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Ši, aštuonioliktoji, ALMA MATER MUSICALIS meno pažinimo, meninio ugdymo 
programa, kurią tradiciškai parengė Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir sostinės aukštosios mokyk-
los, 2011–2012 m. sezoną bus skirta ypatingai svarbiems epochos kultūros reiškiniams. Žinomi 
solistai, chorai, orkestrai, aktoriai pagerbs įžymių mūsų krašto kūrėjų meninį palikimą, dar labiau 
išryškins jų vietą pasaulinės kultūros kontekste. Pirmieji koncertai skiriami lietuvių tautos geni-
jaus M.K.Čiurlionio gyvenimui ir kūrybai, minint jo mirties 100-ąsias metines. Neabejoju, kad 
akademinės visuomenės laukia įdomus vakaras, pagerbsiantis Vilniaus universiteto (tuomečio Vil-
niaus Stepono Batoro univesiteto) absolventą, Nobelio premijos laureatą, rašytoją, poetą Česlavą 
Milošą, kurio gimimo šimtmetį pažymi Europa ir visas pasaulis. Sveikintina ir tai, kad po Vilniaus 
universiteto bažnyčios skliautais skambės ir iškiliausių šalies menininkų – Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijų laureatų kūryba.

 Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2012 m. pradžioje pažymėsiantis savo veiklos 
dvidešimtmetį, priskirtinas prie respublikos institucijų, kurios atsakingai saugo, puoselėja ir pristato 
visuomenei tikrąsias menines vertybes. Tą patvirtina ir ALMA MATER MUSICALIS ilgametė 
meninio švietimo programa.

 Tikiuosi, kad ir šių metų ciklas sulauks gausių jaunosios kartos ir vyresnio amžiaus 
klausytojų. 

 Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčia visada atvira kultūrinėms vertybėms. 

Vil niaus uni ver si te to rek to rius
aka de mi kas BE NE dIK TAS JUod KA

Informaciniai rėmėjai

ALMA MATER MUSICALIS ciklą globoja
VILNIAUS UNIVERSITETAS
VILNIAUS GEdIMINo TECHNIKoS UNIVERSITETAS
MYKoLo RoMERIo UNIVERSITETAS
VILNIAUS PEdAGoGINIS UNIVERSITETAS
VILNIAUS dAILĖS AKAdEMIJA
LIETUVoS MUZIKoS IR TEATRo AKAdEMIJA
GENERoLo JoNo ŽEMAIČIo LIETUVoS 
KARo AKAdEMIJA

Lietuvos muzikų rėmimo fondo programas remia
KULTūRoS MINISTERIJA
ŠVIETIMo IR MoKSLo MINISTERIJA
VILNIAUS MIESTo SAVIVALdYBĖ
KULTūRoS RĖMIMo foNdAS

ATGAIVoS bendrijos programas remia
NEįGALIųJų REIKALų dEPARTAMENTAS 
PRIE SoCIALINĖS APSAUGoS IR dARBo 
MINISTERIJoS
KULTūRoS RĖMIMo foNdAS

UNESCo visoms pasaulio tautoms 2011-uosius paskelbė M.K.Čiurlionio (1875-1911) minėtinais metais.
Visuose 2011 m. šio ciklo koncertuose skambės M.K.Čiurlionio muzika

žurnalas visiems, įžengusiems 
į prezidentinį amžių  
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Spalio 3 d.  Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės LIUCIJoS STULGIENĖS žodis
 Vilniaus universiteto rektoriaus akademiko BENEdIKTo JUodKoS žodis
 ĮSiminti SuSitikimai Su LietuvoS nacionaLinėS kuLtūroS ir meno premijoS  
 Laureate rūta StaLiLiūnaite
 Aktorė RAMUNĖ SKARdŽIūNAITĖ
 Šiaulių valstybinis kamerinis choras PoLIfoNIJA
 Meno vadovas ir dirigentas ToMAS AMBRoZAITIS
 BERNARdAS VASILIAUSKAS (vargonai)
 

Lapkričio 7 d.  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. EdUARdo GABNIo žodis
 m.k.ČiurLionio muzika. 100 metų Link pripažinimo 
 RoKAS ZUBoVAS (fortepijonas)
 ČIURLIoNIo KVARTETAS
   JoNAS TANKEVIČIUS (I smuikas), dARIUS dIKŠAITIS (II smuikas),
   GEdIMINAS dAČINSKAS (altas), SAULIUS LIPČIUS (violončelė)

Gruodžio 5 d. Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko ALGIRdo GAIŽUČIo žodis
 viLniauS BaLio Dvariono DešimtmetėS muzikoS mokykLoS koncertaS
 Simfoninis orkestras
 Meno vadovas ir dirigentas ModESTAS BARKAUSKAS
 Moksleivių choras VIVA VoCE
 Meno vadovai VIRGINIJA KATINIENĖ IR RAIMoNdAS KATINAS
 Moksleivių styginių kvartetas
   PAVLINA KoVALIoVA (smuikas),  LUKAS JoNUŠIS (smuikas), 
   IEVA BLAŽEVIČ (smuikas), LIUTAURAS ŽILAITIS (violončelė)
 ANdRIUS MALINAUSKAS (smuikas)

2011metai 2012 metai
Sausio 9 d.  Vilniaus dailės akademijos rektoriaus prof. AUdRIAUS KLIMo žodis
 LietuvoS nacionaLinėS kuLtūroS ir meno premijoS Laureato 
 jono StrieLkūno kūryBoS vakaraS
 Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės,
 Lietuvos mokslų akademijos narės korespondentės prof. VIKToRIJoS dAUJoTYTĖS žodis
 oLITA VERoNIKA dAUTARTAITĖ (aktorė)
 JUdITA LEITAITĖ (mecosopranas)
 AUdRoNĖ JUoZAUSKAITĖ (fortepijonas)

vasario 6 d.  Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. ALVYdo PUMPUČIo žodis
 metai Be juStino marcinkeviČiauS
 PoETo ir savo eiles skaito VU docentas, poetas ALGIMANTAS JASULAITIS
 Vilniaus miesto savivaldybės choras JAUNA MUZIKA
 Meno vadovas – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas VACLoVAS AUGUSTINAS

kovo 5 d.  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko GINTARo BAGdoNo žodis
 ČeSLavo miLošo pėDSakai Lietuvoje
 Prof. ALGIo KALĖdoS žodis
 Poeto eiles skaito aktorė GRAŽINA URBoNAITĖ 
 Vilniaus universiteto kamerinis orkestras. Meno vadovas ir dirigentas PAULIUS BERNARdAS KoNCĖ
 Baroko duetas SAULĖ ŠERYTĖ ir RENATA dUBINSKAITĖ
 ARVYdAS BARZINSKAS (trimitas)

Balandžio 2 d.  Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus prof. RoMUALdo GINEVIČIAUS žodis
 muzikoS viražai 
 SAULIUS AUGLYS (marimba, vibrofonas)
 fAUSTA SAVICKAITĖ (mecosopranas)
 AUGUSTINA VIZBARAITĖ (smuikas)
 ALEKSANdRAS VIZBARAS (fortepijonas)

 Koncertų vedėja muzikologė LAIMUTĖ LIGEIKAITĖ

kiekvieno mėnesio pirmąjį (sausio mėn. – antrąjį) pirmadienį 
vilniaus universiteto šv. jonų bažnyčioje 18 val.
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I kon cer tas, 2011 10  03, pirmadienis 

Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės LIUCIJoS STULGIENĖS žodis
Vilniaus universiteto rektoriaus akademiko BENEdIKTo JUodKoS žodis

ĮSiminti SuSitikimai Su LietuvoS nacionaLinėS 
kuLtūroS ir meno premijoS Laureate 
rūta StaLiLiūnaite

Aktorė RAMUNĖ SKARdŽIūNAITĖ

Šiaulių valstybinis kamerinis choras PoLIfoNIJA
Meno vadovas ir dirigentas ToMAS AMBRoZAITIS

BERNARdAS VASILIAUSKAS (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, J.Gruodis, J.Naujalis ir kt.

 choras poLiFonija išaugo iš danutės ir Sigito Vaičiulionių 1974 m. 
Šiauliuose įkurto senosios muzikos vokalinio ansamblio „Polifonija“. 1986 m. 
suteiktas profesionalaus kolektyvo statusas. Repertuaras įvairus – nuo Renesanso 
iki šiuolaikinės muzikos opusų. dominuoja Lietuvoje dar neskambėję kūriniai. 
Pirmą kartą Lietuvoje atliko G.f.Händelio pastoralę „Acis ir Galatėja“, f.Liszto 
oratoriją „Kristus“, H.Schützo, G.Puccini, J.H.Roman, A.Söderman, R.Šileikos, 
V.Juozapaičio, V.Juozapaičio–A.Baranausko, J.Tamulionio–J.Marcinkevičiaus, 
B.Jankausko ir kt. autorių stambios apimties opusus. Nuolatinis Lietuvos 
festivalių dalyvis. Koncertavo vienuolikoje užsienio šalių, pelnė apdovanojimus 
tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje (1989), Brazilijoje (1990), Italijoje (1992, 
1998, 1999). Jo iniciatyva kasmet rengiamas Šiaulių tarptautinis Velykų muzikos 
festivalis „Resurrexit“. 
 2006-2011 m. chorui vadovavo Gediminas Ramanauskas.

Ber nar DaS va Si LiauS kaS, pia nis tas ir var go ni nin kas, 
mu zi ka vi mo tal kon yra kvie čia mas dau ge lio at li kė jų, ne tik so li niais 
in stru men tais gro jan čių, bet ir cho rų, an sam blių. 1968 m. vykusio 
M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso nugalėtojas. Gast ro liavo Bel gi-
jo je, Bul ga ri jo je, Če ki jo je, di džio jo je Bri ta ni jo je, Es ti jo je, Is pa ni jo je, 
Ita li jo je, JAV, Ka na do je, Lat vi jo je, Len ki jo je, Nor ve gi jo je, Pran cū zi jo je, 
Ru si jo je, Slo va ki jo je, Suo mi jo je, Šve di jo je, Švei ca ri jo je, Uk rai no je, Vo-
kie ti jo je ir ki tur. 25 me tus dir bo Vil niaus var go nų dirb tu vė je var go nų 
res tau ra to riumi–in to nuo to ju. da ly va vo res tau ruo jant dau ge lį is to ri nių 
Lie tu vos var go nų Vil niu je, Kau ne, Šiau liuo se, Ni do je ir ki tur. Šiuo 
me tu yra Vil niaus ar ki ka ted ros var go ni nin kas, kon cer tuo ja kaip var go-
ni nin kas so lis tas.

 Nuo šių metų prie choro vairo stojo 
tomaS amBrozaitiS. Pripažintas chor-
vedybos maestro  2007 m. baigė  aspirantūros 
studijas, 10 metų vadovavo Kretingos rajono 
kultūros centro chorui, su kuriuo pelnė ne vieno 
tarptautinio konkurso laurus.
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II kon cer tas, 2011 11 07, pirmadienis

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. EdUARdo GABNIo žodis

m.k.ČiurLionio muzika. 100 metų Link pripažinimo 

RoKAS ZUBoVAS (fortepijonas)

ČIURLIoNIo KVARTETAS
 JoNAS TANKEVIČIUS (I smuikas)
 dARIUS dIKŠAITIS (II smuikas)
 GEdIMINAS dAČINSKAS (altas)
 SAULIUS LIPČIUS (violončelė)

Programoje M.K.Čiurlionis, E. Grieg, Ph. Glass

ČiurLionio kvar te taS 2008–2009 m. pažymėjo 
savo kūrybinės veiklos 40-metį. Per visą kūrybinį periodą sugrojo arti 
4000 koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Pastaraisiais metais dalyvavo 
tarptautiniuose festivaliuose Vokietijoje, Rusijoje, Belgijoje, Japoni-
joje, Kinijoje, Airijoje, Meksikoje, Švedijoje ir kt. šalyse. Visai neseniai 
pasirodė kompaktinė plokštelė, kurioje ne tik šio kolektyvo naujai 
atliekama M.K.Čiurlionio muzika, bet kartu su pianistu, Nacionalinės 
premijos laureatu P. Geniušu įrašytas M.K.Čiurlionio kompozicijos 
profesoriaus Leipcigo konservatorijoje Carlo Reineckes fortepijo-
ninis kvintetas. Lietuvos klausytojams Čiurlionio kvartetas pateikė 
įsimintinų ir netradicinių muzikinių projektų, grojo su V.Povilioniene, 
P.Vyšniausku ir kitais žinomais muzikais. filharmonijos didžiojoje 
salėje girdėjome ir ilgamečio kvarteto nario violončelininko S.Lipčiaus 
jubiliejui skirtą programą kartu su talentinga lietuvių pianiste iš JAV 
I.Jokubavičiūte.

Ro kas Zu bo vas mu zi kos moks lus pradëjo Kau no J.Nau ja lio vi du rinëje me no mo kyk
lo je (r.Ðerkðnytës kl.) ir tæsë lmta pas prof. J.Kar na vièiø. stu dijø me tu ta po m.K.Èiur lio nio tar p
res pub li ki nio pia nistø kon kur so nu galëto ju ir pelnë spe cialø prizà uþ ge riau siai at lik tus Èiur lio nio 
kûri nius. to liau stu di jas tæsë JaV, Èika gos De Paul uni ver si te te ágy da mas ma gist ro laipsná, to bu li no si 
pas pia nistæ e.eli naitæ H.Neu hau zo ins ti tu te ciûri che (Ðvei ca ri ja), pia nistus a.Kup re vièiø Klyv len de 
(Ohio, JaV), e.au erá Blûming to ne (in dia na, JaV). 19942000 m. dëstë Èika gos saint Xa vier uni
ver si te to mu zi kos fa kul te te. Nuo 2001 m. dir ba lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jo je, docentas. 
Kon cer tavo lie tu voje, JaV, Bul ga ri jo je, ru si jo je, Grai ki jo je, Ðvei ca ri jo je, Nor ve gi jo je, ira ne ir kt. 
Yra XXXi Frin na Aver buch In ter na tio nal Pia no Com pe ti tion nu galëto jas. Kon cer tai bu vo tran sliuo ja mi JaV kla si ki niø ra di jo 
stoèiø. Áraðë for te pi jo ni niø kûri niø lie tu vos ir Bul ga ri jos ra di jo sto tims, lie tu vos te le vi zi jai. Ypa tingà vietà re per tu a re uþima 
Èiur lio nio kûry bi nis pa li ki mas. Or ga ni zuo ja ávai rius kultûri nius ren gi nius, ren gia ka me rinës, for te pi jo ninës mu zi kos fes ti va lius, 
ben dra dar biau ja mu zi kinëje spau do je. Parengė ir išleido leidinį „M.K.Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui”. 
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III kon cer tas, 2011 12 05, pirmadienis

Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko ALGIRdo GAIŽUČIo žodis

viLniauS BaLio Dvariono DešimtmetėS muzikoS mokykLoS koncertaS

Simfoninis orkestras. Meno vadovas ir dirigentas ModESTAS BARKAUSKAS

Moksleivių choras VIVA VoCE
Meno vadovai VIRGINIJA KATINIENĖ IR RAIMoNdAS KATINAS

Moksleivių styginių kvartetas
  PAVLINA KoVALIoVA (smuikas, mokyt. Irina Kirzner)
 LUKAS JoNUŠIS (smuikas, mokyt. Laima Steponavičiūtė)   
 IEVA BLAŽEVIČ (smuikas, mokyt. Jurgina Nemanienė)
 LIUTAURAS ŽILAITIS (violončelė, mokyt. Irena Čepulkovska)

Solistas ANdRIUS MALINAUSKAS (smuikas, mokyt. Irina Kirzner)

Programoje M.K.Čiurlionis, B.dvarionas, J.Naujalis ir Vakarų kompozitorių 
kūriniai

Ambicingi respublikiniai ir tarptautiniai projektai, 
įvairios koncertinės programos, begalė koncertų (taip pat 
pagrindinėse Lietuvos scenose), pasirodymai su žymiausiais 
Lietuvos solistais, dirigentais, instrumentininkais, gastrolės 
užsienyje, kūrybinės vasaros stovyklos, amžinai besikeičiantis 
ir amžinai jaunas kolektyvas. Taip keletu žodžių galima 
apibūdinti 1999-ųjų rudenį susikūrusį vilniaus B.Dvariono 
dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoninį 
orkestrą. Jis buvo įkurtas mokyklos direktorės Laimutės 
Užkuraitienės iniciatyva. Pirmas meno vadovas ir dirigentas 
buvo Ugnius Vaiginis. Nuo 2001 m. vadovavo dirigentas 
Modestras Pitrėnas, 2008 m. kolektyvo meno vadovu ir 
dirigentu tapo Modestas Barkauskas. 

Padedami dirigento M.Barkausko ir pedagogų A.Alensko, R.Beinario, 
d.Jovaišos, V.Pociaus, T.Ramančiūno bei E.Stanelio skambiu vardu „Simfukai“ 
save vadinantis kolektyvas jau sukaupė nemenką repertuarą. Koncertuose at-
liekami klasikos šedevrai, nūdienos lietuvių bei užsienio kompozitorių kūriniai, 
kai kurie jų įrašyti reprezentacinėje orkestro kompaktinėje plokštelėje. „Simfukai“ 
drąsiai imasi net roko klasikos interpretacijų. orkest-re muzikuoja aštuonios 
dešimtys vidurinių ir vyresniųjų klasių moksleivių. Kiekvienų metų rugsėjį 
kolektyvas žengia drąsų atsinaujinimo žingsnį. Kad ir labai nenoriai, orkestrą 
palieka absolventai, o į jau prityrusių „Simfukų“ gretas įsilieja būrys jaunesnių 
moksladraugių. orkestras pelnė Lietuvos muzikinės visuomenės pripažinimą ir 
tapo tikrai išskirtiniu kultūros reiškiniu.

Choras viva voce (chormeisterės Regina Pažusienė, Auksė Stankevičienė, 
vokalo mokytoja Laima domikaitė, koncertmeisterė dalia Šakenytė) suburtas 1970 
metais. Nuo įkūrimo pradžios dalyvavo visose respublikinėse, vėliau Pasaulio lietuvių 
dainų šventėse, pelnė švenčių laureatų vardus, dalyvavo daugelyje respublikinių chorinių renginių. Repertuaras labai įvairus – nuo senosios 
iki moderniosios muzikos kūrinių, džiazo bei roko stiliaus kompozicijos. dainavo visose Vilniaus koncertų salėse, dalyvavo B.Britteno operos 
„Mažasis kaminkrėtys“ pastatyme LNoBT. Per pastarąjį dešimtmetį du kartus lankėsi Italijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Latvijoje, 
Austrijoje, Turkijoje. 2008 m. tarptautiniame chorų konkurse „Il Garda in Coro“ Italijoje pelnė laureato vardą, buvo apdovanotas prizu už 
meniškiausią konkurso programą. 2009 m. lankėsi Europos kultūros sostinėje Lince, dalyvavo bendrame Vilniaus ir Linco muzikos mokyklų 
projekte „Susitikimai kryžkelėje“. 2009 m. 1-ąjame tarptautiniame chorų konkurse Antalijoje (Turkija) laimėjo I vietą jaunimo chorų kate-
gorijoje ir pelnė absoliučiai geriausio choro apdovanojimą „Summa cum laude“.

Moksleivių styginių kvartetas
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IV kon cer tas, 2012 01 09, pirmadienis 

Vilniaus dailės akademijos rektoriaus prof. AUdRIAUS KLIMo žodis

LietuvoS nacionaLinėS kuLtūroS ir meno premijoS Laureato 
jono StrieLkūno kūryBoS vakaraS

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės,
Lietuvos mokslų akademijos narės korespondentės prof. VIKToRIJoS dAUJoTYTĖS žodis
oLITA VERoNIKA dAUTARTAITĖ (aktorė)
JUdITA LEITAITĖ (mecosopranas)
AUdRoNĖ JUoZAUSKAITĖ (fortepijonas)

 viktorija Daujotytė apie joną Strielkūną
 Iš knygos „Gyvenimas prie turgaus”. V., 2008.
 

 „Strielkūnas įsijungia į gimties gijos lemtą poetinio mąstymo tradiciją. Laikas, kuris 
tau duotas, yra toks, jame reikės išbūti, išlikti, išgyventi, sugebėti ir suspėti pasakyti, pasisakyti. 
Strielkūnas yra poezijos kaip prigimtos būties būdo kūrėjas. Jau keturis dešimtmečius jis yra toje 
kultūroje ir jos kalbos zonoje, kuri be kokio patoso ar deklaratyvaus įsipareigojimo saugo tradicijas 
ir yra jų saugoma... Tradicijos yra erdvė, kurioje (ir keisdamiesi vietomis) išsidėsto poezijos centrai 
ir nuošalės.“

 įžymioji literatūrologė, prof. Viktorija daujotytė, artimai bendravusi su poetu 
J.Strielkūnu, minėtoje knygoje paskelbė pluoštą abiejų laiškų, kurie padeda atskleisti gilumines 
dvasines ir socialines poeto kūrybos prielaidas. Laiške, rašytame 2005.05.02. klausia: „Kaip augote? 
Kas jus augino? Esi sakęs, kad anksti išmokai skaityti... Praėjo daug metų, kol parašei „Vaikystės 
elegijas“: „Ir spindėdavo auksu tarp knygos eilučių negirdėto poeto dvasia“. Sukūrei pirmojo 
lemtingojo skaitymo metaforinį vaizdą...

 Solistė juDita Leitaitė, LR  
Vyriausybės kultūros ir meno premi-
jos laureatė. Studijavo LMTA operinį 
ir kamerinį dainavimą. Tobulinosi 
Zalcburgo Mocarteume. dabar ji 
– vienas žaviausių mecosopranų, 
tarptautinių konkursų laureatė, dainuo-
janti įvairiomis kalbomis (prancūziškai, 
rusiškai, itališkai ir kt.). Viena pirmųjų 
Lietuvoje įrašiusi Cd (1995 m., Suomi-

joje). Jos repertuare įvairių stilių kamerinė muzika. Pirmoji 
atliko Lietuvos kompozitorių o. Balakausko, A. Šenderovo ir 
kt. kūrinius. Koncertavo JAV, Pietų Afrikoje, Izraelyje, Švedijoje, 
Suomijoje, Rusijoje ir kitose Europos šalyse. Nors daugiausia laiko 
atima gastrolės, koncertai, dėstytojauja Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje bei Vilniaus B. dvariono dešimtmetėje muzikos 
mokykloje. 

Poetas Jonas Strielkūnas (1939–2010) 
– Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas (1996), Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio 
kryžiaus kavalierius su aktore 
Olita Veronika Dautartaite

 Kas yra Jonas Strielkūnas be savo eilėraščių? Tylus, 
nedrąsus, nekalbus ir neiškalbus, kokia panešiota striukele 
apsivilkęs nedidukas žmogus su berete, svetimas ryšių, pažinčių, 
naudingos tvarkos pasauliui, nebeatpažįstantis kasdien puošnesnio 
ir kasdien svetimesnio Vilniaus... Ar galėtum dar grįžti atgal, ne 
tik į patirtą šviesą, bet ir tamsą?“. Poetas laiškais atsakydamas pro-
fesorei, apsako skaudžias savo ir savo kartos gyvenimo ir kūrybos 
ištakas. „Kaip mes augom? Sunkiai visom prasmėm: fizine, bui-
tine, moraline, ideologine, dvasine ir t.t. Iš vienos pusės – senieji 
kaimo papročiai, pvz., dėkojimas už šilimą parėjus iš pirties, kūčių 
stalas su kvepiančiu šienu, kaimynų talkos, pabaigtuvių dainos, 
pakermošiai su seniai matytais, taigi kiek egzotiškais giminaičiais, 
mojavų pamaldos berželiais apkaišytoje kaimynų seklyčioje, kur aš, 
kaip pats raštingiausias, skaitydavau litanijas. Iš kitos pusės – dieną 
naktį beldžiantys į langines ginkluoti vyrai, kalbantys lietuviškai, 
rusiškai, net totoriškai... Taip prasidėjo tas dviveidis gyvenimas, 
engęs vaikystę ir jaunystę bene dvidešimt metų“...

 Poeto talentas ir dvasinis tyrumas atlaikė laikotarpio 
negandas ir paliko skaitytojams savo kūrybos lobyną.

oLita veronika Dautartaitė – žinoma teatro, 
kino aktorė, poezijos skaitovė, teatro režisierė. Vaidino Kauno, 
Šiaulių teatruose, dėsto Šiaulių universitete. Yra sukūrusi per 70 
vaidmenų teatre, 7 vaidmenis kine. Vaidino režisierių A.Puipos, 
A.Šiušos, G.Lukšo filmuose. Skaito poetų Jono Strielkūno, Liūnės 
Sutemos, Bernardo Brazdžionio ir kt. poeziją. Turi garbingų 
teatrinių apdovanojimų. Sostinės meno mylėtojams tebėra 
įsimintinas Bonos vaidmuo L.Armonaitės monospektaklyje „Bona 
Sforca. Atsisveikinimas“. Aktorę ir skaitovę siejo ilgametė draugystė 
su poetu J.Strielkūnu. Poeto kūrybą išgirsime renginyje.
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V kon cer tas, 2012 02 06, pirmadienis

Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. ALVYdo PUMPUČIo žodis

metai Be juStino marcinkeviČiauS

PoETo ir savo eiles skaito VU docentas, poetas ALGIMANTAS JASULAITIS

Vilniaus miesto savivaldybės choras JAUNA MUZIKA
Meno vadovas – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas 
profesorius VACLoVAS AUGUSTINAS

Programoje M.Lauridsen, V.Augustinas, E.Whitacre

Vilniaus miesto savivaldybės choras JAUNA MUZIKA (įkurtas 1989 m.) yra penkiolikos tarptautinių chorų konkursų laureatas, 
1993 m. „European Grand Prix for Choral Singing“ laimėtojas, vienas ryškiausių šio žanro kolektyvų. Nuo 1992 m. vadovauja dirigentas ir 
kompozitorius Vaclovas Augustinas. 1994 m. tapo Vilniaus miesto savivaldybės choru. Kasmet surengia po keliasdešimt koncertų Lietuvoje 
ir užsienyje. Ypatingą dėmesį skiria šiuolaikinei muzikai, repertuare gausu šiuolaikinių lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių. Kolektyvo 
koncertinių kelionių maršrutai driekiasi per prestižines pasaulio scenas, bendradarbiauja su įžymiais batutos meistrais ir pasaulinio garso kolek-
tyvais. 1999 m. atstovavo Lietuvos choro menui pasauliniame choro muzikos simpoziume Roterdame. 2003 m. už Lietuvos ir jos sostinės 
vardo garsinimą pasaulyje „Jauna muzika“ pelnė „Vilniaus garso“ premiją. 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas prof. vacLovaS auGuStinaS (*1959) 
yra itin įvairiapusė asmenybė, sėkmingai besireiškianti pačiose įvairiausiose muzikos terpėse. 1981 m. baigė 
Lietuvos muzikos akademijos choro dirigavimo ir 1992 m. prof. J.Juzeliūno kompozicijos klasę. Yra Lietuvos 
kompozitorių sąjungos, Lietuvos chorų sąjungos ir Amerikos choro dirigentų asociacijos narys. 1993 m. kaip 
kviestinis dirigentas dalyvavo Švedijos chorvedžių suvažiavime Veksjo mieste. 1996 m. vedė dirigavimo kursus 
tarptautiniame festivalyje „XVI Jordanas Coralistas Aragonesas“ Ispanijoje. 1998 m. buvo Pasaulio lietuvių dainų 
šventės vyr. dirigentas. 1999 m. skaitė paskaitas ir vedė seminarus pasauliniame Tarptautinės choro muzikos 
federacijos simpoziume Roterdame, olandijoje. 2000 m. dirigavo Šiaurės ir Baltijos šalių chorų asamblėjos 
jungtiniam chorui. 2002 m. buvo kviestinis Nyderlandų radijo choro dirigentas, 2003 ir 2005 m. rengė programas 
su Novosibirsko filharmonijos kameriniu choru. 2005–2008 m. tarptautinių chorų konkursų žiuri narys. Nuo 
1995 m. nuolat glaudžiai bendradarbiauja su žymiausiais Europos choro meno specialistais. Jo kompozicijų yra 
išleidusios „Alliance Music Publication“ ir „Laurendale Associates“ (JAV). Nuo 1996 m. dėsto LMTA, Vilniaus 
pedagoginiame universitete. 2010 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija už chorinio 
meno galių plėtrą ir sakralinės muzikos šiuolaikiškumą.
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VI kon cer tas, 2012 03 05, pirmadienis

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko 
GINTARo BAGdoNo žodis

ČeSLavo miLošo pėDSakai Lietuvoje

Prof. ALGIo KALĖdoS žodis

Poeto eiles skaito aktorė GRAŽINA URBoNAITĖ 

Vilniaus universiteto kamerinis orkestras
Meno vadovas ir dirigentas PAULIUS BERNARdAS KoNCĖ

Baroko duetas SAULĖ ŠERYTĖ ir RENATA dUBINSKAITĖ

ARVYdAS BARZINSKAS (trimitas)

Programoje G.f.Händel ir jo amžininkai

 v i L n i au S  u n i v e r S i t e to  k a m e r i n i S 
orkeStraS yra vienas populiariausių Vilniaus universiteto 
kolektyvų. Prieš 31 metus fleitininko ir pedagogo Pauliaus Ber-
nardo Koncės įkurtas barokinis kvartetas išaugo į kamerinį orkestrą, 
į kurį kasmet įsijungia vis nauji talentingi studentai. Repertuaras 
– nuo nedidelės apimties kamerinių kūrinių iki stambios formos 
baroko ir klasikos šedevrų. Groja ir nuotaikingą pramoginę muziką. 
Bendradarbiauja su VU chorais, su kuriais atliktos G.B.Pergolesi, 
A.Vivaldi, J.S.Bacho , W.A.Mozarto mišios ir kantatos. dažniausiai 
solo partijas atlieka patys ansamblio dalyviai, tarp kurių yra nemažai 
įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų. orkestrui savo 
kūrinius yra dedikavę o.Narbutaitė, M.Urbaitis. Kviečiamas groti Lie-

pau LiuS Ber nar DaS kon cė, 
Vil niaus uni ver si te to ka me ri nės mu zi kos an-
 sam blio įkū rė jas ir me no va do vas, 1970 m. bai gė 
Lie tu vos mu zi kos ir teatro aka de mi jos prof. L.Sur-
vi los flei tos kla sę. Nuo 1967 m. dir ba pe da go gi nį 
dar bą B.dva rio no de šimt me tė je mu zi kos mo kyk-
lo je, 1974-1992 m. dir bo M.K.Čiu lio nio me nų 
gi m-na zi jo je, 1968-1973 m. gro jo vals ty bi nia me 
pu čia mų jų or kest re „Tri mi tas“. Kon cer ta vo su an-
sam bliu „Mu si ca Hu ma na“, 1992-1997 m. dir bo 
Is pa ni jo je, Vi go mies to kon ser va to ri jo je „Ma y eu-
sis“. Su se no sios mu zi kos ir šokių an sam bliu „Ban-
chet to Mu si ca le“ įra šė kom pak ti nę plokš te lę „Se-
no ji Lie tu vos mu zi ka XVI-XVII a.”. 1988-2005 
m. va do va vo Vil niaus mies to se no sios mu zi kos 
ir šo kio te at ro „Pu el li Vil nen sis“ in stru men ti nei 
gru pei. Su šiuo ko lek ty vu kon cer ta vo Ru si jo je, 
Es ti jo je, Len ki jo je, Šve di jo je ir Is pa ni jo je.

tuvos miesteliuose, įvairiuose festivaliuose, koncertavo Armėnijoje, 
Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Meksikoje, Ukrainoje, Švedijoje, 
Ispanijoje, Šveicarijoje, Italijoje ir kitur. didžiausią pasisekimą 
pelno savo kalėdinės muzikos vakarais, kuriuose klausytojams 
visada paruošia dar negirdėtų tai progai skirtų kūrinių. 2006 m., 
švenčiant W.A.Mozart’o 250-ąsias gimimo metines, paruošė tris 
W.A.Mozarto ir jo tėvo L.Mozarto kūrinių programas. Koncer-
tuose skambėjo instrumentinė ir vokalinė muzika, o dirigavo 
P.B.Koncė, R.Gelgotienė ir vienas iškiliausių W.A.Mozarto muzikos 
interpretatorių prof. S.Sondeckis. orkestras dažnai dalyvauja Lie-
tuvos muzikų rėmimo fondo rengiamuose kasmetiniuose cikluose 
jaunimui Alma Mater Musicalis.S.Šerytė ir R .DubinskaitėG.Urbonaitė
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vII kon cer tas, 2012 04  02, pir ma die nis 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 
prof. RoMUALdo GINEVIČIAUS žodis

muzikoS viražai 

SAULIUS AUGLYS (marimba, vibrofonas)
fAUSTA SAVICKAITĖ (mecosopranas)
AUGUSTINA VIZBARAITĖ (smuikas)
ALEKSANdRAS VIZBARAS (fortepijonas)

Programoje J.S.Bach, S.Auglys ir kt.

FauSta Savickaitė – 
muzikinio teatro aktorė, operos solistė 
ir radijo laidos vaikams „Muzikinė 
dėžutė“ vedėja. Savo kūrybinį kelią 
pradėjo būdama moksleivė, šoko, 
dainavo mokyklos chore ir estradiniame 
ansamblyje, dalyvavo „dainų dainelės“ 
konkursuose ir griežė smuiku. Užaugo 
muzikų – smuikininko ir chorvedės 
šeimoje.Vėliau studijavo LMTA, to-
bulinosi LNoBT operos studijoje. 
Vokalo paslapčių sėmėsi V.Kuraitės, 
V.Mikštaitės, S.Stonytės ir V.Noreikos 
klasėse. dalyvavo LNoBT pastaty-
muose (olga P.Čaikovskio „Eugenijus 
oneginas“, Auklė M.Musorgskio 
„Borisas Godunovas“, Pažas R.Štrauso 

„Salomėja“, Mersedes Ž.Bize „Karmen“, Kura d.Verdžio „Likimo ga-
lia“). Su LNoBT gastroliavo Slovėnijoje ir Izraelyje. Rengia kamerinės 
ir operinės muzikos vakarus.

auGuStina vizBaraitė – XVI nacionalinio Balio dvariono pianistų ir stygininkų konkurso diplomantė, mokosi M.K.Čiurlionio 
menų mokyklos mokytojos ekspertės Gintvilės Vitėnaitės klasėje, dalyvauja tarptautiniame menų festivalyje „druskininkų vasara su 
M.K.Čiurlioniu”.

aLekSanDraS vizBaraS 1985 m. baigė M.K.Čiurlionio menų mokyklą (N.Kereševičienės kl.), 1992 m. – studijas LMTA 
(prof. M.Azizbekovos fortepijono kl.). 1990 m. stažavo Zalcburge, ,,Mozarteum” vasaros akademijoje (pas prof. d.Zechlin). Nuo 1992 m. 
dirba Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje. 2002-2008 m. buvo LNoBT operos studijos, kuriai vadovavo profesoriai V.Noreika 
ir V.Viržonis, koncertmeisteris. dažnai koncertuoja su žinomais atlikėjais ir ansambliais Lietuvoje ir užsienyje.

 SauLiuS auGLyS mokėsi Ukmergės muzikos mokykloje, baigė 
Vilniaus J.Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą, LMTA (magistras). 
Nuo 1993 m. – LNoBT simfoninio orkestro mušamųjų grupės koncert-
meisteris. 2007-2009 m. didžiojo muzikų parado direktorius. Yra sukūręs 
kūrinių: koncertinę uvertiūrą marimbai ir simfoniniam orkestrui „IMP“, 
„dainą marimbai“ (dedikuota N.Rosaurui), koncertinį etiudą „Paganiana“ 
(dedikuota L.Maxey). Kiti svarbiausi kūriniai: Koncertas marimbai ir sim-
foniniam orkestrui Nr.2, pjesė mušamųjų ansambliui „Across rhythm“, 
pjesė marimbai „Question“. 2006 m. aranžavo M.Musorgskio Parodos 
paveikslėlius mušamiesiems, jazz atlikėjams ir solistui P.Vyšniauskui (buvo 
atliktas perkusijos festivalyje Ukmergėje 2007 m.). Šiuo metu daug kon-
certuoja. 

Gyvenimo moto: 
 „Mano tikslas nėra tik gerai groti, 

svarbu sukurti naują perkusininkų įvaizdį, 
plečiant tiek profesionalių atlikėjų, tiek klausytojų 
bei perkusinės muzikos mylėtojų ratą.” S. Auglys
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mi Ka lO Jus KON staN ti Nas Èiur liO Nis (1875 0922 – 19110410) 
– ge nia lus lie tu viø dai li nin kas, kom po zi to rius, kul tû ros vei kë jas. Èiur lio nio dar bai ori gi na
lu mu ir min ties gi lu mu ste bi no ne tik am þi nin kus, bet ir ðian die ni nia me me no pa sau ly je 
su si do më ji mas jo kû ry ba ne tik ne ma þë ja, ta èiau au ga ir ple èia si. 

„Čiur lio nio pa li ki mas yra di de lis ne skai čiu mi, bet dau gia ly piu tu ri niu ir idė jų pla tu
mu… Jo in di vi du a lu mas reiš kia si jo te ma ti ko je ir jos pa jau ti me. O svar biau sia – tas pa jau ti mas 
ir iš gy ve ni mas per si duo da žiū ro vui, kaip sa va gims tan ti kū ry bi nė nuo tai ka mąs ty mui, dar bui 
bei gy ve ni mo pras mei, sa va jai idė jai vys ty ti”. 

Va le ri ja Čiur lio ny tėKa ru žie nė

„Aš ma nau, kad Čiur lio nis tarp žmo ni jos mil ži nų yra vie nas di džiau sių jų! Man 
re gis, kad pa sau ly je ir Lie tu vo je kol kas dar ne iki vi sų gel mių su pras ta jo dva siš ko ji di dy bė! 
Lin kiu iš vi sos šir dies, kad greit at ei tų lai kas, kai vi sai žmo ni jai taps aiš ku, ko kių dva sios tur tų 
su tei kė ma žo ji lie tu vių tau ta žmo ni jai sa vo ge ni jaus Čiur lio nio vei ka lais!” . 

Prof. dr. Vik tor Fal ken hahn, Ber lin

„Kai Čiur lio nis skam bin da vo, baig da vo si šio pa sau lio gy ve ni mas: pats me ni nin kas per
si kel da vo ir per neš da vo sa vo klau sy to jus į ki tus gra žes nius sva jo nių ir mi ra žų pa sau lius”. 

An ta nas Žmui dzi na vi čius

„Ma ne vi suo met ste bin da vo, kaip ty lus Čiur lio nis prie ro ja lio virs da vo vi siš kai ki to kiu: 
skam bin da vo su ne pa pras ta jė ga, ir ro dos ro ja lis jo ran ko se vaikš čio te vaikš čio da vo”. 

Mstis la vas Do bu žins kis

Saliamonas Banaitis 
Jonas Basanavičius 
Mykolas Biržiška 
Kazimieras Bizauskas 
Pranas dovydaitis 
Steponas Kairys 
Petras Klimas 
donatas Malinauskas 
Vladas Mironas 
Stanislovas Narutavičius 

Alfonsas Petrulis 
Antanas Smetona 
Jonas Smilgevičius 
Justinas Staugaitis 
Aleksandras Stulginskis 
Jurgis Šaulys 
Kazimieras Šaulys 
Jokūbas Šernas 
Jonas Vailokaitis 
Jonas Vileišis 

1918 – 2018
Vasario  16 d.

Artėjame prie šimtmečio jubiliejaus,
kai buvo atkurta Lietuvos valstybė.

Lietuvos Nepriklausomybės Aktą 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje
pasirašė 20 tautos patikėtinių-signatarų:
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