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„Esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai.“

iš  m. k. Čiurlionio laiško povilui Čiurlioniui



  

 Žvelgiant iš daugiau nei šimto metų, prabėgusių po 
m.k.Čiurlionio mirties, perspektyvos ir regint tą nepaprastai 
svarbią vietą, kurią jo kūryba užima ne vien Lietuvos, bet ir viso 
regiono, net pasaulio kultūros istorijoje, kartais sunku suvokti, 
koks trumpas buvo šio didžio menininko kūrybinis kelias ir koks 
nepaprastai sudėtingas kelias į pripažinimą laukė istorijos audrų 
blaškomų jo kūrinių.
 Čiurlionio–kompozitoriaus palikimas – virš trijų šimtų 
kūrinių, nors jo kūrybos kelias tęsėsi vos dvylika metų. kaip dai-
lininkas jis intensyviai kūrė vos šešerius metus, palikdamas ateities 
žiūrovų žavėjimuisi ne tik beveik tris šimtus tapybos darbų, bet 
taip pat neįtikėtiną stiliaus, minties raidos ir brandos trajektoriją. 
vienok, gyvas būdamas jis sulaukė tik pačių pirmųjų nedrąsių 
būsimo pripažinimo ženklų, o prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas 
nutraukė peterburgo meno pasaulyje pradėjusią formuotis jo jau, 
deja, pomirtinę šlovę.
 po pirmojo pasaulinio karo, pasikeitus santvarkai 
rusijoje, ten susidomėjimas dvasingu, laisve ir nevaržoma fan-
tazija alsuojančiu Čiurlionio menu, nutrūko. pirmosios Lietuvos 
respublikos laikais buvo padaryti nepaprastai svarbūs Čiurlionio 
kūrybos išsaugojimui skirti darbai: dauguma tapybos ir muzikos 
kūrinių, eskizai, laiškai, rankraščiai surinkti specialiai tam sukur-
tame valstybės muziejuje, suformuota nuolatinė ekspozicija, 
pasirodė pirmosios monografijos ir pirmieji muzikos kūrinių lei-
diniai. tačiau tuometinėje Lietuvoje dar nebuvo sąlygų gilesnei 
m.k.Čiurlionio kūrybos analizei ir platesniam, tarptautiniam jos 
pristatymui. tik prieš pat antrąjį pasaulinį karą menotyrininkas 
nikolajus vorobjovas parašė pirmąją mokslinę monografiją apie 
m.k.Čiurlionio kūrybą ir aktyviai ją skleidė europos šalyse. 
 po antrojo pasaulinio karo, Lietuvą jėga prijungus prie 
tsrs, Čiurlionio menas tapo ideologinės kovos įkaitu. ypač 
nepalanku menininko kūrybos sklaidai buvo tai, kad kaunas, 
kuriame įsikūręs nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, buvo 
paskelbtas užsienio turistams uždaru miestu ir menotyrininkai 
iš pasaulio šalių neturėjo galimybės susipažinti su šio menininko 
kūrybiniu palikimu, kuris, stalino represijų metais žiauriai kriti-
kuotas, vėliau Lietuvos tyrėjų buvo visiškai reabilituotas, išsamiai 
tyrinėtas ir deramai įtrauktas tarp svarbiausių Lietuvos kultūros 
paveldo pavyzdžių. aišku, politinė situacija vertė šiuos tyrėjus 
apeiti kai kuriuos esminius Čiurlionio kūrybos aspektus, žvelgti 
į ją iš dirbtinai ideologizuotos pozicijos. tuo pat metu išeivijos 
lietuvių tyrinėtojai kaip tik akcentavo tuo metu Lietuvoje ig-
noruojamas Čiurlionio kūrybos erdves. taip susidarė keistai 
dviveidė padėtis, kurioje tie patys darbai ar kūriniai buvo kardi-
naliai skirtingai vertinami ir interpretuojami.

 observing the epic significance of the cultural legacy 
the works of Čiurlionis hold a century after his death not only in 
Lithuania but also within the entire baltic region, it is sometimes 
difficult to comprehend how short his creative path was and how 
burdensome was the route of his oeuvre toward recognition.  
 The output of Čiurlionis-composer, even though he 
composed for only twelve years, amounts to over three hundred 
compositions. despite the fact that as an artist he was active for 
only six years, Čiurlionis left generations of the future to marvel 
at some three hundred paintings exhibiting mind-boggling trajec-
tory of stylistic and conceptual development and maturity. nev-
ertheless, during his short lifetime he witnessed just the very first 
fragile sprouts of his future recognition, and the WWi prevented 
the first wave of admiration coming from st petersburg to tran-
scend the initial appreciation.
 after the soviet revolution, interest in Čiurlionis’ free 
spirited visionary art in russia came to an end. in interwar years 
important steps in preserving his oeuvre were made by the first 
independent republic of Lithuania: the national museum was 
created, the majority of his paintings, manuscripts and sketches 
were collected, the permanent exposition was mounted, the first 
collections of music compositions and books on his art were pub-
lished. unfortunately, at the time there was still no capacity in 
Lithuania for deeper scholarly study or international presentation 
of the works of Čiurlionis. only prior to the WWii art histo-
rian nikolai vorobyov published an in-depth study of Čiurlionis’ 
paintings and actively promoted the book in european countries. 
 after the WWii Lithuania was by force incorporated 
into the soviet union and the art of Čiurlionis became the object 
of ideological battle. it was harshly criticised during the stalinist 
repression years and could not be viewed and analysed by the for-
eign scholars due to the fact, that kaunas, the home for the m.k. 
Čiurlionis national museum of art, was closed to foreign visi-
tors. after stalin’s death, Lithuanian scholars fully rehabilitated 
the importance and restored historic significance of Čiurlionis’ 
works, placing his oeuvre among the most significant examples of 
Lithuanian cultural heritage. yet, political situation forced them 
to avoid examining certain pivotal aspects of Čiurlionis works and 
approach particular issues from the point of fake ideology. Con-
currently, Lithuanian art historians working in the West stressed 
the aspects of Čiurlionis’ works that remained untouched by the 
scholars in Lithuania. This led to the situation were two parallel 
narratives, sometimes totally opposite, on Čiurlionis’ art existed.

 tik po 1990 metų, Lietuvai antrą kartą dvidešimtajame 
amžiuje iškovojus nepriklausomybę, pagaliau susidarė sąlygos 
Čiurlionio kūrybą pristatyti pasauliui: per pastaruosius 
dešimtmečius surengtos Čiurlionio kūrybos parodos svarbiuose 
kultūros centruose įvairiausiose pasaulio šalyse nuo Japonijos iki 
Jav, reguliariai rengiamos tarptautinės Čiurlioniui skirtos kon-
ferencijos, išleisti ir įrašyti visi išlikę Čiurlionio muzikos kūriniai, 
išleisti aukštos kokybės tapybos ir grafikos darbų reprodukcijų 
albumai. tad nenuostabu, kad Čiurlionio simfoninius kūrinius 
šiandien į savo repertuarą įtraukia įvairių šalių simfoniniai 
orkestrai, italijos, vokietijos, rusijos, argentinos, Jav, kitų 
šalių pianistai į savo koncertines programas įtraukia Čiurlionio 
kūrinius, akademinėse įvairių šalių institucijose ginami magist-
riniai darbai ir disertacijos, nagrinėjančios įvairiausius Čiurlionio 
kūrybos aspektus. 
 vienok, taip pat nesunku pastebėti, kad ir toliau 
Čiurlionio kūrybos puoselėjimas bei sklaida – tai visų pirma 
pasišventusių entuziastų nuopelnas. kartais sunku suvokti, kaip 
valstybinės institucijos nepajėgia atrasti jėgų globoti ir puoselėti 
pamatines mūsų valstybės ir tautos tapatumą bei išlikimą 
sąlygojančias vertybes. nuostabą kelia negalia metų metus atrasti 
finansų išleisti pilną Čiurlionio laiškų leidinį – juk nemaža da-
lis Čiurlionio laiškų išleista tik 1960 metais ir yra praktiškai 
nežinoma jau kelioms Lietuvoje užaugusioms kartoms. Glumina 
matant, kokius kasmetinius vargo kelius turi nueiti Čiurlionio 
memorialinio muziejaus druskininkuose kolektyvas stengdama-
sis bent šiek tiek pagerinti apverktiną šio nacionalinio muziejaus 
būklę, niekaip nesibaigiantis nacionalinio Čiurlionio dailės mu-
ziejaus remontas kaune. 
 regint tokią situaciją ir valstybės institucijų poziciją, dar 
didesnę pagarbą kelia kruopštus ir pasiaukojantis kultūrininkų 
darbas rengiant Čiurlioniui skirtus muzikos ir meno festivalius, 
konkursus, studijų savaites, jam skirtus kūrybinius projektus, 
sutelkiančius prie didžiojo Lietuvos genijaus meno vis naujus 
gerbėjų būrius iš Lietuvos ir užsienio kraštų. ypač čia svarbus ir 
kasmetinis festivalis ,,druskininkų vasara su m.k.Čiurlioniu“, 
skatinantis tokį visapusišką ir intymų prisilietimą prie Čiurlionio 
kūrybos. džiugu, kad praėjus daugiau nei šimtui metų Čiurlionio 
menas yra laisvai prieinamas, išlaisvintas iš priverstinių ideologinių 
traktuočių ir traukia prie savęs, kad jis nepraranda savo aktualu-
mo ir yra nemažiau, o gal ir dar labiau paveikus ir įtraukiantis 
klausytojus ir žiūrovus, įkvepiantis naujas kūrybines idėjas bei 
skatinantis naujus požiūrio ir analizės rakursus.

rokas Zubovas

mikaLoJus konstantinas ČiurLionis
neprikLausomos Lietuvos respubLikos dvideŠimtpenkmeČio kontekste

mikaLoJus konstantinas ČiurLionis in the ConteXt of 
the tWenty-fifth anniversary of independent Lithuanian repubLiC

 only in 1990, after Lithuania once more regained inde-
pendence, opportunity occurred to present the works of Čiurlionis 
to the wider international audience. during the last twenty five 
years, numerous exhibitions of his paintings in the major cul-
tural centres from Japan to the usa were held, regular interna-
tional conferences were organized, all music compositions were 
published and recorded, high quality prints of his paintings and 
graphic works were published gaining Čiurlionis’ the status he de-
served but never received earlier in the twentieth century. so it is 
not surprising to see today that symphonic orchestras of various 
countries include Čiurlionis’ compositions into their programs, 
pianists from Germany, russia, argentina, italy, armenia and 
other countries record and perform on stage his works, scholars in 
various academic institutions in different countries defend master 
and doctoral theses on various aspects of his oeuvre. 
however, it is also obvious that even today the preservation and 
promotion of the legacy of Čiurlionis is primarily the work of de-
voted enthusiasts. sometimes it is difficult to fathom, how state 
institutions can’t find the strength to preserve and nourish values 
that are fundamental to the identity of our nation and the state. 
it is surprising to see inability to find means for the publication 
of complete letters of Čiurlionis, it is pity to see on-going strug-
gle of the Čiurlionis’ memorial house in druskininkai in order 
to improve its miserable condition, to follow never ending recon-
struction work at the m.k.Čiurlionis national museum of art in 
kaunas. 
 When seeing this situation and position the state is tak-
ing, the diligent work and dedication of the cultural workers or-
ganising music and art festivals, competitions, study weeks and 
various creative projects devoted to the Lithuanian genius and 
attracting growing numbers of his art admirers from Lithuania 
and abroad deserves even bigger respect. “druskininkai summer 
with m.k.Čiurlionis” festival is one of those devotees promoting 
all-round and at the same time intimate approach to Čiurlionis’ 
legacy. it is a wonder that after more than a hundred years af-
ter surviving all blows of the history and liberated from coercive 
ideological treatment Čiurlionis’ art finally can be freely enjoyed. 
it is easy to see that today it is even more relevant and effective, 
mesmerises listeners and viewers, inspires new creative ideas and 
encourages discoveries of new angles of approach and analysis.

rokas Zubovas
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Lietuvos respubLikos 
ministras pirmininkas
algirDas butkeviČius

smuikas yra mažiausias ir subtiliausiai skambantis 
styginių muzikos instrumentas. nuo jo – nuo 1996 
metais pradėto kasmetinio smuiko muzikos festivalio 

ir smuikininkų meistriškumo mokyklos prasidėjo tradicija, kuri jau 
nuo 2003 metų tapo tarptautiniu menų festivaliu.

mes esame stiprūs, kad stengiamės išlaikyti tai, kas klostėsi 
dešimtmečiais ir šimtmečiais, o kartu – žvelgti į priekį ir dėti pagrin-
dus ateinančių kartų poreikiams. todėl ir ši iniciatyva, tapusi ryškiu 
šiandienos kultūrinio gyvenimo reiškiniu, kuria naujos Lietuvos 
tradicijas.

nuoširdžiai sveikinu ir dėkoju tarptautinio festivalio ini-
ciatoriams ir rengėjams – Lietuvos muzikų rėmimo fondui kartu su 
druskininkų savivaldybe – už svarų indėlį į Lietuvos kultūrą, į mūsų 
kūrėjų ir atlikėjų talento sklaidą.

tegul festivalis, atsirėmęs į Lietuvos didįjį kūrėją mikalojų 
konstantiną Čiurlionį, gyvuoja dar ilgus metus. 

Linkiu Jums sėkmės, įkvėpimo ir naujų kūrybinių 
pasiekimų.

druskininkų savivaLdybės meras
festivaLio Garbės pirmininkas
riČarDas Malinauskas

tarptautinis menų festivalis „druskininkų 
vasara su m.k.Čiurlioniu“ – tai daug metų 
kurorto kultūrinį gyvenimą papildantis 

kultūros reiškinys, kaskart primenantis didžiojo menininko 
kūrybą, ją pristatantis ir atveriantis naujoms klasikinės 
muzikos mylėtojų ir puoselėtojų kartoms. puiku, kad į 
modernų ir savitą Lietuvos kurortą atvykstantys profesiona-
laus meno atstovai ir toliau miestą garsina, įsiliedami bei 
praturtindami jį.

Šio puikaus renginio dalyviams linkiu kūrybinės 
ugnies, atskleidžiant savo meistriškumą bei sugebėjimus, 
o svečiams – puikios nuotaikos, neblėstančių įspūdžių 
bei noro vėl sugrįžti į druskininkus – nuostabų Lietuvos 
kurortą.

festivaLĮ sveikina

prof. vYtautas lanDsbergis

 kiekvieną festivalį „druskininkų vasara su m.k.Čiur-
lioniu“ pasveikina Čiurlionio kūrybos tyrinėtojas ir skleidėjas 
profesorius v.Landsbergis.
 2003 metais pirmajam festivaliui jis palinkėjo:
 „druskininkai galėtų vadintis Čiurlionio druskinin-
kais... sunku sumąstyti natūralesnį kultūros reiškinį, kaip muzi-
kos festivalis druskininkuose, papuoštas m.k.Čiurlionio vardu, 
nušviestas jo dvasios. Geros kloties!“
 malonu, jog profesoriaus palinkėjimai pildosi.
 Šiandien „druskininkų vasara su m.k.Čiurlioniu“ išau-
go į tris mėnesius trunkantį tarptautinį menų festivalį, garsinantį 
didžiojo Lietuvos menininko Čiurlionio vardą Lietuvoje ir 
užsienio kraštuose bei užimantį svarbią vietą tarp didžiausių šalies 
kultūros renginių.

susitiksime.                                                                                               dddddddddddf 
dddddkartais regis, kad vis labiau tolstam vieni 
nuo kitų. tai dabarties visuomenė (jeigu ji yra) ir 

m.k.Čiurlionis (jis yra).
kur sąlyčio taškai? kur ilgesys, kad jų būtų? ar susitiksime?
artumos entropija didėja, kitąkart ima atrodyti, kad pats 

žodis ,,artuma“ – veikiau apie nieką abstrakčiose erdvėse, bet ne apie 
artimo jausmą, artimo meilę. Šių reliktų dar pasitaiko paskutinių 
krikščionių bendrijose, nelyginant materializmui besipriešinančiose 
sektose.

ir štai mikalojus konstantinas Čiurlionis, žvelgiąs į mus 
labai iš toli, bet ir iš arti. Jis kalbėjo mums, jis tikėjo, kad išgirsime. 
norėjo būti artimas. o ar girdime, ar matome, ką jis pasakė ir 
tebesako?

noriu galvoti, kad girdime ir girdėsime. kai dar labiau 
sumaterialėsime ir sutrumpėsime, kils dvasinga reakcija – prasmės 
ilgesys. tada Čiurlionis – prasmių sakytojas – bus labai reikalingas.

M.K.Čiurlionis. Vakaras. 1907 m.
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Jau nebegalime įsivaizduoti gražių vasaros mėnesių be 
Lietuvos muzikų rėmimo fondo rengiamo festivalio 
„druskininkų vasara su m.k.Čiurlioniu“. tryliktą 

kartą į lietuvišką vasarą keliaujame laukdami šio festivalio.
„keliauti su kuo nors – tai gyventi su juo vieną gyvenimą. 

kad taip galima būtų gyventi visada plačiai atsimerkus viskam, kas 
gražu, ir nepabusti, negrįžti į save. nebent tik kelionė iš dalies daro 
tokį gyvenimą“, – iš laiko tolumų pasiekia mus m.k.Čiurlionio 
mintys.

Šįmet minint 140-ąsias m.k.Čiurlionio gimimo metines, 
festivalio rengėjų į druskininkus sukviesti muzikai, mokslininkai iš 
Lietuvos ir užsienio šalių toliau nuosekliai gilinsis į mūsų Genijaus 
kūrybos klodus, jo sukurtos muzikos ir dailės paslaptis, gyvenimo 
kelius, atras naujų sąsajų su kitų laikmečių ir kūrėjų darbais, 
tradiciškai lankysis su m.k.Čiurlionio ir jo šeimos gyvenimu susi-
jusiose vietovėse, kuriose galima aptikti menininką inspiravusios 
dzūkijos gamtos pajautas.

Linkiu festivalio rengėjams, dalyviams, svečiams pras-
mingai pabūti kartu dvasiškai turtingoje „druskininkų vasaroje su 
m.k.Čiurlioniu“. 

Lietuvos respubLikos
kuLtŪros ministras

Šarūnas birutis

Lr seimo narė
kristina MiŠkinienė

Šie Lietuvos didžiojo kūrėjo mikalojaus konstantino 
Čiurlionio žodžiai puikiai nusako jo paties kūrybos 
nuostabų poveikį visiems, kas prisiliečia prie kom-

pozitoriaus, dailininko kūrybos. ypatingu šios kūrybos puoselėtoju 
ir propaguotoju jau daugelį metų yra tarptautinis menų festivalis 
„druskininkų vasara su m.k.Čiurlioniu“. 

džiugu, kad pažymint m.k.Čiurlionio 140-ąsias gimimo 
metines, jau tryliktąjį kartą geriausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai 
susiburia druskininkuose, kad visi mes dar kartą galėtume atsigerti 
iš amžinai gyvos mūsų genijaus kūrybos versmės, o jaunimas gal 
būt atrastų ją pirmą kartą. m.k.Čiurlionį kasmet atranda ir daug 
kurorto svečių iš užsienio. tam festivalyje vyksta dešimtys koncertų, 
parodų, literatūrinių skaitymų, kitų renginių. 

kad ši puiki meno šventė kiekvieną vasarą vyksta druski-
ninkuose – didelis savivaldybės ir Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
nuopelnas. Jų meilė menui ir pastangos organizuojant festivalį verti 
pagarbos ir nuoširdžios padėkos.

Širdingai sveikinu su nuostabia m.k.Čiurlionio meno 
švente visus atlikėjus, žiūrovus, organizatorius ir rėmėjus. Linkiu, 
kad ji šviesią ir saulėtą druskininkų vasarą padarytų dar džiugesne, 
o m.k.Čiurlionio kūryba atsiskleistų mums vis naujomis, 
viliojančiomis spalvomis.

Muzika – tai Dievo 
pasiuntinys, atsiųstas judinti 
švelniausias ir geriausias mūsų 
sielos stygas, raminti širdis, su-
vargusias gyvenimo rūpesčiuose, 
guiti iš jų melus, nedorybes, 
pavydus, neapykantas. 

M.K.Čiurlionis

Lie tu vos mu zi kų rė mi mo fon do di rek to rė
liucija stulgienė

druskininkų savivaLdybės mero pavaduotoJas
linas urManaviČius

sveikinu tarptautinio menų festivalio „druskininkų 
vasara su m.k.Čiurlioniu“ dalyvius ir svečius, vėl 
sugrįžusius į druskininkus. malonu, kad šis tradicinis 

renginys kasmet sukviečia klasikinės muzikos gerbėjus iš Lietuvos 
ir užsienio šalių.

druskininkai yra neatsiejami nuo m.k.Čiurlionio vardo, 
todėl džiugu, kad šiais metais kurortas vėl turi galimybę tęsti 
klasikinės muzikos puoselėjimo tradicijas bei atskleisti ypatingą 
didžiojo menininko kūrybos, skatinančios branginti dvasines ver-
tybes, reikšmę. nuoširdžiai linkiu visiems prasmingų akimirkų, 
neišdildomų įspūdžių ir ilgai širdyje išliekančių susitikimų su 
m.k.Čiurlioniu.

d žiaugiuosi, kad prieš 13 metų Lietuvos muzikų 
rėmimo fondo iniciatyvai kasmet rengti tarp-
tautinius menų festivalius „druskininkų vasara 

su m.k.Čiurlioniu“ maloniai pritarė druskininkų savivaldybė. 
bendros pastangos leido profesionaliai muzikai suskambėti įvairiose 
druskininkų erdvėse, pažinti čia besidarbuojančių muzikų, 
dailininkų kūrybines sėkmes ir, žinoma, visa tai išgyventi suartėjus 
su vis labiau į praeitį tolstančio m.k.Čiurlionio kūrybiniu pali-
kimu, jo studijomis, jungti į druskininkų meninę panoramą ne 
tik Lietuvos simfoninius, kamerinius, pučiamųjų orkestrus, chorus 
bei tautinius ansamblius, visų žanrų atlikėjus solistus, bet ir jaunu-
osius smuikininkus, kurie dalyvauja smuiko meistriškumo mokyk-
loje, pianistus, dailininkus, jaunuosius rašytojus, kurie gvildena 
čiurlionišką tematiką. malonu, kad šio festivalio programa pasiekia 
ir m.k.Čiurlionio gimtąjį varėnos rajoną.

visiems festivalio dalyviams, klausytojams ir žiūrovams 
linkiu kūrybinio entuziazmo, kad nuostabus druskininkų kurortas 
vis labiau turtėtų  kultūrinėmis, aukštojo meno sklaidos ir pažinimo 
tradicijomis, gražėtų visomis varsomis.

festivaLio renGėJai



 

Xiii tarptautinis menų festivalis 
druskininkų vasara su m.k.ČiurLioniu

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, prieš 19 metų pradėjęs 
rengti savaitę trunkančią smuiko muzikos šventę, bendradarbiau-
damas su druskininkų savivaldybe išaugino ją iki 3 mėnesius 
trunkančio tarptautinio menų festivalio „druskininkų vasara su 
m.k.Čiurlioniu“, kuris šiais metais bus jau tryliktasis. tai festivalis, 
kurio svarbiausias tikslas – skleisti Lietuvai ir pasauliui genialiojo 
menininko m.k.Čiurlionio kūrybą. 

kasmet festivalio metu surengiama 40–50 koncertų, 
parodų, literatūrinių skaitymų, sakralinės muzikos valandų, kitų 
renginių. rengiama m.k.Čiurlionio studijų savaitė su mok-
sline konferencija „m.k.Čiurlionis ir pasaulis“, vyksta smuiko 
muzikos šventė, veikia smuikininkų meistriškumo mokykla. 
koncertuose dalyvauja tarptautinio m.k.Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursų laureatai, atliekami m.k.Čiurlionio kūriniai. 
kompozitorių, rašytojų, poetų kūrybos vakaruose pristatomi prem-
jeriniai kūriniai. druskininkų festivalyje kasmet apsilanko iki 15–17 
tūkstančių klausytojų ir žiūrovų. 

per dvylika metų festivalio renginiuose, studijų savaitėje, 
konferencijoje dalyvavo per 1200 žinomų Lietuvos muzikų, 
dailininkų, aktorių, muzikologų, tarp jų – 132 iš 27 užsienio šalių. 
konferencijoje perskaityta 170 pranešimų m.k.Čiurlionio kūrybos 
sklaidos, jos interpretavimo ir įtakos nūdienos kūrėjams temomis. 
pranešimus skaitė žinomi čiurlionianos specialistai iš Lietuvos ir 25 
užsienio šalių. Šių metų studijų savaitėje ir konferencijoje dalyvaus 
Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir skleidėjai bei muzikos atlikėjai 
iš kanados, italijos, Jav, Lenkijos, vokietijos, prancūzijos, pietų 
korėjos ir kt. šalių.

turtinga ir įvairiapusė šių metų festivalio koncertinė pro-
grama. festivalyje, skirtame m.k.Čiurlionio 140-osioms gimimo 
metinėms, pakviesti dalyvauti žinomi solistai, meno kolektyvai iš 
Lietuvos ir užsienio šalių. tai kauno miesto simfoninis orkestras, 

Čiurlionio kvartetas, dainininkai v.noreika, a.krikščiūnaitė, 
i.prudnikovaitė, J.vaškevičiūtė, a.Cicėnaitė, L.mikalauskas, 
p.padleckis, r.sabaliauskas, G.zeicaitė, pianistai b.vainiūnaitė, 
e.minkštimas (Lietuva, Jav), r.zubovas, a.kisieliūtė, d.buccio 
(italija), Š.Čepliauskaitė, vargonininkai G.kviklys, v.barkauskas 
(Lietuva, Jav), b.vasiliauskas, G.spaziani (italija), J.kazakevičiūtė, 
J.Landsbergytė, J.barkauskaitė, Ž.survilaitė, v.survilaitė, instrumen-
tininkai – smuikininkės d.stulgytė (Lietuva, vokietija), a.sharp 
(kanada), ye–Joo agnes Lee (pietų korėja), fleitininkas v.Gurstis 
(Lietuva, vokietija), taip pat t.syrrist–Gelgota (violončelė, nor-
vegija), p.syrrist–Gelgota (altas, Lietuva, norvegija), L.penpraze 
(trombonas, Jav), klarnetininkas a.budrys, obojininkas r.beinaris, 
aktorės G.urbonaitė, v.kochanskytė ir kiti atlikėjai bei meno 
kolektyvai.

bus surengtos 3 žinomų dailininkų – tapytojų e.nalevaikos, 
s.Jastrumskytės ir vitražistės e.valiūtės darbų parodos, konferencijos 
metu bus pristatyta ir veiks m.k.Čiurlionio paveikslų faksimilinių 
kopijų paroda.

Į dvidešimtąją smuikininkų meistriškumo mokyklą 
atvyks 20 jaunųjų muzikų iš Lietuvos, prancūzijos, vokietijos, 
pietų korėjos. o per 19 metų šioje mokykloje tobulinosi per 500 
smuikininkų ir jų pedagogų. 

festivalio rengėjai dėkoja visiems partneriams, globėjams, 
rėmėjams, kurių dėmesys ir pagalba suteikia galimybę druski-
ninkuose įgyvendinti festivalio sumanymus, padeda kasmet vis 
daugiau suprasti ir iš naujo atrasti mikalojų konstantiną Čiurlionį. 

Festivalio vadovė genovaitė Šaltenienė 

informacijos apie festivalį ir jo renginius ieškokite: 
internetinėje svetainėje www.lmrf.lt, www.info.druskininkai.lt, 

19 years ago Lithuanian musicians’ support founda-
tion organized a week-long celebration of violin music; in col-
laboration with the municipality of druskininkai brought it into 
3-month-long international art festival “druskininkai summer 
with m.k.Čiurlionis”, which will be the thirteenth this year. it is 
the festival, the main aim of which is to spread the genius artist’s 
m.k.Čiurlionis art to Lithuania and the world.

every year during the festival 40/50 concerts, exhibitions, 
literary readings, hours of sacral music and other events are organ-
ized. m.k.Čiurlionis week study with the scientific conference 
“m.k.Čiurlionis and the World” is organized, violin music festival 
and master school for violinists are opened. in concerts, laureates 
of the international m.k.Čiurlionis piano and organ Competition 
perform the works of m.k.Čiurlionis. Composers, writers, poets 
present premiere works in creative evening workshops. almost 17 
thousand listeners visit druskininkai festival annually.

during the twelve years of the festival events, study weeks 
and the conferences, over 1200 well-known Lithuanian musicians, 
artists, actors, musicologists, among them, 132 from 27 foreign 
countries have participated. during the conferences 170 topical 
articles on m.k.Čiurlionis creative dissemination, its interpretation 
and impact on nowadays artists have been read. presentations were 
made by well-known experts of čiurlioniana from Lithuania and 
25 foreign countries. This year’s study week and conference will be 
attended by Čiurlionis’ art researchers, disseminators, and music 
performers from Canada, italy, poland, Germany, france, south 
korea, and other countries.

the current festival’s concert program is varied and 
diverse. famous soloists and artistic groups from Lithuania and 
foreign countries have been invited to the festival, dedicated to 
the 140th birth anniversary of m.k.Čiurlionis. it includes kaunas 

City symphony orchestra, Čiurlionis quartet, singers v.noreika, 
a.krikščiūnaitė, i.prudnikovaitė, J.vaškevičiūtė, a.Cicėnaitė, 
L.mikalauskas, p.padleckis, r.sabaliauskas, G.zeicaitė, pianists 
b.vainiūnaitė, e.minkštimas (Lithuania, usa), r.zubovas, 
a.kisieliūtė, d.buccio (italy), Š.Čepliauskaitė, organists G.kviklys, 
v.barkauskas (Lithuania, usa), b.vasiliauskas, G.spaziani (italy),  
J.kazakevičiūtė, J.Landsbergytė, J.barkauskaitė, Ž.survilaitė, 
v.survilaitė, instrumentalists-violinists d.stulgytė (Lithuania, 
Germany), a.sharp (Canada), ye–Joo agnes Lee (south korea), 
flutist v.Gurstis (Lithuania, Germany), t.syrrist–Gelgota (cello, 
norway), p.syrrist–Gelgota (viola, Lithua-nia, norway), L.penpraze 
(trombone, usa), clarinetist a.budrys, oboist r.beinaris, actresses 
G.urbonaitė, v.kochanskytė and other artists and artistic groups.

three work exhibitions of well-known artist-painters 
e.nalevaika, s.Jastrumskytė and stained glass artist e.valiūtė will 
be held, duaring the confrrence will be presented m.k.Čiurlionis 
painting exibition of copies facsimiles.

20 young musicians from Lithuania, france, Germany, and 
south korea will attend the twentieth violinists mastery school. 
While during the 19 years, over 500 violinists and their teachers 
have been improving their skills in the school.

festival organizers would like to thank all the partners, pa-
trons, supporters, whose attention and support enables to implement 
the ideas of the festival in druskininkai, annualy help to increasingly 
understand and rediscover mikalojus konstantinas Čiurlionis.

Director of the Festival genovaitė Šaltenienė

www.lmrf.lt, www.info.druskininkai.lt,

13th international festival of art 
summer With m.k.ČiurLionis in druskininkai
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Skiriama Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms

Festivalio PraDŽios koncertas 
varėnoje
gegužės 12 d., antradienį, 17.30 val.
varėnos kultūros centre, J.Basanavičiaus g. 2
Rengia Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla su 
Lietuvos muzikų rėmimo fondu ir 
skiria mokyklos 50-mečiui
virginijus barkauskas (vargonai, Lietuva, Jav)
robertas beinaris (obojus)
evaldas andziulis (mušamieji)
varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų 
mokyklos jaunių choras varėnė
vadovė ilona zalanskienė
programoje m.k.Čiurlionis, v.striaupaitė-
beinarienė, a.vivaldi, W.a.mozart ir kt.

Festivalio atiDarYMo Šventė 
Druskininkuose
Skiriama Valstybės dienai
liepos 5 d., sekmadienį, 
16.00 val. M.k.Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje, M.K.Čiurlionio g. 35
Iškilmingas Festivalio atidarymas
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokyklos 
suaugusiųjų mišrus choras Gaida
vadovė inga vagnoriūtė
druskininkų savivaldybės mero ir Garbės 
pirmininko ričardo malinausko,
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės 
Liucijos stulgienės ir muziejaus direktorės 
vidos mažrimienės sveikinimo žodžiai
Fortepijono muzikos koncertas
birutė vainiūnaitė
aušrinė Garsonaitė
dalyvauja druskininkietis 
kristijonas megelinskas (fortepijonas)
programoje m.k.Čiurlionis, s.vainiūnas, 
f.schubert, f.Chopin ir kt.
eglės valiūtės vitražų 
Po M.K.Čiurlionio ženklu atidengimas
parodą pristato autorė
parodą rengia m.k.Čiurlionio memorialinis 
muziejus

18.00 val. Gėlės Čiurlioniui. Ceremonija 
prie paminklo V.Kudirkos gatvėje
dalyvauja choras Gaida
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčioje, 
Vilniaus al. 1
Sakralinės muzikos valandų ciklas 
„Čiurlioniškąją stygą palietus“
Ciklas parengtas kartu su LMTA docentu 
Gediminu Kvikliu
Ciklo globėjas Druskininkų bažnyčios 
klebonas Kęstutis Masevičius
Pradžios koncertas
duo oktava 
 povilas syrrist–Gelgota (altas, 
 Lietuva, norvegija)
 toril syrrist–Gelgota (violončelė, 
 norvegija) 
asta krikščiūnaitė (sopranas) 
bernardas vasiliauskas (vargonai)
audronė kisieliūtė (fortepijonas) 
programoje m.k.Čiurlionis, J.Gruodis, 
r.bartkevičiūtė, e.Grieg, m.Gaathaug, 
k.marcussen

liepos 12 d., sekmadienį,
programa Čiurlionio kelias
sakralinės muzikos valandos
12.00 val. senosios varėnos Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčioje, Laisvės g. 21
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
aušra Cicėnaitė (sopranas)
valentinas Gelgotas (fleita)
Živilė survilaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, f.schubert, 
f.Chopin, C.saint-saëns ir kt.

liepos 19 d., sekmadienį, 
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
Julija stupnianek (sopranas)
Gianluigi spaziani (vargonai, italija)
programoje m.k.Čiurlionis, G.f.händel, 
a.vivaldi, G.b.bassani ir kt.

liepos 26-rugpjūčio 2 dienomis
M.k.Čiurlionio stuDijų savaitė
dalyvauja m.k.Čiurlionio kūrybos 
tyrinėtojai ir atlikėjai iš Lietuvos, Jav, 
Lenkijos, kanados, prancūzijos, italijos, 
vokietijos, pietų korėjos ir kt. užsienio šalių
konferencija m.k.ČiurLionis ir 
pasauLis
smuiko muzikos Šventė
smuikininkų meistriŠkumo 
mokykLa

liepos 26 d., sekmadienį,
14.30 val. Druskininkų M.k.Čiurlionio 
meno mokykloje, Vytauto g. 23
druskininkų savivaldybės moksleivių piešinių 
konkurso Mano kelias link Čiurlionio laureatų 
darbų parodos atidarymas
konkursą organizavo ir parodą parengė 
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokykla
kuratorė ona akstinaitė
Groja jaunieji smuikininkai
16.00 val. M.k.Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje
m.k.Čiurlionio studijų savaitės,
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis, 
smuiko muzikos šventės, 
smuikininkų meistriškumo mokyklos pradžia
pradžios žodis. Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo direktorė Liucija stulgienė
svečių sveikinimai
kviečiami dalyvauti druskininkų 
savivaldybės vadovai, tarybos nariai; 
kultūros, Švietimo ir mokslo, aplinkos 
ministerijų atsakingi darbuotojai; Lietuvos 
ir užsienio šalių svečiai – konferencijos 
M.K.Čiurlionis ir pasaulis, smuikininkų 
meistriškumo mokyklos dalyviai
16.30–17.20 val. daniele buccio (italija) 
fortepijono muzikos rečitalis
dalyvauja jaunieji smuikininkai 
programoje m.k.Čiurlionis, v.frazei, 
f.busoni, G.tagliapietra, L.verdi, d.buccio

p  r  o  G  r  a  m  a

17.30 val. v.k.jonyno galerijoje, 
M.K.Čiurlionio g. 41
eugenijaus nalevaikos tapybos darbų 
parodos Andante atidarymas
parodą pristato autorius
parodą rengia m.k.Čiurlionio memorialinis 
muziejus
Groja jaunieji smuikininkai
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
dalia stulgytė (smuikas, Lietuva, vokietija)
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
algirdas budrys (klarnetas)
bernardas vasiliauskas (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.s.bach, 
C.m. fon Weber, J.medins, 
G.pugnani–f.kreisler, Ch.W.Gluck, 
W.a.mozart, a.Corelli ir kt.

liepos 27 d., pirmadienį, 
grand sPa lietuva konferencijų centro 
salėje neris, V.Kudirkos g. 45
9.30–10.00 val. konferencijos 
M.K.Čiurlionis ir pasaulis atidarymas
Liucija stulgienė, Lmrf direktorė. pradžios 
žodis
Linas urmanavičius, druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas. sveikinimo 
žodis Nauji Druskininkų raidos puslapiai

m.k.Čiurlionio tapybos darbų faksimilinių 
kopijų parodos pristatymas
parodą rengia M.K.Čiurlionio namai vilniuje
kuratorė milda pleitaitė
10.00–18.00 val. konferencijos pranešimai, 
diskusija M.K.Čiurlionio kūrybos sklaida 
Lietuvoje ir pasaulyje, naujausių leidinių apie 
m.k.Čiurlionį ir jo kūrybą pristatymas
posėdžių pirmininkai prof. rokas zubovas, 
doc. rimantas astrauskas

sPa vilnius Druskininkai konferencijų 
centre, K.Dineikos g. 1
19.30 val. dailininkės 
salomėjos Jastrumskytės tapybos darbų 
parodos Euklidai atidarymas
parodą globoja ir remia Lietuvos dailininkų 
sąjunga
pristato prof. antanas andrijauskas ir autorė
Groja jaunieji smuikininkai 
20.00 val. koncertas–spektaklis 
tik dėL JŪsų (M.K.Oginskis)
mykolui kleopui oginskiui 250
aktorė virginija kochanskytė
pianistė Šviesė Čepliauskaitė 
Giedrė zeicaitė (sopranas)
Liudas mikalauskas (bosas)
programoje m.k.oginskio laiškai, memua-
rų, autobiografijos, knygų ,,atsiminimai“, 
,,Laiškai apie muziką“ fragmentai, romansai 
ir kūriniai fortepijonui 

liepos 28 d., antradienį,
10.00–18.00 val. grand sPa lietuva 
konferencijų centro salėje neris
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis 
tęsinys
posėdžių pirmininkai prof. darius kučinskas, 
prof. antanas andrijauskas
20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje, 
M.K.Čiurlionio g. 59
smuiko muzikos koncertas
dalia stulgytė (smuikas, Lietuva, vokietija)
dalyvauja
Gabrielė sližytė (smuikas, Lietuva, prancūzija)
Cornelius köhler (smuikas, vokietija)
yves schmalenberg (fagotas, vokietija)
aleksandras vizbaras (fortepijonas)
programoje m.k.Čiurlionis, W.a.mozart, 
n.paganini ir kt.

liepos 29 d., trečiadienį,
programa Čiurlionio kelias
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis 
ir smuikininkų meistriškumo mokyklos 
dalyviai, svečiai lanko m.k.Čiurlionio 
pamėgtas vietas
10.00 val. susitikimas–popietė antano 
Česnulio skulptūrų ir poilsio parke 
naujasodėje 
vadovai: 
dailėtyrininkas adelbertas nedzelskis, 
tautodailininkas antanas Česnulis
Mokymo ir informacijos centro Miško 
muziejuje „girios aidas“, 
M.K.Čiurlionio g. 102
14.00 val. diskusija Čiurlionį supusios 
Druskininkų gamtos paskatos meninei 
pasaulėjautai ir kūrybai
vedėja etnologė Gražina kadžytė
pranešėjai: 
dailėtyrininkas adelbertas nedzelskis, 
gamtosaugininkai dr. algirdas valavičius, 
dr. antanas Lankelis, muzikologas vaclovas 
Juodpusis, tautodailininkas, medžio drožė-
jas antanas Česnulis 
dalyvauja konferencijos M.K.Čiurlionis ir 
pasaulis svečiai, gamtosaugininkai, aplinkos 
ministerijos ir druskininkų savivaldybės 
specialistai, miškininkai
Groja jaunieji smuikininkai 
15.00 val. Miško muziejaus „girios 
aidas“ kiemelyje
tautinės muzikos popietė 
Skiriama Etnografinių regionų metams
kapčiamiesčio miškininkų ir mokytojų 
folklorinis ansamblis atGaiva
vadovė birutė stacevičienė

20.00 val. M.k.Čiurlionio memoriali-
niame muziejuje
fortepijono muzikos koncertas 
Čiurlionis. Pasaulio sutvėrimas 
rokas zubovas 
dalyvauja jaunieji smuikininkai
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liepos 30 d., ketvirtadienį,
15.30 val. liškiavos Švč. trejybės 
bažnyčioje
programa Čiurlionio kelias
sakralinės muzikos valanda
meistriškumo mokyklos smuikininkai

18.00 val. Druskininkų savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje, V.Kudirkos g. 13
Literatūrinė-muzikinė popietė 
Žmogus sutilpo vienaty
skiriama druskininkų ir varėnos krašto 
kūrėjams m.k.Čiurlioniui, v.krėvei, 
a.maldoniui, a.kalanavičiui
Gražina urbonaitė (aktorė)
dalyvauja: 
dalia sakavičiūtė (altas)
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
Cornelius köhler (smuikas, vokietija)
inga vyšniauskaitė (fortepijonas)
Nuolat veikiančios leidinių parodos 
ir kompaktinių plokštelių apie 
M.K.Čiurlionį ir jo kūrybą peržiūra
rengia druskininkų viešoji biblioteka
21.00 val. viešbučio „europa royale 
Druskininkai“ Žiemos sodo salėje, 
Vilniaus al. 7
kamerinės muzikos vakaras
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
Cornelius köhler (smuikas, vokietija)
meistriškumo mokyklos smuikininkai
koncertmeisterė inga vyšniauskaitė
dalyvauja druskininkiečiai:
vytenis balevičius (trimitas)
aidas kvetkauskas (akordeonas)

liepos 31 d., penktadienį, 
15.00 val. Druskininkų „saulutėje“, 
Vytauto g. 2
smuiko muzikos popietė
meistriškumo mokyklos smuikininkai
koncertmeisterė Jūratė kaminskienė

20.00 val. Druskininkų miesto muziejaus 
terasoje 
vakaras-koncertas M.K.Čiurlionio kūryba 
pasaulyje
Čiurlionio muzikos kelią pasaulyje pristato 
Čiurlionio kvarteto meno vadovas 
saulius Lipčius
ČiurLionio kvartetas
programoje m.k.Čiurlionis, m.k.oginskis, 
G.b.viotti, J.haydn ir kt.

rugpjūčio 1 d., šeštadienį,
14.00 val. Druskininkų M.k.Čiurlionio 
meno mokykloje 
Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos 
koncertas
meistriškumo mokyklos smuikininkai
18.00 val. Druskininkų bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
meistriškumo mokyklos smuikininkų 
ansambliai, smuikininkai solistai
21.00 val. viešbučio „best baltic hotel 
Druskininkai“ salėje, Šv. Jokūbo g. 22
kamerinės muzikos vakaras
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
erika ieva eriksonaitė (smuikas)
kotryna ugnė daunytė (smuikas)
meistriškumo mokyklos smuikininkai
koncertmeisterės inga vyšniauskaitė, 
Jūratė kaminskienė

rugpjūčio 2 d., sekmadienį, 
smuiko muzikos Šventės ir 
smuikininkų meistriŠkumo 
mokykLos 
Pabaigos koncertai
Smuikininkų meistriškumo mokyklos mecenatė 
ir globėja UAB „Draugystės sanatorija“ 
direktorė Violeta Kaubrienė
12.00 val. Druskininkų M.k.Čiurlionio 
meno mokykloje
meistriškumo mokyklos smuikininkai
16.00 val. uab „Draugystės sanatorija“ 
raudonojoje salėje, V.Krėvės g. 7
Gabrielė sližytė (smuikas, Lietuva, prancūzija)
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
Cornelius köhler (smuikas, vokietija)
meistriškumo mokyklos smuikininkų 
ansambliai, smuikininkai solistai
koncertmeisterės inga vyšniauskaitė, 
Jūratė kaminskienė
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
Laurie penpraze (trombonas, Jav)
audronė sharp (smuikas, kanada)
vytautas oškinis (fleita)
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.pakalnis, 
a.martinaitis, L.vierne, r.rajar ir kt.

rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 
programa Čiurlionio kelias
sakralinės muzikos valandos
12.00 val. senosios varėnos bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
povilas padleckis (tenoras)
renata marcinkutė–Lesieur (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, Č.sasnauskas, 
J.s.bach, C.franck ir kt.

p  r  o  G  r  a  m  a

Lietuvos muzikų rėmimo fondui
„ už  k u l t ū r o s  p u o s e l ė j i m ą 

druskininkuose ir kasmetinio tarptau-
tinio festivalio „druskininkų vasara su 
m.k.Čiurlioniu“ organizavimą“ 2013 m. ap-
dovanotas druskininkų savivaldybės bronzine 
skulptūrėle „ratnyčėlė“.

Druskininkų savivaldybė, 2013 m.

rugpjūčio 14 d., penktadienį, 17.00 val. 
M.k.Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje
fortepijono muzikos koncertas
edvinas minkštimas (Lietuva, Jav)
programoje m.k.Čiurlionis, f.schubert, 
G.Gershwin, f.Chopin, J.brahms, f.Liszt

rugpjūčio 16 d., sekmadienį,
programa Čiurlionio kelias
sakralinės muzikos valandos
13.00 val. Perlojos Švč. Mergelės Marijos 
ir Šv. Pranciškaus asyžiečio bažnyčioje
remigijus sabaliauskas (baritonas)
Laurynas Lapė (trimitas)
Jurgita kazakevičiūtė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.s.bach, 
h.purcel, t.dubois, G.f.händel ir kt. 
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
aušra Liutkutė (sopranas)
mindaugas Žemaitis (tenoras)
Jarūnė barkauskaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.naujalis, 
J.s.bach, G.böhm ir kt. 

rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 19.00 val. 
Druskininkų bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
ieva prudnikovaitė (mecosopranas)
ričardas vytas (altas)
raimundas Jasiukaitis (violončelė)
Gediminas kviklys (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.s.bach, 
f.schubert, r.Wagner

rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 
programa Čiurlionio kelias
sakralinės muzikos valandos
12.00 val. senosios varėnos bažnyčioje
19.00 val. Druskininkų bažnyčioje
vytenis Gurstis (fleita, Lietuva, vokietija)
virginija survilaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.naujalis, 
J.s.bach, L. van beethoven, C.reinecke ir kt.

festivaLio pabaiGos ir 
m.k.ČiurLionio Gimtadieniui 
skirti renGiniai
rugsėjo 22 d., antradienį,
14.00 val. Druskininkų M.k.Čiurlionio 
meno mokykloje
druskininkų moksleivių piešinių konkurso 
Mano kelias link Čiurlionio nugalėtojų 
darbų paroda
druskininkų moksleivių piešinių, rašinių, 
muzikos viktorinos m.k.Čiurlionio 
kūrybos temomis nugalėtojų apdovanojimas
druskininkų m.k.Čiurlionio meno 
mokyklos moksleivių ir mokytojų parengtas 
koncertas
19.00 val. grand sPa lietuva salėje 
neMunas
Festivalio Pabaigos koncertas
Rengiamas kartu su Kauno miesto simfoniniu 
orkestru
kauno miesto simfoninis orkestras
orkestro vadovas algimantas treikauskas
vyr. dirigentas Constantine orbelian 
(Jav, armėnija)
Jovita vaškevičiūtė (mecosopranas)
virgilijus noreika (tenoras)
diriguoja martynas staškus
programoje populiari klasika, 
šiuolaikinių kompozitorių kūriniai

koncertų vedėjas muzikologas 
vaclovas Juodpusis
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Artėjame prie šimtmečio jubiliejaus, 
kai buvo atkurta Lietuvos valstybė. 

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas
 Lietuvos Nepriklausomybės aktas. 

s u k a k t y s

Jonas basanavičius
saliamonas banaitis 
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.

Lietuvos nepriklausomybės aktą 1918 m. vasario 16 d. vilniuje
pasirašė 20 tautos patikėtinių–signatarų:

Lietuvos respublikos seimas 2012 m. balandžio 26 d. nutarimu 
2018 metus paskelbė 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, jo įkurti stasio vainiūno namai jau nuo 2010 metų
savo programose, profesionaliosios muzikos renginiuose, leidiniuose didelį dėmesį skiria 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio sukakties svarbai ir jo paminėjimui.

Šįmet turime puikią progą paminėti iškilią ir daugiabriaunę 
politikos bei kultūros asmenybę mykolą kleopą oginskį, o 
kartu žvilgtelėti ir į save, dažnai labai ribotai ir vis dar provincialiai 
suvokiančius savo tapatybę ir kultūros istoriją. mūsuose dar gajus 
senais sovietiniais vadovėliais dvelkiantis suvokimas (ar, geriau, ne-
suvokimas) apie kultūrinį tapatumą, pilietiškumą. vis dar tarpsta 
galvose neregimos sienos, senu papratimu skirstančios kultūrą į savą 
ir tą kitą, „jų“ 

Čiurlionio kvarteto koncerto programa tarsi pabandysime 
suvokti savąją muziką kontekste. prisiminsime, kad ji skambėjo ir 
prieš naujalį ar Čiurlionį. 

mykolas kleopas oginskis buvo didelis patriotas, tačiau 
kartu ir pasaulio kultūros pilietis. nuoširdžiai ir smalsiai gilindama-
sis į muzikos meno paslaptis, asmeniškai bendravo ir muzikavo 
su daugeliu didžiųjų klasicizmo bei romantizmo kompozitorių 
ir atlikėjų. ar jaukus kvarteto muzikavimas haydno draugijoje, 
ar viotti smuiko pamokos, druskininkų miesto muziejaus kon-
certe skambės ir pažįstama, ir visai negirdėta muzika, parašyta 
m.k.oginskio ir su juo susijusių kompozitorių. tad išgirskime 
naujai, juk skambės mūsų muzika. mūsų europos muzikos lobynas.

saulius Lipčius

liepos 27 d., pirmadienį, 20.00 val.
sPa vilnius Druskininkai konferencijų centre 
koncertas-spektaklis TIK DĖL JŪSŲ (M.K.Oginskis)
Žr. 47 psl.

liepos 31 d., penktadienį, 20.00 val. 
Druskininkų miesto muziejaus terasoje 
vakaras-koncertas M.K.Čiurlionio kūryba pasaulyje
ČiurLionio kvartetas
 Jonas tankevičius (i smuikas)
 darius dikšaitis (ii smuikas)
 Gediminas dačinskas (altas)
 saulius Lipčius (violončelė)
Žr. 23 psl.

s  u k a k t y s
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festivaLio 

Festivalio atiDarYMo Šventė 
Druskininkuose
skiriama valstybės dienai

liepos 5 d., sekmadienį, 

16.00 val. M.k.Čiurlionio memorialiniame muziejuje, 
M.K.Čiurlionio g. 35

Iškilmingas Festivalio atidarymas
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokyklos 
suaugusiųjų mišrus choras Gaida
vadovė inga vagnoriūtė
druskininkų savivaldybės mero ir Garbės pirmininko 
ričardo malinausko,
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos stulgienės 
ir muziejaus direktorės vidos mažrimienės sveikinimo žodžiai

Fortepijono muzikos koncertas
birutė vainiūnaitė
aušrinė Garsonaitė
dalyvauja kristijonas megelinskas 
programoje m.k.Čiurlionis, s.vainiūnas, f.schubert, 
f.Chopin ir kt.

Eglės Valiūtės vitražų Po M.K.Čiurlionio ženklu atidengimas
parodą pristato autorė
parodą rengia m.k.Čiurlionio memorialinis muziejus

18.00 val. Gėlės Čiurlioniui. ceremonija prie paminklo 
v.kudirkos gatvėje
dalyvauja choras Gaida

birutė vainiūnaitė 
Lr vyriausybės kultūros ir meno 

premijos laureatė (2009). nuo pat 1965 m. 
įvykusio pirmojo m.k.Čiurlionio pianistų 
konkurso, kuriame iškovojo laureatės vardą, 
intensyviai dalyvauja muzikiniame gyvenime 
ne tik kaip savito braižo pianistė, bet ir Lmta 
profesorė, savarankiškam kūrybiniam gyveni-
mui parengusi nemaža atlikėjų. savo repertuare 
turi beveik visus lietuvių kompozitorių kūrinius 

fortepijonui, kuriuos įrašė į kompaktines plokšteles. interpretaciniam 
braižui įtakos turėjo stažuotė maskvoje (prof. J.milšteino kl.), 
paryžiuje (prof. v.perlemutero kl.). yra 14-ojo virtuozų konkurso 
berlyne (1991), konkurso „romantizmas, ištakos ir horizontai“ 
Černomorske (ukraina) laureatė. koncertavo Latvijoje, estijoje, 
ukrainoje, Gruzijoje, ispanijoje, Švedijoje, Jav, rusijoje, vokieti-
joje. kasmet soliniams koncertams kviečiama į paryžių, kur atlieka 
ir lietuvių kompozitorių kūrinius, tarptautinių konkursų žiuri, 
vadovauti meistriškumo kursams.

auŠrinė garsonaitė, 
baigusi nacionalinę m.k.Čiurlionio 
menų mokyklą (mokyt. J.dvarionas), 
šįmet Lmta įgijo bakalauso laipsnį 
(prof. b.vainiūnaitės kl.). yra naciona-
linio b.dvariono pianistų ir stygininkų 
konkurso vilniuje laureatė, ii-ąją vietą 
pelnė tarptautiniame a.rubinšteino 
pianistų konkurse paryžiuje (2008), 

diplomą – tarptautiniame f.Chopino pianistų konkurse romoje 
„Chopin roma“ (2010), iii vietą – tarptautiniame pianistų konkurse 
„pro piano“ bukarešte (2012), iv vietą – konkurse maskvoje 
„romantizmas, ištakos ir horizontai“ (2014). pernai buvo Lmta 
orkestro rudens sesijos solistė. koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, 
dalyvauja meistriškumo kursuose.

kristijonas Megelinskas 
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokyklos ugdytinis. 

dabar – nacionalinės m.k.Čiurlionio menų mokyklos 6 klasės 
moksleivis (mokyt. G.kondrotaitė). 

pradŽios Šventė

Paminklas M.K.Čiurlioniui. Pastatytas 1975 m., 
pažymint menininko 100-ąsias gimimo metines. 
Skulptorius V.Vildžiūnas

choras gaiDa – druskininkų m.k.Čiurlionio meno 
mokyklos suaugusiųjų mišrus choras, žengiantis pirmuosius savo 
kūrybinio kelio žingsnius. Įvairaus amžiaus ir profesijų dainininkams 
vadovauja chorinio meno puoselėtoja inga vagnoriūtė. nors choro 
biografija dar trumpa, bet jau įtaigiai dainuoja lietuvių ir užsienio 
kompozitorių kūrinius, koncertuoja, planuoja tolimesnius savo 
pasirodymus druskininkuose bei kituose miestuose.

inga vagnoriūtė 
baigė Lmta dirigavimo specialybę (bakalauro studijos pas 

doc. d.puišį, magistrantūros – pas prof. Č.radžiūną). antrus metus 
dirbdama druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokykloje, vadovauja 
dainavimo, solfedžio, jaunių choro pamokoms.
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Duo oktava 
tai oslo filharmonijos 

styginių ansamblis, savo veiklą pradėjęs 1998 m., kai abu muzikai 
studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vilniuje. dalyvavo 
daugelyje tarptautinių festivalių, sugrojo per 350 koncertų, kuriuos 
transliavo norvegijos, Lietuvos ir prancūzijos radijas bei televizija. 
2007 m. įrašė Cd „piligrimystė“. Šiuo metu su gitaristu a. Øienu 
įrašinėja norvegų kompozitoriaus k. marcusseno kūrinių albumą. 
atlieka tradicinės, klasikinės bei šiuolaikinės muzikos programas, 
dalyvauja netradicinės formos projektuose. pagal Goethe instituto 
osle užsakymą įgarsino tylųjį ernsto Lubitscho filmą „Lėlė“ („die 
puppe“), patys parinkdami muzikos elementus. kūrinius ansambliui 
sukūrė 8 norvegijos, Lietuvos ir turkijos kompozitoriai.

Povilas sYrrist-gelgota plataus profilio artistas, 
altininkas bei dainininkas. studijavo Lmta (prof. p. radzevičiaus 
kl.), Londono Guildhall muzikos ir dramos mokykloje (d. britanija), 
stažavo nacionalinėje paryžiaus muzikos ir šokio konservatorijoje, 
studijas baigė oslo muzikos akademijoje pas žymų altininką Larsą 
andersą tomterį. yra oslo filharmonijos orkestro ir nevieno kame-
rinio ansamblio narys.

toril sYrrist-gelgota kamerinės muzikos atlikėja, 
ansamblių Duo Oktava, A Corda bei oslo filharmonijos orkestro 
narė. baigė magistrantūros studijas Lmta (prof. s. sondeckienės 
kl.) bei osle pas vieną garsiausių pasaulyje violončelininkų prof. 
t.mørką, dalyvavo meistriškumo kursuose pas m. rostropovičių, 
s. isserlį, f. helmerssoną, W. boetcherą bei a. norasą. kaip atlikėja 
dalyvavo daugelyje tarptautinių kamerinės muzikos festivalių.

festivaLio 

liepos 5 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, 
Vilniaus al. 1
sakralinės muzikos valandų ciklas Čiurlioniškąją stygą palietus
Ciklas parengtas kartu su Lmta docentu Gediminu kvikliu
Ciklo globėjas druskininkų bažnyčios klebonas kęstutis masevičius
pradžios koncertas
duo oktava 
 povilas syrrist–Gelgota (altas, Lietuva, norvegija)
 toril syrrist–Gelgota (violončelė, norvegija) 
asta krikščiūnaitė (sopranas)
bernardas vasiliauskas (vargonai)
audronė kisieliūtė (fortepijonas)
programoje m.k.Čiurlionis, J.Gruodis, r.bartkevičiūtė, 
e.Grieg, m.Gaathaug, k.marcussen

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 èia mas dau ge lio at li kë jø, 
ne tik so li niais in stru men tais gro jan èiø, bet ir cho rø, an sam bliø. 
Kon cer tavo su dau ge liu Lie tu vos at li kë jø. Gast ro liavo Bel gi jo je, 
Bul ga ri jo je, Èe ki jo je, D. 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 cû zi jo je, 
Ru si jo je, Slo va ki jo je, Suo mi jo je, Ðve di jo je, Ðvei 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 nø 
dirb tu vë je var go nø res tau ra to riumi–in to nuo to ju. Da ly va vo res
tau ruo jant dau ge lá is to ri niø Lie tu vos var go nø Vil niu je, Kau ne, 
Ðiau liuo se, Ni do je ir ki tur. Ðiuo 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.

pradŽios Šventė

auDronė kisieliūtė  – 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
(prof. m.azizbekovos fortepijono ir prof. 
m.rubackytės koncertmeisterio kl.) kon-
certmeisterio katedros docentė. pasirinkusi 
ansamblinį muzikavimą, teikia pirmenybę 
bendradarbiavimui su dainininkais. Jos klasę 
baigė per 70 absolventų, tarp jų – Lietuvos 

ir tarptautinių konkursų laureatai, diplomantai, meno licenciatai, 
talkino daugiau nei 15-oje tarptautinių konkursų. Jos skambinimas – 
tikslus, laisvas, skoningas, juvelyriškai subalansuotas. pasak spaudos, 
pianistės interpretacijos pasižymi subtiliai pajaustu kameriškumu, 
puikia stilistine pagava, ansamblio ir emocinės raiškos darna, jaut-
rumu muzikinei aplinkai. su koncertų turais yra gastroliavusi vokie-
tijoje, prancūzijoje, Šveicarijoje, didžiojoje britanijoje, Švedijoje, 
Lenkijoje, estijoje, Latvijoje, Jav.

asta krikŠČiūnaitė 
1987 m. baigė Lmta (doc. 

a.vilčinskaitės dainavimo kl.). klaipėdos 
muzikiniame teatre sukūrė ritos vaidmenį 
G.donizetti operoje „rita“ bei monikos 
– G.C.menotti operoje „mediumas“. už 
pastarąjį vaidmenį 1989 m. pelnė Lietuvos 
teatro sąjungos premiją. tais pačiais metais 
tapo jaunųjų atlikėjų konkurso moldovoje i 
premijos laureate, o 1992 m. – tarptautinio 
L.pavarotti konkurso filadelfijoje (Jav) 

diplomante. 1991–1994 m. stažavo niujorke (Jav) pas C.alexander, 
y.abelį bei J.b.klaviter. 2004 m. apdovanota baltosios žvaigždės or-
dinu už nuopelnus estijos kultūrai, o 2005 m. tapo Lietuvos muzikų 
sąjungos „auksinio disko“ laureate. sukūrė ne vieną įsimintiną 
vaidmenį Lietuvos muzikiniuose teatruose. repertuare vienodai 
svarbūs operos, oratorijos, kantatos ar dainos žanrai. 2011 m. už 
plataus Lietuvos ir pasaulio muzikos repertuaro intelektualų ir 
įtaigų įprasminimą, už išskirtinę vokalo kultūrą jai skirta Lietuvos 
nacionalinė kultūros ir meno premija.

Apie M.K.Čiurlionio egzistenciją Druskininkuose 
šiandien primena Čiurlionių šeimos namai, 1963-aisiais tapę 
M.K.Čiurlionio memorialiniu muziejumi. Atnaujinant Čiurlionio 
namelius, didžiulį darbą nuveikė M.K.Čiurlionio kūrybos 
puoselėtoja Valerija Čiurlionytė-Karužienė, tapusi ir pagrindine 
ekspozicijų formuotoja. Pradžioje ekspozicija sutalpinta geltoname 
name, palaipsniui atstatytas pilkasis, karo metu degęs namelis, o 
ilgainiui muziejus tapo iškilia kultūrinių susibūrimų vieta, kur 
rengiamos parodos, skamba fortepijoninės muzikos koncertai, 
rodomi filmai, aplanko mokslinis M. K. Čiurlionio studijų žodis. 
Savo 50-ies metų jubiliejų 2013 metais muziejus pasitiko reno-
vuotais nameliais, atnaujintomis ekspozicijomis, restauruotais 
memorialiniais daiktais ir relikvijomis. 

Vida Mažrimienė

18 19



renGiniai m. k. ČiurLionio

M.K.Čiurlionio g. 35

Daniele buccio gimė 1980 m. veronoje, italijoje. 
romos Šv. Cecilijos muzikos koncervatorijos lektorius, kompozi-
torius, pianistas. bolonijos universitete apgynė humanitarinių 
mokslų daktaro disertaciją apie geštalpsichologijos pritaikymo garso 
ir muzikos percepcijai idėjos formavimąsi ir raidą 1890-1939 m. 
moksliniai tyrimai apima istorinę sisteminių argumentų analizę 
(akustinės, teorinės ir antropologinės sričių požiūriu) bei istorinę 
muzikologiją ir jos metodus. bendradarbiavo rengiant knygą Per uno 
stori adei popoli senza note (red. paola dessi ir alberto Gallo, 2010), 
publikavo straipsnių apie Luigi mancinelli, dante`s operos siužetus.

a.Casellos konservatorijoje akviloje baigė fortepijono 
studijas (1997), G.verdi konservatorijoje turine – kompozicijos 
studijas (2006), 1997–2007 m. lankė italų pianisto m.Campanellos, 
2007–2011 m. – kompozitoriaus ir muzikologo a.Corghi 
meistriškumo paskaitas. 2011 m. paskirta r.Wagnerio fondo 
stipendija, pelnė apdovanojimų tarptautiniuose pianistų konkur-
suose, domisi m.k.Čiurlionio fortepijonine kūryba, yra parengęs 
jo kūrinių rečitalį.

liepos 5 d., sekmadienį, 16.00 val. 
iškilmingas festivalio atidarymas
Žr. 16 psl.

liepos 26 d., sekmadienį, 

16.00 val. m.k.Čiurlionio studijų savaitės,
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis, 
smuiko muzikos šventės, 
smuikininkų meistriškumo mokyklos atidarymas
pradžios žodis. Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė
svečių sveikinimai
kviečiami dalyvauti druskininkų savivaldybės vadovai, 
tarybos nariai; kultūros, Švietimo ir mokslo, 
aplinkos ministerijų atsakingi darbuotojai; 
Lietuvos ir užsienio šalių svečiai – konferencijos 
M.K.Čiurlionis ir pasaulis, smuikininkų meistriškumo 
mokyklos dalyviai

16.30–17.20 val. daniele buccio (italija) 
fortepijono muzikos rečitalis
dalyvauja jaunieji smuikininkai 
programoje m.k.Čiurlionis, v.frazei, f.busoni, 
G.tagliapietra, L.verdi, d.buccio

17.30 val. v.k.jonyno galerijoje, M.K.Čiurlionio g. 41
eugenijaus nalevaikos tapybos darbų parodos Andante 
atidarymas
Groja jaunieji smuikininkai
Žr. 39 psl.

memoriaLiniame muzieJuJe

liepos 29 d., trečiadienį, 20.00 val. 
fortepijono muzikos koncertas 
Čiurlionis. Pasaulio sutvėrimas 
rokas zubovas 
dalyvauja jaunieji smuikininkai

rugpjūčio 14 d., penktadienį, 17.00 val. 
fortepijono muzikos koncertas
Rengiamas kartu su Lietuvos muzikų sąjunga
edvinas minkštimas (Lietuva, Jav)
programoje m.k.Čiurlionis, f.schubert, 
G.Gershwin, f.Chopin, J.brahms, f.Liszt

eDvinas MinkŠtiMas 
– pianistas, kompozitorius. nuo 
1997 m. studijavo Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje (prof. v.vitaitės 
fortepijono ir prof. v.barkausko 
kompozicijos kl.), nuo 2001 m. 
– paryžiaus nacionalinėje konser-
vatorijoje. nuo 2003 m. studijavo 
niujorko Juilliardo akademijoje, kur, 
vadovaujant prof. Jerome Lowenthal, 
įgijo muzikos menų daktaro laipsnį. yra b.dvariono, 
p.Čaikovskio, m.k.Čiurlionio ir kitų tarptautinių konkursų 
laureatas. dalyvavo Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
rengiamuose festivaliuose „sugrįžimai“ ir „druskininkų 
vasara su m.k.Čiurlioniu“. yra plačiai vertinamas kaip 
vienas iškiliausių europos jaunųjų pianistų, kurio platus 
repertuaras, virtuoziška technika ir muzikinė raiška lydėjo 
jo pasirodymus europos ir Šiaurės amerikos šalyse. ypač 
žinomas f.Liszto, f.Chopino ir s.rachmaninovo bei 
paryžiaus virtuozų romantinės muzikos atlikimu.

rokas Zubovas yra vytauto didžiojo 
universiteto muzikos akademijos profesorius ir vilniaus 
m.k.Čiurlionio namų direktorius. bakalauro studijas baigė 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, magistro – de 
paul universitete Čikagoje, tobulinosi Šveicarijoje, hein-
rich neuhaus institute. yra koncertavęs pietų amerikos, 
Šiaurės amerikos, europos ir azijos šalyse, į 6 kompaktines 
plokšteles įrašęs visus m.k.Čiurlionio kūrinius fortepijonui. 
rašo straipsnius įvairiais muzikos ir kultūros klausimais, 
rengia muzikos festivalius, sukūrė pagrindinį vaidmenį 
meniniame filme „Laiškai sofijai“, skaitė pranešimus įvairiais 
m.k.Čiurlionio kūrybos tyrinėjimo klausimais konferenci-
jose Lietuvoje, estijoje ir belgijoje. 
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liepos 28 d., antradienį, 20.00 val. 
Druskininkų miesto muziejuje
smuiko muzikos koncertas
dalia stulgytė (smuikas, Lietuva, vokietija)
dalyvauja
Gabrielė sližytė (smuikas, Lietuva, prancūzija)
Cornelius köhler (smuikas, vokietija)
yves schmalenberg (fagotas, vokietija)
aleksandras vizbaras (fortepijonas)
programoje m.k.Čiurlionis, W.a.mozart, n.paganini ir kt.

liepos 31 d., penktadienį, 20.00 val. 
Druskininkų miesto muziejaus terasoje 
vakaras-koncertas M.K.Čiurlionio kūryba pasaulyje
Čiurlionio muzikos kelią pasaulyje pristato 
Čiurlionio kvarteto meno vadovas saulius Lipčius
ČiurLionio kvartetas
 Jonas tankevičius (i smuikas)
 darius dikšaitis (ii smuikas)
 Gediminas dačinskas (altas)
 saulius Lipčius (violončelė)
dalyvauja jaunieji smuikininkai
programoje m.k.Čiurlionis, m.k.oginskis, 
J.haydn ,G.b.viotti ir kt.

Dalia stulgYtė baigu-
si nacionalinę m.k.Čiurlionio menų 
mokyklą, laimėjusi tarptautinius konkur-
sus Lenkijoje, vokietijoje, Šveicarijoje, 
kt. šalyse, 25 metus gyvena vokietijoje. 
Čia buvo pelnyta berlyno filharmonijos 
orkestro h. von karajano vardo stipendija, 
sudariusi galimybę tobulintis berlyno fil-
harmonijos orkestro akademijoje. 1999 m., 
įveikusi apie tris šimtus pretendentų, tapo 
drezdeno simfoninio orkestro koncert-

meistere. orkestro, kuris su koncertais aplankė beveik visą pasaulį ir 
yra tarp penkių pačios aukščiausios kategorijos vokietijos simfoninių 
orkestrų. bendradarbiavo su dirigentais C.abbado, L.maazel, 
s.rattle, z.mehta, G.solti, m.Jansons, m.rostropovič ir Lietuvos 
dirigentais m.dvarionaite, s.sondeckiu, d.katkumi ir kt. nuolat 
koncertuoja kaip solistė, vadovauja C.Schumann styginių kvartetui. 
2011 m. tapo jauniausia vokietijos muzike, pelniusia prestižinį 
kammervirtuosin titulą, kuriuo nuo karališkų laikų apdovanojami 
šalies muzikinei kultūrai ypač nusipelnę atlikėjai. per metus jis 
suteikiamas tik vienam šios šalies muzikantui.

 aleksanDras viZbaras
1985 m. baigė nacionalinę m.k.Čiurlionio 
menų mokyklą (mokytojos n.kereševičienės 
kl.), 1992 m. – studijas Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje (prof. m.azizbekovos 
fortepijono kl.). 1990 metais stažavo 
zalcburgo (austrija) Mozarteum vasaros 
akademijoje pas prof. d.zechlin. 

nuo 1992 metų dirba naciona-
linėje m.k.Čiurlionio menų mokykloje. 
2002–2008 metais buvo Lietuvos naciona-
linio operos ir baleto teatro operos studijos, kuriai vadovavo profe-
soriai v.noreika ir v.viržonis, koncertmeisteris. dažnai koncertuoja 
Lietuvoje ir užsienyje. ne vienerius metus buvo kviečiamas talkinti 
smuikininkų meistriškumo mokyklai druskininkuose.

Čiurlionio kvar te tas per visą kūrybinį periodą 
sugrojo arti 4000 koncertų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo tarptautini-
uose festivaliuose vokietijoje, rusijoje, belgijoje, Japonijoje, kinijoje, 
airijoje, meksikoje, Švedijoje ir kt. šalyse. Įrašė kompaktinę plokštelę, 
kurioje tilpo ne tik šio kolektyvo naujai atliekama m.k.Čiurlionio 
muzika, bet kartu su pianistu p.Geniušu įrašytas m.k.Čiurlionio kom-
pozicijos profesoriaus Leipcigo konservatorijoje C.reineckes Fortepijo-
ninis kvintetas. Lietuvos klausytojams pateikė įsimintinų ir netradicinių 
muzikinių projektų, grojo su p.vyšniausku, L.Geniušu, J.karnavičiumi, 
a.krikščiūnaite ir kitais muzikais. filharmonijos didžiojoje salėje 
girdėjome ir ilgamečio kvarteto nario violončelininko s.Lipčiaus jubi-
liejui skirtą programą kartu su lietuvių pianiste iš Jav i.Jokubavičiūte. 
kvarteto veikloje svarbią vietą užima labdaros koncertai.

visa, kas vyksta kvarteto kūrybiniame gyvenime, liudija jo 
brandą, veiklos intensyvumą, aiškius vertybinius kriterijus bei jais 
pagrįstą savitą interpretacinę raišką.

kvarteto nariai groja unikaliais Xviii a. italų meistrų inst-
rumentais. 2013 m. kolektyvas šventė savo kūrybinės veiklos 45-metį.

gabrielė sliŽYtė, baigusi 
nacionalinę m.k.Čiurlionio menų mokyklą 
(mokyt. d.puodžiuko kl.), šiuo metu studi-
juoja aukštojoje paryžiaus-boulogne konser-
vatorijoje (prof. C.montier kl.), o paryžiaus 
sorbonos universitete – muzikologiją. 
tarptautinių ir respublikinių konkursų 
bei karalienės mortos premijos laureatė. 
dalyvauja įvairiuose meistriškumo kur-
suose, o nuo 2000 metų yra smuikininkų 
meistriškumo mokyklos druskininkuose 
dalyvė. tobulinosi pas prof. petru munteanu, prof. dalią stulgytę-
schmalenberg, Lynn Chang, mats zetterqvist, hratchia harou-
tunian, alexander Gilman. Grojo Châteauroux „Lisztomanias“ 
festivalyje, paryžiaus filharmonijoje kartu su europos jaunimo 
h.L.berliozo orkestru, koncertavo paryžiaus pleyel ir „Cité de la mu-
sique“ salėse, kur atliko europos šiuolaikinių kompozitorių kūrinius.

cornelius kÖHler gimė 
1989 metais drezdene. pirmąsias smuiko 
pamokas gavo iš saksonijos valstybinio 
orkestro drezdene nario henrik Woll. 
vėliau tęsė studijas drezdeno C.m. von 
Weberio auštojoje muzikos mokykloje pas 
prof. r.C.brömsel bei Würzburgo muzikos 
universitete pas prof. k.Lieb. dalyvavo 
meistriškumo pamokose pas n.znaider, 
r.kussmaul, Ch.altenburger ir f.eichhorn bei Juilliard styginių 
kvartete. muzikinius įgūdžius tobulino būdamas nüremberg 
simfoninio orkestro akademijos nariu bei soliniais pasirodymais su 
naujuoju berlyno simfoniniu orkestru. 

           Yves scHMalenberg
vienuolikmetis yves nuo aštuonerių 
metų mokosi groti fagotu.respub-
likiniame vokietijoje rengtame 
konkurse praėjusiais metais pelnė 
ii vietą. dalyvauja soliniuose vaikų 
koncertuose, groja berlyno jauni-
mo orkestre. o muzikinę „karjerą“ 
pradėjo penkiametis, kai iš drez-

deno filharmonijos simfoninio orkestro artistų vaikų buvo atrinktas 
diriguoti orkestrui vaikams skirtame koncerte. sako – ir klausytojai, 
ir orkestro artistai gausiais plojimais palydėjo jaunojo dirigento 
debiutą. orkestras pagrojo sklandžiai, nesugriuvo...

druskininkų miesto muzieJuJe
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Globėjas druskininkų bažnyčios klebonas KęSTUTIS MASEVIČIUS

Ciklas parengtas kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentu GEdIMINU KVIKLIU

partneris druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugija. pirmininkas RAIMUNdAS TENENIS

sakraLinės muzikos vaLandos
ČiurLioniŠkąJą styGą paLietus

 ge Di Mi nas kvik lYs 
pia nis tas, kla ve si ni nin kas ir var go ni nin-
kas, Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jos 
do cen tas.  Yra su ren gæs per 1000 var go nø 
mu zi kos kon cer tø, ku riø pro gra mas puo ðia 
ba ro ko, kla si ciz mo epo chø, ðiuo lai ki niø 
uþ sie nio ir lie tu viø kom po zi to riø kû ri niai. 
1969 m. bai gë prof. S.Vai niû no for te pi jo
no, o 1973 m. – prof. L.Di grio var go nø 
kla ses. Sa vo pro fe si nio meist rið ku mo ga
lias tvir ti no sta þuo da ma s Pra hos mu zi kos 
aka de mi jo je, Aust ri jo je, JAV, Ðve di jo je. O 
kur dar gi li ni ma sis á kla ve si no mu zi kos aruo dus, kon cer tai su ávai
riais an sam bliais. Vi sa tai lë më, kad kon cer tø marð ru tai nu si drie
kë per vi sà Lie tu và, kon cer tuo ta Vo kie ti jo je, Èe ki jo je, Ðve di jo je, 
Ðvei ca ri jo je, Ita li jo je, Da ni jo je, JAV, Pran cû zi jo je, Di dþio jo je Bri
ta ni jo je… Ma lo nu pri min ti, kad jis nuo ðir dþiai ko or di nuo ja var
go ni nin kø pa si ro dy mus tarptautiniame me nø fes ti va ly je „Drus ki
nin kø va sa ra su M.K.Èiur lio niu“.

Jau 140 metų, kai Dzūkijos miškų prieglobstyje 
gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Savo skvarbiu 
žvilgsniu jis sugėrė Druskininkų apylinkių grožį ir 
įspaudė jį į savo muzikos, tapybos ir žodžio kūrybą. 
Šiandien Raigardo, jo slėnių ir miškų peizažai bemaž 
tie patys kaip prieš pusantro šimto metų, bet  kartu jau 
ir nebe tie – kiekvienoje giraitėje mums skamba aidi 
Čiurlionio simfoninių poemų motyvai, nematomi pirštai 
liečia pušų arfas, o ežerėliuose iki pat dugno pinasi 
eglynų fugos...

Kaip stebėtinai mums pakeitė Druskininkų 
apylinkes M.K.Čiurlionio vizijų atspindžiai...

Gediminas kvikLys

bendrija atgaiva
1996-aisiais – tarptautiniais invalidų metais, Lietuvos 

muzikų rėmimo fondo sumanyta kultūrinė „atgaivos“ programa 
neįgaliesiems sulaukė pripažinimo visoje Lietuvoje. už tai ji pelnė 
Lietuvos respublikos seimo prizą, kurį metų baigiamajame kon-
certe Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre fondui įteikė 
seimo pirmininkas vytautas Landsbergis. 1999-aisiais – tarp-
tautiniais pagyvenusių žmonių metais ši veikla sulaukė socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės i. degutienės padėkos. Įsitikinęs 
„atgaivos“ programų reikalingumu ir prasmingumu, Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas 2000 m. balandžio 27 d. įsteigė „atgaivos“ 
bendriją, savarankišką visuomeninę organizaciją, vienijančią žmones 
su negalia, jų šeimų narius ir senjorus meninei kūrybai, kultūrinei, 
šviečiamajai veiklai. tai su fondu nuolat bendradarbiaujanti ir jo 
globojama bendrija, aktyviai dalyvaujanti stasio vainiūno namų pro-
gramose. puoselėjama „atgaivos“ bendrijos tradicija rengti – bendrus 
sveikųjų ir neįgaliųjų koncertus. su Lietuvos muzikų rėmimo fondu 
bendradarbiaujama rengiant festivalius „sugrįžimai“, „druskininkų 
vasara su m.k.Čiurlioniu“ bei koncertų ciklus „sekmadienio 
muzika“, „alma mater musicalis“, „mūsų miesteliai“ ir kt. tradici-
nis ir vienas svarbiausių bendrijos metų renginių – rudens muzikos 
šventė neįgaliesiems „esame drauge“ lapkričio–gruodžio mėnesiais, 
skirta tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai, kuri baigiama vilniuje 
iškilmingu koncertu. Į šį koncertą neįgalieji atvyksta iš visos Lietuvos.

2015 m. Xiii tarptautiniame festivalyje „druskininkų va-
sara su m.k.Čiurlioniu“ Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir bendrija 
„atgaiva“ pakvies žmones su negalia į visus festivalio renginius. 
vaikų reabilitacijos skyriuje druskininkų „saulutė“ liepos 31 d. bus 
surengtas smuiko muzikos koncertas, o viso festivalio metu vyks 
klausytojų jau pamėgtos sakralinės muzikos valandos Čiurlioniškąją 
stygą palietus, rengiamos drauge su partneriu – druskininkų 
savivaldybės neįgaliųjų draugija. 

liepos 5 d., sekmadienį, 19.30 val. 
sakralinės muzikos valandų ciklo Čiurlioniškąją stygą palietus 
pradžios koncertas
duo oktava 
 povilas syrrist–Gelgota (altas, Lietuva, norvegija)
 toril syrrist–Gelgota (violončelė, norvegija) 
asta krikščiūnaitė (sopranas)
bernardas vasiliauskas (vargonai)
audronė kisieliūtė (fortepijonas)
programoje m.k.Čiurlionis, J.Gruodis, r.bartkevičiūtė, 
e.Grieg, m.Gaathaug, k.marcussen
Žr. 18 psl.

liepos 12 d., sekmadienį, 19.30 val. 
aušra Cicėnaitė (sopranas)
valentinas Gelgotas (fleita)
Živilė survilaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, f.schubert, 
f.Chopin, C.saint-saëns ir kt.

valentinas gelgotas 
baigė Lmta (prof. L.survilos kl.). 1978–
1981 m. tobulinosi maskvos p.Čaikovskio 
konservatorijos asistentūroje–stažuotėje. 
1981   m. tapo visasąjunginio atlikėjų 
mediniais pučiamaisiais instrumentais 
konkurso i premijos laureatu. 1987 m. 
suteiktas Lietuvos tsr nusipelniusio 
artisto garbės vardas. Šiuo metu yra 
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro 
solo fleitininkas, Lmta profesorius. kaip 
solistas koncertavo su Lietuvos naciona-
liniu, kauno ir Liepojos simfoniniais, Šiaulių ir Šv. kristoforo 
kameriniais orkestrais. surengė rečitalių su įvairiais pianistais, 
vargonininkais, „Čiurlionio kvartetu“ ir kt. yra „Gaidos solistai“ 
ansamblio narys, daugelio prestižinių tarptautinių festivalių 
dalyvis ir solinių bei kamerinių kūrinių pirmasis atlikėjas. 

auŠra cicėnaitė 1988 m. baigė 
Lmta prof. v.prudnikovo solinio 
dainavimo klasę. nuo 1990 m. yra 
kauno valstybinio muzikinio teatro 
solistė, paruošusi daug operų, operečių 
ir miuziklų vaidmenų. 1998 m. išrinkta 
geriausia metų operetės artiste („fortūnos 
prizas“). 2002 m., kaip geriausia sezono 
operetės artistė, pelnė Lr kultūros mi-

nisterijos premiją, 2008 m. už katarinos vaidmenį k.porterio 
miuzikle ,,bučiuok mane, keit“ – fortūnos prizą. Gastroliavo 
Jav, kanadoje, Švedijoje, austrijoje, vokietijoje, estijoje ir kt. 
su teatro koncertais gastroliuoja po Lietuvą, dalyvauja televizijos 
projektuose, dėsto solinį dainavimą vilniaus muzikos mokykloje 
„Lyra“. Lietuvos radijuje įrašė lietuvių kompozitorių išeivių 
dainų, romansų.

Ži vi lė sur vi lai tė Lie tu vos 
mu zi kos ir te at ro aka de mi ją bai gė įgydama 
for te pi jo no ir var go nų spe cia ly bes. to bu li no-
si at li kėjų meist riš ku mo kur suo se Če ki jo je, 
aust ri jo je, Švei ca ri jo je. kon cer tuo ja kaip 
so lis tė, tal ki na cho rams, so lis tams. Gast ro-
lia vo Jav, pran cū zi jo je, ru si jo je, Če ki jo je, 
aust ri jo je, Len ki jo je, d.bri ta ni jo je, vo kie-
ti jo je, Švei ca ri jo je. Šiuo me tu dir ba pe da go-
gi nį dar bą „ąžuo liu ko“ ir „Ly ros“ mu zi kos 
mo kyk lo se. 

druskininkų baŽnyČioJe

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčia, Vilniaus al. 1
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liepos 19 d., sekmadienį, 19.30 val.
Julija stupnianek (sopranas)
Gianluigi spaziani (vargonai, italija)
programoje m.k.Čiurlionis, G.f.händel, 
a.vivaldi, G.b.bassani ir kt.

 julija stuPnianek Lietuvos nacionalinio ope-
ros ir baleto teatro solistė. 2001 m. baigė dainavimo studijas 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. i.Laurušienės kl.). 
2003 m. už meno projektą suteiktas meno licenciato laipsnis ir 
tapo „metų operos viltimi“. Lnobt sukūrė violetos („tra-
viata“), agatos („Laisvasis šaulys“), priliepos („pikų dama“), 
francės („vienos kraujas“), donnos anos („don Žuanas“), Liu 
(„turandot“), eudoksijos („Žydė“), dalios („dalia“) vaidmenis. 
sėkmingai pasirodė ronne teatre (danija), kur atliko fiordiligi 
vaidmenį W.a.mozarto operoje „visos jos tokios“, rygos operoje 
– Liu („turandot“), donna anna („don Žuanas“). turi sukaupusi 
turtingą koncertinį repertuarą. dalyvavo tarptautiniuose festiva-
liuose Lenkijoje, vokietijoje, suomijoje, ukrainoje, Lietuvoje. be 
ankstesnių laimėjimų tarptautiniuose  konkursuose, 2010 m. tarp-
tautiniame dainininkų konkurse Lonigo (italija) pelnė „Grand 
prix”. 

gianluigi sPaZiani gimė italijoje. savo šalyje įgijo 
fortepijono ir vargonų, o roterdamo (olandija) konservatorijoje – 
vargonininko solisto specialybes. koncertinę karjerą pradėjo prieš 
20 metų. koncertavo italijoje, Lenkijoje, Jav, danijoje, olandijoje, 
vokietijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse. yra kviečiamas skaityti paskaitų 
apie vargonų istoriją ir dalyvauti instrumentinių bei vokalinių 
konkursų žiuri, groja įvairiuose ansambliuose, atlieka dar niekur 
neskelbtą barokinę italų muziką, rašo knygas apie italijos vargonų 
muziką,  yra tarptautinio vargonų muzikos festivalio „riviera delle 
palme“ įkūrėjas ir vadovas. 

druskininkų baŽnyČioJe

Ye–joo agnes lee gimė 
seule, pietų korėjoje. bakalauro studijas 
baigė pietų korėjos nacionaliniame menų 
universitete (prof. nam–yun kim ir boyun 
Lee kl.). vėliau išvyko į vokietiją, studijavo 
drezdeno C. m. von Weberio aukštojoje 

muzikos mokykloje (prof. ivan zenaty ir Jörg fassmann kl.), kur 
2014 m. baigė magistrantūrą. dirbo kanazawa orkestro atlikėja 
Japonijoje. Šiuo metu yra drezdeno filharmonijos orkestro ir 
drezdeno valstybinės operetės pakaitinė atlikėja. 

liepos 26 d., sekmadienį, 19.30 val. 
dalia stulgytė (smuikas, Lietuva, vokietija). Žr. 22 psl. 
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
algirdas budrys (klarnetas)
bernardas vasiliauskas (vargonai). Žr. 19 psl.
programoje m.k.Čiurlionis, J.s.bach, C.m. fon Weber, 
J.medins, G.pugnani-f.kreisler, Ch.W.Gluck, 
W.a.mozart, a.Corelli ir kt.

al gir Das buD rYs – žy mus mū sų 
ša lies kul tūros ir me no vei kė jas, klar ne to vir tuo-
zas, buvęs ilgametis „tri mi to“ or kest ro me no 
va do vas, Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jos 
pro fe so rius, ak ty vus kla si ki nės, šiuo lai ki nės lie-
tu vių bei už sie nio kom po zi to rių kū ry bos pro pa-
guo to jas. ne at si tik ti nai jis pri sta ty tas tarp 40-ties 
ge riau sių pa sau lio klar ne ti nin kų 1989 m. p.Wes-
ton kny go je „pa sau lio klar ne to vir tuo zai“. su jo 
at li kė jo ir pe da go gi ne veik la sie ja mas pučia mų jų 
in stru men tų su kles tė ji mas Lie tu vo je. 

per 55 metus sugrota beveik 3000 
solinių ir kamerinių koncertų, gastroliuota visos sovietų sąjungos 
pagrindinėse salėse, daugelyje europos ir pasaulio šalių, dalyvauta 
tarptautiniuose muzikos festivaliuose maskvoje, sankt peterburge, 
prahoje, budapešte, kijeve ir kt. per 4 pedagoginės veiklos 
dešimtmečius, vadovaudamas Lmta pučiamųjų instrumentų kated-
rai ir klarneto klasei, parengė per 100 talentingų atlikėjų ir pedagogų. 
yra jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkursų Lietuvoje 
iniciatorius, organizatorius bei žiuri vadovas, dažnai kviečiamas 
dalyvauti ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijose. ne kartą 
vedė meistriškumo kursus vakarų europoje, Jav, rusijoje.

1999 m. ap do va no tas Ldk Ge di mi no or di nu, jam pa skir ta 
Lie tu vos res pub li kos vy riau sy bės kultūros ir me no pre mi ja.

M.K.Čiurlionis. Auka. 1909 m.
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rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 18.00 val. 
meistriškumo mokyklos smuikininkų ansambliai, 
smuikininkai solistai

rugpjūčio 2 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Laurie penpraze (trombonas, Jav)
audronė sharp (smuikas, kanada)
vytautas oškinis (fleita)
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.pakalnis, 
a.martinaitis, L.vierne, r.rajar ir kt.

jūratė lanDsbergYtė Lmta įgijo muzikos 
istorijos (prof. J.Čiurlionytės kl.) ir vargonų (prof. L.digrio kl.) 
specialybes. dabar – muzikos krypties meno doktorantė. Grojo 
įvairiose pasaulio šalyse. 1995–1996 m. dirbo berlyno šv. stepono 
bažnyčios vargonininke. vargonuoja bažnyčiose vokietijoje, Lietu-
voje. koncertuoja su chorais, instrumentiniais ansambliais, solistais, 
yra tarptautinių festivalių dalyvė, daugelio lietuvių kompozitorių 
naujų kūrinių vargonams redaktorė ir pirmoji atlikėja. tarp daugybės 
muzikologinių darbų – parengta visų kūrinių vargonams rinktinė 
„m.k.Čiurlionis ir vargonai“, knygos „bažnytinė muzika ir dvasingu-
mas Lietuvoje“, „vargonų muzika Lietuvoje XX a.“ ir lietuvių 
kompozitorių naujosios vargonų kūrybos rinktinė „ėjimas į tylą“. 
kasmet dalyvauja festivalio „druskininkų vasara su m.k.Čiurlioniu“ 
programoje. rengia sakralinės muzikos valandas druskininkų, se-
nosios varėnos bažnyčiose.

vYtautas oŠkinis mokėsi nacionalinėje m.k.Čiur-
lionio menų mokykloje (mokyt. Ž.valkaitytė). dabar yra Lmta 
prof. v.Gelgoto fleitos klasės magistrantas. koncertuoja Lietuvoje ir 
vokietijoje. Grojo „sugrįžimų“ festivalyje su kameriniu ansambliu 
„musica sacra“, vargonų forumo cikle „istoriniai Lietuvos vargo-
nai“ ir kt. daugkartinis Juozo pakalnio nacionalinio pučiamųjų 
instrumentų, karlo Štralo tarptautinio „Jaunais flautists“ konkursų 
prizininkas. tobulinosi meistriškumo kursuose, dalyvavo akademi-
joje–festivalyje „Lutheran summer music“ mineapolyje (Jav), prof. 
W.bennett meistriškumo kursuose Londone. 2008–2009 m., glo-
bojamas m.rostropovičiaus fondo, buvo nacionalinės moksleivių 
akademijos sesijų dalyvis.

l aurie PenPraZe – 
floridos (Jav) West Coast simfoninio 
orkestro trombonininkė. studijavo 
mičigano (Jav) universitete (prof. 
h.dennis smith kl.). vėliau profesoriavo 
majamio universitete, o kaip fulbright 
programos dalyvė – Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje. koncertavo daugelyje 

europos šalių ir Jav. 2001 m. su vyru trimitininku todd Crawen ir 
Lietuvos vargonininke Jūrate Landsbergyte subūrė ansamblį trio 
per due. nuo to laiko ansamblis koncertuoja Lietuvoje, vokieti-
joje, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose.

auDronė sHarP gimė 
vilniuje. mokėsi nacionalinėje 
m.k.Čiurlionio menų mokykloje 
(b.vasiliauskaitės smuiko kl.). vėliau 
studijavo Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje (prof. a.Livonto ir 
r.katiliaus kl.), baigė asistentūrą-
stažuotę maskvos p.Čaikovskio kon-
servatorijoje. 1991 m. laimėjo konkursą Guanajuota miesto (mek-
sika) simfoninio orkestro koncertmeisterės vietai užimti. vėliau 
kolinios valstijoje buvo pakviesta vadovauti styginių kvartetui 
(i smuikas). 1997 m. toronto (kanada) filharmonijos orkestre grojo 
pirmuoju smuiku, tapo šio orkestro koncertmeistere. 1997 m. įkūrė 
kamerinį orkestrą „Lyra“, kurio programose visuomet skamba lietuvių 
kompozitorių kūryba. kasmet atvyksta į Lietuvą, rengia koncertus 
Lietuvos nepriklausomybės, kovo 11-osios bei kitomis progomis. 

druskininkų baŽnyČioJe

ja rū nė bar kaus kai tė 
gi mė vil niu je. mo kė si vil niaus b.dva-
rio no de šimt me tė je mu zi kos mo kyk lo je, 
J.tal lat-kelp šos kon ser va to ri jo je, stu di ja-
vo Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi-
jo je. 1993-1994 m. sta ža vo stok hol mo 
aukš to jo je mu zi kos mo kyk lo je. da ly va vo 
tarp tau ti niuo se var go ni nin kų kur suo se, 
ku riems va do va vo G.bo vet, h.vo gel, 
b.Win se mius, J.Lauk vik. Šiuo me tu dės-
to var go nų dis cip li nas Lie tu vos mu zi kos ir 

te at ro aka de mi jo je, da ly vau ja įvai rių var go ni nin kų kon kur sų 
žiu ri dar be, nuo lat kon cer tuo ja.

Min Dau gas Že Mai tis 
gi mė 1970 me tais vil niu je. 1997 
metais bai gė Lie tu vos mu zi kos ir 
te at ro aka de mi jos ma gist ra ntū ros stu-
di jas pro fe so riaus v. no rei kos dai na-
vi mo kla sė je. 1995–1997 m. da ly va vo 
J.Gruo džio, k.v.ba nai čio, b.Grin ce vi-
čiū tės vo ka lis tų kon kur suo se ir lai mė jo 
lau re a to var dą ar ba ta po di plo man tu. 
1997 m. tarp tau ti niame jau nų jų ope-
ros so lis tų kon kur se ro mo je lai mė jo pir mą ją vie tą. 1999 m. 
– mi la no „La sca la“ tarp tau ti nio ope ros so lis tų kon kur so 
fi na lo da ly vis. 

Povilas PaDleckis gimė kaune. nuo pat 
vaikystės skambino fortepijonu muzikos mokykloje, 
vėliau įstojo į kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, 
kur mokėsi vargonuoti. besimokydamas konserva-
torijoje susidomėjo dainavimu. Jo pirmasis vokalo 
pedagogas b.bagdonavičius. dalyvavo tarptautiniuose 
ir respublikiniuose vargonininkų bei dainininkų 
konkursuose Lenkijoje, suomijoje, estijoje ir kt. 
šalyse. 2011 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją (prof. v.noreikos kl.). dar būdamas 
pirmajame kurse laimėjo stasio baro tenorų konkurso pirmąją 
premiją. paruošė C.francko ir b.britteno kantatų tenoro partijas. 
tobulinosi italijoje pas G.Ceccele. vilniaus mažajame teatre sukūrė 
tonio vaidmenį terrence mcnally pjesėje ,,meistriškumo pamoka“.

 au Š  r a  l i u t  k u  t ė 
Lie tu vos mu zi kos ir teatro aka de mi-
jo je bai gė dai na vi mo stu di jas (prof. 
v.mikš tai tės kl.) ir me no as pi ran tū rą. 
Šiuo me tu yra dai na vi mo ka ted ros 
asis ten tė, sta žavo prof. v.no rei kos 
vadovaujamoje Lie tu vos na cio na li nio 
ope ros ir ba le to te at ro ope ros stu di-
jo je. da ly va vo meist riš ku mo kur suo-
se olan di jo je, aust ri jo je, sta ža vo pas 
pro fe so rius C.deu te kom, a.no nat, r.döring, L.su kis. yra 
b.Grin ce vičiū tės kon kur so 2-osios pre mi jos bei v.Jo nuš kai-
tės-zau nie nės kon kur so 1-osios pre mi jos lai mė to ja. daž nai 
kon cer tuo ja su ka me ri niais an sam bliais, cho rais. Gast ro lia vo 
olan di jo je, bel gi jo je, aust ri jo je, Len ki jo je, Jav.

renata Marcinkutė-lesieur 
Lmta baigė fortepijono bei vargonų specialy-
bes. stažavo Mozarteum universitete zalcburge 
(austrija), prof. h.metzgerio kl. tobulinosi 
meistriškumo kursuose, kuriuos vedė z.szathmary, 
J.boyer, J.Laukvik, m.philips ir kt. tarptautiniame 
vargonininkų konkurse kijeve laimėjo ii premiją, 
tapo f.peeterso meistriškumo kursų laureate bel-
gijoje, tarptautiniame m.k.Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkurse pelnė iii premiją. daug 
koncertuoja, dalyvauja festivaliuose. Gastroliavo 

europos šalyse, Jav, meksikoje. Groja vargonų inauguracijos bei atidarymo 
renginiuose europos šalyse. vedė vargonų meistriškumo kursus zalcburgo 
universitete Mozarteum, poznanės muzikos akademijoje. „kristupo vasaros 
festivalio“  meno vadovė, Lmta vargonų ir klavesino katedros docentė, 
katedros vedėja.

rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 19.30 val. 
povilas padleckis (tenoras)
renata marcinkutė-Lesieur (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, Č.sasnauskas, 
J.s.bach, C.franck ir kt.

rugpjūčio 16 d., sekmadienį,19.30 val. 
aušra Liutkutė (sopranas)
mindaugas Žemaitis (tenoras)
Jarūnė barkauskaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.naujalis, 
J.s.bach, G.böhm ir kt. 
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rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 19.00 val. 
ieva prudnikovaitė (mecosopranas)
ričardas vytas (altas)
raimundas Jasiukaitis (violončelė)
Gediminas kviklys (vargonai). Žr. 24 psl.
programoje m.k.Čiurlionis, J.s.bach, f.schubert, r.Wagner

ieva PruDnikovaitė   
2008 m. Lmta baigė magistrantūros 
studijas (prof. r. maciūtės dainavimo kl.). 
pasirodymus rengia Lietuvos ir užsienio 
koncertų scenose. dainavo su Lietuvos 
ir Šv. kristoforo kameriniais orkestrais, 
Lietuvos valstybiniu, Lietuvos naciona-
liniu, kauno, „deutsche rundfunk“ 
(vokietija), i.J.paderewskio (Lenkija) 
muzikos akademijos, budapešto (vengrija) 
„mÀv“, „XXi a.“ (estija) simfoniniais 

orkestrais, ansambliais „musica humana“, „vilniaus arsenalas“ ir 
„4 tango“. tarptautiniame dainininkų konkurse kelne (vokietija) 
2006 m. apdovanota diplomu bei specialiu žiuri prizu. 2007 m. 
tapo „yamaha“ bei v. Jonuškaitės-zaunienės dainininkių konkursų 
nugalėtoja. Jau keletą sezonų yra eseno (vokietija) teatro solistė. 

sukurti pagrindiniai vaidmenys: končakovna (a.borodinas 
„kunigaikštis igoris“), fenena (G.verdi „nabucco“), suzuki 
(G.puccini „madame butterfly“), Carmen (G.bizet „Carmen“), Giu-
lietta (J.offenbach „Les Contes d‘hoffmann“), olga (p.Čaikovskio 
„eugenijus oneginas“) ir kt.

riČarDas vYtas gimė ir mokėsi panevėžyje. 
1985  m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar 
Lmta) prof. p.radzevičiaus alto klasę. nuo 1984 m. grojo 
Lietuvos kameriniame orkestre. Šiuo metu yra Lietuvos valsty-
binio simfoninio orkestro ir Lietuvos nacionalinės filharmoni-
jos ansamblio Musica humana altininkas. koncertavo daugelyje 
europos, amerikos ir azijos valstybių.

raiMunDas jasiukaitis gimė kaune, mokėsi 
tuometinėje J.naujalio vidurinėje meno mokykloje. 1983 m. 
baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (prof. d.svirskio 
violončelės kl.), o 1985 m. – aspirantūrą maskvoje. nuo 
1987 m. yra Lietuvos nacionalinės filharmonijos artistas, o nuo 
1989 m. – Lnf ansamblio Musica humana violončelininkas. Jo 
koncertinės kelionės nusidriekė per daugelį pasaulio valstybių.

Iš kairės: R.Jasiukaitis, I.Girdžiūnaitė, R.Vytas, G.Kviklys

druskininkų baŽnyČioJe

vir gi ni ja sur vi lai tė 1977 m. bai gė Lie tu vos 
mu zi kos ir teatro aka de mi ją, kur studijavo for te pi jo no ir var go nų 
spe cia ly bes (prof. L.di grio kl.). 1984 m. bai gė ki je vo kon ser va-
to ri jos as pi ran tū rą (prof. a.kot lia rev skio kl.). staža vo tarp tau ti-
niuo se var go ni nin kų meist riš ku mo kur suo se Če ki jo je, vo kie ti jo je, 
aust ri jo je, Šve di jo je. Šiuo me tu profesorė dės to var go nų spe cia ly bę 
Lmta. nuo lat kon cer tuo ja Lie tu vo je ir už sie nio ša ly se – Lat vi jo je, 
es ti jo je, ru si jo je, mol do vo je, Če ki jo je, Šve di jo je, vo kie ti jo je, aust-
ri jo je, Švei ca ri jo je. veda meistriškumo kursus Lietuvoje ir užsienyje, 
yra trijų tarptautinių m.k.Čiurlionio vargonininkų konkursų, 
m.tariverdijevo vargonininkų konkurso ir J.naujalio respublikinių 
konkursų žiuri narė. 

vY te nis gurs tis yra 20-ies tarptautinių ir respub-
likinių konkursų laureatas, 2012 m. bakalauro studijas baigė 
Londono karališkojoje muzikos akademijoje (prof. W.bennett 
kl.), o šiuo metu studijuoja kelno aukštojoje muzikos akademijoje. 
2004–2009 m. jam buvo skirta m.rostropovičiaus labdaros ir 
paramos fondo „pagalba Lietuvos vaikams“ stipendija. koncertuoja 
Lietuvoje, vokietijoje, anglijoje, norvegijoje, Šveicarijoje, Jav, 
Latvijoje, ukrainoje, baltarusijoje ir kt. šalyse. dalyvavo respubli-
kiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose „sofijos varpai“, „Livadijos 
festivalis“, „musica sacra“, „sugrįžimai“, „druskininkų vasara su 
m.k.Čiurlioniu“ ir kt.

rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 19.00 val. 
vytenis Gurstis (fleita, Lietuva, vokietija)
virginija survilaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.naujalis, 
J.s.bach, L. van beethoven, C.reinecke ir kt.

druskininkų Švč .  merge lės  mari jos 
Škaplierinės gotikinė bažnyčia pastatyta pagal stefano 
Šilerio projektą 1912-1931 metais. bažnyčioje sumon-
tuoti austrų meistro Josefo mauracherio dviejų manualų 
ir pedalo, 13 registrų vargonai, pagaminti 1897 m. Juos 
druskininkų miesto tikinčiųjų parapijai padovanojo 
mauthauseno tikinčiųjų bendruomenė.
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didžiuojamės, kad paties ryškiausio visų laikų 
lietuvių genijaus mikalojaus konstantino 
Čiurlionio kelias į gyvenimą ir kūrybą prasidėjo 

smėlėtoje senosios varėnos žemėje. būtent čia įsižiebė ir iki šiol po 
visą pasaulį sklinda jo kūrybos šviesa, kuri sušildo ir įkvepia visus, 
neabejingus muzikai ir menui.
 simboliška ir tuo pačiu labai džiugu, kad jau kelintus 
metus pirmieji tarptautinio menų festivalio „druskininkų vasara 
su m.k.Čiurlioniu“ akordai nuskamba m.k.Čiurlionio pradžių 
pradžioje – gimtojoje senojoje varėnoje ir kasmet vis plačiau 
pasklinda po kitas varėnos krašto vietas – merkinę, perloją, 
Liškiavą. Šie koncertai – didelė dvasinė dovana varėnos krašto 
žmonėms.
 už šiuos prasmingus renginius nuoširdžiai dėkojame 
Lietuvos muzikų rėmimo fondui, su kuriuo ir toliau gražiai 
bendradarbiaudami dar labiau išplėtosime m.k.Čiurlionio 
gimtinės motyvą ir įprasminsime jo atminimą.
 Linkime, kad tarptautinis menų festivalis drus-
kininkuose kasmet pasipildytų vis naujomis kūrybos versmėmis, 
kurios užlieję pakilia m.k.Čiurlionio muzikos dvasia, mumyse 
brandintų grožį, gėrį ir harmoniją.

ALGIS KAšėTA
varėnos rajono savivaldybės meras

renGiniai varėnoJe 

Festivalio PraDŽios koncertas varėnoje

Rengia Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla su 
Lietuvos muzikų rėmimo fondu ir skiria 
mokyklos 50-mečiui

gegužės 12 d., antradienį, 17.30 val.
varėnos kultūros centre, J.Basanavičiaus g. 2
virginijus barkauskas (vargonai, Lietuva, Jav)
robertas beinaris (obojus)
evaldas andziulis (mušamieji)
varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos 
jaunių choras varėnė
vadovė ilona zalanskienė
programoje m.k.Čiurlionis, v.striaupaitė-beinarienė, 
a.vivaldi, W.a.mozart ir kt.

virginijus barkauskas 
Gimė varėnoje. Lankė 

vaikų muzikos mokyklą. po 
to mokėsi kaune, J.Gruodžio 
aukštesniojoje muzikos mokyk-
loje, studijavo Lmta (prof. 
L.digrio vargonų ir L.baronaitės 

fortepijono kl.). Gavęs Jav vyskupų konferencijos stipendiją, studi-
javo „st. Joseph“ koledže rensselaer, indianos valstijoje, Jav, pas 
gerai žinomą vargonininką ir kompozitorių, prof. dr. ph. Gehring 
ir įgijo magistro laipsnį. nuo 1992 m. gyvena niujorke. daug 
koncertuoja Jav, kanadoje, Lietuvoje. surengė rečitalius „alice 
tully hall“, Lincoln Centre niujorke, baltimorės, vašingtono, 
san francisko katedrose, valparaiso universitete, indianoje, baltų 
festivalyje bostone. puoselėdamas lietuvišką kultūrą užsienyje, atlie-
ka ir lietuvių kompozitorių kūrinius. Šiuo metu yra Šv. elizabeth 
bažnyčios muzikos direktorius, melville, ny, intensyviai darbuojasi 
savo privačioje fortepijono studijoje. 

renGiniai varėnoJe 

varėnos jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunių choras varėnė 
 tai tarptautinių, respublikinių, zoninių kon-
kursų, festivalių dalyvis ir laureatas, reprezentuojantis 
varėnos rajoną visose respublikinėse dainų šventėse, 
koncertuose, rajono kultūriniuose renginiuose. su 
koncertinėmis programomis lankėsi vokie-tijoje, itali-
joje, Lenkijoje, kroatijoje, prancūzijoje. už meninį 
lygį ir pasiekimus suteikta i kategorija. Chore dai-
nuoja 10–17 metų mokiniai. kolektyvui jau 15 metų 
vadovauja mokytoja metodininkė i.zalanskienė.

 ilona Zalanskienė 1985 m. baigusi 
Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, atvykusi dirbti į 
varėnos muzikos mokyklą pradėjo vadovauti jaunučių 
chorui. Šiandien mokytoja i.zalanskienė, būdama 
tikra chorinio dainavimo entuziastė, vadovauja net 4 
kolektyvams: J.Čiurlionytės menų mokyklos chorui 
„varėnė“, senosios varėnos bažnytiniam chorui „so-
nata“, varėnos kultūros centro mišriam chorui „har-
monija“ bei varėnos bažnytiniam vaikų chorui.
 2005 m. ir 2012 m. respublikinių mokslei-
vių dainų švenčių vyr. dirigentė.

evalDas anDZiulis (kinZa) gimė 1974 m. 
muzikuoti pradėjo dešimties metų pučiamųjų instrumen-
tų orkestre. 1992 m. atvyko į tuometinį Juozo Gruodžio 
technikumą studijuoti populiariąją muziką mušamaisiais 
instrumentais. bakalauro laipsnį apgynė vilniaus ko-
legijoje. Šiuo metu dirba kauno valstybinio muzikinio 
teatro simfoninio orkestro mušamųjų grupės koncert-
meisteriu, bendradarbiauja su kauno miesto simfoniniu 
orkestru, muzikuoja kauno dixilende „dixxband“, daly-
vauja įvairiuose kūrybiniuose projektuose. 

robertas beinaris baigė kauno J.nauja-
lio muzikos gimnaziją (v.masteikos kl.), 2003 m. 
– meno aspirantūros studijas Lmta (doc. r.staš-
kaus obojaus kl.). stažavo Liono (prancūzija) 
nacionalinėje muzikos konservatorijoje. Grojo 
solo su Lietuvos ir vakarų europos orkestrais. 
 respublikinio J.pakalnio jaunųjų atlikėjų 
konkurso ii vietos, tarptautinio a.Jurjano pučia-
mųjų instrumentų konkurso i vietos, viii tarp-
tautinio konkurso „muzika be sienų“ i vietos (su 
Lietuvos obojų kvartetu) laimėtojas. 2009 m. 

laimėjo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato geriausio solisto prizą. 
nuo 2005 m. organizuoja Lietuvos obojininkų čempionatą, tarptautinį 
L.vėbros obojininkų konkursą, nuo 2008 m. – tarptautinius kamerinių 
ansamblių konkursą „muzikinė akvarelė“ ir obojininkų festivalius. yra 
šio festivalio meno vadovas. 2007 m. įkūrė Lietuvos obojų kvartetą ir 
jam vadovauja. Groja Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniame 
ansamblyje „musica humana“. dėsto vilniaus b.dvariono dešimtmetėje 
muzikos mokykloje. Lmta pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų ka-
tedros vedėjas. 2012 m. suteiktas docento vardas. 
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se no sios va rė nos Šv. ar kan ge lo my ko lo baž ny čia pa sta-
ty ta 1994 m. pa gal ar chi tek tų G.ba ra vy ko ir b.ba kaičio pro jek tą. 
Čiur lio nio drau gi jos se no sios va rė nos sky riaus ini cia ty va bu vo 
įsi gy ti ir baž ny čio je su mon tuo ti var go nai. 

Se no sios Va rė nos Šv. ar kan ge lo My ko lo baž ny čia, Laisvės g. 21

sakraLinės muzikos vaLandos 
senosios varėnos baŽnyČioJe 

liepos 12 d., sekmadienį, 12.00 val. 
aušra Cicėnaitė (sopranas)
valentinas Gelgotas (fleita)
Živilė survilaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, f.schubert, 
f.Chopin, C.saint-saëns ir kt.
Žr. 25 psl.

rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 12.00 val. 
povilas padleckis (tenoras)
renata marcinkutė–Lesieur (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, Č.sasnauskas, 
J.s.bach, C.franck ir kt.
Žr. 29 psl.

rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 12.00 val. 
vytenis Gurstis (fleita, vokietija)
virginija survilaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.naujalis, 
L. van beethoven, J.s.bach, C.reinecke ir kt.
Žr. 31 psl.

programa ČiurLionio keLias
sakralinės muzikos valandos senosios 
varėnos, perlojos, Liškiavos bažnyčiose
programą globoja varėnos rajono savivaldybės meras
ALGIS KAšėTA

 

sakralinės muzikos valandas
senosios varėnos Šv. ar kan ge lo my ko lo bažnyčioje 
globoja klebonas PRANCIšKUS ČIVILIS

M.k.Čiurlionio gimtinė senoji varėna
vargonininko konstantino ir adelės Čiurlionių šeimoje 

senojoje varėnoje 1875 metais rugsėjo 22 dieną gimė būsimas dai-
lininkas ir kompozitorius m.k.Čiurlionis. kunigas aloyzas Gigas 
1875 m. spalio 1 d. Šv. arkangelo mykolo bažnyčioje jį pakrikštijo 
mikalojaus ir konstantino vardais. Galime pasidžiaugti, kad 
senoji varėna kaip didžiojo menininko m.k.Čiurlionio gimtinė 
tapo žinoma visoje šalyje. svarbiausiu traukos objektu ir šiandien 
senojoje varėnoje yra 1994 metais naujai pastatyta Šv. arkangelo 
mykolo bažnyčia, kuri siejama su Čiurlionio vardu, skleidžianti 
m.k.Čiurlionio kūrybos dvasią, kviečianti žmones maldai ir 
susikaupimui. 1995 metais, minint m.k.Čiurlionio 120-ąsias 
gimimo metines, bažnyčioje atidengta atminimo lenta, kurioje įrašyti 
m.k.Čiurlionio žodžiai, puikuojasi vitražas „angelai“, puošiantis 
bažnyčios žemutinę koplyčią, bažnyčios languose vitražai, kuriuose 
ryški m.k.Čiurlionio pasaulėjauta. 

Čiurlionio draugijos senosios varėnos skyrius nuo 1996 m. 
prasmingai bendradarbiauja su Lietuvos muzikų rėmimo fondu. 
bendromis pastangomis senosios varėnos bažnyčioje surengta 
per 80 profesionalių meno atlikėjų koncertų, sakralinės muzikos 
valandų. varėniškiai ir krašto svečiai kasmet turi galimybę išgirsti 
m.k.Čiurlionio ir kitus gražiausius klasikinės sakralinės muzikos 
kūrinius, atliekamus žinomų Lietuvos ir užsienio šalių muzikų.

eLvyra sinkeviČienė
Čiurlionio draugijos senosios varėnos skyriaus pirmininkė

sakraLinės muzikos vaLandos 
senosios varėnos baŽnyČioJe 

2012 m. už prasmingus darbus klebonas Pranciškus Čivilis ir ilgametė 
Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus pirmininkė Gražina Jaronienė 
buvo apdovanoti ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ riterio kryžiais. 
Su LR Prezidente D.Grybauskaite po apdovanojimo. 
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reMigijus sabaliauskas 
1998 m. kaip pianistas baigė nacionalinę 
m.k.Čiurlionio menų mokyklą, 2002 m. – 
bakalauro studijas Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje, 2005 m. – magistrantūrą kanzaso 
universitete (Jav), 2010 m. – doktorantūros 
studijas teksaso universitete (Jav), o 2011 m. 
tame pačiame universitete jau kaip dainininkas 
– magistrantūros studijas. tapo įvairių nacionalinių ir tarptautinių 
pianistų bei vokalistų konkursų Lietuvoje, italijoje, Graikijoje, 
kanadoje bei Jav laureatu. 2007 m., jau kaip baritonas, debiutavo 
pagrindiniu vaidmeniu G.puccini operoje „Gianni schicchi“ (tek-
saso universitetas, Jav), o 2008 m. – profesionalioje operos scenoje. 
atliko Ščelkalovo rolę m.musorgskio operoje „borisas Godunovas“ 
(dnepropetrovskas, ukraina), 2014 m. kauno valstybiniame muzi-
kiniame teatre – pagrindinį vaidmenį n.rimskio-korsakovo operoje 
„Caro sužadėtinė“. yra surengęs daugybę rečitalių, skambinęs ir 
dainavęs solo, pasirodęs su kanzaso universiteto, Lietuvos naciona-
liniu simfoniniais, Šv. kristoforo kameriniu ir kitais orkestrais.

renginiai liŠkiavoje
liepos 30 d, ketvirtadienį, 15.30 val. 
liškiavos Švč. trejybės bažnyčioje
meistriškumo mokyklos smuikininkai

renginiai Perlojoje
rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 13.00 val. 
Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir 
Šv. Pranciškaus asyžiečio bažnyčioje
remigijus sabaliauskas (baritonas)
Laurynas Lapė (trimitas)
Jurgita kazakevičiūtė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionis, J.s.bach, 
h.purcel, t.dubois, ir kt. 

sakraLinės muzikos vaLandos 
LiŠkiavos ir perLoJos baŽnyČiose 

jurgita kaZakeviČiūtė 
– Lmta absolventė. 2005 m. baigė 
vargonų meno aspirantūrą (prof. 
v.survilaitės kl.). 2001-2003 m. studi-
javo zalcburgo Mozarteum universitete. 
dar studijų metais pradėjo intensyvią 
koncertinę veiklą. kaip solistė ir su 
įvairiais ansambliais vargonavo Lietu-

vos, austrijos, italijos, vokietijos, Šveicarijos, ispanijos, prancūzijos 
bažnyčiose, dalyvavo vargonininkų konkursuose Lietuvoje ir užsienio 
šalyse. 2004 m. tapo 1-ojo J.naujalio, o 2007 m. tarptautinio 
m.k.Čiurlionio vargonininkų konkursų i premijos laureate. nuolat 
koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų. yra parengusi bendras programas 
su žymiausiais šalies solistais, grojusi su vilniaus, Čiurlionio, „mettis“ 
kvartetais bei Lietuvos kameriniu orkestru. Šiuo metu yra nacionalinės 
m.k.Čiurlionio menų mokyklos pedagogė. 

laurYnas laPė gimė 
1982 m. muzikos mokslus pradėjo 
klaipėdos stasio Šimkaus konserva-
torijoje. Jau studijų metais surengė 
kelis rečitalius. kaip solistas grojo 
su mažosios Lietuvos simfoniniu 
orkestru. 2002 m. mokslus tęsė 
Lietuvos muzikos ir teatro aka-

demijoje (doc. a.kontauto kl.). 2005 m. įstojo į malmės muzikos 
akademiją (Švedija). Čia įgijo magistro laipsnį. dirbo malmės 
operos teatro orkestre. kaip kviestinis muzikantas grojo helsin-
borgo, malmės simfoniniuose orkestruose. nuo 2008 m. – Lietu-
vos nacionalinės filharmonijos simfoninio orkestro trimitų grupės 
reguliatorius. kaip solistas koncertavo su Čiurlionio kvartetu. 
nuo 2009 m. yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos trimito 
specialybės orkestrinių partijų bei ansamblių dėstytojas. 

Dalia sakaviČiūtė Lmta šįmet 
baigė bakalauro studijas (doc. G.dačinsko kl.). 
besimokydama druskininkų m.k.Čiurlionio 
meno mokykloje (mokyt e.sakavičienės smuiko 
kl.) tapo regioninių ir respublikinių konkursų 
laureate bei diplomante. mokėsi vilniaus J.tallat-
kelpšos konservatorijoje (mokyt. s.kuncienės 
alto kl.), kaip solistė koncertavo Lenkijoje, Latvi-
joje. 2012, 2014 m. tarptautinio animato fondo 
(austrija-Šveicarija) simfoninio orkestro dalyvė, 
2013–2015 m. su baltijos jaunimo filharmoni-
jos (baltic sea youth philharmonic) orkestru koncertavo vokie-
tijoje, prancūzijoje, italijoje, Lenkijoje (dirig. k.Järvi, k.masur). 
meistriškumą tobulino pas profesorius p.h.huéreb, d.Comuzzi, 
d.stulgytę.

renGiniai druskininkų savivaLdybės
vieŠoJoJe bibLiotekoJe

liepos 30 d., ketvirtadienį, 18.00 val. 
Literatūrinė-muzikinė popietė Žmogus sutilpo vienaty
skiriama druskininkų ir varėnos krašto kūrėjams 
m.k.Čiurlioniui, v.krėvei, a.maldoniui, a.kalanavičiui
Gražina urbonaitė (aktorė)
dalyvauja: 
dalia sakavičiūtė (altas)
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja). Žr. 27 psl.
Cornelius köhler (smuikas, vokietija). Žr. 23 psl.
inga vyšniauskaitė (fortepijonas). Žr. 63 psl.

nuolat veikiančios leidinių parodos ir kompaktinių 
plokštelių apie m.k.Čiurlionį ir jo kūrybą peržiūra
rengia druskininkų viešoji biblioteka

V.Kudirkos g. 13

Graþina urBonaitë 
– þinoma Lietuvos aktorë, skai
tovë, LR Vyriausybës kultûros ir 
meno, Kalbos premijø laureatë, Just. 
Marcinkevièiaus, E.Mieþelaièio, 
J.Vaièiûnaitës poezijos, A.Zurbos, 
V.Bubnio ir kitø autoriø kûrybos 
interpretatorë apie save sako:

„Jau kelintas de ðimt me tis, kai vis þen giu á sce nà ir sten
g iuos da lytis su Ju mis vi su tuo, kà pa ty riau, su vo kiau, ági jau gra þaus 
ir pras min go. O iki to bu vo vin giuo tas ir siau ras ta ke lis per stu di jø 
au di to ri jas, kny gø pus la pius, tre na þø sa les. Ir kai da bar skai tau sa vo 
pa si rink tas li te ra tû ros pro gra mas, man vis at ro do, kad ga lop vie nà 
kar tà sa ve at pa þin siu, pri ar të siu prie sa væs ir ga lë siu ið tar ti: „Svei ka, 
Gra þi na. Ðtai mes ir su si ti kom!” O su si tik ti sa ve ir su vok ti, kad bent 
ma þa da le ly te pa tei si nai tau skir tà lai kà – man svar biau sia”.
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liepos 5 d., sekmadienį, 16.00 val. 
M.k.Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M.K.Čiurlionio g. 35
eglės valiūtės vitražų Po M.K.Čiurlionio ženklu atidengimas
parodą pristato autorė
parodą rengia m.k.Čiurlionio memorialinis muziejus

eglė valiūtė – dailininkė 
vitražistė, gimė 1953 m. kaune. 1977 m. 
baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. 
nuo 1972 m. sukūrė per 70 vitražų vil-
niuje, klaipėdoje, kupiškyje, Šeduvoje, 
panevėžyje, druskininkuose ir kt., iliustravo 
per 50 knygų ir vadovėlių vaikams Lietuvoje ir Lenkijoje. 

sukūrė vitražus vilniaus vaikų universitetinei ligoni-
nei „Šeima“ (2005), Lietuvių kultūros namuose punske „saulė“ 
(2005), parodinius vitražus „eksperimentai“ (2006), aukštadvario 
regioninio parko administraciniame pastate „aukštadvaris“ (2007), 
„prasišviečiantys“ (2007), „atsispindintys“ (2008) ir kt. 

svarbiausi kūriniai: „Lietuvių liaudies dainos“ kultūros 
centre kupiškyje (1983-1985), „kupiškėnų gyvenimas“ kupiškio 
savivaldybėje (1988), „miestas“ dabar Jad (Jungtinės architektų 
dirbtuvės) vilniuje (1989-1990), panevėžio Šventosios trejybės 
bažnyčioje (1990-1992), m.k.Čiurlionio memorialiniame muzie-
juje (1993). 

dalyvavo daugelyje parodų ir surengė personalines parodas. 
apdovanota Lr vyriausybės kultūros ir meno premija (2004).

E.Valiūtės moto: „Pamatyk rasos lašą ant gėlės žiedo, 
nenubrauk, neprarask atjautos, pastebėk kito skausmą – pasaulis 
toks didelis, o kartu nepaprastai mažytis, nepakartojamai gražus 
ir nenusakomai trapus...“

parodosparodos

E.Valiūtė. Vitražai pagal M.K.Čiurlionio 1904–1905 m. eskizus. 
Diptichas. 1993 m.

liepos 26 d., sekmadienį, 17.30 val. 
v.k.jonyno galerijoje
eugenijaus nalevaikos tapybos darbų parodos Andante 
atidarymas
parodą pristato autorius
parodą rengia m.k.Čiurlionio memorialinis muziejus
Groja jaunieji smuikininkai

eugenijus nalevaika (gimė 1960 m.) – dailininkas, 
kultūros projektų koordinatorius, šiuolaikinės dailės populiarinto-
jas Lietuvoje ir užsienyje, tarptautinių parodų dalyvis, Lietuvos 
dailininkų sąjungos kauno skyriaus pirmininkas (1996–2008), 
Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas (2008–2012). kultūros 
ir meno tarybos prie Lr kultūros ministerijos, m.k.Čiurlionio 
draugijos kauno skyriaus, tarptautinio Lukiškių aikštės paminklo 
sukūrimo konkurso komisijos, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, 
tarptautinės meno asociacijos (iaa) narys.

pagrindinė kūrybos sritis – akvarelė. surengė per 20 
personalinių parodų, dalyvavo per 30 grupinių parodų Lietuvoje, 
Lenkijoje, Latvijoje, baltarusijoje, ispanijoje, kanadoje, Jav, indi-
joje, korėjoje, rusijoje, danijoje, prancūzijoje ir kt. nuo 2006 m. 
periodiškai rengiamų tarptautinių akvarelės bienalių „baltijos tiltai“ 
iniciatorius ir projektų vadovas. už Lietuvos kultūros vertybių 
puoselėjimą bei skleidimą, nuoseklų bei konstruktyvų visuomeninį 
darbą apdovanotas Lr kultūros ministro padėkos raštais, už indėlį 
į vilniaus ir kauno miestų kultūrinį gyvenimą – vilniaus ir kauno 
miestų merų padėkomis. 

E.Nalevaika. Paskutinis veiksmas. 2014 m.

„Tautiškoji dailė turi ypatingai didelę svarbą 
kultūriškame kiekvienos tautos išsilavinime. Ji yra pirmu-
tinis meilės, dailės pamylėjimo apsireiškimas, pirmutinis 
tvėrimo apsireiškimas“.

M.K.Čiurlionis, „Vilniaus žinios“, 
1908 01 30 (02 12) Nr.25

V.K.Jonyno galerija, M.K.Čiurlionio g. 41
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parodosparodos

liepos 27 d., pirmadienį, 9.30 val. 
grand sPa lietuva konferencijų centro salėje neris, 
V.Kudirkos g. 45
m.k.Čiurlionio tapybos darbų faksimilinių kopijų parodos 
pristatymas
parodą rengia m.k.Čiurlionio namai vilniuje
kuratorė milda pleitaitė

„<...> ėjau Čiurlionio pėdomis <...> ir man 
buvo gera eiti. O gal Jums buvo gera kartu su manimi? Kai 
bus sunku, kai jau nebegalėsite ir norėsite į kalnus išeiti, 
nueikite pas Čiurlionį. Jis Jūsų laukia dieną ir naktį, kai 
sausra ir perkūnija, kai blogai ir kai gerai“.

Algimantas Švėgžda

M.K.Čiurlionis. Miestas. 1908 m.

M.K.Čiurlionis. Angelo preliudas. 1909 m.

M.K.Čiurlionis. Bičiulystė. 1906 m.

liepos 27 d., pirmadienį, 19.30 val. 
sPa vilnius Druskininkai konferencijų centre, 
K.Dineikos g. 1
dailininkės salomėjos Jastrumskytės tapybos darbų 
parodos Euklidai atidarymas
parodą globoja ir remia Lietuvos dailininkų sąjunga
pristato prof. antanas andrijauskas ir autorė
Groja jaunieji smuikininkai

saloMėja jastruMskYtė  (g. 1975 m.) – 
humanitarinių mokslų menotyros krypties mokslų daktarė, Lietu-
vos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja, vilniaus dailės 
akademijos lektorė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. stažavo 
Gento universitete ipem (psichoakustikos ir elektroninės muzikos 
institute) belgijoje, didelį darbą atliko paryžiaus bibliotekose. 
paskelbė per 30 mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio spaudoje, 
skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 2012 m. 
apdovanota prano dovydaičio premija už mokslinę veiklą. viena 
iš „estetikos enciklopedijos“ autorių. rengia autorines meno paro-
das Lietuvoje ir užsienyje (Jav, vokietija, suomija, belgija, estija, 
Latvija ir kt.). surengė 17 autorinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, 
dalyvavo 40 grupinių parodų, kuravo 11 meninių projektų. kaip 
menotyrininkė įvairiose galerijose yra recenzavusi apie 280 parodų, 
intensyviai rašo meno kritikos straipsnius Lietuvos ir slovakijos 
spaudoje. rašo ir publikuoja poeziją, esė. 
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parodos

piešinių, rašinių konkursai, viktorina 
m.k.Čiurlionio kūrybos temomis rengiami kartu su 
druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir 
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokykla
konkursų kuratorės: 
Lina Černiauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
ona akstinaitė, m.k.Čiurlionio meno mokyklos direktorė

ugnė bunevičiūtė, 12 m.

liepos 26 d., sekmadienį, 14.30 val. 
Druskininkų M.k.Čiurlionio meno mokykloje, Vytauto g. 23
druskininkų savivaldybės moksleivių piešinių konkurso 
Mano kelias link Čiurlionio laureatų darbų parodos atidarymas
Groja jaunieji smuikininkai

Piešinių (miniatiūrų) konkurso nugalėtojai

vaida Murauskaitė, 11 m., 
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokykla, vyresnioji mokytoja ona akstinaitė;
Deimantė konstantinavičiūtė, 11 m., 
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokykla, vyresnioji mokytoja ona akstinaitė;
urtė rudzytė, 11 m., 
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokykla, vyresnioji mokytoja ona akstinaitė;
Danielius Mačionis, 10 m., 
druskininkų „atgimimo“ mokykla, mokytoja metodininkė rūta mickevičienė;
arnas Milius, 11 m., 
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokykla, mokytoja metodininkė onutė zakarienė;
ugnė bunevičiūtė, 12 m., 
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokykla, mokytoja metodininkė onutė zakarienė;
kamilė baublytė, 15 m., 
druskininkų „atgimimo“ mokykla, mokytoja metodininkė Jūratė kygienė;
narūnas Derus, 13 m., 
druskininkų „atgimimo“ mokykla, mokytoja metodininkė Jūratė kygienė;
viktorija Žilionytė, 13 m., 
Leipalingio pagrindinė mokykla, vyresnioji mokytoja eglė maračinskaitė;
ugnė sinkevičiūtė, 4,5 m., 
druskininkų lopšelis-darželis „bitutė“, mokytoja, vyresnioji auklėtoja danguolė mikalauskienė.
piešinius žiūr. 42-45 psl.

ona akstinaitė 
gimė druskininkuose. 2004 m. 
baigė vilniaus dailės akademiją 
ir įgijo menų magistro laipsnį. 
dirbo druskininkų v.k.Jonyno 
dailės mokykloje (nuo 2008 m. 
– direktore). nuo 2010 metų – 
druskininkų m.k.Čiurlionio 
meno mokyklos direktorė bei 
dailės mokytoja. dėsto tapybą, 
dailės istoriją, vadovauja tekstilės 
specialybės diplomantų baigiamiesiems darbams. yra 
dailininkų grupės 3X narė. dalyvauja parodose Lietu-
voje bei užsienyje, veda autorinius seminarus mokytojams 
įvairiomis  dailės temomis.

piešinių, rašinių konkursai, viktorina 
Mano kelias link Čiurlionio

k o n k u r s a i

Lietuvos  muzikų 
rėmimo fondas drauge su 
druskininkų savivaldybės ad-
ministracijos Švietimo skyrium, 
druskininkų m.k.Čiurlionio 
meno mokykla, siekdamas ska-
tinti jaunimą domėtis iškiliais 
Lietuvos menininkais bei savo 
krašto kultūra, kasmet festi-
valio „druskininkų vasara su 
m.k.Čiurlioniu“ kontekste rengia druskininkų savivaldybės ben-
drojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų moksleivių piešinių 
bei rašinių konkursus skirtus m.k.Čiurlionio kūrybai. Šiemet jau 
13-ąjį kartą vykstančiuose konkursuose dalyvavo per 200 mokinių ir 
vaikų, kurie piešė ir rašė miniatiūras m.k.Čiurlionio kūrybos tema 
„mano kelias link Čiurlionio“.

Jau ketvirti metai piešinių konkurse dalyvauja ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos. Jauniausiems konkurso dalyviams tik 4 metai. 
džiugu, kad jau tokio amžiaus vaikai sužino apie m.k.Čiurlionį ir 
jo kūrybą. tikimės, kad iš šių vaikų išaugs m.k.Čiurlionio kūrybos 
skleidėjai, Lietuvos ir druskininkų vardo garsintojai.

Šiemet antrą kartą pagrindinių mokyklų 5-8 klasių moki-
niai dalyvavo muzikinėje viktorinoje „mano kelias link Čiurlionio“. 
viktorinoje dalyvavo po 4 mokinius iš visų savivaldybės pagrindinių 
mokyklų. Jie atliko muzikinį ir teorinį testus. mokiniai buvo puikiai 
pasiruošę konkursui. nugalėtojai atrinkti tik po dviejų papildomų 
turnyrų. renginyje skambėjo m.k.Čiurlionio meno mokyklos 
mokinių ir mokytojų atliekami m.k.Čiurlionio kūriniai. ne tik 
viktorinos dalyviai, bet ir žiūrovai praturtino savo žinias apie me-
nininko kūrybą ir gyvenimą. 

Lina Černiauskienė

Muzikinės viktorinos nugalėtojai

viltė barysaitė, 6 klasė, 
druskininkų savivaldybės viečiūnų pagrindinė mokykla, 
mokytoja metodininkė vilija mieščionaitienė;
roberta keraitė, 8 klasė, 
druskininkų „saulės“ pagrindinė mokykla, 
vyresnioji mokytoja irena daniušienė;
arina kazakevičiūtė, 6 klasė, 
druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla, 
vyresnioji mokytoja ilona kašinskienė. 

anGeLas (angelo preliudas)
ant aukštos kalvos, kurios šlaitais driekiasi raudonų lyg 

kraujas gėlių juostos, sėdi angelas. Jo gerosios akys užmato toli toli... 
angelėlis labai susimąstęs, matyt, dievulis jam liepė išspręsti sunkų 
uždavinį, susijusį su nusivylusių gyvenimu žmonių minia. Geradaris 
nori, kad kuo daugiau sielų įkvėptų tyro, nepažeisto negandų būties 
oro. Juk tiek dievas, tiek angelai, tiek gyvenimo kelionę pabaigę 
mūsų bočiai nori, jog mes, išmanioji karta, pradėtume tikėti ne kom-
piuteriais ir kitomis naujovėmis, bet stebuklais bei meile, kylančiais 
iš kilnių, taurių širdžių. Gerai pagalvokime: mūsų kelias – ne švelni 
žolė. tai kalnų takas su daugybe uolų. bet jis veda aukštyn, į priekį, 
link saulės, link dievo, link tikrosios gyvenimo prasmės.

Milda janeikaitė, 9 klasė

Deimantė konstantinavičiūtė, 11 m.Akimirka iš viktorinos
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k o n k u r s a i

rašinių (miniatiūrų) konkurso nugalėtojai

elzė svirnelytė, 6 klasė, 
druskininkų „saulės“ pagrindinė mokykla, 
vyresnioji mokytoja vesta dudzinskienė;
ieva stasiulionytė, 8 klasė, 
druskininkų „saulės“ pagrindinė mokykla, 
vyresnioji mokytoja renata Jaskelevičienė;
vilija Motiejūnaitė, 8 klasė, 
druskininkų „saulės“ pagrindinė mokykla, 
vyresnioji mokytoja renata Jaskelevičienė;
Milda janeikaitė, 9 klasė, 
druskininkų savivaldybės viečiūnų pagrindinė mokykla, 
vyresnioji mokytoja sigita muzikevičienė;
greta kvietkauskaitė, 7 klasė, 
druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla, 
vyresnioji mokytoja Laima skripkaitė;
emilija kravčenko, 7 klasė, 
druskininkų „saulės“ pagrindinė mokykla,
vyresnioji mokytoja rasa truskienė;
gertrūda kaubrytė, 7 klasė, 
druskininkų „atgimimo“ mokykla, 
vyresnioji mokytoja rima pakalienė.

pyktis danGuJe
(pagal m.k.Čiurlionio paveikslą perkŪnas)
dangų aptraukė tamsūs debesys. Jie tvyrojo ore 

tarytum tamsaus mėlio bangos jūroje. ką tai galėtų reikšti? 
Juk visą dieną dangus buvo ramus, žydras, vos retkarčiais 
praplaukdavo vienas kitas debesėlis, dangaus vaikas. o dabar 
jis tapo niūriu, tamsiu pikčiurna. netikėta.

staiga atūžė net raudonų debesų. Jie užpildė likusį 
mėlyną dangaus kūną. Įsismarkavo ir kilo audra. debesys 
susipyko ir pradėjo garmėti griaustinis. dangus pradėjo 
svaidytis žaibais, kurie be paliovos spjaudėsi ugniniais savo 
kamuoliais. tai truko, rodos, visą amžinybę. 

pagaliau dangaus pyktis atlėgo... 
greta kvietkauskaitė, 7 klasė

arnas Milius, 11 m.

Danielius Mačionis, 10 m.kamilė baublytė, 15 m.

k o n k u r s a i

miniatiūra pagal m.k.Čiurlionio paveikslą roJus
ankstyvas paukščių čiulbėjimas prikėlė seniai 

įmigusius angelus, kurie sušvito tarsi pranašai, žadinantys 
Gyvenimo džiaugsmą, dovanojantys Gyvenimui lengvumą. 

prabudę angelai sukūrė jūrą. Jūra pakerėjo viską 
aplinkui. Jūros vandenyse nebuvo nei liūdesio, nei skausmo. 
Jūra teikė tik viltį ir begalinį troškimą – gyventi, eiti, kurti, 
mylėti. Jos bangos – tarsi mūsų visų gyvenimas, nepastebimai 
pralekiantis pro šalį. tėkmės nesustabdysi. 

pavargę angelai užmigo. ir susapnavo mūsų visų 
Gyvenimą...

vilija Motiejūnaitė, 8 klasė

miniatiūra pagal m.k.Čiurlionio paveikslą 
karaLių pasaka
ar kas nors Jums pasakojo įstabią pasaką apie du karalius? Ši pasaka 

– kaip ir visos kitos – stebuklinga, bet labiausiai pritrenkia savo grožiu...
kartą gyveno du karaliai – abu akylai sergėjo pasaulį, dovanodavo 

jam ką nors naujo – apšviesdavo neįprastai skaidria šviesa...
tačiau kartą pasaulyje atsirado neįveikiamas priešas, kuris kartu su 

savimi atsinešė neviltį, pyktį, ligas, karus... bet išmintingi ir rūpestingi karaliai 
neleidžia jam įsiviešpatauti – nuolat siunčia žmonėms viltį, tikėjimą, gėrį. 
dar jie dovanoja mums, žmonėms, tikslą – nepabūgti, nesislėpti, stiebtis į 
šviesą, į saulę ir amžiną laimę.

ar kas nors Jums pasakojo įstabią pasaką apie du karalius?..
ieva stasiulionytė, 8 klasė

pasLaptis
(miniatiūra pagal m.k.Čiurlionio paveikslą 
pasLaptis)
vakarėja. viskas aplinkui ruošiasi nakčiai. net vėjas 

kažkur prigulęs užsnūdo. stoviu aš ant ežero kranto ir matau 
kaip tolumoje, kitoje ežero pusėje atsimerkia sutemų gaubia-
mas kalnas. atsimerkia, norėdamas žvilgtelti į paskutinius 
spindulius. Štai imsiu ir nuplauksiu pasižiūrėti į tas akis – 
kalno akis. Gal tas milžinas, paniręs į vandenį, ramiai laukia, 
kol koks smalsuolis atplauks ir tada galės jam papasakoti 
istoriją apie seniai paslėptą lobį, kurią jau kartą papasakojo 
vienam dailininkui.

elzė svirnelytė, 6 klasė

viktorija Žilionytė, 13 m.

narūnas Derus, 13 m.

ugnė sinkevičiūtė, 4,5 m.

vaida Murauskaitė, 11 m.
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uab „draugystės sanatorija“ veiklos kertinis akmuo 
– dėmesys pacientui, pilnavertis jo ištyrimas ir gydymas.

europos sąjungos lėšomis renovuoti visi sanatorijos 
pastatai; 4 * viešbučio „violeta“ kokybiškos paslaugos; centre 
platus spa procedūrų asortimentas; efektyvios septynių dienų 
streso ir viršsvorio mažinimo ir savaitgalio programos; lauko 
baseinas su povandeninio masažo srovėmis, kaskadomis, saulės 
vonių zonomis ir dveji lauko teniso kortai.

sanatorija turi ypač gražias kultūrinio darbo tradicijas. 
Jau antrą dešimtmetį sanatorija remia ir globoja smuikininkų 
meistriškumo mokyklą, čia vyksta tarptautinio menų festivalio 
„druskininkų vasara su m.k.Čiurlioniu“ renginiai.

renGiniai DRAUGySTĖS SANATORIJOJE

rugpjūčio 2 d., sekmadienį, 16.00 val. 
uab „Draugystės sanatorija“ raudonojoje salėje 
Gabrielė sližytė (smuikas, Lietuva, prancūzija)
ye-Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
Cornelius köhler (smuikas, vokietija)
meistriškumo mokyklos smuikininkų ansambliai, 
smuikininkai solistai
koncertmeisterės inga vyšniauskaitė, Jūratė kaminskienė

smuikininkų meistriškumo mokyklos mecenatė ir 
globėja uab „draugystės sanatorija“ direktorė 

vioLeta kaubrienė

Smuikininkų meistriškumo mokyklos uždarymo akimirka. 2012 m.

V.Krėvės g. 7 K.Dineikos g. 1

spa vilnius druskininkai teikia profesionalias bei kokybiškas 
paslaugas. tai gydymo ir poilsio centras: 4* viešbutis, spa centras su min-
eraliniu vandeniu ir 356 rūšių procedūromis, grožio salonas, konferencijų, 
laisvalaikio centrai, restoranas, baras,  parduotuvė – įkurti po vienu stogu. 
Čia kasmet rengiami tarptautinio menų festivalio „druskininkų vasara su 
m.k.Čiurlioniu“ koncertai, parodos, autoriniai kūrybos vakarai.

liepos 27 d., pirmadienį, 
sPa vilnius Druskininkai konferencijų centre 
19.30 val. dailininkės salomėjos Jastrumskytės 
tapybos darbų parodos Euklidai atidarymas. 
Groja jaunieji smuikininkai 
20.00 val. koncertas-spektaklis TIK DĖL JŪSŲ (M.K.Oginskis)
aktorė, režisierė virginija kochanskytė
tarptautinių konkursų laureatai – pianistė Šviesė Čepliauskaitė, 
Giedrė zeicaitė (sopranas), Liudas mikalauskas (bosas)
programoje m.k.oginskio laiškai, memuarų, autobiografijos, 
knygų ,,atsiminimai“, ,,Laiškai apie muziką“ fragmentai, 
romansai ir kūriniai fortepijonui

,,Jei ne tragiškas mano tėvynės ir tautos likimas, 
būčiau tapęs kompozitoriumi“, – artėjant gyvenimo 
saulėlydžiui, karčiai apgailestaudamas yra išsitaręs kom-
pozitorius m.k.oginskis.

kunigaikščiui, įžymiam Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės, abiejų tautų respublikos valstybiniam 
veikėjui, diplomatui, politikui, vienam iš 1794 metų 
sukilimo vadų, rusijos caro aleksandro i slaptajam 
patarėjui, vilniaus universiteto garbės nariui pasaulinę 
šlovę atnešė polonezas ,,atsisveikinimas su tėvyne“. ir 
jau daugiau kaip du šimtus metų per bekraštes įvykių 
erdves keliauja ir smelkiasi į klausytojų širdis tėvynės 
ilgesio melodijos...

režisūrinis sprendimas atspindi XiX amžiuje 
madingo dvaro meno salono nuotaikas – romantiškas, 
emocionalias, žaismingas. scenografija iš detalių 
fragmentiškai kuria dvaro salono atmosferą. kostiumai 
– XiX a. pr. empiro (napoleono laikų) stiliaus, madingi 
tiek paryžiuje, tiek vilniuje, tiek peterburge... 

per kompozitoriaus muzikinę kūrybą, literatūrinį 
palikimą, jo biografijos faktus skleidžiasi fantastiškai įdomi 
kunigaikščio gyvenimo kelionė – jo svajonės, troškimai, 
kovos, sunkūs išbandymai, dramatiški patyrimai, emi-
gracijos skaudi patirtis, gyvenimo apmąstymai...

menininkų įtaigiai kuriama romantiška, 
žaisminga dvaro meno salono atmosfera teatrinėje for-
moje pristatys vieną iš ryškiausių abiejų tautų respublikos 
asmenybių – kunigaikštį m.k.oginskį. 

Gimęs ir savo vaikystę praleidęs Dzūkijos krašte, šeimos bičiulio, 
kunigaikščio Mykolo Oginskio gydytojo Jozefo Markevičiaus padedamas, ketu-
riolikmetis M.K.Čiurlionis atvyko čia iš tolimų Druskininkų gyventi ir mokytis 
kunigaikščio Mykolo Oginskio orkestrinėje dvaro mokykloje. 1889–1893 m. 
Plungėje Mikalojus Konstantinas Čiurlionis grojo fleita simfoniniame orkestre, 
giedojo chore, mokėsi pagrindinių muzikos teorijos dalykų, pradėjo piešti. Čia, 
pastebėjęs ypatingą jaunuolio talentą, kunigaikštis Mykolas Oginskis, kaip 
įžvalgus žmogus ir mecenatas, skatino jį kūrybai, nulėmė jo profesinio ugdymo 
kelią, suteikdamas stipendiją ir tuo pačiu aukšto lygio muzikinio išsilavinimo 
galimybę – studijas Varšuvos ir Leipcigo konservatorijose.

G.Žiobakienė „M.K.Čiurlionis ir Plungė“, 2005, 6 psl.

renGiniai SPA Vilnius Druskininkai
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V.Kudirkos g. 45

grand sPa lietuva konferencijų centro salėje neris 

liepos 27 d., pirmadienį, 
9.30–10.00 val. konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis 
atidarymas
m.k.Čiurlionio tapybos darbų faksimilinių kopijų parodos 
pristatymas. Žr. 40 psl.
10.00–18.00 val. konferencijos pranešimai, diskusija 
M.K.Čiurlionio kūrybos sklaida Lietuvoje ir pasaulyje, 
naujausių leidinių apie m.k.Čiurlionį ir jo kūrybą pristatymas

liepos 28 d., antradienį,
10.00–18.00 val. konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis tęsinys

renGiniai Grand SPA Lietuva

grand sPa lietuva salėje neMunas 

festivaLio pabaiGos ir 
m.k.ČiurLionio Gimtadieniui 
skirtas konCertas
Rengiamas kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru

rugsėjo 22 d., antradienį, 19.00 val. 
kauno miesto simfoninis orkestras
Jovita vaškevičiūtė (mecosopranas)
virgilijus noreika (tenoras)
orkestro vadovas algimantas treikauskas
vyr. dirigentas Constantine orbelian (Jav, armėnija)
diriguoja martynas staškus
programoje populiari klasika, šiuolaikinių kompozitorių kūriniai

MartYnas staŠkus yra daugelio tarptautinių choro 
dirigavimo konkursų laureatas, jo repertuare – per 40 spektaklių. 
ne kartą diriguoti L. van beethoveno, m.ravelio, W.a.mozarto, 
J.brahmso, m.musorgskio, J.haydno, f.mendelssohno-bartholdy 
kūriniai chorui, orkestrui.  parengė keleto nacionalinių veikalų – 
b.kutavičiaus „Lokio“ (taip pat ir šios operos įrašą Cd, išleistą 
2002 m. firmos ondine suomijoje), „ignis et fides“ ir m.urbaičio 
„acid City“ – pasaulines premjeras. Jam diriguojant dainavo 
pasaulinio garso solistai v.noreika, i.milkevičiūtė, v.Juozapaitis, 
v.urmana, e.montvidas, b.maisuradzė, griežė G.kremeris, skam-
bino k.broja, a.paley’us ir kt. yra bendradarbiavęs su garsiais 
režisieriais. parengta nemažai koncertinių programų su Lietuvos ir 
užsienio simfoniniais bei kameriniais orkestrais. Gastroliavo dani-
joje, estijoje, italijoje, Lenkijoje, olandijoje, prancūzijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, taivane, turkijoje, vokietijoje ir kitur.

renGiniai Grand SPA Lietuva

kauno Miesto siMFoninis orkestras išaugo 
iš 1988 m. įkurto kauno kamerinio orkestro, kuriam nuo 2000 m. 
vadovauja algimantas treikauskas. orkestro vyriausiojo dirigento 
pareigas ėjo pavelas bermanas, modestas pitrėnas, imants resnis, 
dabar – Constantine orbelian. 

orkestras – neatsiejama kauno ir šalies kultūrinio 
gyvenimo dalis svarbiausiuose miesto ir šalies festivaliuose. su juo 
bendradarbiauja Lietuvos ir užsienio solistai bei dirigentai, koncer-
tuoja užsienyje (Latvijoje, estijoje, norvegijoje, italijoje, vokietijoje, 
suomijoje, Šveicarijoje ir kt.), rengia koncertinius projektus, temines 
programas, grojo su pasaulio grupėmis ir atlikėjais „The scorpions“, 
„electric Light orchestra“, „smokie“, bonie tyler, Chris norman, 
robert Wells, meggie riley. 

itin reikšmingas bendradarbiavimas su vienu žymiausių 
pasaulio baritonų dmitri hvorostovsky bei dirigentu Constantine 
orbelian. 

d.hvorostovsky pasirinko kmso įrašyti dž.verdžio operą 
„simon boccanegra“ kartu su metropolitan operos solistais barbara 
frittoli, stefano secco ir marco Caria. 

per pastaruosius kūrybinius sezonus pasirodė leidybiniai 
projektai su Lawrence brownlee (tenoras), ildar abdrazakov (bosas). 
Šios kompaktinės plokštelės platinamos visuose kontinentuose, jos 
nominuotos tarptautiniams klasikinės muzikos apdovanojimams, 
„virtuose rossini arias“ – Grammy apdovanojimui.

algiMantas treikauskas – kauno miesto sim-
foninio orkestro vadovas, fleitininkas, pedagogas, pasižymintis 
kaip sumanus, gerai darbą išmanantis kultūros renginių, koncertų 
organizatorius. Jo dėka orkestras tapo vienu iš profesionaliųjų šalies 
muzikinių kolektyvų. kelių dešimtmečių pedagoginio darbo patirtis 
sukaupta dėstant kauno J.Gruodžio konservatorijoje.

Kauno miesto simfoninis orkestras. Centre C.Orbelian, jam iš dešinės A.Treikauskas
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renGiniai Grand SPA Lietuva

virgilijus noreika 
– pirmasis pokario Lietuvos solistas, 
stažavęs milano La scala teatre. 
sukūrė per 40 operos vaidmenų. 
tarp jų – don Choze (Ž. bize 

„karmen“), verteris (Ž. masne „verteris“), edgaras, nemorinas 
(G. donicečio „Lučija di Lamermur“, „meilės eliksyras“), Lenskis 
(p. Čaikovskio „eugenijus oneginas“), otelas, alfredas, herco-
gas (dž. verdžio „otelas“, „traviata“, „rigoletas“), kavaradosis, 
džonsonas, rodolfas (dž. pučinio „toska“, „mergina iš vakarų“, 
„bohema“) ir kt., taip pat skudutis, naglis, Jurgelis, tadas, Julius, 
danyla, rūtenis, kastytis lietuvių kompozitorių operose, dainavo 
238 spektaklius 49-iuose pasaulio šalių teatruose, tarp jų berlyno, 
paryžiaus, buenos airių, Čikagos, maskvos, stokholmo, sofijos, 
belgrado, varšuvos, prahos, talino, rygos ir kituose teatruose. 
sudainavo per 800 solinių koncertų. nuo 1957 m. – Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro solistas, 1975–1991 m. šio 
teatro direktorius, meno vadovas. nuo 1976 m. – Lmta profeso-
rius, išugdęs visą būrį talentingų solistų. yra Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatas, įvertintas Lietuvos, estijos, 
Švedijos aukščiausiais valstybiniais apdovanojimais, jam pripažintas 
estijos muzikos ir teatro akademijos Garbės daktaro vardas.

jovita vaŠkeviČiūtė 
baigė Lmta (prof. s.stonytės kl.), 
2004–2006 m. stažavo profesorių 
v.noreikos ir v.viržonio vadovau-
jamoje Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro (Lnobt) operos studijoje. 2000 m. tapo z.paulausko 
jaunųjų dainininkų konkurso laureate (ii vieta). Lnobt scenoje 
debiutavo 2006 m. ulrikos vaidmeniu (G.verdi „kaukių balius“). 
dainuoja estijos, Latvijos teatruose, klaipėdos muzikiniame teatre.
yra atlikusi L. van beethoveno iX simfonijos, G.mahlerio viii sim-
fonijos „daina apie žemę“, a.honeggero „Žana d‘ark ant laužo“, 
G.verdi, m.duruflé, a.dvořáko „requiem“ mecosoprano partijas. 
Gastroliavo vokietijoje, prancūzijoje, kinijoje, Lenkijoje, rusijoje, 
baltarusijoje ir kt. tarp sukurtų vaidmenų – karmen, amneris, olga, 
auklė, suzuki, mirta (v.klovos „pilėnai“), Šeimininkė (J.Juzeliūno 
„avarija“) ir kt. 2006 m. tapo metų operos viltimi, o debiutas 
p.eötvöso operoje „meilė ir kiti demonai“ (dominga, Lnobt, 
2008) atvėrė kelius į europos scenas. 2010-ųjų pavasarį kompozito-
riaus kvietimu šią partiją atliko kelno operos teatro premjeriniuose 
spektakliuose, o tų pačių metų rudenį – strasbūre.

2009 metais įsikūrusiame „Grand spa Lietuva“ komplekse, 
siekiant padėti svečiams atkurti fizinę organizmo būklę ir sustiprinti  
dvasines jėgas, tęsiamos senosios druskininkų kurorto sveikatinimo 
ir gydymo tradicijos. Čia teikiamos apgyvendinimo, sveikatinimo, 
poilsio ir spa, gydymo paslaugos, organizuojamos vandens ir 
laisvalaikio pramogos, maitinimas, konferencijos ir renginiai. kom-
plekse įsikūrusi viena didžiausių ir moderniausių gydyklų baltijos 
šalyse, ji turi savo mineralinio vandens šaltinį ir siūlo 110 skirtingų 
paslaugų bei specialių medicinos procedūrų. „Grand spa Lietuva“ 
taip pat veikia unikalaus interjero vandens parkas, diagnostikos ir 
odontologijos klinikos, trijų ir keturių žvaigždučių viešbučių kom-
pleksas, konferencijų centras, laisvalaikio pramogų  klubas bei platus 
restoranų ir kavinių tinklas.

renGiniai

Vilniaus al. 7

liepos 30 d., ketvirtadienį, 21.00 val. 
viešbučio „europa royale Druskininkai“ Žiemos sodo salėje
kamerinės muzikos vakaras
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
Cornelius köhler (smuikas, vokietija)
meistriškumo mokyklos smuikininkai
koncertmeisterė inga vyšniauskaitė
dalyvauja druskininkiečiai:
vytenis balevičius (trimitas)
aidas kvetkauskas (akordeonas) 

liepos 31 d., penktadienį, 15.00 val. 
Druskininkų „saulutėje“
smuiko muzikos popietė
meistriškumo mokyklos smuikininkai
koncertmeisterė Jūratė kaminskienė

Šv. Jokūbo g. 22

Best Baltic hotel Druskininkai

Druskininkų „Saulutėje“

Vytauto g. 2

rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 21.00 val. 
viešbučio „best baltic hotel Druskininkai“ salėje 
kamerinės muzikos vakaras
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
erika ieva eriksonaitė (smuikas)
kotryna ugnė daunytė (smuikas)
meistriškumo mokyklos smuikininkai
koncertmeisterės inga vyšniauskaitė, Jūratė kaminskienė

Europa Royale Druskininkai 

vYtenis baleviČius
druskininkų m.k.Čiurlionio meno 

mokyklos ugdytinis. dabar – nacionalinės 
m.k.Čiurlionio menų mokyklos 9 klasės moks-
leivis (mokyt. a.baranauskas). 

aiDas kvetkauskas
druskininkų m.k.Čiur-

lionio meno mokyklos ugdytinis. 
dabar – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos ii kurso studentas 
(prof. e.Gabnio kl.). Groja Lmta 

akordeonininkų orkestre ir ansamblyje. dalyvauja tarptautiniuose 
ir respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose.
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m.k.ČiurLionio studiJų savaitė
 liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

ri Man tas ast raus kas, 
et no mu zi ko lo gas, Lie tu vos mu zi kos 
ir te at ro aka de mi jos do cen tas, hu-
ma ni ta ri nių moks lų (mu zi ko lo gi ja) 
dak ta ras. parengė ir išleido  mokslinių pranešimų rinkinius 
lietuvių ir anglų kalbomis, tarp jų 5 M.K.Čiurlionis ir pasaulis 
(M.K.Čiurlionis and the World). drauge su Lietuvos muzikų 
rėmimo fondu yra  tarptautinės konferencijos „m.k.Čiurlionis 
ir pasaulis“ druskininkuose programos sudarytojas. mokslinių 
interesų sritys: tradicinė apeiginė muzika, etnomuzikologijos 
istorija ir teorija, mokslinio tyrimo metodologija, tradicinės 
kultūros apsauga, muzikos semiotika. 

pasitikdami m.k.Čiurlionio 140-tųjų gimimo metų sukaktį jau 
dvyliktos kasmetinės mokslinės konferencijos „m.k.Čiurlionis ir pasau-
lis“ dalyviai–meno istorikai ir filosofai, etnologai ir muzikologai ketina iš 
nūdienos patirties ir šiuolaikinių tyrimo teorijų bei metodikų perspektyvos 
pagvildenti XX a. pradžios meno ir kultūros idėjų sąšaukų ir mainų bei 
kontekstų įtakos meno procesams temas, tikėtina padėsiančias geriau suvokti 
tuomečius meno paradigmų kaitos procesus ir išryškinsiančias Čiurlionio 
kūrybos inovacijas, genialiai nuspėjusias svarbiausias būsimas meno raidos 
kryptis. 

XX a. pradžia buvo kosmogoninis virsmas, skatinęs permąstyti 
praėjusios epochos pasiekimus ir nubrėžęs ateities kelių žemėlapį. 
neįtikėtina, kokį intensyvų kūrybinį gyvenimą gyveno mūsų genialusis 
menininkas, intuityviai pajutęs savo laikmečio dvasią ir atsidūręs šio pro-
ceso sūkuryje, kaip sugebėjo jame nepasimesti, rasti savąjį kelią, spręsti 
kasdienius buitinius ir tolimos ateities klausimus. kaip jam pavyko savąsias 
idėjas realizuoti, kai regis viską reikėjo padaryti pačiam nuo pat pradžių, 
kai nebuvo jokios meninės infrastruktūros, netgi deramai pasiruošusio 
klausytojo ar žiūrovo? pagaliau, kokį neįkainojamą palikimą mums paliko, 
kuris ir praėjus šimtmečiui nuo jo ankstyvos mirties, nepaliauja stebinti ir 
žavėti čia ir dabar, namuose ir pasaulyje. 

besiplečiančios Čiurlionio kūrybos vertintojų gretos leis 
susipažinti su originaliais čiurlionistikos tyrimų darbais, kurių rezultatai 
garsina Čiurlionio vardą kaip Lietuvoje, taip ir pasaulyje. Greta pripažintų 
Čiurlionio kūrybos ekspertų, tęsiančių prof. vytauto Landsbergio pradėtą 
darbą – profesorių antano andrijausko, Jono bruverio, dariaus kučinsko, 
roko zubovo, rimtauto kašponio, tikiuosi sudomins dr. mildos 
mildažytės-kulikauskienės, fotografo stanislovo Žvirgždo, Lmta docento 
rolando aiduko, vargonininkės ir muzikologės Jūratės Landsbergytės, 
jaunosios kartos meno filosofų dr. salomėjos Jastrumskytės, dr. nidos 
Gaidauskienės, dr. stanislovo mostauskio, etnologo dr. vytauto tumėno, 
vda magistrančių rasos kavaliauskaitės ir ievos kuzminskaitės įžvalgos. 
tarp rečiau į Lietuvą atvykstančių m.k.Čiurlionio kūrybos vertintojų iš 
užsienio šalių šįmet turėsime progą arčiau susipažinti su kanados sas-
katchewano universiteto profesoriumi dr. Walteriu kreyszigu, kuris ketina 
įvertinti m.k.Čiurlionio įnašą į klavyrinės muzikos kanono, fugos, fugetės ir 
choralinės fugos žanrus. romos Šv. Cecilijos muzikos konservatorijos lekto-
rius, kompozitorius, pianistas ir muzikologas dr. daniele buccio pasidalins 
mintimis apie m.k.Čiurlionio muzikos vėlyvojo laikotarpio fragmentus bei 
surengs Čiurlionio ir nūdienos italų kompozitorių fortepijoninės muzikos 
rečitalį, o krokuvos Jogailos universiteto lektorė, meno istorikė ir kritikė 
anna baranowa aptars m.k.Čiurlionio kūrybos idėjų (viena jų – „tarp 
materialaus ir dvasinio pasaulių“) reminiscencijas Janinos kraupe mene. 

pranešimai tradiciškai publikuojami almanache „m.k.Čiurlionis 
ir pasaulis“ / „m.k.Čiurlionis and the World“.

konferencija m.k.ČiurLionis ir pasauLis 
liepos 26 – liepos 29 d.

liepos 26 d., sekmadienį,

16.00 val. M.k.Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M.K.Čiurlionio g. 35  
m.k.Čiurlionio studijų savaitės,
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis, 
smuiko muzikos šventės, 
smuikininkų meistriškumo mokyklos pradžia
pradžios žodis. Liucija stulgienė, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė
kviečiami dalyvauti druskininkų savivaldybės vadovai, tarybos nariai; 
kultūros, Švietimo ir mokslo, aplinkos ministerijų atsakingi darbuotojai; 
Lietuvos ir užsienio šalių svečiai – konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis, 
smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyviai

16.30–17.20 val. Daniele buccio (italija) fortepijono muzikos rečitalis. Žr. 20 psl.
dalyvauja jaunieji smuikininkai

17.30 val. v.k.jonyno galerijoje, M.K.Čiurlionio g. 41
eugenijaus nalevaikos tapybos darbų parodos „andante“ atidarymas. Žr. 39 psl.
Groja jaunieji smuikininkai

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
dalia stulgytė (smuikas, Lietuva, vokietija)
ye–Joo agnes Lee (smuikas, pietų korėja)
algirdas budrys (klarnetas)
bernardas vasiliauskas (vargonai)
Žr. 19 psl.

Konferencijos akimirka. 2014 m.

52 53



m.k.ČiurLionio studiJų savaitė
 liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

II plenarinis posėdis

posėdžio pirmininkas rokas Zubovas, 
profesorius, pianistas, m.k.Čiurlionio namų vilniuje direktorius 

14.30–15.00 val. jūratė landsbergytė, 
Lkti, muzikos krypties meno dr., muzikologė, vargonininkė
Artimos tolumos: M.K.Čiurlionio ir C.G.Jungo tekstų vaizdiniai
15.00–15.30 val. rimtautas kašponis, 
Lmta, profesorius-emeritas, dr., choro dirigentas
M.K.Čiurlionis ir A.J.Greimas: kūrybos universalumas 
15.30–16.00 val. rolandas aidukas, 
Lmta, docentas, choro dirigentas
K.R.Kašponio knyga „Greimas arti ir toli“
16.00–16.30 val. jonas bruveris, 
Lmta, profesorius, dr., muzikologas
M.K.Čiurlionio kūrybos sklaida

16.30–18.00 val. diskusija Čiurlionio kūrybos sklaida 
Lietuvoje ir pasaulyje 
pirmininkas prof. rokas zubovas 

naujausių leidinių apie m.k.Čiurlionį ir jo kūrybą pristatymas 
pristato doc. rimantas astrauskas 

sPa vilnius Druskininkai konferencijų centre, K.Dineikos g. 1
19.30 val. dailininkės salomėjos Jastrumskytės 
tapybos darbų parodos Euklidai atidarymas
Groja jaunieji smuikininkai. Žr. 41 psl. 
20.00 val. koncertas–spektaklis Tik dėl Jūsų (M.K.Oginskis)
kunigaikščiui mykolui kleopui oginskiui 250 
aktorė virginija kochanskytė
pianistė Šviesė Čepliauskaitė 
Giedrė zeicaitė (sopranas)
Liudas mikalauskas (bosas)
Žr. 47 psl.

21.30 val. restorane „Forto dvaras“, M.K.Čiurlionio g. 55
konferencijos dalyvių vakaro diskusijos

liepos 27 d., pirmadienį,

grand sPa lietuva konferencijų centro salėje Neris 
V.Kudirkos g. 45

9.30–10.00 val. konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis atidarymas
liucija stulgienė, Lmrf direktorė. pradžios žodis
linas urmanavičius, druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas. 
sveikinimo žodis Nauji Druskininkų raidos puslapiai. 

m.k. Čiurlionio tapybos darbų faksimilinių kopijų parodos 
pristatymas. parodos kuratorė milda pleitaitė

I plenarinis posėdis 

posėdžio pirmininkas rimantas astrauskas, 
Lmta, docentas, dr., muzikologas 

10.00–10.30 val. gintaras Dumčius, 
druskininkų miesto muziejaus direktorius 
XIX a. II pusės Druskininkų kultūra
10.30–11.00 val. stanislovas Žvirgždas, 
fotomenininkas, Lietuvos kultūros tarybos narys
Čiurlionis-fotografas
11.00–11.30 val. Milda Mildažytė-kulikauskienė, 
dr., m.k.Čiurlionio nacionalinio muziejaus bendradarbė, 
menotyrininkė
M.K.Čiurlionio grafikos tyrimai
11.30–12.00 val. Darius kučinskas, 
ktu, profesorius, dr., muzikologas
M.K.Čiurlionio vėlyvojo laikotarpio simfoninė kūryba
12.00–12.30 val. Walter kreyszig, 
kanados saskatchewano universiteto profesorius, dr. 
„Aš visas pasinėriau į kontrapunktą“: M.K.Čiurlionio įnašas 
į klavyrinės muzikos kanono, fugos, fugetės ir choralinės fugos žanrus

konferencija m.k.ČiurLionis ir pasauLis 
liepos 26 – liepos 29 d.

liepos 28 d., antradienį, 

grand sPa lietuva konferencijų centro salėje Neris 
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis tęsinys

III plenarinis posėdis

posėdžio pirmininkas Darius kučinskas
ktu, profesorius, dr., muzikologas

10.00–10.30 val. ieva kuzminskaitė, 
vda, magistrantė
Ankstyvoji Čiurlionio kūryba fin de siècle dekadentizmo 
ir teosofijos idėjų aplinkoje
10.30–11.00 val. nida gaidauskienė, 
Lkti, dr., meno filosofė 
Ankstyvojo modernizmo idėjų aktualizacija 
Mikalojaus Konstantino ir Sofijos Čiurlionių kūryboje 
11.00–11.30 val. antanas andrijauskas, 
Lkti, akademikas, profesorius. habil. dr., meno filosofas 
Kompozicijos ir muzikalios formų architektonikos 
santykių problema Čiurlionio tapyboje
11.30–12.00 val. rokas Zubovas, 
profesorius, pianistas, m.k.Čiurlionio namų vilniuje direktorius 
Čiurlionio simfoninė poema „Pasaulio sutvėrimas“
12.00–12.30 val. Daniele buccio, 
romos Šv. Cecilijos muzikos konservatorija, 
lektorius, dr., kompozitorius, pianistas
Keletas minčių apie M.K.Čiurlionio muzikos vėlyvojo laikotarpio 
fragmentus

Darius kuČinskas, 
humanitarinių mokslų daktaras (2002), 
kauno technologijos universiteto profe-
sorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos, 
Lietuvos kompozitorių sąjungos, 
tarptautinės  muzikos bibliotekų 
asociacijos, automatinės muzikos 
kolekcionierių asociacijos narys, tarp-
tautinio muzikos reikšmės projekto 
dalyvis. baigė Lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją, dirbo nacionaliniame 
m.k.Čiurlionio dailės muziejuje (1990–2002). išleido monografiją 
„m.k.Čiurlionio fortepijoninės muzikos tekstas (genezės aspektas)“ 
ir parengė „Chronologinį m.k.Čiurlionio muzikos katalogą“. 
paskelbė mokslinių straipsnių (20), skaitė pranešimų tarptautinėse 
konferencijose (per 30) Lietuvoje ir užsienyje. moksliniai intere-
sai: muzikos tekstologija, muzikos semiotika, notacija ir muzikos 
leidybos technologijos, menų sintezės problematika, daugiausia  
analizuoja m.k.Čiurlionio kūrybą.

Walter kreYsZig yra 
kanados saskatchewano universiteto 
muzikos katedros muzikologijos 
profesorius, to paties universite-
to istorijos katedros klasikinės, 
viduramžių ir renesanso programų 
vadovas bei edukacinių fondų 
padalinio asocijuotas narys, vienos 
universiteto kanados studijų centro 
mokslinio komiteto narys (nuo 1998), kembridžo tarptautinio 
biografijų centro generalinio direktoriaus pavaduotojas (nuo 2001) 
bei amerikos biografijų centro raleigho mieste, Šiaurės karolinoje, 
narys. taip pat yra monografijų apie Xiv–Xv amžių anonimų 
kompozicijas (anonymous Compositions from the Late fourteenth 
and early fifteenth Centuries. vienna and stuttgart: braumüller 
universitäts-verlagsbuchhandlung, 1984), Granchino Gaffurio 
muzikos teoriją (franchino Gaffurio: The Theory of music. new 
haven, Connecticut and London; yale university press, 1993), 
daugelio straipsnių mokslo žurnaluose apie XiX ir XX a. muziką, 
ypač antrąją vienos klasikų mokyklą ir kanados muziką autorius. už 
ypatingus pedagogikos nuopelnus yra išrinktas tarptautinės aukso 
rakto bendruomenės (Golden key society) Garbės nariu. Konferencijos akimirka. 2013 m.
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antanas anDrijauskas, 
akademikas, Lietuvos kultūros tyrimų insti-
tuto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus 
vadovas, vda profesorius, habilituotas 
daktaras, Lietuvos estetikų asociacijos pre-
zidentas. 1973 m. maskvos valstybiniame 
m.Lomonosovo universitete baigė filosofijos 
studijas, apgynė filosofijos daktaro ir habili-
tuoto daktaro disertacijas. stažavo paryžius-i 
(sorbonne) universitete ir Collège de france 
paryžiuje. paskelbė 16 monografijų, 47 

studijas ir per 650 mokslo straipsnių įvairiomis kalbomis, sudarė 
30 knygų. už mokslo darbų ciklą „Lyginamieji kultūros filosofijos, 
estetikos ir meno tyrinėjimai“ apdovanotas Lietuvos mokslo ir 
kitomis premijomis.

m.k.ČiurLioniostudiJų savaitė
 liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

liepos 28 d., antradienį, 

grand sPa lietuva konferencijų centro salėje Neris 
konferencijos m.k.Čiurlionis ir pasaulis tęsinys

IV plenarinis posėdis

posėdžio pirmininkas prof. antanas andrijauskas
Lkti, akademikas, profesorius. habil. dr., meno filosofas 

14.30–15.00 val. stasys Mostauskis, 
Lkti, doc. dr, meno filosofas, dailininkas
Perspektyvos problema Čiurlionio tapyboje 
15.00–15.30 val. salomėja jastrumskytė, 
Lkti, dr., menotyrininkė, dailininkė
Asketiškieji M.K. Čiurlionio tapybos aspektai ir japonų wabi estetikos 
kategorijos prasmių laukas
15.30-16.00 val. anna baranowa, 
krokuvos Jogailos universitetas, lektorė, meno istorikė, kritikė 
Janinos Kraupe menas – tarp materialaus ir dvasinio pasaulių
16.00–16.30 val. vytautas tumėnas, 
Lietuvos istorijos institutas, dr., etnologas
Sakralinės geometrijos ir liaudies ornamentikos archetipų raiška 
Čiurlionio dailės kūrinių kompozicijoje
16.30–17.00 val. rasa kavaliauskaitė, 
vda, magistrantė
Čiurlionio pėdsakai Truikio kūryboje: dvi vaizdinių muzikalumo 
koncepcijos

20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje, M.K.Čiurlionio g. 59
smuiko muzikos koncertas
dalia stulgytė (smuikas, Lietuva, vokietija)
dalyvauja 
Gabrielė sližytė (smuikas, Lietuva, prancūzija)
Cornelius köhler (smuikas, vokietija)
yves schmalenberg (fagotas, vokietija)
aleksandras vizbaras (fortepijonas)
Žr. 22–23 psl.

a n n a  b a r a n ova ,  l e n k ų 
menotyrininkė ir meno kritikė gimė dobro-
mile, ukrainoje. svarbiausios jos interesų sritys 
– XiX ir XX amžių meno istorija ir teorija, 
meno utopijų problemos, menų atitikmenys ir 
meno bei menininko vieta visuomenėje. Šiais 
klausimais parašė per tris šimtus mokslinių 
straipsnių, apžvalgų, esė, parengė interviu. 
mokslinė veikla siejasi su krokuvos Jogailos 
universiteto menotyros institutu, dėsto meno 
kritiką krokuvos dailiųjų menų akademijoje. 

yra per trisdešimties nacionalinių ir tarptautinių konferencijų dalyvė, 
daugelio parodų kuratorė, Lenkijos menotyrininkų asociacijos (nuo 
2003), jos krokuvos skyriaus tarybos ir tarptautinės meno kritikų 
asociacijos aiCa narė. už nuopelnus Lenkijos kultūrai apdovanota 
specialiu kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos prizu (2010) 
bei aukso kryžiumi (2014). Gyvena krokuvoje.

konferencija m.k.ČiurLionis ir pasauLis 
liepos 26 – liepos 29 d.

liepos 29 d., trečiadienį,
programa Čiurlionio kelias
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis ir smuikininkų 
meistriškumo mokyklos dalyviai, svečiai lanko m.k.Čiurlionio 
pamėgtas vietas
10.00 val. susitikimas–popietė antano Česnulio skulptūrų ir 
poilsio parke naujasodėje 
vadovai: dailėtyrininkas adelbertas nedzelskis, 
tautodailininkas antanas Česnulis

aDelbertas neDZelskis 
gimė rietave, mokėsi telšių taikomosios 
dailės mokykloje, studijavo vilniaus 
dailės institute dailės istorijos ir teorijos 
fakultetuose. nuo 1965 metų daly-
vauja parodose (medžio darbai, tapyba, 
akvarelė, pastelė, kompiuterinė grafika). 
yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 
Jo darbų yra įsigiję Lietuvos muziejai, įvairių šalių kolekcininkai ir 
privatūs asmenys.

1964–1997 m. m.k.Čiurlionio 
memorialinio muziejaus direktorius. 
1999–2000 m. druskininkų miesto 
muziejaus direktorius. daug metų skai-
to paskaitas čiurlioniškomis temomis, 
dalijasi savo pastebėjimais, nuolatinis 
tarptautinių festivalių „druskininkų 
vasara su m.k.Čiurlioniu“ ir „muzika 
be sienų“ dalyvis. 

druskininkų Garbės pilietis.
2 0 1 5  m .  i š l e i d o  k n y g ą 

„m.k.Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje 1964–1997”. 

antanas Česnulis vienas ryškiausių dzūkijos 
skulptorių, Lietuvos tautodailės sąjungos ir Lietuvos tautodailės 
kūrėjų asociacijos narys, druskininkų garbės pilietis. Jo 
sodyboje esantys medžio drožiniai ar kompozicijos – tik dalis 
kūrybos per 30 metų. kieme stovi paties šeimininko suręstas 
vėjo malūnas, kurio keturiuose aukštuose išdėstyta drožinių 
ekspozicija. už malūno – parkas, savo grožiu stebinantis ne 
vieną lankytoją. visi drožėjo darbai yra unikalūs, skirtingi, gyvy-
bingi: skulptūros, stogastulpiai, koplytstulpiai stovi įvairiose 
Lietuvos vietose, užsienyje. kūriniai eksponuoti vokietijoje, 
vengrijoje, armėnijoje, indijoje, Graikijoje, prancūzijoje, rusi-
joje, Latvijoje, Lenkijoje. Jis apdovanotas bronzos, aukso ir 
sidabro medaliais Liaudies ūkio pasiekimų parodoje maskvoje, 
yra Lietuvos valstybinės (1986 m.) ir kultūros ministerijos 
premijų laureatas (1998 m.).
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m.k.ČiurLionio studiJų savaitė
 liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

Miško muziejus „Girios aidas“. M.K.Čiurlionio g. 102

liepos 29 d., trečiadienį, 

14.00 val. Mokymo ir informacijos centro 
Miško muziejuje „girios aidas“
diskusija Čiurlionį supusios Druskininkų gamtos paskatos 
meninei pasaulėjautai ir kūrybai
vedėja etnologė Gražina kadžytė
pranešėjai:
menotyrininkas adelbertas nedzelskis,
gamtosaugininkai dr. algirdas valavičius, 
dr. antanas Lankelis, 
muzikologas vaclovas Juodpusis,
tautodailininkas, medžio drožėjas antanas Česnulis
dalyvauja konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis svečiai, 
gamtosaugininkai, aplinkos ministerijos ir druskininkų 
savivaldybės specialistai, miškininkai
Groja jaunieji smuikininkai 

graŽina kaDŽYtė – etnologė, tautosakininkė, 
žurnalistė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunes-
nioji mokslo darbuotoja, vpu socialinės komunikacijos insti-
tuto dėstytoja asistentė, Lietuvos radijo laidų vedėja. etnokultūros 
renginių vedėjos, konsultantės, ekspertės veiklą pradėjo folkloro 
festivaliuose „skamba, skamba kankliai“, „ant marių krantelio“, 
„baltica“ ir kt. 

išleido knygas: „volgos vanduo „Lietuvių tvenkiny“ 
(1995), „ant amžinybės slenksčio“ (su i.Lukoševičiene, 1996), 
„nebūsiu „Žmogus iš niekur“ (2000), „su dievu – darban, su 
velniu – smuklėn“ (2000), „malkavos beržyno šviesa“ (2004), 
„utenos krašto tautosaka“ (su r.Garsonu, 2004), rengia tauto-
sakos šaltinių publikacijas įvairių vietovių monografijoms. rašo 
scenarijus televizijos tradicinės kultūros laidoms, konsultuoja ir 
ekspertuoja įvairius projektus. Lietuvos radijo laidos aukštaičių 
tarme „aukštaičių deimančiukai“ ir radijo viktorinos „o tai tau“ 
autorė ir vedėja. dzūkija, druskininkų kraštas puikiai pažintas 
per ekspedicijas, viešnages pas geriausius tautosakos pateikėjus, 
kurių čia itin gausu, etnokultūrinėse jaunimo stovyklose ir kituose 
renginiuose. pastaruoju metu pagal Lietuvių tautosakos archyvo 
medžiagą yra parengusi dzūkiškos tautosakos publikaciją knygai – 
v.Češkevičius „iš tikrovės ir iš pasakų“, toliau studijuoja šio krašto 
turtingą etnokultūrinį paveldą.

m.k.ČiurLionio studiJų savaitė
liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

antanas lankelis. „baigęs 
Žemės ūkio akademiją, darbavausi daina-
vos Girių krašte. miškas – pasakiškai 
sudėtinga gamtinė harmonija, todėl tęsiau 
jo pažinimo paslaptis ma Geografijos in-
stitute, rezultatas – daktaro disertacija apie 
dainavos šilų, Čepkelių aukštapelkės ir 
vandens gamtines sąsajas. tuometinio Gam-
tos apsaugos komiteto pavedimu pradėjau 
ruošti planinę – inventorinę medžiagą 
planuojamam kurti dzūkijos nacionali-

niam parkui. nuo to laiko ir užsimezgė glaudus ryšys su kauno, 
vilniaus aukštųjų mokyklų menų fakultetų studentais. Jau „Girios 
aide“ ryšys tarp pušų ošimo, tautodailininkų kaltų stuksenimo ir 
fleitos melodijos, kurią taip mėgo m.k.Čiurlionis, nusidriekė iki 
prasmingo Lietuvos muzikų rėmimo fondo suburto tarptautinio 
menų festivalio...“

algirDas valaviČius – 
miškininkas, mokslininkas, gamtosau-
gininkas, druskininkų garbės pilietis 
(2004), 1992–2003 m. – miško namų 
„Girios aidas“ direktorius, Lietuvos 
nusipelnęs išradėjas (1972). miško mu-
ziejuje „Girios aidas“ surengė 120 profesinių 
miškininkystės, gamtosaugos, tautodailės ir 
kt. parodų. Jo iniciatyva po 1992 m. gaisro 
vėl suprojektuotas ir per 2 metus atstatytas 
miško muziejus. dalyvavo druskininkuose 

kuriant saulės taką ir m.k.Čiurlionio kelią (nuo varėnos link 
druskininkų). Įvairių apželdinimo, parkų planavimo ir įrengimo 
projektų autorius bei konsultantas, aktyvus atgimimo sąjūdžio 
dalyvis druskininkuose, dalyvavęs ginant televizijos bokštą vilniuje, 
Lietuvos miškininkų sąjungos garbės narys. 

va c l o va s  j u o D P u s i s , 
muzikologas, festivalio koncertų vedėjas yra 
Lietuvos kompozitorių sąjungos, Lietuvos 
muzikų sąjungos, Lietuvos reformacijos 
istorijos ir kultūros draugijos, Žemaičių 
kultūros draugijos narys. baigė Lmta (prof. 
k.Griauzdės muzikos teorijos kl.). dirbo ma 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosa-
kos sektoriuje, Lietuvos radijo, tv, savaitraščio 
„kalba vilnius“ muzikos redakcijose, laikraščio 
„muzikos barai“ vyriausiuoju redaktoriumi, 1986-2001 m. kultūros 
ministerijoje – vyriausiuoju muzikos specialistu. monografijų, 
straipsnių enciklopedijose autorius, vokalinės ir instrumentinės 
muzikos rinkinių sudarytojas. parengė 25 kasmetinius „muzikos 
kalendorius“. užrašė per 4000 lietuvių liaudies dainų. 10 metų rengė 
ir vedė kassavaitines radijo laidas „muzikinės sukaktys“, „tautiečių 
balsai“, domisi lietuvių išeivių muzikine veikla. už nuopelnus 
Lietuvai apdovanotas Ldk Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu 
(1998) ir Ldk Gedimino ordino riterio kryžiumi (2009), tmid 
Garbės aukso ženklu „už nuopelnus“ (2008), kultūros ministerijos 
publicistikos premija (2008), i laipsnio medaliu „už nuopelnus 
vilniui ir tautai“ (2013). nuo 2003 m. Lmrf stasio vainiūno 
namų vadovas.
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kartu su sąjūdžiu į šį ansamblį susibūrė kapčiamiesčio 
miškininkai, mokyklos žmonės bei jų šeimų nariai, kurie dainuoja 
autentiškas apylinkės dainas, pasakotojai pasakoja senolių prisimin-
tus nutikimus. ansamblis koncertavo įvairiuose apylinkės, rajono, 
apskrities bei respublikiniuose renginiuose, šventėse, festivaliuose 
„pasienio fiestoje“, Č.sasnausko chorų festivalyje, Ldk valdovų 
rūmuose, pasaulio lietuvių dainų, Lenkijos lietuvių šventėse, daly-
vavo filmuose „po savo stogu“, „mūsų miesteliai“. Jo dainas transliavo 
Lietuvos ir Lenkijos respublikos bialystoko radijas. dažna viešnia 
ansamblio kolektyve yra kraštietė liaudies dainininkė veronika 
povilionienė.

liepos 29 d., trečiadienį, 

15.00 val. Miško muziejaus „girios aidas“ kiemelyje
tautinės muzikos popietė 
skiriama etnografinių regionų metams
kapčiamiesčio miškininkų ir mokytojų folklorinis ansamblis 
atGaiva
vadovė birutė stacevičienė

20.00 val. M.k.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
fortepijono muzikos koncertas Čiurlionis. Pasaulio sutvėrimas 
rokas zubovas 
dalyvauja jaunieji smuikininkai
Žr. 21 psl.

 birutė staceviČienė 
kapčiamiesčio vidurinėje mokykloje, 
dėstydama lietuvių kalbą ir literatūrą 
bei etnokultūrą, stengėsi ugdyti bendrą 
supratimą apie regioną, apylinkę, jos 
žmones, jų gyvenimo būdą, papročius, 
tradicijas, formuoti pagarbą, meilę savo 
kraštui, namams. su mokyklos etnografais 
rinko ir tyrė kraštotyrinę medžiagą, kurią 
sudėjo į knygą „pasakoja kapčiamiesčio 
kvajynų žmonės“. prieš 25 metus su vyru 

vytautu subūrė miškininkų ir mokyklos folkloro ansamblį, o išėjusi 
į pensiją, kartu su vyru įkūrė asmeninį miškininkų informacinį 
namelį–muziejų.

m.k.ČiurLionio studiJų savaitė
 liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

kapčiamiesčio miškininkų ir mokytojų folklorinis ansamblis atgaiva

smuikininkų meistriŠkumo mokykLa
liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

dvidešimtąjį kartą jus visus sukviečia smuikininkų 
meistriškumo mokykla. turite retą galimybę visą 
savaitę kartu su ryškiausiomis šios srities kūrėjomis 

– drezdeno simfoninio orkestro koncertmeistere profesore dalia 
stulgyte ir nacionalinės m.k.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja 
eksperte Gintvile vitėnaite – tobulintis, dalytis patirtimi, aptarti 
smuiko įvaldymo ir muzikos interpretavimo naujoves, dalyvauti 
atvirose pamokose ir koncertuose. 

ypač šiltai noriu pasveikinti mūsų svečius, atvykusius 
iš prancūzijos, vokietijos ir pietų korėjos. Linkiu, kad patirtis ir 
pamokos, kurias išmoksite smuikininkų meistriškumo mokykloje, 
būtų įsimintina ir naudinga Jūsų kūrybinio kelio atkarpa, o įspūdžiai 
iš Lietuvos – geri ir malonūs.

kūrybinės sėkmės visiems jauniesiems smuikininkams, jų 
mokytojams, organizatoriams, o klausytojams – įspūdingų, ilgam 
įsimenančių koncertų.

Dainius nuMgauDis
Švietimo  ir mokslo ministerijos kancleris
smuikininkų meistriškumo mokyklos globėjas

 dvidešimtąjį kartą druskininkų m.k.Čiurlionio meno 
mokykloje liepos 26 – rugpjūčio 2 dienomis veiks smuikininkų 
meistriškumo mokykla, į kurią atvyks per 20 jaunųjų smuikininkų 
iš Lietuvos, prancūzijos, pietų korėjos, vokietijos. Čia jie tobulins 
savo meistriškumą patyrusių smuiko pedagogų pamokose, dalin-
sis patirtimi, koncertuos, dalyvaus festivalio „druskininkų vasara 
su m.k.Čiurlioniu“ renginiuose.
 per 19 metų druskininkų smuikininkų meistriškumo 
mokyklose dalyvavo per 500 jaunųjų smuikininkų ir jų pedagogų. 
meistriškumo mokykloms vadovavo profesoriai d.pomerancaitė 
(Jav), i.mazurkevič (Jav), J.Švolkovskis (Latvija), p.munteanu 
(vokietija), a.melnikov (rusija), k.kalinauskaitė, p.kunca (Lie-
tuva), kammervirtuosin d.stulgytė-schmalenberg (vokietija); 
docentai u.Jagėlaitė, m.Švėgžda von bekker; mokytojos ekspertės 
b.vasiliauskaitė-Šmidtienė, G.vitėnaitė, n.prascevičienė. 

Jiems talkino pianistai a.banaitytė, a.vizbaras, i.vyš-
niauskaitė, J.kaminskienė. meistriškumo mokyklos smuikininkai, 
jų ansamb-liai gražiausiose druskininkų salėse, lauko erdvėse, 
druskininkų ir Liškiavos bažnyčiose kasmet surengia per 15 
koncertų. 
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smuikininkų meistriŠkumo mokykLa 
liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

Lietuvos muzikų rėmimo fondą ir 
druskininkų m.k.Čiurlionio meno 
mokyklą sieja gražios ir prasmingos 
bendradarbiavimo tradicijos. meno 
mokykloje jau 20 metų rengiama 
smuikininkų meistriškumo mokykla.

Druskininkų M.k.Čiurlionio meno mokykloje

liepos 26 d., sekmadienį, 14.30 val. 
druskininkų savivaldybės moksleivių piešinių konkurso 
Mano kelias link Čiurlionio laureatų darbų parodos atidarymas
Žr. 42 psl.

rugpjūčio 1 d., šeštadienį,  14.00 val. 
Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas

rugpjūčio 2 d., sekmadienį, 12.00 val. 
smuiko muzikos Šventės ir smuikininkų 
meistriŠkumo mokykLos pabaigos koncertas
meistriškumo mokyklos smuikininkai
Žr. 46 psl.

festivaLio pabaiGos ir m.k.ČiurLionio 
Gimtadieniui skirti renGiniai
rugsėjo 22 d., antradienį, 14.00 val. 
druskininkų moksleivių piešinių konkurso 
„mano kelias link Čiurlionio“ nugalėtojų darbų paroda
druskininkų moksleivių piešinių, rašinių, 
muzikos viktorinos m.k.Čiurlionio kūrybos temomis 
nugalėtojų apdovanojimas
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokyklos 
moksleivių ir mokytojų parengtas koncertas

Vytauto g. 23

druskininkų mikalojaus konstantino Čiurlionio meno 
mokykla – įvairiapusiško meninio ugdymo lanksti, atvira 
naujovėms mokykla, puoselėjanti mokytojų ir mokinių gerus san-
tykius, kūrybingumą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius 
gebėjimus ir siekius, padedanti kiekvienam mokyklos mokiniui 
atskleisti jo prigimtines galias ir įgimtus gebėjimus bei sudaryti 
sąlygas jam atsiskleisti pasirinktoje meninės veiklos srityje, gebanti 
konkuruoti su kitomis mokyklomis bei garsinanti druskininkus 
Lietuvoje ir už jos ribų. mokykloje vykdomos formalųjį švietimą 
papildančios ugdymo programos (muzikos, dailės, choreografijos, 
dramos (teatro) ir neformaliojo švietimo programos (muzika, dailė).

vadovaujami patyrusių mokytojų, mokiniai pasiekia puikių 
rezultatų miesto, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose, festi-
valiuose. mokyklos kultūrinė veikla teikiama vietos bendruomenei 
pasižymi įvairove. tai kultūriniai renginiai, koncertai, parodos, 
tradicijų puoselėjimas. mokyklos koncertų salėje nuolatos vyksta 
mokinių, mokytojų, profesionalių atlikėjų koncertai, muzikiniai 
vakarai, meistriškumo pamokėlės, parodos, akcijos, edukacinės 
pamokos, susitikimai ir kiti renginiai. 

mokykla garsi savo pasiekimais, išugdžiusi ne vieną meni-
ninką, kultūros veikėją. tai Guoda Gedvilaitė, kasparas uinskas, 
Gedvidas Lazauskas, Lionia binderis, algis uždavinys, Jurga 
Januškevičiūtė (Žiugždienė), rolandas kiaulevičius ir kt.

bai gu si nacionalinę m.k.Čiur-
lio nio me nų mo kyk lą, stu di ja vo mask vos 
p.Čai kov skio kon ser va to ri jos prof. b.be len-
kio kla sėje. nuo 1979 m. dir ba na cio na li nėje 
m.k.Čiur lio nio me nų mo kyk lo je. be pe da-
go gi nio dar bo, gro jo Lie tu vos na cio na li nės 
fil har mo ni jos ren gia muo se kon cer tuo se, 
ra di ju je ir te le vi zi jo je, ben dra dar bia vo su 
Lie tu vos kom po zi to rių sąjun ga, at lik o lie tu-
vių kom po zi to rių nau jai pa ra šy tus kū ri nius.  
1982–1989 m. gro jo Lie tu vos ka me ri nia me 

or kest re, su ku riuo kon cer ta vo Lietuvoje ir dau ge ly je užsienio ša-
lių. yra pa ruošu si ne vie ną na cio na li nių ir tarp tau ti nių kon kur sų 
lau re a tą. Jos mo ki niai tarp tau ti niuo se J.ko cia no, a.Gla zu no vo, 
b.dva rio no kon kur suo se yra pel nę lau re a tų bei di plo man tų var dus. 

mokykLos
konCertmeisterė

inga vYŠniauskaitė

 Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos meno aspirantė (prof. 
v.vitaitės fortepijono, prof. i.armo-
nienės koncertmeisterio kl.) 2004–
2005 m. pagal erasmus programą 
studijavo zalcburgo Mozarteum uni-

versitete (prof. C.tanskio kl.). dalyvavo daugelyje tarptautinių 
konkursų, kuriuose pelnė laureatės vardą. 2007 m. laimėjo 
diplomą tarptautiniame m.k.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkurse. kaip koncertmeisterė, daugelį atlikėjų lydi į tarptau-
tinius konkursus, nuolat rengia koncertus. 2009 m. apdovanota 
tarptautinio smuikininkų konkurso vokietijoje specialiuoju 
prizu. 2010-2012-2014 m. akompanavo tarptautiniame pianistų 
konkurse (nordic piano Competition) malmėje (Švedija). Šiuo 
metu yra nacionalinės m.k.Čiurlionio menų mokyklos 1-5 klasių 
metodinės grupės pirmininkė ir Lmta koncertmeisterė.

mokykLos pedaGoGė
mokytoja ekspertė

gintvilė vitėnaitė

smuikininkų meistriŠkumo mokykLa 
liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

mokykLos pedaGoGė 
profesorė Dalia stulgYtė. Žr. 22 psl.

mokykLos 
konCertmeisterė 

jūratė kaMinskiene 

mokėsi Šiaulių sauliaus son-
deckio konservatorijoje pas dėstytoją 
o.Šelmuk, Lmta studijavo prof. 
s.okruško fortepijono ir r.biveinienės 
koncertmeisterio klasėse. 1997 m., bai-
gusi magistro studijas, įgijo pedagogo ir 

koncertmeisterio specialybes. nuo 2000 m. dirba nacionalinėje 
m.k.Čiurlionio menų mokykloje. su jaunaisiais atlikėjais daly-
vauja įvairiuose respublikiniuose (balio dvariono, sauliaus son-
deckio, Juozo pakalnio, algirdo budrio, Liutauro vėbros, beatričės 
Grincevičiūtės, raimundo katiliaus, Jono aleksos),  tarptautiniuose 
(sankt peterburge, Liuksemburge, Lenkijoje) konkursuose, festiva-
liuose, koncertuose, meistriškumo kursuose. su mokyklos mokiniais 
koncertavo vokietijoje, Liuksemburge, prancūzijoje. Jau trečią 
kartą talkina jauniesiems smuikininkams meistriškumo mokykloje 
druskininkuose.

Smuikininkų meistriškumo mokyklos uždarymo akimirka. 2011 m.
Pirmoje eilėje centre 2006, 2011, 2014, 2015 m. pedagogė D.Stulgytė
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FESTIVALIo oRGANIzAToRIAI

Festivalio koncepciją kūrė
Liucija stulgienė, fondo direktorė
Liucija armonaitė, kultūrologė
vaclovas Juodpusis, muzikologas
Festivalį parengė ir vykdo
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
bendrija atGaiva
Festivalio programą sudarė ir leidinį parengė
Genovaitė Šaltenienė, festivalio vadovė
Festivalio koordinatorės
eglė ugianskienė, fondo direktorės pavaduotoja
rima viniarskaitė, druskininkų kultūros centro direktorė
konsultavo 
muzikologas vaclovas Juodpusis 
Festivalio reklama rūpinasi
irta Šimkienė, fondo programų vadovė
Festivalio leidinius maketavo
stasė Garšvaitė, fondo vadybininkė
Finansus tvarko
Laima Jurgelevičiutė

Leidinyje panaudotos m.k.Čiurlionio paveikslų reprodukcijos, 
nuotraukos iš leidinių apie druskininkus, Lmrf archyvo, 
v.Juodpusio, a.Lankelio, v.Laukaitienės, k.platonovienės, 
v.valentukevičiaus darbai
viršelyje – m.k.Čiurlionis. rex, 1909 m.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
a.smetonos g. 8-3, Lt-01115 vilnius
tel. +370-5-2613171
el. paštas fondas@lmrf.lt
www.lmrf.lt

FESTIVALIo PARTNERIAI

druskininkų kultūros centras
druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 
varėnos rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
m.k.Čiurlionio memorialinis muziejus 
druskininkų miesto muziejus
druskininkų m.k.Čiurlionio meno mokykla
druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
mokymo ir informacijos centro miško muziejus „Girios aidas“

GeneraLinis rėmėJas

rėmėJai

informaCiniai rėmėJai

draugystės
SANATorijA

Lietuvos muzikai mielai keliauja Lietuvos geležinkeliais. Kviečiame ir Jus!


