvios, padėjo pagrindą tolimes
nei kamerinės muzikos tradicijų 
plėtrai.

Po Antrojo pasaulinio karo į 
JAV atvykę lietuvių menininkai - 
Andrius Kuprevičius (1921-1997), 
Vytautas Bacevičius (1905-1970), 
Aleksandras Kučiūnas (1914-2002), 
Vladas Jakubėnas (1904-1976), Ju
lija Rajauskaitė (1922-1988), Alek
sas Mrozinskas (1914-1969), Izido
rius Vasyliūnas (1906-1982), Aldo
na Kepalaitė ( 1929-2005) ir dauge
lis kitų - kūrė naujas koncertinio 
gyvenimo tradicijas. Jų atėjimas į 
iki tol vegetavusias meno erdves 
keitė ir meno reiškinių vertinimo 
kriterijus. Nieko nebestebino jaunų
jų kamerinės muzikos vakarai, nors 
dar taip neseniai panašūs renginiai 
tapdavo sensacija.

Sudarę išeivijos kultūros bran
duolį, šie menininkai skatino kom
pozitorių kūrybą, praplėtė kamerinį 
repertnarą pasaulio muzikos šede
vrais. Atlikėjai nesiekė publiką ste
binti virtuoziniu repertuaru, pa
grindiniu uždaviniu laikė meninių 
interpretacinių problemų sprendi
mą. Svarbia tapo menininko indi
vidualybė, jo muzikinis skonis, in
telektas.

Lietuvių muzikai sau kėlė gana 
aukštus profesinius uždavinius. Jie 
vengė paviršutiniškumo, išorinio 
virtuozinio blizgesio ar nepagrįstų 
emocijų proveržio. Pirminį kūrinio 
snvokimą grindė detalia kūrinio 
analize, atliekamo opnso formos rai
dos, harmonijos, faktūros kaitos įp
rasminimu.

Kamerinės muzikos repertu
aras visuomet buvo platus. Progra
mose rasime nemažai baroko epo
chos kūrinių (G. Tartini, H. Purcel- 
lo, J. S. Bacho ir kt.), klasicistinių

Petras Armonas

W. A. Mozart, L. Beethoven sonatų, 
romantizmo epochos šedevrų (ypač 
mėgstami būvo E. Grieg, J. Brahms 
kūriniai). Nemažai jose ir šiuolaiki- 
nių Lietuvos bei išeivijos autorių 
kūrinių. Rinkdamiesi repertuarą, 
atlikėjai vadovavosi ne tik subjekty
viomis simpatijomis, bet ir švietėjiš
ka misija, jie siekė plėsti klausytojų 
muzikinį akiratį, suteikti kūriniui 
aktyvų koncertinį gyvenimą.

■"■"■vairiose vietovėse lietuvių publi- 
I kos muzikinis skonis skyrėsi. 

JL Klausytojai labiausiai mėgo ži- 
ncTmus klasicizmo bei romantizmo 
epochų šedevrus, mažiau domėjosi 
modernistų kūryba. Tačiau kai ku
riuose miestuose, ypač Bostone, at
siradę meno centrai organizavo kon
certus, kuriuose publika galėjo iš
girsti geriausius lietuvių meninin
kus, pasiklausyti naujausių autorių 
kamerinės muzikos kūrinių.

Pianistas A. Kuprevičius, pali
kęs gilų pėdsaką išeivių muzikinėje 
kultūroje, buvo išskirtinis ir kame
rinės muzikos atlikėjas. Jis surengė 
daugybę koncertų su savo seseria, 
smuiko virtuoze Elena Kuprevičiū- 
te. Jo koncertinis repertuaras palie
ka nepaprastą įspūdį. 1957 m. A. 
Kuprevičius kartu su Cleveland or
kestro koncertmeisteriu E. Silgers- 
tein atliko visą L. Beethoven sonatų 
ciklą violončelei ir fortepijonui, vė

liau su įvairiais partneriais parengė 
visas W. A. Mozart, L. Beethoven, J. 
Brahms sonatas smuikui, F. Schu- 
bert fortepijoninius trio ir pan. Vie
nas vėlyviausių atlikėjo darbų - 
1996 m. vasario-kovo mėnesiais 
kartu su smuikininku Erich Eih- 
horn surengti trys koncertai, kuriu
ose skambėjo dešimt L. Beethoven 
sonatų smuikui ir fortepijonui. Dau
gelis klausytojų ilgai prisiminė at
likėjų perteiktą gilią kūrinių filoso
finę potekstę, jausmų pilnatvę, dra
maturgijos visumą, išbaigtą viso 
monumentalaus ciklo interpretaci
ją, kuriai svetimas amatininkišku- 
mas ar atlikimo klišės.

Neramus, nuolat besiblaškantis 
V. Bacevičius ieškojo naujų meno 
egzistavimo formų. Menininko inici
atyva New York buvo atidarytas 
muzikos klubas (Vytautas Bacevi
čius music club), kuris siekė popu
liarinti profesionalų akademinį me
ną, remti jaunus atlikėjus, ugdyti 
klausytojų muzikinį išprusimą. Į 
kas mėnesį vykdavusius kamerinės 
muzikos koncertus kviesdavo žy
mius pasaulio muzikus, tuo metu 
koncertavusius JAV, taip pat ir ta
lentingus lietuvių atlikėjus. V. Ba
cevičiaus muzikos klubas tapo ne 
tik profesionalaus meno židiniu, bet 
ir lietuviško meno puoselėtoju. Šio

Nukelta Į 8 psl.
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Apdovanoti geriausi folkloro kolektyvai
LIBERTAS KLIMKA

J pusėj o kovo mėnuo, bet Lietuvos 
laukai dar pusnynų pataluose. Ir 
iš pavasario pranašų - paukšte- 
giesmininkų - tik svirbelių būrys 

aplankė Vilnių. Sekmadienio pūga 
pratūnojo medžiuose prie Mindaugo 
tilto, tada patraukė į savo gimtinę 
kažkur šiauresniuose kraštuose...

Tačiau tikrai pavasariškais 
paukščių balsais praėjusį savaitgalį 
sostinėje prabilo liaudies dainos ir 
muzika. Rotušėje ir kitose koncertų 
salėse vyko geriausiųjų 2005-ųjų 
metų mėgėjų meno kolektyvų nomi
nacijos, įteikiant pripažinimo ženk
lus - ^Aukso paukštės” prizus. Ši 
tradicija gimė prieš septynetą metų, 
Lietuvos liaudies kultūros centro di
rektoriaus Juozo Mikutavičiaus su
manymu. „Aukso paukštėmis” apdo
vanojami mėgėjų teatrai, chorai, 
liaudies ansambliai, pučiamųjų or
kestrai. Ir žinoma, folkloro kolekty
vai, nes būtent jie palaiko ir pratęsia 
tai, ką turime gražiausio tautos tra
dicijose. Vadovams nuo šių metų 
įteikiamas ir piniginis apdovanoji
mas — po 1,000 litų. Puiku, kad šie
met „Aukso paukštės” „atskrido” ko
vo 11-ąją, švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo šešioliktą
sias metines. Juk mūsų liaudiško
sios tradicijos įgavo sparnus pilna
vertei ir laisvai raiškai tik neprik
lausomoje valstybėje!

Laureatai išrenkami po vieną iš 
kaimo, miesto, vaikų ir tradicinės 
muzikos kolektyvų. Taip sumąstyta, 
kad galima būtų tiesti etninės kultū
ros kelius į ateitį: kaimo ansambliai 
išlaiko gyvąją tradiciją, semdami iš 
liaudies dainų ir papročių kraičio 
skrynios, senolių sukrautos šimtme
čiais; miesto ansambliai džiugina 
tais dvasios turtais visuomenę kon
certuose," šventiniuose renginiuose; 
gi vaikų ansambliai perima atlikimo 
tradicijas, o svarbiausia - pagarbą ir 
meilę tautos etninei kultūrai. Taip

Šeduvos kolektyvo vadovė E. 
Brajinskienė tarp savo ansambliečių.

Rokiškėnų folkloro kolektyvas „Gastauta".

nutiesiamas tiltas tarp kartų, lyg 
senajame Lietuvos kaime, kai anū
kėliai visa ko gražaus pramokdavo 
iš savo senelių: ir darbų darbelių, ir 
dainų, pasakų, o kartu padoraus el
gesio tarp žmonių ir gamtoje.

„Aukso paukštės” prizas - pras
mingai simbolinis; tai margaspalvis 
paukštelis, ištrūkęs iš narvelio, nors 
tas ir iš paauksuotos bronzos. Saky
tume, kūrybinis proveržis, kaip 
liaudies daina - iš mūsų vienadie
nio mąstymo rėmų ar šiuolaikinio 
gyvenimo rūpesčių...

Nesunkiai Paukštę pasigavo 
Radviliškio rajono Šeduvos 
kultūros namų folkloro an
samblis, seniai garsėjantis gilia 

meile savo krašto tradicijoms. Jam 
jau daug metų vadovauja Emilija 
Brajinskienė, visų meiliai vadinama 
„Šeduvos baba”. Ir knygą parašiusi, 
ir į ansamblio programas sudėjusi 
daug liaudiškos išminties ir kūrybos 
grožio.

Geriausiu vaikų folkloro an
sambliu išrinktas Visagino miesto 
„Verdenės” vidurinės mokyklos an
samblis „Sedula”. Jo vadovė Vilma 
Butavičienė sako, kad ansamblis 
nėra kuo nors išskirtinis, jis kaip 
tas sedulos krūmokšnis (dar vadina
mas ožekšniu) - neišvaizdus žie
dais, bet brandinantis spalvingas 
uogeles. Ir kaip nepasidžiaugti, kad 
daugiausia rusakalbiame mieste 
girdisi lietuviška daina... Ir taip 
skambiai, uždegančiai... Padėkos 
žodžiai buvo ištarti ir „krikštamo
tei” mokytojai Stasei Černiauskie
nei. Ansamblio iniciatyva jau keleri 
metai rudenį vyksta vaikų folkloro 
festivalis „Martynas”, vienintelis 
toks renginys Rytų Lietuvoje.

Senąjį tradicinės kultūros pa
veldą, sudarantį ir šiandieninio tau
tiškumo pamatus, kūrybiškai plėto
ja Rokiškio kultūros rūmų folkloro 
ansamblis „Gastauta”. Į pripažini
mo aukštumas jį atvedė vadovai Ni
da Lungienė ir Egidijus Kundrotas. 
O įkūrė ar ne prieš ketvirtį amžiaus 
jaunas inžinierius Algirdas Svidins- 
kas. Ansamblietės geba subtiliai iš
giedoti sutartines - unikalųjį sėlių 
genties palikimą. Gražus aukštaičių 
žodis „gastauta” reiškia darželio gė
lę.

Ji minima dainose:
„Gastauta gastautėle, gastauta

Šaunieji vaikai iš Visagino „Sedulos" ansamblio.

Mūsų liaudiškosios tradicijos įgavo 
sparnus pilnavertei ir laisvai raiškai tik 

nepriklausomoje valstybėje!

lelijėle,
Kur tu buvai, kur uliojai?”

I’domu pastebėti, kad net trys 
„Aukso paukštės” už folkloro 

.meilę šiemet „išskrido” į Aukš- 
tiją. Viena pasiliko Vilniuje: ją 

„prisijaukino” šauni tradicinio muzi
kavimo kapela „Duja”. Iš jos vadovo 
šmaikštuolio Arūno Lunio nelengva 
išpešti, ką gi reiškia toks trumpas 
pavadinimas. Mat, apskritai žodis 
yra daugiaprasmis: tai ir lengvas lie
tutis, kylantis iš miglos, tai ir skubi 
namų ruoša, tai ir grietinėlės sluoks
nelis pilnoje puodynėje... Yra žemai
tiškas senovinis šokis duja. Ką besa
kytų žodis, kapelos muzikantai tik
rai puikūs, groja labai nuotaikingai. 
Ir dar svarbu, kad jų atliekami kū
riniai yra pačių surinkti iš kaimo 
muzikantų. Taigi „Duja” įtvirtina 
liaudiškojo muzikavimo tradiciją.

„Aukso paukštės” nominantų 
kūryba - atbalsiai to meto, kai Lie
tuvą išties buvo galima pavadinti 
dainų kraštu. Mūsų laikais liaudies 
dainos vertė iškyla lemtingais tautai 

ir valstybei momentais. Ji guodžia, 
stiprina, telkia ir vienija...

O pasaulis lietuvių liaudies dai
ną pripažino jau kadaise. Pilypas 
Ruigys savo studijoje Lietuvių kal
bos kilmės, būdo ir savybių tyrinėji
mas, parašytoje 1745 m., paskelbė 
tris liaudies dainų tekstus, išvertęs 
juos į vokiečių kalbą. Studija iškart 
patraukė Europos šviesuomenės dė
mesį. Didysis poetas Johan Wolf- 
gang Goethe vieną jų įdėjo į savo 
muzikinę pjesę „Žvejo duktė”. Dra
maturgas Gothold Lessing apgailes
tavo, kodėl paskelbtos tik trys; jos 
tokios poetiškos. Tada nacionalinių 
kultūrų propaguotojas Johan Gotf- 
ryd Herder į savo rinkinį Tautų dai
nos, išleistą 1778 m., įdėjo jau 8 lie
tuvių dainas.

XIX a. pabaigoje - XX a. pra
džioje, kai Europoje subrendusi na- 
cionalumo idėja ėmė įsikūnyti tauti
niu pagrindu kuriamomis valstybė
mis, mūsų dainos susilaukė ir moks
lininkų dėmesio. Olandas van der 
Meulen 1907 m. parašė disertaciją. 
Gamtos palyginimai lietuvių daino-

Ibdlb /o>i ’IOlJ!
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Lietuvių kamerinio muzikavimo tradicijos JAV
Atkelta iš 5 psl.

klubo vakaruose V. Bacevičius 
skambino solo, talkino įvairiems 
instrumentininkams, vokalistams. 
Pianisto koncertiniais partneriais 
buvo ir lietuvių atlikėjai (vokalistai 
Stasys Baras, Aldona Grigoniūtė ir 
kt.), tačiau nė su vienu muziku pas
tovesnio bendradarbiavimo atlikėjas 
neužmezgė.

Lietuvoje I. Vasyliūnas buvo 
vienas garsiausių smuiki
ninkų, plačiai rengęs kamer
inės muzikos koncertus. Ypač daug 

kamerinės muzikos vakarų jis su
rengė su A. Kuprevičiumi. Jų pro
gramose nuolat puikavosi W. A. 
Mozart, L. Beethoven, J. Brahms, 
sonatos smuikui ir fortepijonui. 1954 
m. atvykęs į JAV ir įsikūręs Bostone,
I. Vasyliūnas toliau tęsė aktyvią 
koncertinę veiklą, dalyvavo įvai
riuose kameriniuose ansambliuose. 
Prestižinėje Bostono Jordan Hali 
salėje jis surengė per dvidešimt kon
certų, New York Carnegie Recital ir 
Town Hali salėse — apie dešimt. Jo 
nuolatinis partneris buvo sūnus 
Vytenis Manija, kuris lig šiol puikiai 
skambina fortepijonu, vargonuoja, 
yra fizikos mokslų daktaras.

Šie atlikėjai labai mėgo L. 
Beethoven (D-dur, op. 12, a-moll, op. 
230), B. Dvorak (a-moll, op. 100), J. 
Brahms (A-dur, op. I), E. Grieg (G- 
dur, op. 13) ir daugelį kitų sonatų. 
Ypač dideli jų nuopelnai propaguo
jant lietuvių kamerinę muziką, ska
tinant jos kūrybą.

Rengdami naujas programas, il
gainiui pritrūko lietuviškų veikalų, 
todėl I. Vasyliūnas kreipėsi į kompo
zitorius, kurie, paakinti aktyvios 
menininko koncertinės veiklos, su
kūrė sonatas vienam, dviem smui
kams ir fortepijonui, trio, styginių 
instrumentų kvartetus, pavienes 
pjeses. Taip atsirado ryškūs Vlado 
Jakubėno, Juliaus Gaidelio, Jeroni
mo Kačinsko, Jono Švedo kameri
niai opusai. Atlikėjas paskatino ir 
amerikiečių kompozitorių John Ba- 
vicchi, kurio sukurtą Sonatą-fan- 
taziją lietuvių liaudies dainų te
momis (panaudotos 9 liaudies 
melodijos iš K V. Banaičio dainų

Aleksandras Kučiūnas

rinkinio) ne kartą griežė įvairiuose 
koncertuose. I. Vasyliūno repertuare 
buvo ir kiti lietuviški kūriniai: J. 
Gruodžio So-nata d-moll K V. Ba
naičio d-moll ir h-moll, B. Dvariono 
Sonata-baladė.

Svarbų vaidmenį kultūriniame 
gyvenime suvaidino apie dešimtmetį 
gyvavęs Čikagos lietuvių trio, kurį 
sudarė Povilas Matiukas (smuikas), 
Petras Armonas (violončelė) ir Ma- 
nigirdas Motekaitis (fortepijonas). 
Jų rengiami koncertai visuomet su
silaukdavo šiltų recenzentų atsilie
pimų, nes šalia klasikinių ir roman
tinių kūrinių atlikėjai mielai propa
gavo ir negausų lietuvišką fortepijo
ninio trio repertuarą.

Daugelis pianistų derino kame
rinį muzikavimą su aktyvia koncert
meisterio veikla. Aleksandrą Kučiū- 
ną labiau traukė bendradarbiavimas 
su žymiausiais to meto vokalistais: 
Stasiu Baru, Jonu Vazneliu, Vladu 
Baltrušaičiu, Izabele Motekaitiene, 
Dana Stankaityte, Juze Krišto- 
laityte, Aldona Stempužiene, Gina 
Čapkauskiene, Irena Stankūnaite, 
Lilija Šukyte ir kt. Tuo tarpu su 
instrumentininkais bendrauta daug 
mažiau.

A. Kučiūnas, tobulai suvokęs 
kompozicinį stilių, domėjęsis muzi
kos mokslo pasiekimais, keldavo at
likėjui itin didelius meninius reika
lavimus. Akompanimentą jis vertino 
kaip neatsiejamą kūrinio ir meninio 

ansamblio dalį. Daug pasitarnau
davo dirigentiškas mąstymas, gebė
jimas pateikti kūrinio formą kaip 
nedalomą visumą. Menininkai labai 
vertino maestro erudiciją, įspūdin
gus atlikėjo gabumus, nepaprastą 
muzikos tėkmės pojūtį, ansamblinę 
nuovoką.

Iš jaunesnės atlikėjų kartos dau
giausia dėmesio kameriniam 
muzikavimui skiria pianistė Ramin
ta Lampsatytė. Ji kūrybiškai ben
drauja su daugeliu puikių vokalistų, 
ypač artimai su dainininkėmis L. 
Šukyte ir V. Mozūraityte, daug kūri
nių atliko su altu, styginių kvartetu, 
violončele, fleita, obojumi, fagotu. 
Laipsniškai susiformavo mėgstamų 
kompozitorių ratas. Pianistė labai 
vertina šiuolaikinę muziką ir ypač 
lietuvių kompozitorių opusus. Pla
čiai pasaulyje ji paskleidė O. Bala
kausko, V. Montvilos, J. Juzeliūno ir 
kitų autorių kūrybą, jai artimi ir K. 
Brundzaitės, O. Narbutaitės kūrybi
niai ieškojimai.

Savo meną R. Lampsatytė įp
rasmino įrašuose. Kartu su V. 
Mozūraityte ir vargonininku 
V. Vasyliūnu Londone išleido plokš

telę „Žiburėliai”, kurioje įrašė M. K. 
Čiurlionio, J. Gruodžio, J. Kačinsko, 
K Brundzaitės, O. Balakausko kūri
nius. Kartu su L. Šukyte „Teldec” 
kompanijoje įrašė J. Gruodžio dai
nas. Viena kompaktinė plokštelė 

skirta vokiečių romantikų „Lied” 
žanrui, kuriame pianistė yra lygia
vertė mezzosoprano Friederike 
Krum partnerė.

Fortepijoninio dueto žanras lie
tuvių išeivių kultūroje neišpopulia- 
rėjo. Nebuvo nuolat koncertuojančio 
šio tipo ansamblio. Atlikėjai protar
piais rengdavo bendrus pasirody
mus, o po to vėl išsiskirdavo, pavyz
džiui, 1979 m. gegužės 20 d. laikraš
čio Draugas jubiliejinių iškilmių 
koncerte A. Kuprevičius, kartu su 
pianiste Raimonda Apeikyte, patei
kė Čikagos klausytojams stilistiškai 
margą programą, į kurią įtraukė J. 
S. Bach, A. Arenskio, K. Saint- 
Saenso, N. Rimski-Korsakov ir D. 
Milhaud kūrinius fortepijoniniam 
ansambliui. Pianistai klausytojus 
nustebino geru ansamblio jautimu, 
jie vengė garso forsavimo, siekė dar
naus abiejų fortepijonų skambesio.

Fortepijoninio ansamblio kūri
nius (F. Schubert maršus, J. Brahms 
vengriškus šokius) į šeimos koncer
tus kartais įtraukdavo Antanas ir 
Vytautas Smetonos, o M. Mo
tekaitis ir R. Apeikytė ne kartą 
klausytojus supažindino su Giedros 
Gudauskienės šio žanro opusais.

Kai kurių lietuvių atlikėjų - J. 
Rajauskaitės, A. Smetonos, M. Mo- 
tekaičio kamerinis muzikavimas bu
vo epizodiškas, tačiau ir jis buvo pa
kankamai svarbus egzodo muziki
nės kultūros istorijoje.

Aptariant lietuvių kamerinio 
muzikavimo tradicijas, svarbu pažy
mėti, jog daugelio atlikėjų intepre- 
tacijos buvo veikiamos įvairių mo
kyklų įtaka. Tačiau visus juos jungė 
dėmesingumas raiškiam instrumen
tiniam skambėjimui, gražaus garso 
išgavimui, jautrumas dinaminiams 
niunsams. Lietuvių atlikėjų meni
nių interesų platumas leido pasiekti 
ryškių laimėjimų. Visus žavėjo A. 
Kučiūno puikus operinio repertuaro 
išmanymas, jo dirigentiškas mąsty
mas, įspūdingas A. Kuprevičiaus F. 
Chopin opusų interpretavimas, orig
inalios autorinės V. Bacevičiaus in
terpretacijos. Visa tai tiesiogiai įta
kojo ir jų kamerinio muzikavimo 
brandą. 8

se ir raudose. Lietuvių mokslo drau
gija ją 1919 m. išleido lietuviškai; o 
kartu ir Mykolo Biržiškos vadovėlį 
Lietuvių dainos. Tad tautinė mo
kykla prasidėjo nuo liaudies dainų.

Mūsų dainų švenčių tradicija 
kartu su latvių ir estų įrašyta į 
UNESCO sudaromą nematerialaus 
kultūros paveldo šedevrų sąrašą. 
Tik šiandien mums vis nesiseka įti
kinti pasaulį savo dainingumu. Eu- 
rovizijos konkursuose - kaskart 
tarp paskutiniųjų... Ir aišku, kodėl! 
Kad neinama drąsiai savuoju keliu, 
mėgdžiojami kitų atradimai, kad 
pa-taikaujama banalybei, neišlavin
tam paauglių skoniui... B

Tradicinės liaudies muzikos ansamblis 
„Duja".
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Nepatogiai pavergiantys rašiniai

Keliskart perskaičiau Sigito 
Pamiškio esė rinkinį miegas 
ir kitos moterys. Mano išmo
ne, kai kurie rašiniai nusipelno 

Magna cum Įaudė diplomo. Deja, ne
su akademikas - diplomų neskirs
tau.

Dabartine Lietuvos literatūra 
besidomintiems S. Pamiškio, gimu
sio 1965 m. Obeliuose, kūryba (po
ezija, pjesės, keli romanai, kritika, 
eseistika) yra patraukli ne vien ak
tualumu, bet ir stiliaus bei kalbos 
etikos bohemišku šiuolaikiškumu, 
kitaip tams, gebėjimu, nieko per 
daug neįžeidus, sąmojingai pasakyti 
tai, ko ^įedera” sakyti. Kaip naujo
viškam humanistui, žmogaus kūniš
kumas jam tolygiai įdomus ir keis
tas kaip ir dvasiškai poelgiai.

Esė „Prie krosnies užvertų du
relių”, žinodamas, kad jo proza kai 
kam „stringa gerklėje, ji šakota ir 
nepatogi”, klausia: „Kaip priversti 
skaitytoją jaudintis ne dėl to, kas 
atsitiks, kaip priversti jį, skaitytoją, 
jaudintis dėl to, kas vyksta dabar. 
Jaudintis jį skaitymo ir patyrimo 
dabar malonumu”. Turėtų traukti 
ne prakaituojantis pasakojimas, bet 
istorijos prakaitu kvepianti erdvė. 
Aplinka. Terpė. Gal ir sugroteskin- 
ta, bet niekad neprarandanti ryšio 
su tikrovės detalėmis.

Žinoma, ir tokio pobūdžio me
niškumas pareikalauja „parulskiš- 
ko” prakaito. Viskas nesusilipdo sa
vaime. Nurodysiu gan pikantišką 
esė „Balandžio epifanija” - pasako
jimą apie pasivaikščiojant sutiktus 
kaimynus: kalno šlaitą kastuvu 
gremžiantį vyrą (vietai „Audi” auto
mobiliui statyti), jo „sunkiai nusa
komą” rūkorę žmoną, kuriai „patin
ka blevyzgos erotinėmis temomis”, ir 
„architipinę pensininkę”, aplink 
žirgyną renkančią arklių mėšlą. Tų 
žmonių charakteristika iš dalies yra 
anekdotiška, todėl nejaučiame jokio 
pažeminimo mėšlo rinkėjai, kai jos 
pastangos nusakomos: „įtariu, kad 

jinai juo ir maitinasi, nes pensijos 
šiais laikais menkos”.

Kalbėti apie nūdienes žmonių 
bet kokios krypties pasaulėžiūras, 
tikybą, tradicijas, įpročius, prieta
rus ir pan. neįmanoma be abejonės 
galvoje, o širdyje — be tam tikro 
negailestingumo tiek sau, tiek ki
tiems. Toks Pamiškio rašytojiškas 
credo. Nėra nusistatęs nei ką nors 
smerkti, nei kam nors pataikauti, 
paprasčiausiai - jam smagu nuver
tinti tai, kas mūsuose jau seniai 
prašosi tikslesnio pasvėrimo. Gal ir 
apnuoginimo. Yra dalykų, kuriuos 
per daug sureikšminame. Imkime 
„dvasingumo” sąvoką. Tartum pirš
tinę dvikovai, eseistas sviedžia 
priešpriešą:

„Mane seniai kankina nedvasin- 
gumo kompleksas. Nuolat susiduriu 
su dvasingais žmonėmis, kurie de
monstruoja savo dvasios turtus ir su 
gailesčiu bei užuojauta konstatuoja, 
kad man visa tai nepasiekiama: 
'sarkazmas’, 'marazmas’, 'orgazmas' 
- štai ir visas mano religuiarum”, ir 
netgi argumentas, kad visi šiame 
pasaulyje siekia įsigyti kuo patoges
nę kaukę, ne visuomet gelbsti - pa
togūs drabužiai taip pat susidėvi.” 
(8 p.)

Kritiškos nuostatos palaiko
mas, jis savo kūryboje nere
tai leidžiasi į dekonstruk- 
cines keliones, į fiziologinių funkcijų 

žemiau juosmens žodyną, deja, tuo 
ir nesitikėdamas surasti atsakymą 
savo minėtam kompleksui pateisin
ti. Vaizdingo esė „Dvasingumas” pa
baigoje konstatuoja: „dvasingumas 
man — miglota ir paini sąvoka”.

Šitaip abejojančio minčių skai
tymas, man regis, kaip tik gali su
tvirtinti atidaus skaitytojo dvasin
gumą. Tiksliau tarus, gali abejingai 
dėstomu neigimu teigti žmogaus 
proto - dvasios pirmumą. Tam pa
deda ir stilistinis išdaigavimas. Pa
rulskis mėgsta sąmojingus palygi

nimus. Kai kur išryškėja muzikinio 
vaizdavimo forma, kai įvairias siu
žeto dalis jungia leitmotyvas. Pui
kiame esė „Paukščio akimis” pasa
kotojas pirmuoju asmeniu (laiš-

p*tutiktt miltui«

kanešys) trokšta iš bažnyčios bokšto 
pamatyti, 4 kokią raidę panašus 
miestelio gatvių tinklas”. Šį esminį 
motyvą supa miestelio bei įvairių jo 
gyventojų vaizdavimas ir gailus įvy
kis, kai gaisrininkai „atstatė meta
linius žarnų antgalius aukštyn ir 
ėmė baisiausia srove taškyti me
džių viršūnėse susuktus varnų liz
dus. (23 p.)

Manau, dauguma šių nuosta
biai turiningų esė giminiuojasi su 
apsakymo žanru. Ant Nemuno 
kranto pagauta varlė po kelių bru
talių su ja eksperimentavimo epizo
dų verčia autorių susimąstyti apie 
žmogaus ryšį su Absoliutu - „iš kur 
šis apgailėtinas noras nuolat kabin
tis į vilties ašmenis”. („Pagirios”, 42 
p.) Akivaizdus pesimizmas apra
šant gamtą. Būdami svajotojai svie
džiame alaus butelį su pagalbos 
šauksmu į Nemuną, kad su šlapimo 

kiekiu viduje plauktų pasroviui ne
žinomam skaitytojui. „Juk ir mano 
kūno inde vargu ar kas nors ten, 
aukštybėse, uždarė kokį nors pras
mingą pranešimą prieš išmesdami jį 
plaukti pasroviui, į ateities horizon
tą, kurio paprasčiausiai nėra”.

Stabtelkime prie knygos ant
raštę puošiančio esė miegas ir 
kitos moterys. Neatrodo, jog 
autoriaus vyriškoji bravūra, su ke

liomis blevyzgomis ir su tetos Vik
torijos priekaištu „apie moteris tu 
vis tiek šneki kaip paskutinis galvi
jas”, yra perdėm būdinga knygai. 
Kilnios mintys ir pavydėtinai grakš
čios pastraipos skamba esė „Nome
da ir alijošiai”, kur aptariami Šarū
no Saukos žmonos dailininkės Mo- 
medos (jo draugų) paveikslai - nu
tapyti žolynai. Moteris iškeliama į 
kūrybos sferą. „Nomeda griauna net 
ir pačių feminisčių teorijas: prakeik
ta, triada ‘Kinder, Kuche, Kirche’ ji 
tyliai be jokių rėksmingų deklaraci
jų pakeičia ‘moteris, motina, meni
ninkė’ trejybe”.

O kitame kitokio sąlyčio su 
moterimi esė „Imobilizacija”, ope
ruojant koją, pasigirsta flirto filoso
fija. Gražiai gydytojai sako: „Seniai 
norėjau paklausti gražios moters, ką 
jai reiškia nešioti [...] štai tokį aki
namai begėdišką grožį. [...] Tai trag
iška prigimties pusė, tragiška senų
jų graikų prigimties prasme, o gyvu
liams tragizmas, sutikite, nebūdin
gas. Ir jūsų grožis, gydytoja, jeigu 
jūs jo nesuvoksite kaip tragizmo, 
kaip vieno jumyse gyvenančio žmo
giškumo paliudijimo, šis begėdiškas 
grožis jus pražudys”. (75 p.)

Taigi, įvairios situacijos, įvai
rios nuotaikos, įvairūs požiūriai šio
je pavergiančioje eseistikoje. Knygą 
išleido „Baltos lankos” 2005 m. Vil
niuje. Sapningo viršelio dailininkas 
Vytautas Krutulys.

Pranas Visvydas

2K2
Atkelta iš 4 psl.

„Pastato fragmentas” taip pat 
pasitraukia iš konkrečios eilės ir lai
ko, teatrališkai suspindi gilia mėly
na, auksine spalva, „Sodros” pasta
tas A. Kezio fotografijoje išplaukia 
lyg laivas, geometrinės formos susi
lieja į stiprią kompozicinę visumą. 
Laikas pasitraukia „Valdovų rū
muose”, „Buvusio Benediktinų vie
nuolyno bokšte”, „Aukštutinės pilies 
šone”: saulėti pastatai perkeliami į 
pilką erdvę, sušvinta transcendenti
ne šviesa.

Į geometrinių formų grožį ir erd
vių santykį A. Kezys įsigilina „Vin
gio parko scenoje”, „Vingio parko 
scenos fragmente” ir „Vilniaus mies
to savivaldybės metrikacijos sky
riaus” fotografijose, kur esminiais 
nuotraukų kompozicijos elementais 
lieka abstraktūs architektūrinės ap
linkos pastatai ir jų detalės.

Du JK” - ta pačia „K” raide pra
sidedančiomis pavardėmis fotomeni
ninkai — pasuka skirtingais keliais, 
ieškodami asmeniško Vilniaus mies-

Žvilgsnis į Vilnių fotografijose — eksponatai „2K2" fotoparodoje. jono Kuprio nuotrauka.

to pojūčio.
Eugenijus Krukovskis susidomi 

nereprezentacine miesto puse ir ap
leistų statybų, grafiti, turgaus temo
se ieško meninio kadro grožio, at
skleisdamas jį labai stipriu kompozi
cijos pajautimu.

Algimantas Kezys - atvirkščiai 

- ištirpdo realybės ir laiko pajautą 
subtiliai gilindamasis į architektūri
nių pastatų ir jų detalių geometrinį 
ir spalvinį santykį, perkelia žiūrovą į 
mistišką meninių vaizdų, sąlygiškų 
ir idealių, o tuo pačiu ir atspindinčių 
realybę, pasaulį. Vartų tema simbo
liškai sujungia abu fotografus ir įt

raukia mus į subjektyvią meninio 
„mąstymo vaizdais” realybę. Foto
grafijos darbų paroda „2K2” apjun
gia du skirtingus meninius pasau
lius ir atskleidžia autentišką Vil
niaus miesto pajautą, kur sustabdy
tos kasdienybės akimirkos virsta es
tetine tikrove. ■
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