Lietuvos kompozitorių sąjungos Jaunimo sekcija
Druskininkų kultūros centras

XXI JAUNIMO KAMERINĖS MUZIKOS DIENOS

DRUSKOMANIJA 2005
Druskininkai, gegužės 21–22
Festivalio rengėjai:
Martynas Bialobžeskis, Jonas Jurkūnas, Kęstutis Bieliukas,
Živilė Tamaševičienė, Linas Paulauskis
Bukletą parengė:
Indra Karklytė
Dizainas:
Asta Kaušpėdaitė, Kęstutis Poniškaitis
Koncertų vietos:
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
Kavinė “Kolonada”
Druskininkų pramogų aikštė
Liškiavos piliakalnis
Koncertų vedėjas Andrius Bialobžeskis
Nakvynės adresai:
LKS poilsio namai, Sveikatos 11, Druskininkai
Centras “Dainava”, Maironio 12, Druskininkai
Kontaktiniai telefonai:
Martynas Bialobžeskis: 8 612 94924
Jonas Jurkūnas: 8 600 22582
Živilė Tamaševičienė: 8 687 28787
Linas Paulauskis: 8 686 69552
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TRUMPA PROGRAMA
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS 21
15.30 Muzika styginių orkestrui
Artūro Bumšteino, Valdo Grendos, Jono Jurkūno,
Egidijos Medekšaitės, Andriaus Teluchino kūriniai
Atlieka jaunimo kamerinis orkestras, vadovas Modestas Pitrėnas
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
18.00 Elektroninė muzika
Vytauto V. Jurgučio, Lino Paulauskio, Jono Jurkūno,
Artūro Bumšteino, Egidijos Medekšaitės, Ginto K,
Linos Lapelytės kompozicijos bei kolektyvinė improvizacija
Dalyvauja mušamųjų grupė “Macrobangų doušms”
Kavinė “Kolonada”
21.00 Koncertas “Free”
Mark, InCulto, Santi Touch (RyRalio Bookings)
Pramogų aikštė
0.30 Afterparty
Groozdas (E-Z Sessions)
Kavinė “Kolonada”
SEKMADIENIS, GEGUŽĖS 22
12.00 Plaukimas šilumlaiviu į Liškiavą
13.30 Sausage Project
Alberto Navicko, Giedrės Gaižauskaitės, Jurgio Paliaukos,
Ritos Mačiliūnaitės, Rūtos Vitkauskaitės, Viktoro Vaupšo,
Viktorijos Rimėnaitės kolektyvinė kompozicija
Atlieka mušamųjų grupė “Djembe Party”
Liškiavos piliakalnis
15.00 Grįžimas į Druskininkus
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15.30 Muzika styginių orkestrui
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
Artūras Bumšteinas MICROHARDCORE
Valdas Grenda RUTINA IR SVAJONĖ(S)
Jonas Jurkūnas DIVERTIMENTO
Egidija Medekšaitė RHISOME
Andrius Teluchinas THE WAY TO THE LIGHT
Atlieka jaunimo kamerinis orkestras, vadovas Modestas Pitrėnas
Koncerto partnerė – Lietuvos nacionalinė filharmonija

Artūras Bumšteinas MICROHARDCORE 8’
Šiame kūrinyje viskas “minimalizuota” ir maksimaliai “suspausta”. Tai aiškiai matoma
jau vien pažvelgus į partitūrą. Sumanymą atspindi ir pavadinimas: „micro“ – mažas,
„hardcore“ – esmė, koncentracija, medžiagos tankis.
Kompozicijos plėtotė grindžiama formalia idėja: muzika sukurta remiantis
kombinatorikos lentelėmis. Jas naudojant atsiranda sunkiai suskaičiuojamos
galimybės derinti skirtingus garso aukščius ir ritmines vertes. Kuriamas
mechaniškumo įspūdis, panaudojant hoketo techniką ir, pasak paties autoriaus,
„plaktukinį“ minimalizmą.
Nepaisant šios garsinių darinių galimybių įvairovės, klausytojo ausį pasiekia
monotoniškas skambesių srautas. Klausa sunkiai pajėgia išgirsti partitūroje regimus
kombinatorinius pokyčius. Atiduodamas duoklę klausai, monotonišką muzikos tėkmę
kompozitorius persmelkia harmonijos pokyčiais.
Instrumentų sudėčiai kompozitorius neteikė ypatingos reikšmės, tvirtino, jog jie nėra
svarbūs kūrinio idėjai. Jo teigimu, svarbiausia muzikoje yra garsų aukštis, trukmė,
makro- ir mikrostruktūros – tam tikra schema, kuri vėliau instrumentuojama. Muzikinė
forma plėtojama fragmentiškai, remiantis vienokių ar kitokių struktūrų pasirodymu ir
išnykimu.
Autoriaus nuomone, didžiausias netikėtumas tas, jog racionaliai sukonstruota muzika
sukuria melancholišką, lyrinę nuotaiką. Ji nesusijusi su jokiomis poetinėmis
inspiracijomis; vaizdinius ir prasmę kiekvienas susikuria pats. Svarbiausia – poveikis
klausytojui.
Lina Umbrasaitė
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Valdas Grenda RUTINA IR SVAJONĖ(S) 8’
Tai pirmasis Valdo Grendos kūrinys styginių orkestrui. Šioje kompozicijoje, kaip ir
visoje kūryboje, siekdamas kūrinio ar atskiros jo dalies vientisumo kompozitorius
daugiausia dėmesio skiria ne akordams ar melodijai, bet bendram plėtojimo procesui.
“Kūrinio (dalies) pradžia lemia jo pabaigą; melodijos, kaip atskiros, mano kūryboje
nėra. Teka vienas upelis, kitas – kaip pasekmė jų vertikalėje susidaro sąskambiai”.
“Rutina ir svajonė(s)” – trijų dalių kompozicija:
1. Rutina I
2. Rožinė svajonė
3. Rutina II
Pirmojoje dalyje juntama džiazo įtaka. Vienas pagrindinių inspiracijos šaltinių – Johno
Scoffieldo gitaros muzika. Antrojoje dalyje “pseudoklasteriais” kompozitorius siekia
sukurti naivumu bei banalumu dvelkiančią atmosferą. Trečiojoje dalyje dominuoja dvi
skirtingos linijos. Kaitaliojant akcentus, jos keičia viena kitą, čia išryškėdamos, čia vėl
pasislėpdamos. Kraštines kūrinio dalis vienijanti ašis – “milžiniškas gyvenimo
tempas” bei motoriškumo siekis.
Nei pavadinime, nei pačiame kūrinyje gilios prasmės ar paslapties ieškoti neverta.
“Su rutina ir svajone susiduriame kiekvieną dieną. Mes svajojame, kartu ir kovojame
su kasdienybe. Skirtumas tas, jog vieną dalyką mes norime daryti, o kitą – tenka”.
Zita Abramavičiūtė

Jonas Jurkūnas DIVERTIMENTO 8’
Kūrinio sumanymas – šokių ritmų asambliažas, tartum sulčių, gautų iš skirtingų rūšių
vynuogių, išaugintų skirtingose vynuogyno vietose, mikstūra. Autorius sekė
Telemanno, Mozarto, Bartóko divertismentais styginiams, tačiau ritmines
kombinacijas sėmė iš break-dance, rap, house muzikos versmių. Šis polistilistinis
vaisius sukomponuotas universalia ir patikima trijų dalių forma: greita-lėta-greita,
trečioji dalis – beveik identiškas pirmosios retrogradas, tik tempas kitoks. Garsų
formavimo būdas, savitas styginių tutti marcato yra “Divertimento” akcentas, vis dėlto
kardinalus veiksnys čia – ritminis pulsas. Autorius kūrė tiek racionaliuoju režimu, tiek
intuityvių praregėjimų metu. Pastarieji ypač reiškėsi harmoninėje plotmėje,
kompozitoriaus sumanytos trigarsių sąveikos sistemos lygmenyje. Harmonija
modeliuojama daugiasluoksnio tonalumo technika, mažorinius trigarsius traktuojant
trilypiai. Ir nors “Divertimento” yra absoliučiosios muzikos produktas, kompozitorius
teigia, kad įvairių asociacijų galimybė egzistuoja.
Asta Pakarklytė
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Egidija Medekšaitė RHISOME 9’
Gr. Rhizoma – šaknis. Tai tarsi požeminė augalo dalis, besistengianti išlįsti į lauką;
stiebas vėliau vėl lenda į žemę, kad galėtų išauginti naują šakniastiebį. Ir taip be
galo...
Muzika neiliustruoja pavadinimo. Kūrinio idėja – tai trijų garsų išdėstymas inversiniu
būdu nuo pasirinkto garso, tačiau trigarsinė faktūra pasislepia po nuolatinio
mikrotoninio judėjimo sluoksniais. Šios mikropolifoninės juostos audimas pabaigoje
pasiekia kontrastingą kulminaciją.
Sigutė Ilgauskaitė

Andrius Teluchinas THE WAY TO THE LIGHT 9’
Tai antrasis Andriaus Teluchino kūrinys styginių orkestrui. Kūrinio pavadinime ir
struktūroje – žmogaus gyvenimo kelio atspindys:
I dalis – nerūpestinga vaikystė. Šis etapas žmogaus gyvenime yra trumpiausias, tai
atsispindi ir dalies apimtyje.
II dalyje vaizduojama jaunystė, mokymasis, savo tikslo siekimas.
III dalis – tikslo pasiekimas ir laimingas gyvenimas. Tai ilgiausia dalis, kadangi šis
etapas, autoriaus nuomone, žmogaus gyvenime turėtų būti ilgiausias. Paskutinis
kūrinio akordas simbolizuoja žmogaus gyvenimo pabaigą ir iškeliavimą anapus.
Savo įkvėpėjais Andrius laiko Claude’ą Debussy, Olivier Messiaeną bei Steve’ą
Reichą; mėgsta džiazą, elektroninę bei rytietišką muziką. Pagrindiniai muzikos
elementai jam yra ritmas ir harmonija. O visų svarbiausia estetinė kategorija muzikoje
– grožis. Andrius Teluchinas įsitikinęs, kad “tik teisinga ir graži muzika gali pakeisti
pasaulį”.
Justina Paltanavičiūtė
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18.00 Elektroninė muzika
Kavinė “Kolonada”
Vytautas V. Jurgutis LAIDININK
Linas Paulauskis TOYTOWN LOOP
Jonas Jurkūnas ir kt. IDLE CHATTER

Vytautas V. Jurgutis LAIDININK 10’
Suredukuotas ekspresyvumas, matematiškai metalinis blizgesys ir griežtose
struktūrose glūdinti pulsuojančios energijos laisvė.
Naujajame kūrinyje Vytautas V. Jurgutis tęsia e-eksperimentus ir, remdamasis
išbandytais poligardo, saundgardo, neo-, niu- etc. -gardų metodais, kvestionuoja
regimojo pasaulio realumą ir pateikia nevienareikšmį garsinį spektrą, kurio
matematinis skerspjūvis žavi aštriabriaunių kontūrų grafika, o subjektyvus suvokimas
nepateikia jokio konkretaus identifikacijos kodo.
Tarsi virtualios terpės instaliacija, išreikšta sintetinio garso struktūromis ir
nesufleruojanti optimalios rezoliucijos, ji suponuoja daugiaprasmį interpretacijų lauką.
“Elektroninės konstrukcijos įgalina atskleisti visatoje egzistuojančius tvermės, jėgos ir
kitus dėsnius; pavadinimas čia nieko nereiškia ir nepririša klausytojo prie mano
primestos programos. Pūtikas čia gali išgirsti visus apmaudžiausius savo “kiksus”, o
kokia nors garbaus amžiaus ponia – sutrumpintą savo gyvenimo istoriją”.
Indra Karklytė

Linas Paulauskis TOYTOWN LOOP 5’
“Toytown Loop” (“Kilpa žaislinė”) – tai dar vienas Antano Kučinsko remiksų (iš jo
“Kilpų katalogo”) remiksas. Pagrindinė pastarojo mintis – “ką aš čia turėjau galvoj?”...

Jonas Jurkūnas IDLE CHATTER 60’
“Idle Chatter” (“Tuščias plepėjimas”) pavadintas pagal Paulo Lansky’o to paties
pavadinimo kompiuterinės muzikos kūrinį. Koncepciją ir pavadinimą diktuoja koncerto
erdvė – kavinė „Kolonada“. Dalyviai, naudodamiesi paruošta žmogaus kalbos
audiomedžiaga, įsilieja į bendrą improvizuotą pokalbį, šnekėjimą ar tauškėjimą
(rezultatas kaskart kitoks). Kiekvienas dalyvis yra kompozitorius-improvizatoriusatlikėjas. Vienintelis griežtai nustatytas, iš anksto sutartas kompozicinis elementas
(be minėtos žmogaus kalbos) – pasirodymo trukmė.
Dalyviai: Artūras Bumšteinas, Jonas Jurkūnas, Egidija Medekšaitė, Gintas K, Lina
Lapelytė, Linas Paulauskis, mušamųjų grupė “Macrobangų doušms”.
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21.00 Koncertas “Free”
Pramogų aikštė

Grupės “Mark” pasirodymas – keturių žmonių bendras projektas, kuriame girdėsime
Mariaus Salyno 1999-2005 metais sukurtas kompozicijas.
Kilusiai idėjai realizuoti Marius Salynas subūrė grupę, kurios nariai – Jonas Jurkūnas,
Arūnas Kemėšis, Martynas Lukoševičius ir pats Marius – orientuojasi į pasaulinius
hardroko korifėjus, geriausias šios krypties muzikos tendencijas, ir stengiasi tai
populiarinti Lietuvoje.
Daugiau informacijos apie grupės veiklą bei atliekamą muziką galite sužinoti
internete adresu: www.zona.lt/mark
Vitalija Mockutė

Grupė “InCulto” susikūrė 2003 metų pavasarį. Tuo metu ją sudarė trys nariai –
Jurgis Didžiulis (vokalas, gitara), Aurelijus Morlencas (bosas) ir Norbertas Gaulia
(programavimas). Pirmajį koncertą, įvykusį “Gravity” klube Vilniuje, publika labai šiltai
priėmė, todėl muzikantai ėmėsi intensyviai tobulinti projektą. Dirbant kartu išryškėjo
skirtingi požiūriai į muziką, jos stilistiką ir atlikimą. Tai suformavo ne tik išskirtinį
skambesį, bet ir pačią koncepciją. Skirtingų kultūrų, stilių suliejimas į vieningą visumą
iki šiol išliko pagrindiniu grupės tikslu ir kūrybinės energijos šaltiniu.
Siekiant pagerinti muzikos kokybę, buvo nutarta priimti daugiau muzikantų.
Ieškojimai užtruko netrumpai. Grupės sudėtyje grojo labai daug muzikantų – Kęstutis
Vaiginis (saksofonas), Aleksandrs Raičenoks (saksofonas), Hokšila (perkusija),
Bangas (trimitas), Tomas (saksofonas) ir kt. Tik 2003 metų gruodžio mėnesį iš
grupės pasitraukus Norbertui, nusistovėjo nuolatinė sudėtis – Artūras Pranckūnas
(perkusija), Laurynas Lapė (trimitas), Remigijus Rančys (saksofonas) ir Leonas
Somovas (programavimas). Kiek vėliau prisijungė Nerijus Laukaitis (trombonas).
Nuo pat grupės veiklos pradžios muzikantai daug įrašinėjo įvairiose įrašų studijose,
stengdamiesi realizuoti savo idėjas ir kuo labiau priartinti studijinį skambesį prie
koncertinio. Albumas "PostSovPop" buvo kuriamas ilgiau nei metus. Kiekviena daina
buvo ilgai bandoma ne tik įrašų studijose, bet ir koncertuose, nuolat keitėsi, tobulėjo,
kol buvo pasiektas norimas skambesys. Kai kurių kūrinių net buvo atsisakyta, kai
pasirodymuose šie nepasitvirtindavo, t.y. publikos reakcija nebūdavo pakankamai
teigiama.
Grupė išgarsėjo savo koncertais. Per metus laiko teko aplankyti didžiąją dalį
Lietuvos, taip pat Rusiją bei Lenkiją. 2004-ieji buvo sėkmingi ir tuo, kad “InCulto” tapo
Lietuvos televizijos Top 10 metų grupe, taip pat pristatyta kelioms Radiocentro
apdovanojimų nominacijoms. Radijo singlai "Jei labai nori" ir "Suk suk ratelį" yra
grojami įvairiose Lietuvos radijo stotyse ir labai mėgstami klausytojų.
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Pirmoji Lietuvoje house muzikos įrašų kompanija “RyRalio” įkurta 2002 metų
pavasarį. Pagrindinė “RyRalio” veiklos kryptis – lietuviškos šokių muzikos eksportas į
Vakarus bei vakarėlių organizavimas Lietuvoje. “RyRalio” rengia tiek didelės
apimties, tiek jaukius kamerinius vakarėlius.
Nuo įsikūrimo “RyRalio” didžėjai Lauris Lee ir Karalius koncertavo klubuose ir
festivaliuose Didžiojoje Britanijoje, Islandijoje, Švedijoje, Danijoje, Austrijoje, JAV,
Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir kitur.
“RyRalio” taip pat žinomi kaip įvairių multimedijinio meno projektų iniciatoriai.
Naujausi kompanijos leidiniai – Vakarų rinkai skirtas prodiuserio Simuck "Still"
(vinilinė plokštelė) bei Lietuvoje išleistas rinktinis lietuviškos house muzikos miksas
"Pasaka" (CD).
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13.30 Sausage Project 45’
Liškiavos piliakalnis
Autoriai: Albertas Navickas, Giedrė Gaižauskaitė, Jurgis Paliauka, Rita Mačiliūnaitė,
Rūta Vitkauskaitė, Viktoras Vaupšas, Viktorija Rimėnaitė
Atlikėjai: mušamųjų grupė “Djembe Party”

“Sausage Project” (“Dešros projektas”) – tai septynios kūrybiškos asmenybės,
septynios idėjos, septynios nenuilstančios fantazijos, susiliejančios vienoje bendroje
išdaigoje.
Kompozicija sukurta dešros (“šlapiankos”) forma. Ši forma, kaip žinome, yra skani,
populiari ir visiems priimtina. Improvizacinis skanėstas pagardintas afrikietiškų
ritualinių ritmų prieskoniais ir riebiu šiuolaikinės muzikos efektų padažu.
Kūrinio pavadinimą (sykiu ir formą) inspiravo “Djembe Party” muzikantai: kai kurias
džembėmis ir dundunais atliekamas ritmines formules jie paslaptingai vadina
“dešromis“. Būtent šie specifiniai ritmai kompozitorių komandai ir tapo atspirties tašku
bei kūrybiniu impulsu.
Laima Slepkovaitė
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