Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Druskomanija“ pagrindinį
dėmesį skiria šviežiai akademinio jaunimo kūrybai ir jaunam (arba
jaunatviško būdo) muzikos atlikimo menui, visada numatydamas
paralelinę alternatyvios (neakademinės) kūrybos liniją. Vėlyvojo
pavasario naujosios muzikos veiksmas šiemet truks ekscentriškai ilgą
laiko tarpą, o vidurinėje dalyje pasirinks didelį koncertų greitį ir tankį.
27-oji „Druskomanija“ toliau judės migruojančio festivalio kryptimi
ir, numačius penkiolikos dienų maršrutą Vilnius-Druskininkai-Vilnius,
pristatys beveik 20 skirtingų renginių.
2011 metų „Druskomanijoje“ dalyvauja 50 kompozitorių iš vietinių žemių ir nutolusių geograﬁnių vietovių (nuo Venesuelos iki Pietų Korėjos
ir Naujosios Zelandijos), atsidūrusių (studijų tikslais) arba įsišaknijusių
(nuo gimimo) Vakarų pasaulio teritorijose. Festivalyje dalyvauja ir 30
įvairių atlikėjų „institucijų“ (nuo solo projektų iki orkestrų) iš Lietuvos,
Skandinavijos, Latvijos ir Didžiosios Britanijos. Kitaip tariant, šiais metais „Druskomanija“ yra ne „žiūpsnelis druskos tavo skoniui“, bet įvairių
prieskonių, kvapų ir skonių antplūdis.
Iš dalies dėl festivalio dydžio, šių metų „Druskomanijos“ buklete nuspręsta pasitelkti neįprastą kompozitorių ir atlikėjų pristatymo būdą,
kuris kartu taptų ir menininkus disciplinuojančia bei bukleto rengėjų
darbo našumą didinančia priemone. Visiems buvo pateikti vienodi
blankai, kuriuos kiekvienas galėjo užpildyti pagal intuiciją: laisvai arba
rimtai, atsakingai arba nerūpestingai. Tokios formos (su pradėtais
sakiniais, kuriuos reikia užbaigti) išsiųstos visiems festivalio atlikėjams
(išskyrus abu orkestrus) ir (gyviems) kompozitoriams, žinantiems, jog
jų kūrinys skambės „Druskomanijoje“. Visas kūrinių ir projektų anotacijas parašė patys autoriai. Tad jeigu šio bukleto vartytojas neranda
vienos ar kitos informacijos, vadinasi kompozitoriai ir atlikėjai neturėjo
laiko, motyvacijos arba net neketino jos atsiųsti.
Gerų emocijų ir įdomių patirčių!
Jūsų druskomanai
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Trumpa programa
Vilnius
Atžalynas (psl. 6)
Gegužės 18, III, 19:00

Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5)
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Robertas
Šervenikas
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos magistrantų kūriniai

Stygų šuoras (psl. 9)
Gegužės 23, I, 19:00

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Gedimino pr. 42)
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, dirigentas Donatas Katkus
Jaunųjų europiečių kūryba styginiams

Vaizdiniai, svajos (psl. 13)
Gegužės 24, II, 19:00

Teatro, muzikos ir kino muziejus (Vilniaus g. 41)
Madeleine Östlund (balsas, Švedija) ir Marija Grikevičiūtė (fortepijonas)
Eksperimentinio skambesio vyksmai, audiopoetinės improvizacijos

Prisiglausk V aukšte (psl. 14)
Gegužės 25, III, 19:00

Fluxus ministerija, V aukštas (Gedimino pr. 27)
Netradicinės sudėties trio „BAccK +/- Harp“, medinių pučiamųjų
duetas „20/27“ (Švedija/Latvija)
Kompozitorių garsų kombinacijos ir atlikėjų muzikos improvizacija

Nuodėmingos dainos (psl. 18)
Gegužės 25, III, 21:00

Restoranas „Kalvarijų No 1“ (Kalvarijų g. 1)
Kabareto trio „ZehrGut“
Berlyno ir Brodvėjaus miuziklų, roko operų dainos ir šiuolaikinio kabareto
muzika

Aspiracija (psl. 20)
Gegužės 26, IV, 19:00

Fluxus ministerija, I aukštas (Gedimino pr. 27)
Lietuvos obojų kvintetas
Muzikos programa padalinta Atlanto vandenyno

239 (psl. 25)
Gegužės 26, IV 21:00

Fluxus ministerija, I aukštas (Gedimino pr. 27)
Lukrecija Petkutė, Tadas Dailyda ir Mykolas Natalevičius (elektronika)
Fizinio garso valdymo ir interaktyvumo tyrinėjimas; Mačiūno ir Mažulio
kūrinių transformacijos
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Druskininkai
Atvira repeticija su styginių kvartetu
Gegužės 27, V, 17:30

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus (M. K. Čiurlionio g. 35)
NMH styginių kvartetas (Norvegija)

ELEKTROmanija (psl. 26)
Gegužės 27, V, 22:00

Restoranas-muzikinis klubas „Druskininkų kolonada“
(V. Kudirkos g. 22)
Sandis Bārdiņš (trombonas, Latvija), postkomedijos stiliaus muzikos
duetas „R&R Electronics“, garso poezijos performansas „nunu“
Garso, vaizdo ir žodžio performansai, elektroakustinės kompozicijos

Šiaurės pašvaistė (psl. 31)
Gegužės 28, VI, 12:00

Viešbučio „Regina“ konferencijų salė (T. Kosčiuškos g. 3)
NMH styginių kvartetas (Norvegija)
Šviežia muzika kvartetui iš septynių skirtingų pasaulio taškų

Stygų šuoras (psl. 36)
Gegužės 28, VI, 15:00

Švč. Mergelės Škaplierinės bažnyčia (Vilniaus al. 1)
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, dirigentas Donatas Katkus
Jaunųjų europiečių kūryba styginiams

Oro užkariautojai (psl. 37)
(Renginys vyks tik palankiomis oro sąlygomis)
Gegužės 28, VI, 21:00

Pieva prie muzikos klubo „Dangaus skliautas“ (Kurorto g. 8)
Yann Le Nestour (bosinis klarnetas, Švedija), Martin Q Larsson
(ﬂiugelhornas, Švedija), Rūta Vitkauskaitė (kriauklė, Lietuva/JK), Mihai
Sorohan (trimitas, Rumunija), Ana Ablamonova (melodika), Asta
Kaušpėdaitė (oro balionas)
Premjerinis Rūtos Vitkauskaitės kūrinys įvairialypiam atlikėjų būriui ir
oreiviams

Free (psl. 40)
Gegužės 28, VI, 23:00

Restoranas-muzikinis klubas „Druskininkų kolonada“
(V. Kudirkos g. 22)
Įvairialypis ansamblis „PhylnluQ“ (Švedija)
Ūmios improvizacijos klasikinės, modernios, džiazo ir roko muzikos stiliais
Afterparty su „PhylnluQ“ ir DJ Gana (aka Antanas Dombrovskij)

+1 (psl. 41)
Gegužės 29, VII, 11:00
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Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59)
Duetas „Oneplusone“ (Latvija/Suomija), Lisa Ullén (fortepijonas,
Švedija) ir Yann Le Nestour (bosinis klarnetas, Švedija)
Naujausia kūryba iš Šiaurės, Vidurio ir Vakarų Europos netradicinio
mąstymo duetams

Liškiava
Ant kalno (psl. 46)
Gegužės 29, VII, 15:00

Švč. Trejybės bažnyčia
Trio „BAccK“
Lietuvos kompozitorių kūryba postfolkloro ansambliui

Druskininkai
Praeitis ir dabartis (psl. 48)
Gegužės 29, VII, 19:00

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus (M. K. Čiurlionio g. 35)
Jonathan Powell (fortepijonas, JK)
Modernizmo ir avangardo ﬁgūrų muzika, viduriniosios europiečių kartos
kūryba

Vilnius
Modernizmo gimimas (psl. 50)
Gegužės 30, I, 19:00

M. K. Čiurlionio namai (Savičiaus g. 11)
Jonathan Powell (fortepijonas, D. Britanija)
XX a. I pusės Rytų ir Vidurio Europos klasikų muzika

Naujosios operos akcija (psl. 51)
Birželio 1, III, 19:00

Menų spaustuvės Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6)
Jonas Sakalauskas (muzika), Rūta Butkus (režisūra, choreograﬁja);
Agnė Sabulytė (mecosopranas)
NOA 2011 pastatymas – haiku opera „Sniegas“

Sferos (psl. 53)
Birželio 2, IV, 20:00

Menų spaustuvės Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6)
Jens Hedman, Lars Brøndum (elektronika, Švedija), ﬂeitų kvartetas
„112“ (Latvija)
Švedų elektronikos projektai ir elektroakustinės kompozicijos ﬂeitų
kvartetui

Visi renginiai nemokami!
www.druskomanija.lt
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Atžalynas
Gegužės 18, III, 19:00, Lietuvos nacionalinė filharmonija
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
Dirigentas Robertas Šervenikas
Tomas Kutavičius. „Improvizacija“. 2011
Mykolas Natalevičius. „Kampana“. 2011
Julija Vėželytė. „Šiaurės pašvaistė“. 2011
Gediminas Gelgotas. „X 21, free“. 2011 (kūrinį diriguos autorius)
Įkurtas 1940 m. kompozitoriaus, dirigento ir
pianisto Balio Dvariono iniciatyva, Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras šiandieną yra vienas brandžiausių šalies kolektyvų.
Interpretuodamas ir skleisdamas muziką lygiai
70-metų, orkestras tapo nepakeičiamu Lietuvos
muzikinio gyvenimo dalyviu ir nacionalinės
kultūros puoselėtoju. Orkestro repertuaro
pagrindą sudaro klasikinė ir romantinė muzika,
paįvairinama ryškiomis XX a. partitūromis ir
daugelio lietuvių kompozitorių simfoninių
opusų premjeromis. Nuo 1964 m. kolektyvui
vadovauja Sankt Peterburgo konservatorijos auklėtinis Juozas Domarkas. Kiti nuolatiniai orkestro dirigentai yra Robertas Šervenikas ir
Modestas Pitrėnas.
Tomas. GIMIAU „nei per anksti, nei per vėlai“. AŠ ESU žmogus.
ir studijuosiu iki mirties. KOL KAS SVARBIAU
SIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – mylėti savo artimą. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA
MAN PADARĖ močiutė, O MANO KŪRYBA YRA ARTIMA man pačiam. DAŽNAI nieko
(ne)KLAUSAU, ŽIŪRIU pro žalius akinius, SKAITAU bibliją. KŪRYBOJE NETOLERUOJU
saviveiklos, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU didžiajam būgnui. APSKRITAI, MANYČIAU,
KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS nieko vertas.
MANO VARDAS

ŠIUO METU STUDIJUOJU, studijavau

„Improvizacijoje“ siejamos dvi skirtingos ir tolimos sferos: komponavimas simfoniniam orkestrui ir laisvosios improvizacijos patyrimas.
Pastarasis lėmė atlikėjams palankių ir patrauklių šiuolaikinių orkestrinių priemonių paieškas. Kūrinio garsinė medžiaga plėtojama pasitelkus „grynojo tembro“ pojūtį, iš kurio natūraliai kyla instrumentuotės
situacijos ir netikėti orkestro viražai. Skirtingų instrumentų grupės čia
dažnai „paverčiamos“ savarankiškais instrumentais, tembrų mikstūros – vienu instrumentu, o sinkopuotų ritmų tutti visa tai vėl sulydo į
tembrinį monolitą.
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MANO VARDAS Mykolas Natalevičius. GIMIAU 1985-02-08. AŠ ESU kompozitorius. ŠIUO METU STUDIJUOJU Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. KOL
KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra muzika Rimo Sakalausko ﬁlmui
„Sinchronizacija“, taip pat koncertai Danijos elektroninės muzikos institute. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Arvo Pärtas, Phillas Niblockas,
„Haﬂer Trio“, Ryoji Ikeda, Jacobas Kirkegaardas, TODĖL MANO KŪRYBA YRA
ARTIMA eksperimentinei elektroninei muzikai ir garso menui. DAŽNAI
KLAUSAUSI miesto ir gamtos triukšmo, ŽIŪRIU komedijas internetu, SKAITAU
senųjų kultūrų raštus ir literatūrą apie automobilius. KŪRYBOJE NETOLERUO
JU pernelyg didelio garso slėgio (muzikoje) ir nesumeluotos žudančios destrukcijos (pvz. tikrų gyvūnų aukojimas arba savęs žalojimas
instaliacijose), O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU natūraliai garsų tėkmei. APSKRITAI,
MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS turi suteikti postūmį žmogui kitaip jausti
save ir aplinkinį pasaulį ir padėti susimąstyti kas esame ir kur einame.

„Kampana“ hindi kalboje reiškia virpėjimą. Kūrinio medžiaga atrasta
Didžiojo Rostovo varpinės pagrindinio varpo Sisojaus (sveriančio 33
tonas) garso spektre. Pasitelkus programą „Spear“ varpo virpesiai buvo
perkelti į orkestrą. Kūrinys prasideda nuo aštuntojo virštonio ir plečiasi
į kitus, vis išryškindamas aštuntąjį. Banguojantis garsaeilis plečiasi tol,
kol paverčia orkestrą gigantišku varpu.
Julija Vėželytė. GIMIAU 1986 m. AŠ ESU kompozitorė. ŠIUO
muzikos ir teatro akademijos magistratūroje,
Rimanto Janeliausko kompozicijos klasėje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO
VEIKLOS PASIEKIMAS yra dalyvavimas dviejuose jaunųjų kompozitorių
konkursuose: „Vox Juventutis’10“ ir tarptautiniame Jurijaus Semeniako
konkurse Baltarusijoje. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ minimalistų
kūryba, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA minimalizmo stiliaus estetikai.
DAŽNAI KLAUSAUSI įvairios muzikos, ŽIŪRIU ĮVAIRAUS ŽANRO ﬁlmus ir įvairius
sceninius veikalus, SKAITAU įvairių žanrų literatūrą. KŪRYBOJE NETOLERUOJU –,
O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU muzikaliai minties raiškai. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS –.
MANO VARDAS

METU STUDIJUOJU Lietuvos

„Šiaurės pašvaistė“ – kūrinys dvigubam simfoniniam orkestrui,
kurį sudaro kontrastingos dalys, padalos ir koda. Tai monostruktūrinis, tridalis kūrinys su principiniais kontrastais, kurie sąveikauja su
pereinamaisiais epizodais, vidurinėje dalyje įsismelkdami ir į tempų
sluoksnį. Kūrinys plėtojamas ištisai; kodoje, kaip priminimas, laipsniškai
sugrąžinama viduriniosios dalies medžiaga ir išsprendžiamas išvestinis
kontrastas.
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MANO VARDAS Gediminas Gelgotas. GIMIAU
1986 m., Vilniuje. ŠIUO METU STUDIJUOJU kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, prieš
tai – Hamburgo muzikos ir dramos akademijoje (profesoriai Vytautas Barkauskas, Peteris
Michaelis Hamelis, Gintaras Rinkevičius). KOL KAS
SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – kontraktas su
Vokietijos ir JAV leidybine kompanija „Peermusic“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ ankstyvoje vaikystėje girdėta šeimos narių grojama
muzika, ypatingai – J. S. Bachas, TODĖL MANO
KŪRYBA YRA ARTIMA minimalizmo STILIAUS MUZIKAI
Bacho muzika viduje man visuomet „girdisi“ kaip grynas minimalizmas). DAŽNAI KLAUSAUSI miesto garsų, ŽIŪRIU į praeivius gatvėje, SKAITAU,
kaip įdomiausia knygą, tai, kas aplink. KŪRYBOJE NETOLERUOJU, kai kūryba
nėra svarbus vidinis aktas ją kuriančiam, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU kūrinio
idėjai, kuri turi gimti kaip stiprus impulsas širdyje, kūne ir sąmonėje
vienu metu – tai stipriausiai mane jaudinantis momentas, sutampantis su noru kažką perduoti, pasakyti kitiems. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS šiandien keičiasi greitai, kartu su pasauliu, ir nemaža
jo dalis iš uždaro gerbėjų rato grįžta į plačiąją visuomenės dalį. Turbūt
tokiu būdu menas primena, kad būdamas kartu su žmonėmis gali
jiems būti naudingas kur kas labiau, nei atskirtas nuo jų grotomis,
stiklu, vertinimais ar dar kažkuo.

„X 21, free“ gimimą inspiravo mokslinis faktas apie 21,3 gramus,
kurie vienu ypu dingsta iš žmogaus kūno, praėjus keletui minučių po
jo mirties – faktas, kurio šiandien mokslas visgi nepajėgus paaiškinti.
Būvis, kurį galime patirti bandydami tai suvokti, ir yra šiame kūrinyje
formuojama būsena – klausimas – galbūt tuose 21,3 gramuose ir esti
mumyse nuolat gyvas skrydžio, laisvės siekis, laikinumo ir amžinybės
pojūtis. Beje, kūrinio būseną puikiai nusako „X 21, free“ popversijos
(Gytis & Camille, 2011) priedainyje anglų kalba kartojamas tekstas: „X
twenty – one point three. I am free. I am x twenty – one point three“.
„X 21, free“ – nepatogi, statiška, vientisa, paprasta, keista, greičio turinti
kompozicija, sukurta iš aštuonių tonų serijos ir keleto triukšmų.
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Stygų šuoras
Gegužės 23, I, 19:00, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
Meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus
Lukrecija Petkutė. „Paskutinė dėlionė“. 2011
Fredrik Gran (Švedija). „Revolvering Helices“. 2006
George Holloway (JK). „Media Vita“. 2008, 2009
Grzegorz Pieniek (Lenkija/Austrija). „Virtual Memories“. 2009
Božena Buinicka. „Proslogion“. 2011 . Dalyvauja Raimundas Juzuitis (bosas)
1994 metais įkurtas Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras – tai
kolektyvas garsus savo lankstumu, profesionalumu ir kūrybingumu, todėl jis – laukiamas
svečias ne tik Lietuvos bei užsienio koncertų
salėse, bet ir estrados scenoje ar net smėlio
karjeruose. Ypatingu stilistiniu universalumu
išsiskiriantis kolektyvas yra pelnęs „barokinio
orkestro“ reputaciją, o muzikologai jį įvardinę
„puikia baze visiems lietuvių kompozitorių
sumanymams“. Šiandieną jo repertuare – kūryba nuo baroko meistrų iki akademijos studentų
darbų.
MANO VARDAS Donatas. GIMIAU pakankamai
senai. AŠ ESU Šv. Kristoforo kamerinio orkestro
dirigentas. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKĄ MAN PADARĖ
daugelis muzikų, tarp jų Vivaldis, Haydnas,
Beethovenas, Mahleris, Bartókas, Kutavičius,
Balakauskas, be to džiazas, rokas, pasaulio tautų
liaudies muzika ir kiti, kurie vis tebedaro įtaką,
O ATLIEKANT MUZIKĄ SIEKIU stiliaus, kaip prasmės
ištakos gryninimo ir motyvuoto to gryninimo
murzinimo. DAŽNAI KLAUSAUSI Kristoforo orkestro
įrašų ir galvoju koks jo poveikis, ką dar reikėtų
padaryti, kad muzikos akademijos kompozicijos
katedros studentai suprastų kas yra muzikos atlikimas, ŽIŪRIU į žvaigždėtą dangų ir SKAITAU Stasio Mostauskio „Beprotybės kartograﬁją“.
MUZIKOS ATLIKIME NETOLERUOJU „chaltūros“ ir arogancijos, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ
SKIRIU vargšei publikai. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS niekuo
nesiskiria nuo visų amžių šiuolaikinių menų.
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MANO VARDAS Lukrecija Petkutė. GIMIAU 1988-06-29. AŠ ESU kompozitorė
„popieriuje“, o širdyje – pianistė. ŠIUO METU STUDIJUOJU Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra visa,
ką esu nuveikus; tiek dideli, tiek ir maži pasiekimai man yra vienodai
svarbūs, visi jie padeda tobulėti. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ
mama, O KŪRYBA YRA ARTIMA neofolklorui (su žaidimo, aleatorikos, paslapties, ironijos elementais). DAŽNAI KLAUSAUSI triukšmo, ŽIŪRIU į dangų arba
mylimojo akis, SKAITAU iš lūpų arba iš lapo (fortepijoninę literatūrą).
KŪRYBOJE TOLERUOJU viską, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU idėjai. APSKRITAI, MANYČIAU,
KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS gyvas praeitimi, nes nieko naujo nebeįmanoma
sukurti, viskas jau sukurta.

Kūryba kaip ir gyvenimas man yra žaidimas, kuris kiekvieną dieną skatina tobulėti. „Paskutinė dėlionė“ (kūrybinis žaidimas 16 styginių) –
baigiamasis kompozicijos bakalauro studijų darbas, todėl kūrinio
pavadinimą galima suvokti tiesiogiai, tačiau tikiu, kad atsiras klausytojų, kurie sugebės įžvelgti ir gilesnę prasmę. O pirminė idėja kilo
išgirdus liaudies dainą „Augo klevelis“. Iš jos melodijos ir sukūriau visą
kūrinio harmoninę sistemą. Kompozicijoje naudoju daug žaidybinių
elementų, kurių reikšmes ir prasmes, suvokimą ir interpretaciją palieku
klausytojui, nestokojančiam kūrybiškumo.
Fredrikas Granas. GIMIAU 1977 m. Stokholme, Švedijoje.
kompozitorius. ŠIUO METU STUDIJUOJU McGillio universitete Monrealyje (Kanada), kompozicijos doktorantūroje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO
VEIKLOS PASIEKIMAS (galbūt) yra malonumas, kurį patyriau atlikdamas savo
elektroakustinį kūrinį 2009 m. Seulo tarptautiniame kompiuterinės
muzikos festivalyje Pietų Korėjoje. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ
Šnitkės styginių kvarteto įrašas, kurį išgirdau pusiau miegodamas;
negalėjau patikėti, kad ansamblis gali skambėti taip tyliai ir „uždarai“,
kol nesupratau, jog garsas sklinda ne iš garsiakalbių, o poros ausinių,
gulinčių ant grindų, O MANO KŪRYBA YRA ARTIMA sugadinto, subraižyto
ir/ar seno įrašo metaforai. DAŽNAI KLAUSAUSI muzikos, garsų ir žmonių
pasakojimų, ŽIŪRIU ﬁlmus, nuotraukas, stebiu matomus žmones, SKAITAU
knygas, partitūras ir vadovus. KŪRYBOJE NETOLERUOJU besieliškumo, O
PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU skambančiam rezultatui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS gali būti magiškas.
MANO VARDAS

AŠ ESU

Kūrinio „Revolvering Helices“ pavadinimas nurodo kelias reikšmes.
„Revolve“ (anglų kalboje) reiškia „suktis“, „revolver“ (ispanų) – „grįžti“, o „révol-ution“ (prancūzų) – valdžios įgijimą. Tuo tarpu „helices“
(dgs. „helix“) – „spiralės“ (anglų). Tai geometrinė trimatė ﬁgūra, kuri
daro lanką ir pradeda suktis aplink savo ašį, įgydama sraigto pobūdžio formą. Pagal tokią formą išsidėsto DNR molekulės, organinės
skaidulos, gebenė lipikė (hedera helix), sraigtiniai laiptai ir kt. „Sraigės
ūkas“ (Helix Nebula), dar vadinamas „Dievo akimi“ yra planetiškasis
ūkas Vandenio žvaigždyne. Toks pavadinimas jam buvo suteiktas dėl
spiralinės formos dulkių pėdsakų, pasirodžiusių po žvaigždės „NGC
7293“ užgesimo.
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MANO VARDAS George’as Holloway’us. GIMIAU 1983 m. Bristolyje, Anglijoje. AŠ ESU kompozitorius, dainininkas, dirigentas ir dėstytojas. ŠIUO
METU STUDIJUOJU Southamptono universiteto doktorantūroje. KOL KAS
SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS YRA tai, kad mano muziką atliko pianistas Rolfas Hindas ir smuikininkas Davidas Albermanas, dar norėčiau
paminėti operinį debiutą festivalyje NOA 2011. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA
MAN PADARĖ mano mokytojas Michaelas Finnissy, taip pat Viduramžių ir
Renesanso muzika, Gesualdo, Bethovenas, Schönbergas, O MANO KŪRY
BA YRA ARTIMA angliškosios mokyklos naujojo sudėtingumo STILIAUS MUZI
KAI. Pastaruoju metu KLAUSIAUSI Schönbergo, Ferneyhough, Finnissy’o,
Xenakio, Neilo Hannono ir Mahlerio, paskutinis ŽIŪR(ėtas) ﬁlmas –
Jimo Jarmuscho „Life on Earth“, paskutinė SKAIT(yta) literatūra – „The
Vanishing Face of Gaia“, knyga apie klimato kaitą. KŪRYBOJE NETOLERUOJU
neišmanėliško tikėjimo, kad tai, ką kažkas daro, yra nauja, be to – lengva ranka atmetamo kito darbo, prieš tai gerai su juo nesusipažinus, O
PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU harmoninėms ir ritminėms struktūroms, aptiktų
garso objektų reminiscencijoms. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS
MENAS niekada neturėtų taikytis prie populiariosios kultūros standartų:
iš tiesų toks kompromisas apiplėšia žmoniją, pasiglemždamas išties
vertingas išraiškas.

Kūrinio „Media Vita“ pavadinimas kilęs iš Ambraziejaus rito grigališkojo choralo, kurio pirma eilutė yra „Media vita in morte sumus“
(„Gyvenimo viduryje esame mirtyje“). Ši graži melodija skamba visame
kūrinyje, kur yra įvairiai ornamentuojama ir transformuojama, pirmiausia altų, tada violončelių, vėliau glissando ir perkusijos apsuptų smuikų
partijoje. Pastarojoje dalyje tyla pradeda brautis į kūrinį, siūlydama,
tikriausiai, tą irimą ir nykimą, aprašytą grigališkojo choralo tekste.
MANO VARDAS Grzegorzas Pieniekas. GIMIAU Kamien Pomorske, Lenkijoje. AŠ ESU instrumentinės, vokalinės ir elektroakustinės muzikos
kompozitorius. STUDIJAVAU Poznanės muzikos akademijoje Lenkijoje
bei Vienos muzikos ir atlikimo menų universitete Austrijoje. KOL KAS
SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS YRA Theodoro Körnerio prizas, įteiktas
Körnerio fondo ir Austrijos prezidento. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN
PADARĖ prancūzų bei suomių kompozitoriai, tačiau aš stengiuosi kurti
individualaus STILIAUS MUZIKĄ. KŪRYBOJE TOLERUOJU viską, jei tik tai yra
prasminga ir išraiškinga, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU tembrui bei nuotaikai.
APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS gali būti sudėtingas, bet tuo
pačiu labai gilus ir gražus.
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„Virtual Memories“. Kiberpanko ateities vizijose, užaštrinamas
įprastas žmogaus apibrėžimas, nes technologija vis smarkiau įsiterpia
į žmogaus gyvenimą ar net jo kūną ir lemia laipsnišką ribos nunykimą tarp žmogaus ir mašinos, tikrovės ir virtualaus pasaulio. Galbūt
žmogus iš tikrųjų yra mašina, o jo smegenys – kietasis diskas, kuriame
saugoma visa informacija? Ar sąmonė, laisva valia, techniniai asmenybės parametrai ir emocijos, prisiminimai, svajonės yra tik duomenų
rinkinys, kurį galima mainyti taip pat lengvai kaip knygas ar kompaktines plokšteles?
Tam tikra prasme meno ir muzikos kūriniai taip pat yra garsų ar vaizdų
pavidalu išreikšti jausmai, atsiminimai ir patirtys, kurias gavėjas bando
iššifruoti. O galbūt būtų geriau, jei klausytojas šiuose darbuose surastų
savo asmenines svajones, prisiminimus ir emocijas, neklausdamas „ką
poetas norėjo pasakyti?“...
MANO VARDAS Božena Buinicka. GIMIAU saulėtą rudenį. AŠ ESU kompozitorė, klavišininkė, vokalistė. ŠIUO METU STUDIJUOJU Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Kompozicijos katedroje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS
PASIEKIMAS YRA su grupe „The Skys“ įrašytas ir išleistas kompaktinis diskas
„Colors of the Desert“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ „Pink Floyd“,
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Marius Baranauskas, TODĖL MANO
KŪRYBA YRA ARTIMA –. DAŽNAI KLAUSAUSI paukščių čiulbėjimo, ŽIŪRIU į dangų,
SKAITAU tarp eilučių. KŪRYBOJE NETOLERUOJU –, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU –.
APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINĮ MENĄ arba galima laikyti menu, arba ne.

Anzelmo Kenterberiečio „Proslogion“. Įžanga:
„Tad ir neišmintingasis verčiamas pripažinti, kad tai, už ką nieko
didesnio negali būti pamąstyta, yra bent jau intelekte, nes kai jis tai
girdi – supranta, o tai, kas suprantama, yra intelekte. Bet iš ties tai, už
ką didesnio negali būti pamąstyta, negali būti vien tik intelekte. Juk jei
yra vien tik intelekte, gali būti pamąstyta esant tikrovėje, o tai dar daugiau. Tad jei tai, už ką didesnio negali būti pamąstyta, yra tik intelekte,
vadinasi, tas pat, už ką didesnio negali būti pamąstyta, yra tai už ką
didesnio gali būti pamąstyta. O šito tikrai negali būti. Taigi, be jokios
abejonės, kai kas, už ką didesnio negali būti pamąstyta, egzistuoja ir
intelekte, ir tikrovėje.“
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Vaizdiniai, svajos
Gegužės 24, II, 19:00, Teatro, muzikos ir kino muziejus
Madeleine Östlund (balsas, Švedija) ir Marija Grikevičiūtė (fortepijonas)
„Vaizdiniai, svajos“ yra atviras Madeleine Östlund projektas, palaipsniui pildomas naujais epizodais, bendradarbiaujant su skirtingais muzikantais. Šį kartą tai balso ir fortepijono stygų arba
Madeleine ir Marijos susitikimas, kuriame brėžiama poezijos ir muzikos paralelė. Čia pasitelkiamos
trumpos Walto Whitmano, Emily Dickinson ir pačios vokalistės eilės, o atsispiriant nuo sukomponuotos muzikos vis giliau neriama į improvizaciją ir muzikos jutimais klajojama poetinių vaizdinių
aplinkoje.
MANO VARDAS Madeleine Östlund. GIMIAU 1953 m. liepos 19 d. AŠ ESU
dainininkė, kompozitorė, poetė. STUDIJAVAU Reikjaviko dainavimo akademijoje (Islandija). KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS pasiekimas yra tai,
kad esu nepriklausoma, laisvai samdoma dainininkė. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ
ĮTAKA MAN PADARĖ atlikėjai, sukuriantys stiprų buvimo čia ir dabar pojūtį,
tokie kaip Coltrane’as, Monk, Maria João, TODĖL ATLIKDAMA MUZIKĄ SIEKIU
žengti kuo giliau į improvizacijos meną, visiškai įsijausti į čia ir dabar
akimirką, kurioje dainininkas pasitelkia ir savo kūną kaip instrumentą –
tai neišsemiami balso niuansų ir išraiškų tyrinėjimai. DAŽNAI KLAUSAUSI
daug improvizacinės muzikos: džiazo, tradicinės ir šiuolaikinės, eksperimentinės elektroninės, world muzikos, ŽIŪRIU dokumentinius ﬁlmus
apie muziką ir muzikantus, socialines problemas ir visuomenę, SKAITAU
daug poezijos. MUZIKOS ATLIKIME NETOLERUOJU, kai atlikimas muzikantui
tėra rutina, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU muzikos jausmui ir buvimui šioje
akimirkoje, kurią sukuria muzikantas. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS
MENAS yra mūsų laiko ženklas, kuriame susilydė daugybė įtakų. Mes
turime galimybę pasinaudoti įgyta laisve, kad gilintumėm pasaulio
išraiškos formas ir supratimą.

MANO VARDAS Marija. GIMIAU Vilniuje. AŠ ESU pianistė. ŠIUO METU STUDIJUOJU
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS
PASIEKIMAS – rizikingi kūrybiniai iššūkiai. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN
PADARĖ begalė žmonių, kurių neįmanoma visų išvardinti, TODĖL ATLIKDAMA
MUZIKĄ SIEKIU įsiklausyti į save. DAŽNAI KLAUSAUSI Johno Cage’o 4’33’’, ŽIŪRIU
pro langą, SKAITAU vonioje. MUZIKOS ATLIKIME NETOLERUOJU abejingumo, O
PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU muzikai. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra
neprognozuojamas ir intriguojantis.
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Prisiglausk V aukšte
Gegužės 25, III, 19:00, Fluxus ministerija
„BAccK +/- Harp“: Irmantas Andriūnas (birbynė), Danielius Rozovas (akordeonas), Viktorija Smailytė
(arfa)
„20/27“: Yann Le Nestour (bosinis klarnetas, elektronika Švedija), Anna Petraškeviča (ﬂeita, Latvija)
Vytautas Germanavičius. „Cadenza“. 2002
Yumi Hara Cawkwell (Japonija/JK). „Nota Bene“. 2007
Charles Halka (JAV). „Rhapsody“. 2008
Egidija Medekšaitė. „Palinosis“. 2010
Andrius Maslekovas. „Eskizas tekančiai saulei“. 2011
Muzikos performansas „20/27“. 2011
„BAccK“. SUSIBŪRĖME 2008 metais.
vis dar jauni. ANSAMBLIO NARIAI STUDIJAVO Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Hanoverio
aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje (Vokietija), Gražinos ir Kęstučio Bacevičių Lodzės
muzikos akademijoje (Lenkija), Minsko muzikos
akademijoje (Baltarusija). KOL KAS SVARBIAUSIAS
MŪSŲ VEIKLOS PASIEKIMAS – kompaktinė plokštelė
„Kūriniai lietuvių tradiciniams instrumentams“,
taip pat koncertai tarptautiniuose akordeono
muzikos festivaliuose Vilniuje ir Klaipėdoje, debiutas Kauno ﬁlharmonijoje. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ
ĮTAKA MUMS PADARĖ šiuolaikinės muzikos festivaliai, bendradarbiavimas
su kompozitoriais, TODĖL ATLIKDAMI MUZIKĄ SIEKIAME tiksliai atskleisti kūrinio
idėją, turinį, instrumentų technines ir garsines galimybes, atrasti naujas instrumentų skambesio išraiškas, naujus tembrus, unikalius garso
išgavimo būdus. DAŽNAI KLAUSOMĖS ne tik savo atliekamos muzikos,
ŽIŪRIME į pasaulį atvirom akim, SKAITOME iš natų. MUZIKOS ATLIKIME NETOLE
RUOJAME ribotumo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIAME profesionalumui. APSKRITAI,
MANYTUMĖM, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS skatina ieškoti ir atrasti, kurti, nuolat
žiūrėti į ateitį.
MES VADINAMĖS
ESAME
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MANO VARDAS Viktorija Smailyte. GIMIAU 1981 m. lapkričio 8 d. AŠ ESU
arﬁninkė. STUDIJAVAU Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. SVARBIAUSIAS
MANO VEIKLOS PASIEKIMAS įvyks ateityje. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ
studijos Udinės konservatorijoje (Italija) ir Oslo muzikos akademijoje
(Norvegija), taip pat darbo patirtis, TODĖL ATLIEKANT MUZIKĄ SIEKIU kuo
geriau ją suprasti ir perteikti. DAŽNAI KLAUSAUSI... dažniausiai nieko neklausau, ŽIŪRIU televiziją: žinias, muzikines laidas, ﬁlmus, SKAITAU knygas
ir laikraščius. MUZIKOS ATLIKIME NETOLERUOJU neaiškumo ir grubumo, O
PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU jausmui ir dinamikai. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAI
KINIS MENAS turi būti atliekamas kuo dažniau.

MANO VARDAS Vytautas Germanavičius. GIMIAU Vilniuje. AŠ ESU kompozitorius. STUDIJAVAU Lietuvos muzikos ir teatro akadmeijoje ir Millso
koledže (USA). KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS... galbūt istorija
geriau nuspręs. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ daugybė muzikos ir
meno stilių, O MANO KŪRYBA nėra ARTIMA serijinei, bet artima modalinei,
derminei kūrybai, minimalizmo, neapibrėžtumo, mikrotonalumo
STILIAUS MUZIKAI. Dabar DAŽNAI (nesi)KLAUSAU, ŽIŪRIU ir nežiūriu, SKAITAU ir
neskaitau. KŪRYBOJE NETOLERUOJU plagijavimo, kopijavimo, idėjų ir kūrinių
nusirašymo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU kompozitoriaus muzikos autentiškumui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra dabarties pasaulio
atspindys menininkų kūryboje.

Birbynei ir akordeonui sukurta „Cadenza“ – tai kūrinys su daugybe
„kadencijų“. Garsų spiečius, judėdamas kartu su vieno besitęsiančio
garso seka, pamažu kinta, įgaudamas skirtingas tembrines išraiškas.
MANO VARDAS Yumi Hara Cawkwell. GIMIAU Tokijuje, Japonijoje, tačiau
nuo 1993 m. gyvenu Londone. AŠ ESU muzikos pedagogė, dirbanti
Rytų Londono universitete, taip pat improvizacinės muzikos atlikėja,
besireiškianti Londone ir Japonijoje (balsas, klavišiniai). STUDIJAVAU
Tsukubos universitete Japonijoje (medicina, bakalauro laipsnis), vėliau
Londono miesto universitete (kompozicija, daktaro laipsnis). KOL KAS
SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – keli išleisti albumai su neįtiktinais
atlikėjais, kaip kad Hugh Hopperis (buvusios grupės „Soft Machine“
bosistas) ir Geoﬀas Leigh (buvusios „Henry Cow“ medinių pučiamųjų atlikėjas). DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Crumbas, Bartókas,
Stravinskis, „King Crimson“, „Soft Machine“ ir Cecilis Tayloras, TODĖL MANO
KŪRYBA YRA kažkur tarp šiuolaikinės meninės muzikos, progresyvaus
roko ir laisvojo džiazo MUZIKOS STILIAUS. DAŽNAI KLAUSAUSI natūralių ir dirbtinių garsų, sklindančių iš bet kur, ŽIŪRIU žinių laidas per „BBC TV“, SKAITAU
naujienas internete. KŪRYBOJE NETOLERUOJU to, kas neleidžia publikai
rutulioti savarankiškų minčių, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU pačiam garsui ir
garso bei tylos santykiui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS turėtų
būti remiamas valstybės.
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Kūrinys „Nota Bene“ parašytas speciﬁniam atlikėjos Kiku Day projektui, skirtam senesnio tipo vertikaliai japonų ﬂeitai šakuhači, t.y. džinaši
šakuhači. Gana intravertišką šakuhači pobūdį norėjau suderinti su kitu
intravertišku instrumentu – klavikordu. Nors jie yra skirtingų tradicijų
instrumentai, tarpusavyje turi kažką bendro: gebėjimą tyliai išreikšti
subtilias detales. Man buvo smagu išgirsti, kad šis kūrinys bus atliktas
kitos instrumentų sudėties ansamblio, iš dar vienos tradicijos.
MANO VARDAS Charles Halka. GIMIAU 1982 m. AŠ ESU amerikiečių kompozitorius. ŠIUO METU STUDIJUOJU Hiustono Rice’o universitete Teksase.
Taip pat studijavau Peabody konservatorijoje (JAV), Sankt Peterburgo
konservatorijoje (Rusija) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. KOL
KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra dviejų veiksmų, mano senelio
istoriją pasakojančios ir jo dainuotomis dainomis grįstos operos „Julius“ pastatymas. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ klasikinio fortepijono repertuaro studijavimas, XX-XXI a. klasikinė muzika, džiazas, Lotynų
Amerikos muzika ir rokas, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA eklektiškai, mano
kartos kompozitorių kuriamai MUZIKAI. DAŽNAI KLAUSAUSI naujos įdomios
įvairių žanrų muzikos, ŽIŪRIU komedijas ir detektyvus, SKAITAU istorinius
tekstus, naujienas ir poeziją. KŪRYBOJE NETOLERUOJU sumanymų, kuriais
išduočiau save, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU jausminių ribų išplėtimui ir atvirumui netikėtumams. Bandau atrasti intuicijos ir eksperimentavimo
dermę. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS per dažnai ignoruojamas
publikos, nematančios reikalo skirti laiko jo supratimui ir įsigilinimui į
naujus darbus.

Kaip daugelis kitų kūrinių tuo pačiu pavadinimu „Rapsodija“, šis yra
gana laisvos formos, sudarytas iš kelių pagrindinių muzikos idėjų,
transformuojamų skirtingose, kontrastuojančiose dalyse. Išplėtotoje
improvizacinėje įžangoje klausytojas supažindinamas su svarbiausiais
muzikiniais kūrinio komponentais: pusiau chromatinėmis dermėmis,
pasikartojančiomis natomis, speciﬁniais bliuzo harmonijos (pažemintais) laipsniais (vadinamosiomis „blue note“ arba „bent pitches“), arfos
pedalo slankiojimais. Toliau, pasitelkus sinkopes ir sekundinę harmoniją, kuriamos įvairios šių elementų kombinacijos, perteikiančios šokio,
introspekcijos, dramos epizodus. Po Piazzollos tipo varančiojo ritmo
kodos, kuri įkopia į kulminacijos viršūnę, dar kartą sušmėžuoja įžangos
motyvai ir kūrinį baigia ﬁnaliniai šokio gestai.

16

MANO VARDAS Egidija Medekšaitė. GIMIAU Lietuvoje. AŠ ESU laisvai
samdoma menininkė. STUDIJAVAU Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS vaikų ir vyro auginimas
bei priežiūra. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ neformalios aplinkos
diskusijos, O MANO KŪRYBA YRA ARTIMA nepopuliariojo STILIAUS MUZIKAI. DAŽNAI
KLAUSAUSI San Francisko šiuolaikinės muzikos radijo, ŽIŪRIU visą dieną į
„MacBook Pro“ ekraną, (nebe)SKAITAU to, ko negalėjau perskaityti anksčiau. KŪRYBOJE TOLERUOJU viską, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU tam, ko nebesugebu kontroliuoti. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra puiki erdvė
realizuoti savo idėjas.

„Palinosis“ graikų kalboje reiškia neurotinius pasikartojimus, čia –
tiesiog garsų sekos pasikartojimus, kurie paremti atsitiktine tvarka.
Kūrinys birbynei ir akordeonui dedikuotas (atitinkamai) Irmantui
Andriūnui bei Danieliui Rozovui.
MANO VARDAS Andrius Maslekovas. GIMIAU 1985-02-18. AŠ ESU kompozitorius. ŠIUO METU STUDIJUOJU Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra mano kuriama muzika.
DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ gamtos vaizdai, Rytų ir krikščioniškoji
ﬁlosoﬁjos, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA mano estetiniams įsitikinimams.
DAŽNAI KLAUSAUSI vandens čiurlenimo, švilpiančio vėjo, čiulbančių
paukščių, ŽIŪRIU į vandenį ir dangų, SKAITAU tai, kas pasirodo verta mano
dėmesio. KŪRYBOJE NETOLERUOJU tiesmukiškumo, dirbtinumo, O PAGRINDINĮ
DĖMESĮ SKIRIU simboliams, aliuzijoms, būsenai. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUO
LAIKINIS MENAS gali būti įdomus.

„Eskizas tekančiai saulei“
…Saulei..., kuri užtekėjo...
MES VADINAMĖS „20/27“. SUSIBŪRĖME

2010 metų birželį. ESAME įsimylėję. ŠIUO
muziką, muzikos

METU ANSAMBLIO NARIAI STUDIJUOJA klasikinę/šiuolaikinę

terapiją ir improvizaciją. KOL KAS SVARBIAUSIAS MŪSŲ VEIKLOS PASIEKIMAS YRA
„Druskomanija 2011“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MUMS PADARĖ improvizavimas drauge, TODĖL ATLIEKANT MUZIKĄ SIEKIAME drauge improvizuoti. DAŽNAI
KLAUSOMĖS jūros, ŽIŪRIME į jūrą, SKAITOME vienas kito akis. MUZIKOS ATLIKIME IR
KŪRYBOJE NETOLERUOJAME atskirų lovų, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIAME bendravimui tarpusavyje. APSKRITAI, MANYTUMĖM, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS, meilė, geras
maistas ir vynas yra būtinos gyvenimo dalys.
„20/27“ – performansas tamsiam koridoriui, žibintuvams, altinei
ﬂeitai, bosiniam klarnetui ir elektronikai. Tai intymus, jausminis ir
sensorinis kūrinys, grįstas improvizacija, kuri tyrinėja čia vienas kitą
atspindinčių, čia susiliejančių instrumentų santykį, aptinka įtampą ir
sinergiją, ieško bendros kalbos ir kuria naują jų galimybių bei erdvės
suvokimą.
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Nuodėmingos dainos
Gegužės 25, III, 21:00, Kalvarijų No 1
„ZehrGut“: Rita Mačiliūnaitė (mecosopranas), Marija Grikevičiūtė (fortepijonas), Toma Bandzaitytė
(smuikas)
Jonathan Larson (JAV). „Seasons of Love“ iš roko operos „Rent“. 1994
David Yazbek (JAV). „Here I am“ iš Brodvėjaus miuziklo „Dirty Rotten Scoundrels“. 1988
John Kander (JAV). „Mr. Cellophane“ iš Brodvėjaus miuziklo „Chicago“. 1975
Kurt Weill (Vokietija/JAV). „Barbarasong“ iš miuziklo „Die Dreigroschenoper“. 1928
Irving Berlin (JAV). „Supper Time“ iš reviu „As Thousands Cheer“. 1933
John Kander (JAV). „When You’re Good to Mama“ iš Brodvėjaus miuziklo „Chicago“. 1975
Irving Berlin (JAV). „I Love a Piano“. 1915
John Kander (JAV). „Cabaret“ iš to paties pavadinimo Brodvėjaus miuziklo. 1966
Kurt Weill (Vokietija/JAV). „Seeräuberjenny“ iš miuziklo „Die Dreigroschenoper“. 1928
Kurt Weill (Vokietija/JAV). „Die Moritat von Mackie Messer“ iš miuziklo „Die Dreigroschenoper“. 1928
David Yazbek (JAV). „Dirty Rotten Number“ iš Brodvėjaus miuziklo „Dirty Rotten Scoundrels“. 1988
John Kander (JAV). „Mein Herr“ iš Brodvėjaus miuziklo „Cabaret“. 1972
Paul Williams (JAV). „Tomorrow“ iš kino miuziklo „Bugsy Malone“. 1976
Albertas Navickas. „Oh my man ir postliudas“. 2011
Jakub Polaczyk (Lenkija). „Trzy Ziarna“. 2006
MES VADINAMĖS kabareto trio „ZehrGut“, kurį sudaro 3 nariai: Rita
(primadona), Toma (virtuozė), Marija Grikevičiūtė-Jurgis (kapelmeisteris). SUSIBŪRĖME, nes pastarajai muzikantei atsibodo groti vienai. ESAME
netekėjusios. ŠIUO METU GRUPĖS NARĖS laukia pasiūlymų. KOL KAS SVARBIAUSIAS
MŪSŲ VEIKLOS PASIEKIMAS yra dvasinis nušvitimas ir penktosios čakros atvėrimas. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MUMS PADARĖ akademinės studijos, TODĖL
ATLIKDAMOS MUZIKĄ SIEKIAME minėtojo akademiškumo vengti kaip maro.
DAŽNAI KLAUSOMĖS komplimentų, ŽIŪRIME į ateitį, SKAITOME, kad esame labai
krūtos. MUZIKOS ATLIKIME IR KŪRYBOJE NETOLERUOJAME Šuberto, O PAGRINDINĮ DĖ
MESĮ SKIRIAME kūno lankstumui. APSKRITAI, MANYTUMĖM, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS
su „ZehrGut“ nesusijęs.
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MANO VARDAS Albertas Navickas. GIMIAU Trakuose, balandžio dvyliktą,
tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt šeštaisiais. AŠ ESU kompozitorius. ŠIUO METU STUDIJUOJU muzikos/socialinių mokslų doktorantūroje. KOL
KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra (tikiuosi, ir liks) muzika, kurios
pats mėgstu klausytis. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ minimalizmas,
tačiau MANO KŪRYBA nėra itin ARTIMA šio STILIAUS MUZIKAI. DAŽNAI KLAUSAUSI
nedisonuojančios muzikos, ŽIŪRIU nesiaubo ﬁlmus, SKAITAU neįtempto
siužeto knygas. KŪRYBOJE NETOLERUOJU netolerancijos, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ
SKIRIU utopinių idėjų įgyvendinimui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS
MENAS yra puiku.

„oh my man ir postliudas“ (muzika Maurice’o Yvain ir Alberto
Navicko, žodžiai Channingo Pollocko ir Alberto Navicko, aranžuotė
Alberto Navicko) yra ﬁnalinė „Funny Girl“ daina, kartu su įsivaizduojamu postﬁnaliniu numeriu po to, kai uždanga krenta, o Fanny Brice vėl
tampa Barbara Streisand.
MANO VARDAS Jakubas Polaczykas. GIMIAU 1983 m. kovo 8 d. AŠ ESU
lenkas. ŠIUO METU STUDIJUOJU kino muzikos komponavimo ir audiovizualinio meno doktorantūroje Lodzėje, Lenkijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO
VEIKLOS PASIEKIMAS – pamokos pas Perą Nørgårdą ir Krzysztofą Pendereckį bei debiutas ISCM pasaulio naujosios muzikos dienoje 2010 m.
DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Ligeti, Pendereckis, Mykietynas,
Gubaidulina, Berio, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA sonoristinio STILIAUS
MUZIKAI. DAŽNAI KLAUSAUSI Crumbo, Lutosławskio, Ligeti, Beethoveno,
ŽIŪRIU Kieslowskio, Bergmano ﬁlmus, Brueghelio, Boscho tapybą bei
videomeną, SKAITAU Joyce’ą, Beckettą, istorines knygas apie kultūrą ir
muziką. KŪRYBOJE NETOLERUOJU jausmų nebuvimo ir grynų matematinių
skaičiavimų, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU muzikiniam pasakojimui bei vaizduotei. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS kažką pasakoja apie mus,
jis yra dienoraštis, vaizduotės atspindys.

„Trzy ziarna“ – tai daina, parašyta Jadwigai Wrońskai pagal Krokuvos
poetės Tesersos Smurzyńskos eiles. Kūrinys pirmą kartą atliktas prieš
penkis metus, Krokuvoje.
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Aspiracija
Gegužės 26, IV, 19:00, Fluxus ministerija
Lietuvos obojų kvintetas: Robertas Beinaris (obojus; meno vadovas), Tomas Bieliauskas (obojus),
Eugenijus Paškevičius (meilės obojus), Petras Kuraitis (anglų ragas), Arūnas Zujus (fagotas)
Liauda Vaitkūnaitė. „Grįžtantys su vėju“. 2011
David Longa (Venesuela). „Sin Desarrollo“. 2011
Darien Brito (Ekvadoras). „Cardiograph“. 2011
Mantas Savickis. „Octatonicopus“. 2011
Moon Young Ha (Pietų Korėja/JAV). „Air is a Light Sorrow“. 2011
Elisabeth Schimana (Austrija). „Virus #1.1“. 2011
Vaida Striaupaitė-Beinarienė. „Impro“. 2010
MES VADINAMĖS Lietuvos obojų kvintetu ir
manome, kad tokio ansamblio analogą sunku
rasti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. SUSIBŪRĖ
ME 2007 m. Roberto Beinario iniciatyva. ESAME
respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai,
dirbam įvairiuose Lietuvos kolektyvuose, taip
pat užsiimam pedagogine veikla. ANSAMBLIO
NARIAI STUDIJAVO Lietuvoje, taip pat Prancūzijoje,
Vokietijoje, Švedijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MŪSŲ
VEIKLOS PASIEKIMAS – I vieta VIII tarptautiniame konkurse „Muzika be sienų“ (2008 m.). DIDŽIAUSIĄ MU
ZIKINĘ ĮTAKA MUMS PADARĖ puikūs muzikos žinovai,
O ATLIKDAMI MUZIKĄ SIEKIAME obojų garsais atskleisti muzikos subtilybes.
DAŽNAI KLAUSOMĖS įvairių CD, ŽIŪRIME muzikinius TV kanalus, SKAITOME naujausias informacijas. MUZIKOS ATLIKIME IR KŪRYBOJE NETOLERUOJAME statiškumo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIAME muzikos kalbai. APSKRITAI, MANYTUMĖM, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS yra toks menas, kuriam atsiskleisti reikalinga ypatinga
kūrėjo ir atlikėjo muzikos įtaiga.

20

MANO VARDAS Liauda Vaitkūnaitė. GIMIAU 1976-11-18. AŠ ESU kompozitorė, vargonininkė, muzikos mokytoja, mama. STUDIJAVAU Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje, kur įgijau vargonų (doc. Virginijos Survilaitės klasė) ir kompozicijos (prof. Osvaldas Balakausko klasė) specialybes. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – koncertai ir festivaliai,
kuriuose pavyksta išgirsti savo kūrinius. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN
PADARĖ gyvosios gamtos garsai, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA jiems, o ne
konkrečiai apibrėžto stiliaus muzikai. DAŽNAI KLAUSAUSI gamtos garsų,
ŽIŪRIU senus ﬁlmus, SKAITAU pasakas. KŪRYBOJE NETOLERUOJU agresijos, O
PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU sąskambio ir melodijų santaikai. APSKRITAI, MANYČIAU,
KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS tolsta nuo gyvybės.

Kartais atrodo, kad nieko nėra. Nebent tik garso laukimas... Bet
užtenka tik pūstelėti vėjui, ir pasaulis tampa pilnas gyvybės, judėjimo, garsų... Tai tarsi pavasaris, pabundantis nuo vėjo dvelksmo ir vėl
ištirpstantis... Pavirstantis į nieką, arba į laukimą. Dvi pentatonikos
žvelgia viena į kitą pilnom nuostabos akim. Jos taip arti viena kitos,
tokios panašios, bet jas skiriantis intervalas jas paverčia priešybėmis,
todėl įkūnija tik jų nuostabą... Ir laukimą... „grįžtančių su vėju“.
MANO VARDAS David J. Longa m. GIMIAU Karakase, Venesueloje. AŠ ESU
Venesuelos kompozitorius, bet nuo 2003 m. gyvenu Austrijoje. ŠIUO
METU STUDIJUOJU kompoziciją privačiame Antono Brucknerio universitete Lince ir pradėjau studijuoti ekonomiką Johano Keplerio universitete (Lincas, Austrija). KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra kelių
kūrinių atlikimas Austrijos ir Lietuvos festivaliuose, tarptautiniuose
Darmštato naujosios muzikos vasaros kursuose (2010 m.). DIDŽIAUSIĄ
MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Gunteris Waldekas, Jorge’as Sanchez-Xionas,
Ričardas Kabelis, Rytis Mažulis, Lisa Lim, Rebecca Sanders, TODĖL MANO
KŪRYBA YRA ARTIMA Waldeko, Kabelio, Mažulio ir Phillipo Glasso (mėgstu
minimalizmą) STILIAUS MUZIKAI. DAŽNAI KLAUSAUSI viso muzikos meno,
mėgstu Lotynų Amerikos muziką, minimalizmą, popmuziką, techno,
ŽIŪRIU ﬁlmus, kuriuose skamba gera muzika, SKAITAU (kai turiu laiko)
Lotynų Amerikos literatūrą: Pablo Nerudą, Hernando Téllezą ir Gabrielį
García Márquezą. KŪRYBOJE NETOLERUOJU fakto, kad turėsiu sugrįžti į savo
realųjį gyvenimą, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU atsipalaidavimui ir buvimui
vienumoje. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra labai svarbus fenomenas, kadangi leidžia laisvai ir atvirai bandyti (kurti), rašyti, klausyti
ir groti įvairius stilius ar skirtingą garsų meną.

„Sin Desarrollo“ – tai neplėtojamų temų arba motyvų koliažas.
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MANO VARDAS Darienas Brito. GIMIAU 1987 m. lapkričio 7 d. AŠ ESU 23
metų kompozitorius. ŠIUO METU STUDIJUOJU kompoziciją Hagos karališkojoje konservatorijoje (Nyderlandai). KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS
PASIEKIMAS yra mano kūrinio premjera, atlikta Ekvadoro simfoninio
orkestro, diriguojamo Patricio Aizagos. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADA
RĖ ankstyvojo kontrapunkto kompozitoriai, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA
polifoninės faktūros MUZIKAI. DAŽNAI KLAUSAUSI Gesualdo, Bacho, Beethoveno, Brahmso, Šostakovičiaus, Kurtágo, Gubaidulinos, Radulescu
ir Ligeti, vietoj ŽIŪR(ėjimo) dažniau SKAITAU Borgesą, Bolaño, Kiplingą,
Dostojevskį, Čechovą ir Blake’ą. KŪRYBOJE NETOLERUOJU vangumo, O PAGRIN
DINĮ DĖMESĮ SKIRIU –. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS turi labai daug
raiškos galimybių, tačiau gali kelti ir teigiamas, ir neigiamas emocijas,
priklausomai nuo to, kaip jį suvokti bei kurti.

Kūrinyje „Cardiograph“ susitelkiama į širdies smūgio procesą ir jo
perteikimą komiška forma. Kompozicijos idėja gimė pamačius kardiogramos piešinį, kuriame buvo užﬁksuota širdies pulso linija. Tai aiškiai
matyti ir partitūroje. Galų gale išryškės, kad šios istorijos pabaiga yra,
ko gero, nelaiminga...
Mantas Savickis. GIMIAU 1986-11-01. AŠ ESU kompozitorius.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS
MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – dalyvavimas Jameso MacMillano festivalyje
Didžiojoje Britanijoje, kur buvo atliktas specialiai ta proga parašytas
kūrinys violončelei solo „Seven Brothers“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN
PADARĖ Pärtas, Góreckis, Adamsas, Taveneras, Langas, Reichas, Bartókas,
TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA modernizmo, minimalizmo STILIAUS MUZIKAI.
DAŽNAI KLAUSAUSI visų minėtų kompozitorių, taip pat Bryarso, Messiaeno,
Iveso, Eno, Stravinskio, Piazzollos, Glasso, Schaeﬀero, Cage’o kūrybos,
nieko (ne)ŽIŪRIU ir nieko (ne)SKAITAU. KŪRYBOJE NETOLERUOJU nepagrįsto
sudėtingumo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU muzikos vientisumui, formai
ir harmonijai. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS laikui bėgant
didžiausią perspektyvą įgys menų sintezės srityje.
MANO VARDAS

STUDIJAVAU

„Octatonicopus“ – tai ritmingos oktatoninės dermės paieškos.
MANO VARDAS Moon Young Ha. GIMIAU Tegu mieste, Pietų Korėjoje. AŠ
gyvenu ir dirbu Niujorke. STUDIJAVAU muzikos kompoziciją Niujorko
universitete ir Ilinojaus universitete Urbanoje-Šampeinėje. KOL KAS SVAR
BIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra bendradarbiavimas su tokiais puikiais
ansambliais kaip „Alarm Will Sound“, JACK kvartetas, MIVOS kvartetas,
„Dark in the Song“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Ligeti ir Gubaidulina, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA post-polistilistikai. DAŽNAI KLAUSAUSI
įvairių miesto triukšmų, ŽIŪRIU Niujorko ﬁlharmonijos repeticijas, SKAITAU
transponuotas partitūras. KŪRYBOJE NETOLERUOJU manierizmo, O PAGRINDINĮ
DĖMESĮ SKIRIU „originalumui“ ir „balsui“. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS
MENAS yra ne ypač prieinamas plačiajai auditorijai ir tai yra viena didžiausių jo problemų, kurią mes – menininkai, turėtume spręsti kartu.
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Kūrinį „Air is a Light Sorrow“ užsakė šiuolaikinis fagotų kolektyvas
„Dark in the Song“, o Lietuvos obojų kvintetui jis pritaikytas dalyvaujant „Druskomanijos“ festivalyje. Kūrinyje dėmesys nukreipiamas į
dvigubo liežuvėlio medinių pučiamųjų instrumentų tembrą ir eksperimentavimą su jo lyrišku grožiu.
MANO VARDAS Elisabeth Schimana. GIMIAU Insbruke (Austrija) 1958-ųjų
kovą. AŠ ESU elektroninės muzikos/garso kompozitorė, be to vadovauju
nedidelei IMA institucijai („Medijų archeologijos institutas“). STUDIJAVAU
elektroakustinę muziką ir muzikologiją Vienoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS
MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra erdviniai elektroninės ir instrumentinės
muzikos tyrinėjimai. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ kiekvienas
garsas, kurį girdžiu ir su kuriuo jaučiu ryšį, taip pat Heidi Grundmann iš
radijo stoties „ORF Kunstradio“, Andrėjus Smirnovas iš Teremino centro
Maskvoje bei kompozitorės Eliane Radigue ir Maryanne Amacher, bet
MANO KŪRYBA nėra ARTIMA jokiam MUZIKOS STILIUI. DAŽNAI KLAUSAUSI radijo ir
savo aplinkos, ŽIŪRIU televizorių, kad atsipalaiduočiau, SKAITAU nemažai
specialios literatūros, mokslinės fantastikos ir romanų. KŪRYBOJE NETOLE
RUOJU apsileidimo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU tikslumui. APSKRITAI, MANYČIAU,
KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS – tai būdas išlikti.

„Virus #1.1“ yra buvusio kūrinio mutacija į kompoziciją gyvai
generuojamam elektroniniam rezonuojančiam kūnui ir pučiamųjų
kvintetui. Gyvai generuojamas elektroninis rezonuojantis kūnas yra
pagrindas, prie kurio prisitvirtina ir prisitaiko pučiamųjų garsai, įsiliedami į jį ir naudodami jį savo replikacijai. Iš pradžių kūnas yra neimlus
ir atsparus, bet kūrinio eigoje jis nustoja priešintis, priima pučiamųjų
garsus ir leidžia virusams laisvai daugintis. Tai dviejų rezonuojančių
kūnų grumtynės ir sintezė. Kartu jie išlieka gyvi.
Vaida Striaupaitė-Beinarienė. GIMIAU 1977 m. Kaune.
kompozitorė ir mokytoja. STUDIJAVAU Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje: 2000 m. baigiau bakalauro, 2002 m. – magistro studijas. 2002–2003 m. stažavausi Liono nacionalinėje muzikos ir šokio
konservatorijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – III vieta
2008 m. Juozo Karoso kamerinės muzikos konkurse, pelnyta už kūrinį
„Canto e capriccio“. Šiemet tame pačiame konkurse už kompoziciją
„Geroji naujiena“ įteikta II premija. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ
mano mokytojai – profesoriai Julius Juzeliūnas, Vytautas Barkauskas,
Robertas Pascalis, taip pat kompozitoriai Algirdas Martinaitis, Witoldas
Lutosławski, Olivier Messiaenas, Tristanas Murail, todėl mano kūryba
yra artima –. DAŽNAI KLAUSAUSI šiuolaikinės akademinės muzikos bei
džiazo, ŽIŪRIU –, SKAITAU įvairią, neretai muzikinę literatūrą. KŪRYBOJE galiu
TOLERUOTI viską, tačiau nemėgstu monotonijos, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU
dinaminei muzikos kūrinio formai. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS
MENAS yra be galo įvairus, todėl dažnai netgi intriguojantis, leidžiantis
kiekvienam kūrėjui kurti savitą stilių.
MANO VARDAS
AŠ ESU
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Kūrinys „Impro“ parašytas pasitelkus aleatorinius principus, kurie
derinami su improvizacija. Siekta ne išlaisvinti atskiras instrumentų
partijas, veikiau atvirkščiai, kontroliuoti improvizuojančius balsus,
iš dalies apibrėžiant jiems faktūrinius, derminius ar ritminius niuansus, tačiau nesuvaržant jų laisvės. Norėta, kad muzika žybčiotų tarsi
krintančios žvaigždės rugpjūčio naktį, pralėktų tarsi lengvas vėjelis,
čirškėtų kaip paukščiai nendrėmis apaugusiame ežere ar išsilietų tarsi
pažeme klajojantis rūkas ankstyvo rudens vakarą.
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239
Gegužės 26, IV, 21:00, Fluxus ministerija
Lukrecija Petkutė, Tadas Dailyda ir Mykolas Natalevičius (elektronika)
Ar rankų mosavimas gali sukelti garsus? Ar vairu galima vairuoti muzikos kūrinį? „239“ reiškia projekto autorių pavardžių išraišką dvejetainėje sistemoje ir to kodo vienetų sumą. Čia išgirsite Ryčio
Mažulio „Grynojo proto klavyro“, Jurgio Mačiūno „In Memoriam Adriano Olivetti“ interpretacijas bei
jaunosios kartos kompozitorių darbus. Šiame projekte eksponuojama skirtingų kartų menininkų
kūryba, iškeliamas siekis ﬁzinius judesius perkelti į garso matmenį.
Lukrecija Petkutė – žr. psl. 10
Tadas Dailyda. GIMIAU 1987-04-18. AŠ ESU velnias žino kas.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (pensionate). KOL KAS
SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra supratimas, kad parašiau keletą
LABAI blogų kūrinių. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Xenakis, danų
šiuolaikinė muzika ir Ferneyhough rašinėliai, O MANO KŪRYBA YRA ARTIMA
mano STILIAUS MUZIKAI. DAŽNAI KLAUSAUSI muzikos, kartais garsių ginčų, bet
dažniausiai – paistalų, ŽIŪRIU „torrentus“, SKAITAU knygą „Master Handbook of Acoustics“ (pirktą legaliai, naudojantis elektroniniu knygų skaitytuvu „Amazon Kindle“). KŪRYBOJE NETOLERUOJU melo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ
SKIRIU atvirumui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra Lady Gaga.
MANO VARDAS
STUDIJAVAU

Mykolas Natalevičius – žr. psl. 7

25

ELEKTROmanija
Gegužės 27, V, 22:00, Druskininkų kolonada
Sandis Bārdiņš (trombonas, Latvija)
„R&R Electronics“: Rita Mačiliūnaitė ir Rūta Vitkauskaitė
„nunu“: Žygimantas Kudirka, Gabrielė Labanauskaitė, Darius Jurevičius
Çinar Timur (Turkija). „Ektoplazma“. 2011
Kaj Duncan David (Danija). „Flurries“. 2011
Laurens van der Wee (Olandija). „Flavors“. 2011
Ayane Yamanaka (Japonija). „City Block Dreamer“. 2011
Audiovidualinis performansas. Give Me Your Cash“. 2010
Garso poezijos performansas „nunu“. 2011
yra Sandis Bārdiņšas. GIMIAU Talsuose (Latvija), 1975 m.
profesionalus trombonininkas, Rygos pedagogikos ir švietimo
vadybos akademijos dėstytojas. STUDIJAVAU Latvijos Jazepo Vytuolio
muzikos akademijoje ir Saxiono universitete Enšedėje (Nyderlandai).
KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra nuolatinis darbas Latvijos
nacionalinio operos teatro orkestre ir profesionaliame pučiamųjų
orkestre „Rīga“. Ne mažiau įsimintiną šiuolaikinės muzikos patirtį man
suteikė dalyvavimas tarptautiniame muzikiniame projekte „Klangspur
Europa“, „EXPO 2000“ metu. DAŽNAI KLAUSAUSI džiazo muzikantų (tiek
klasikinių, tiek šiuolaikinių), ŽIŪRIU į paukščius danguje, SKAITAU apie
muzikos ﬁziologiją ir psichologiją. MUZIKOS ATLIKIME NETOLERUOJU destruktyvių veiksmų ir smurto prieš klausytojus ar aplinką, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ
SKIRIU teigiamų ir įkvepiančių impulsų kūrimui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS yra puikus įrankis veikti aplinką ir visuomenę. Atlikėjo
atsakomybė yra pasirinkti teisingus tikslus ir išraiškos būdus.
MANO VARDAS
AŠ ESU

MANO VARDAS Yannas Le Nestouras. GIMIAU 1969 m. lapkričio 9 d. AŠ ESU
improvizatorius/kompozitorius, grojantis bosiniu ir kontrabosiniu klarnetu, ūdu bei elektronika. ŠIUO METU STUDIJUOJU muzikos terapiją. KOL KAS
SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra muzikavimas su asmenybėmis,
kuriomis žaviuosi. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ – net neįmanoma
apsakyti kas, TODĖL ATLIKDAMAS MUZIKĄ SIEKIU aptikti naujus kelius ir sinergijas su kitais atlikėjais. DAŽNAI KLAUSAUSI muzikos, kurios dar nebuvau
girdėjęs, ŽIŪRIU į pasaulį, supantį mane, SKAITAU Murakamį. MUZIKOS ATLI
KIME NETOLERUOJU užvertų ausų ir mąstymo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU čia ir
dabar akimirkai bei įsiklausymui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS
yra gyvenimas.
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Çinaras Timuras. GIMIAU 1987 m. Stambule, Turkijoje. AŠ
kompozitorius, kuriantis vakarietiško stiliaus meną ir kompiuterinę
muziką, taip pat ūdininkas, atliekantis turkų autorinę ir liaudies kūrybą. ŠIUO METU STUDIJUOJU kompiuterinę muziką ir kompoziciją Krokuvos
muzikos akademijoje, kur norėčiau tęsti ir magistro studijas. KOL KAS
SVARBIAUSIAS MANO PASIEKIMAS  pasirodymas su mano nešiojamų kompiuterių grupe ir Adamo Rudolph’o „Organic Orchestra“ ant pėsčiųjų
tilto Stambule. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ gyvenimas bei visa, ką
mąstau, pamatau ir sužinau, O MANO KŪRYBA YRA ARTIMA impresionizmo ar
neoimpresionizmo STILIAUS MUZIKAI. DAŽNAI KLAUSAUSI klasikinės muzikos, roko, elektronikos bei tradicinės Turkijos, Bizantijos ar Otomanų
imperijų, Graikijos, Anatolijos muzikos, ŽIŪRIU kai kurias TV programas ir
kartais ﬁlmus, SKAITAU knygas, dažniausiai apie religijas, religijų ﬁlosoﬁją,
senovės kultūras bei legendas. KŪRYBOJE NETOLERUOJU kartojimo ar mėgdžiojimo to, kas jau buvo padaryta, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU tobulėjimui
ir kažko naujo – netgi man pačiam – paieškoms. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS neegzistuoja, yra tiesiog menas. Menas – tai procesas, o ne sugaudytos praeities demonstravimas.
MANO VARDAS

ESU

„Ektoplazma“ veikiau yra trombono ir gyvos elektronikos dialogas,
nei paprastas akompanavimas viens kitam. Nors čia yra iš anksto
paruoštų garso takelių, elektroninėje dalyje didžiausią svarbą turi
gyvas įrašas ir gyvos garso manipuliacijos pasirodymo metu, ant jau
perdirbtos/apvaldytos medžiagos pagrindo. Kūrinio tikslas – trombono ir elektronikos pagalba sudaryti spiritizmo seanso įspūdį ir sukurti
tam tikrus išraiškos amplua.
MANO VARDAS Kajus Duncanas Davidas. GIMIAU 1988 m. Randerse,
Danijoje. AŠ ESU kompozitorius, garso menininkas ir improvizuojantis
muzikantas, gyvenantis Orhuse, Danijoje. ŠIUO METU STUDIJUOJU elektroninės muzikos kompozicijos magistratūroje Orhuso karališkojoje muzikos akademijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra garso
instaliacijos „Monsieur S a le bourdon“ pristatymas Londone, 2009 m.
Neįmanoma nusakyti, kas PADARĖ DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA, kadangi nuo
pat paauglystės mane veikė daugybė muzikos stilių: rokas, metalas,
džanglas, transas, popmuzika, laisva improvizacija, klasikinė, avangardinė, rytietiška muzika ir t.t., TODĖL MANO KŪRYBA DAŽNAI kyla iš smalsumo,
yra linkusi keistis. DAŽNAI KLAUSAUSI savo šaldytuvo garso, ŽIŪRIU daugybę
europietiškų ﬁlmų, SKAITAU grožinę literatūrą ir kultūros teoriją. KŪRYBOJE
NETOLERUOJU neoriginalumo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU savo paties darbų
tyrinėjimui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS privalo būti avangardinis, mesti iššūkį status quo, ypatingai kultūros institucijomis, kurios
įamžinusios sustingusį žvilgsnį atgal, adoruojant „klasikinius“ kūrinius.

„Flurries“ yra struktūruota improvizacija pučiamajam solo instrumentui ir kompiuteriui, kurioje tyrinėjamas žmogaus ir kompiuterio
santykis. Tai eksperimentavimas su interaktyviomis ir generatyvinėmis
sistemomis. Čia elektronikos dalis tiesiogiai priklauso nuo to, ką groja
atlikėjas.
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MANO VARDAS Laurensas Joannesas van der Wee. GIMIAU 1982-aisiais –
Šuns metais – trečiadienį, gruodžio 8 d., 1:43 nakties, kažkur Nyderlanduose. AŠ ESU 28 metų vyras, bet, ko gero, jau ir patys suskaičiavot. ŠIUO
METU STUDIJUOJU Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nors netrukus
teks grįžti atgal. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – kūrinio pristatymas „Druskomanijoje“ (pildosi svajonė). DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN
PADARĖ įspūdžių, patirtų iki šių metų kovo 17-osios, Šv. Patriko dienos,
kai pildžiau šią anketą, visuma, O MANO KŪRYBA YRA ARTIMA airių liaudies
MUZIKAI. DAŽNAI KLAUSAUSI, kaip gaminamas maistas, ŽIŪRIU, kaip ruošiama
espreso kava, SKAITAU programėles. KŪRYBOJE NETOLERUOJU... tiesą sakant,
norėčiau toleruoti viską, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU tam, kad viskas susidėliotų taip, kaip priklauso. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS turi būti
šiuolaikinis, priešingu atveju teks jį vadinti vakarykščiu.

„Flavors“ – tai šešios miniatiūros trombonui ir elektronikai. Pasitelkus
kvantinę mechaniką, čia bus pristatyti šeši aromatai šia eilės tvarka:
„Kylantis“, „Keistas“, „Viršūninis“, „Krentantis“, „Žavingas“, „Giluminis“.
Pasivaišinus namų gamybos instrumento ir elektronikos kokteiliu, kuriame buvo suplakti keli ingredientai, bus galima patirti dar nepažintų
gastroakustinių pojūčių.
MANO VARDAS Ayane Yamanaka. GIMIAU 1987 m. liepos 29 d. AŠ ESU
Krokuvos muzikos akademijos Kompozicijos katedros studentė. ŠIUO
METU STUDIJUOJU kompiuterinę muziką ir kompoziciją. KOL KAS SVARBIAUSIAS
MANO VEIKLOS PASIEKIMAS YRA bakalauro studijų baigimui 2010 m. surinktas
darbų portfelis. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ tokie kompozitoriai
kaip Toshio Hosokawa, Peras Nørgårdas, Šostakovičius ir Kurtágas,
taip pat mano, kaip pianistės patirtis atliekant klasikinę bei šiuolaikinę muziką, keletas šiuolaikinio kamerinio ansamblio „Concorde“
kūrybinių dirbtuvių Airijoje, irgi smarkiai paveikusių mano kūrybinį
stilių, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA eksperimentiniam/spontaniškam
stiliui. DAŽNAI KLAUSAUSI Šnitkės bei įvairių stilių muzikos: nuo renesansinės iki dabartinės populiariosios, kuri, manau, taip pat turi reikšmės
mano kūrybinei raidai, ŽIŪRIU dokumentiką, kartais vaidybinius ﬁlmus,
tačiau dažniausiai „YouTube“, SKAITAU knygas, paprastai negrožines,
daugiausia esė, asmeninius autorių pasvarstymus. KŪRYBOJE NETOLERUOJU
vienpusiškumo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU visoms įmanomoms idėjoms
ir galimybėms. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS bando perteikti
mus arba nuotaiką, akimirką, pažiūrą; tai šiuolaikiško mąstymo šiuolaikiška išraiška. Dėl šios priežasties jis nesustabdomai juda pirmyn ir yra
neapibūdinamas.

„City block dreamer“ yra žmogaus, gyvenančio mieste, tačiau
svajojančio iš jo pabėgti, istorija. Kūrinys skirtas trombonui ir gyvai
elektronikai, kurių partijos tarpusavyje mainosi svajos ir realybės apraiškomis. Elektroninės dalys grįstos miesto įrašais, darytais Krokuvoje,
2011 metais.
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MES VADINAMĖS postkomedijos stiliaus muzikos duetu „R&R Electronics“, kurį sudaro 2 nariai: Rita Mačiliūnaitė (mecosopranas, gervė,
perkusija, naras, elektronika, eilės, šokis), Rūta Vitkauskaitė (smuikas,
gervė, perkusija, naras, elektronika, tekstai, video, go-go). SUSIBŪRĖME
2006-aisiais. ESAME suaugusios šeimos moterys. GRUPĖS NARĖS STUDIJAVO
kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei karališkosiose
Hagos ir Londono mokyklose, o vokalą tobulinosi pas vieną garsiausių
Niujorko pedagogų, kurio pavardė, dėl politinių priežasčių, negali
būti skelbiama. KOL KAS SVARBIAUSIAS MŪSŲ VEIKLOS PASIEKIMAS – 2 išleisti CD,
1 DVD, koncertai Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Olandijoje, kada
į sceną dainuoti ir šokti kartu su „R&R Electronics” užlipo „orkest de
ereprijs“ dirigentas Wimas Boermanas. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MUMS
PADARĖ noras išgarsėti, TODĖL ATLIEKANT IR KURIANT MUZIKĄ, STENGIAMĖS išlikti
savo performansų ir ﬁlosoﬁjos dėmesio cente. DAŽNAI KLAUSOMĖS SAVO
bei Alberto Navicko muzikos, kuri inspiruoja kurti naujas jos versijas,
ŽIŪRIME SAVO video klipus, SKAITOME Rūtos Vitkauskaitės poezijos ciklą
„Vanduo“. MUZIKOS ATLIKIME IR KŪRYBOJE TOLERUOJAME viską, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ
SKIRIAME SAU. APSKRITAI, MANYTUMĖM, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra skirtas mums.

„Give Me Your Cash“ yra audiovizualinis elektroakustinis teatralizuotas muzikos projektas, analizuojantis gatvės meno klausimus – šio
meno profesionalumą, jo klausytojus ir jų vertinimo kriterijus bei
gatvės menininko „karjeros“ galimybes. Šis klausimas analizuojamas
iš gatvės menininko perspektyvos. Pastarojo bandymas kurti meną
„pardavimui“ bei įtikti publikai – atsitiktiniams praeiviams – išryškinamas pasitelkus sarkazmą. Sceninis veiksmas pasakoja įvairių gatvės
menininkų istorijas, išimtiniais atvejais – muzikos liniją, kurios įtaigai
sustiprinti naudojami kostiumai, video projekcijos ir teatras. Publika
įtraukiama į vaidinimą ir tampa jo dalimi – atsitiktiniais klausytojais,
kurie ir vertina „gatvės meną“.
MES VADINAMĖS garso poezijos performansu „nunu“. SUSIBŪRĖME 2011
vasarį. ESAME atliekamosios poezijos propaguotojai. ŠIUO METU GRUPĖS
NARIAI STUDIJUOJA gyvenimą. ANSAMBLIO NARIAI STUDIJAVO kalbą, literatūrą,
kompiuterių paslaptis. KOL KAS SVARBIAUSIAS MŪSŲ VEIKLOS PASIEKIMAS – trijų
jau nemažą eksperimentavimo ir poezijos išraiškos patirtį turinčių
jėgų apjungimas didžiam tikslui. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MUMS PADARĖ
dada, mama, tata, TODĖL (performanso) ATLIKIME SIEKIAME atiduoti duoklę
dadaizmui, žodžius paversdami garsu, o garsą – nauja galima prasme.
DAŽNAI KLAUSOMĖS išorės klegesių, ŽIŪRIME į parke pravažiuojančius
dviračius, SKAITOME praeivių akis ir šypsnius. MUZIKOS ATLIKIME IR KŪRYBOJE
NETOLERUOJAME netolerancijos, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIAME dirigentui. APSKRI
TAI, MANYTUMĖM, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS tiesiog yra (nes praeities menas jau
buvo, o ateities dar bus).
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Garso poezijos performansas „nunu“ yra žaismingas Žygimanto
„mesijo“ Kudirkos, Gabrielės GaL Labanauskaitės ir Dariaus Zaizro
Jurevičiaus pasirodymas, kurio metu poezija diriguojama, projektuojama, keliais balsais gyvai atliekama. Autoriai keičiasi vaidmenimis,
kaip tarpusavy keičiasi ir realiame gyvenime: susiduria kaip atlikėjaižiūrovai, organizatoriai-atlikėjai, atlikėjai-recenzentai ir t.t. „nunu“ – tai
impulsas dialogui, kreipimasis, poza, kartu ir garsinis darinys, graﬁškai
išsiliejantis dirigento rankų mostais. Projektas apjungia trijų atliekamosios poezijos propaguotojų idėjas, kurias jie realizuoja balsais, vaizdais
ir improvizacijomis.
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Šiaurės pašvaistė
Gegužės 28, VI, 12:00, „Reginos“ konferencijų salė
NMH styginių kvartetas (Norvegija): Ida Sundell (smuikas), Ragnhild Lien (smuikas), Damon Taheri
(altas), Nina Dolgintseva (violončelė)
David Longa (Venesuela). „Perdido“. 2006
Rita Mačiliūnaitė. „Blurry Silhouette“. 2011
Denis Grockij (Rusija). „Pantheistico-Urbanistico“. 2010
Julian Scordato (Italija). „Interlinea“. 2009
Yves Tanuri (Brazilija). „Lembrando o Brasil“. 2011
Andrius Maslekovas. „...While Looking at the Foggy Temple...“. 2011
Øystein Figenschou (Norvegija). „Ortus oculi“. 2011
Samuel Gray (Naujoji Zelandija/Austrija). „маўчанне – the silence“. 2011
MES VADINAMĖS NMH styginių kvartetu. SUSIBŪRĖME neseniai – performavome 2007 m. įkurtą ansamblį „Forzakvartetten“, kurio iniciatorė tarp
kitų buvo ir Ida Sundell. ESAME „Forzakvartetten“ pradėtame kūrybiniame kelyje – dirbame su šiuolaikiniais kompozitoriais ir atliekame labai
platų repertuarą. ŠIUO METU ANSAMBLIO NARIAI STUDIJUOJA Norvegijos muzikos akademijoje Osle. KOL KAS SVARBIAUSIAS MŪSŲ VEIKLOS PASIEKIMAS – gyvas
muzikos įrašas Švedijos radijui, kuris buvo transliuotas 2009 m. Be to,
visi ansamblio nariai yra solistai, griežę su įvairiais Švedijos, Norvegijos,
Rusijos ir Pietų Amerikos orkestrais. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MUMS PADARĖ
susitikimai su kompozitoriais, su kuriais bendradarbiaujame, TODĖL
ATLIKDAMI MUZIKĄ SIEKIAME aptikti jos prasmę bei perteikti ją klausytojams.
DAŽNAI KLAUSOMĖS legendinių, atkurtų istorinių didžiųjų muzikantų įrašų,
taip pat ŽIŪRIME jų pasirodymų vaizdo įrašus „YouTube“, su malonumu
SKAITOME apie kompozitorius ir muziką, kurią atliekame, pavyzdžiui Šostakovičiaus memuarus ar tokių muzikų kaip Yehudi Menuhinas ir Mstislavas Rostropovičius biograﬁjas. MUZIKOS ATLIKIME AR KŪRYBOJE NETOLERUO
JAME įvairių taisyklių, primetamų apribojimų ir suvaržymų, O PAGRINDINĮ
DĖMESĮ SKIRIAME išraiškai. APSKRITAI, MANYTUMĖM, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra tarsi
moderni kalba ir kad visas menas tam tikru metu buvo šiuolaikinis.

Davidas Longa – žr. psl. 21
Egzistuoja dvi „Perdido“ versijos: styginių kvartetui ir styginių
orkestrui, abi sukurtos 2005–2006 metais. Kūrinys išreiškia žmogaus
susiklaidinimą, kai jam atsidūrus aklavietėje jis nesijaučia įspiestas
į kampą, o praradus viltį – kelio gale įžvelgia šviesą. Kūrinys grįstas
ostinato modeliu ir Lotynų Amerikos muzikos ritmo elementais.
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MANO VARDAS Rita Mačiliūnaitė. GIMIAU 1985–09-04. AŠ ESU kompozitorė,
vokalistė bei renginių organizatorė. STUDIJAVAU Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje bei Hagos karališkoje akademijoje, Olandijoje. KOL
KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – virš 50 kūrinių, tarp jų kamerinės, solo, simfoninės, elektroakustinės kompozicijos, 4 operos, muzika
7-iems dramos ar šokio spektakliams, taip pat kūriniai išleisti CD bei
DVD. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ žingeidumas, darbas teatre
bei domėjimasis įvairiais stiliais, folkloru ir ypač menų sinteze. DAŽNAI
KLAUSAUSI muzikos gyvai (koncertų salėse), ŽIŪRIU šokio spektaklius bei
lietuvišką kiną, SKAITAU knygas, kurių pavadinimai patraukia akį. KŪRYBOJE
NETOLERUOJU „efektų dėl efektų“ bei daugiatemiškumo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ
SKIRIU tembrui, programiškumui, spalvai, nuoseklumui bei estetikai.
APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS tampa labiau ir labiau propaguojamas ir džiaugiuosi galėdama prie to prisidėti.

„Blurry Silhouette“
B yrantys ir
L ašnojantys.
U žmigdyti
R yto
R asos. Ir labai
Y patingi
MANO VARDAS Denisas Grockis. GIMIAU 1983 m. Vilniuje, muzikantų
šeimoje. AŠ ESU kompozitorius ir pianistas. ŠIUO METU STUDIJUOJU Maskvos
Gnesinų muzikos akademijos aspirantūroje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO
VEIKLOS PASIEKIMAS yra kūriniai fortepijonui, kameriniam ansambliui,
kameriniam bei simfoniniam orkestrams. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN
PADARĖ Lietuvos (Vytautas Barkauskas, Bronius Kutavičius) ir Lenkijos
(Witoldas Lutosławskis, Krzysztofas Pendereckis) kompozitoriai, „antrasis avangardas“, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA pastarojo STILIAUS MUZIKAI,
nors turiu smarkų polinkį į neoromantizmą, muzikoje nesibaiminu
determinizmo. KLAUSAUSI tik klasikinę muziką, ŽIŪRIU Ingmaro Bergmano
ﬁlmus, SKAITAU Fiodorą Dostojevskį. KŪRYBOJE NETOLERUOJU popkultūros, O
PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU grožiui, dramai ir... „skaičiui“. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS kaip ir ekonomika išgyvena didelę krizę.

„Pantheistico-Urbanistico“ yra vienos dalies kvartetas, kurio
pagrindinė idėja – gamtos ir civilizacijos kova. Kūrinys buvo skirtas
dviejų šimtų metų senumo ąžuolui, kuris augo pačiame megapolio
centre. Neseniai jis sudžiuvo ir mirė. Kvarteto dėmesio centre atsiduria
du objektai – senovinis ąžuolas ir šiuolaikinis miestas bei jų dviejų
grumtynės.
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MANO VARDAS Julianas Scordato. GIMIAU 1985-07-13 Pordenonėje (Italija). AŠ ESU šiuolaikinės muzikos kompozitorius, elektroninės muzikos
atlikėjas ir pirmojo Italijos nešiojamų kompiuterių ansamblio „Arazzi“
narys. STUDIJAVAU kompoziciją ir naująsias technologijas Venecijos
muzikos konservatorijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS YRA
kelių kūrinių atlikimas Venecijos muzikos bienalėje. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ
ĮTAKA MAN PADARĖ Italijos eksperimentinė elektroninė muzika, TODĖL MANO
KŪRYBA YRA ARTIMA kompozitoriams, dirbusiems „Studio di Fonologia
della RAI“ Milane (Luciano Berio, Bruno Maderna, Luigi Nono). DAŽNAI
KLAUSAUSI kiekvieno gamtos garso, ŽIŪRIU į laikrodį, SKAITAU apie psichoanalizę. KŪRYBOJE NETOLERUOJU neoriginalumo ir patoso, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ
SKIRIU analizei ir struktūrai. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS turėtų
tapti nuolatiniu tyrinėjimu, inovacija, kartais net ardomąją veikla.

Kūrinys „Interlinea“ yra apie ryšio nebuvimą ir komunikacijos tuštumą. Pavadinimui pasirinktas itališkas žodis reiškia „tarpus tarp eilučių“
(tuščios vertikalios erdvės kiekį tarp dviejų teksto linijų). Iš eilėraščio
išgauta ritminė medžiaga čia plėtojama toliau, siekiant sukurti efektą,
tarsi šnekamoji kalba neturėtų jokios prasmės: instrumentai įtraukiami į dialogą be žodžių. „Interlinea“, taip pat turinti versiją su gyva
elektronika, yra skirta Alvise Vidolinui, Italijos kompiuterinės muzikos
pionieriui.
MANO VARDAS Yvesas Tanuri Santosas Correia. GIMIAU 1989 m. liepos
8 d. AŠ ESU daugiainstrumentininkas, kompozitorius. ŠIUO METU STUDI
JUOJU kompoziciją ir dirigavimą Federaliniame universitete Bahijoje
(UFBA), Brazilijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra kelių
kūrinių atlikimas 2009 m. vykusiame VII nacionaliniame universiteto
kompozitorių suvažiavime Belo Horizontėje (Mino Žeraiso valsija), XXI
tarptautiniame muzikos seminare – kompozitorių suvažiavime (UFBA)
ir Jaunųjų kompozitorių simfoninės muzikos koncerte (EMUS/UFBA).
DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Hermeto Pascoalis, TODĖL MANO KŪRYBA
YRA ARTIMA braziliškam džiazui ir instrumentinei muzikai. DAŽNAI KLAUSAUSI
visko aplink mane, ŽIŪRIU kai kuriuos ﬁlmus ir futbolą, SKAITAU Seneką,
Chico Xavierą, Aldousą Huxley, Hermanną Hesse ir daugelį kitų. KŪRY
BOJE NETOLERUOJU prastos muzikos, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU harmonijai.
APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS YRA gryna sielos išraiška: be
išankstinių apgalvojimų ar estetinių vertybių, nes virš viso to – ekspresijos intensyvumas.

„Lembrando o Brasil“ yra dedikuotas NMH styginių kvartetui.
Kūrinyje pasitelkiamos kelios žymesnės braziliškos muzikos tradicijos,
kurių skirtingi stiliai jungiami nuosekliai ir perteikiami įprasta styginių
kvarteto kalba. Pasirinkti muzikos stiliai labai ritmiški, turintys bendrą
bruožą – sinkopę. Taigi kontrapunktas čia naudojamas siekiant išlaikyti
tradicinius ritmus, tačiau tuo pat metu kruopščiai ištobulinamas
dominuojantis balsas.
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Andrius Maslekovas – žr. psl. 17
Kūrinys „...bežiūrint į ūkanotą šventyklą...“ gimė susipynus dviems
skirtingo pobūdžio inspiracijoms – garsinei ir vizualinei. Garsine inspiracija tapo bene žymiausio japonų kompozitoriaus Toru Takemitsu
kūrinys gagaku orkestrui. Mane sužavėjo tos muzikos autentiškumas
ir šiuolaikiškumas, unikalios kultūros, gamtos grožio ir misticizmo įkūnijimas. Vaizdinė inspiracija atėjo žiūrint įvairių Japonijos dailininkų paveikslus ir fotomenininku nuotraukas, kuriose vaizduojama legendinė
Kinkakudži šventykla, bei įsivaizduojant iš jos ir aplink ją sklindančius
garsus...
MANO VARDAS Øysteinas Figenschou. GIMIAU 1987 m. vasario 2 d. AŠ ESU
apdovanotas tik vienu tikru talentu – greitai mokausi. Pastarąjį suderinęs su smalsumu ir gebėjimu vikriai prisitaikyti, nuolat aptinku save
ko nors naujo viduryje (būtent čia man ir patinka būti). AŠ ESU patyręs
dziudo kovotojas, neblogas dailininkas ir didelis žvejybos mėgėjas. ŠIUO
METU STUDIJUOJU kompoziciją Norvegijos muzikos akademijoje (NMH).
KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS YRA 2010-ųjų rugsėjį išleistas
kompaktinis diskas. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Lasse’as Thoresenas, Arvo Pärtas, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA jų dviejų kūrybai ir kitų
autorių įtakų mikstūrai. DAŽNAI KLAUSAUSI muzikos meno, folkloro, garso
objektų/savybių ir daugybės grupių, STEBIU spalvas, SKAITAU ﬁlosoﬁją. KŪRY
BOJE NETOLERUOJU entuziazmo trūkumo, ir/ar abejingumo, O PAGRINDINĮ DĖ
MESĮ SKIRIU kūrinio savybėms, meistriškumui, medžiagai ir įgyvendinimui.
APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS vis dar turi didžiulį potencialą.

Kūrinyje „Ortus Oculi“ siekiama išryškinti augimo – ﬁzinio, protinio ir
emocinio – procesą. Styginių kvarteto struktūrą sudaro ritmingi versus
laisvai kintantys dariniai, kurių kiekvienas plėtojamas savitu būdu.
Klausymosi malonumas čia galėtų būti patirtas dėmesį kreipiant į
garso kokybes ir jų kitimą, taip pat į emocinio klimato kaitą ir sklaidą.
MANO VARDAS Samuelis Gray’us. GIMIAU 1977-ųjų rugsėjo pabaigoje
Dunedine, Naujoje Zelandijoje. AŠ ESU pianistas ir savamokslis kompozitorius. STUDIJAVAU modernias Europos kalbas ir literatūrą, taip pat šiek
tiek socialinius mokslus ir teisę Oslo universitete bei Vienoje. KOL KAS
SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra kai kurių kūrinių atlikimas keliose
šalyse, nepaisant to, kad neturiu profesionalaus kompozitoriaus išsilavinimo. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ daugelis skirtingų šaltinių,
TODĖL MANO KŪRYBOS STILIUS YRA eklektiškas, aprėpiantis džiazo, roko, ﬁlmų
muzikos bruožus bei Europos ir Azijos folkloro idiomas. DAŽNAI KLAUSAU
SI XX a. kompozitorių, šiuolaikinės operos, 7-ojo dešimtmečio džiazo,
prancūzų šansonų, soul muzikos, Šostakovičiaus, metalo, Björk ir Tori
Amos, ŽIŪRIU slegiantį meninį kiną, SKAITAU laikraščius ir XX a. pasaulinę grožinę literatūrą. KŪRYBOJE NETOLERUOJU kompozitorių, režisierių ir
dirigentų, kurie elgiasi šiurkščiai su atlikėjais, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU
socialinės nelygybės temoms, karui ir skurdui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS šalia estetinės vertės turi išlikti socialiai aktualus.
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Vos už poros kilometrų nuo Druskininkų driekiasi siena su Baltarusija,
paskutiniąja Europos diktatoriška valstybe. Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka, dėl despotiško elgesio su disidentais, politiniais oponentais ir žurnalistais, įgijo prastą reputaciją. Kūrinyje „маўчанне –
the silence“ išryškinamas laisvų rinkimų, žodžio ir nuomonės laisvės
trūkumas Baltarusijoje, nors šį tema gali būti pritaikoma bet kuriam
despotiškam režimui pasaulyje.
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Stygų šuoras
Gegužės 28, VI, 15:00, Švč. Mergelės Škaplierinės bažnyčia
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
Meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus
Lukrecija Petkutė. „Paskutinė dėlionė“. 2011
Fredrik Gran (Švedija). „Revolvering Helices“. 2006
George Holloway (JK). „Media Vita“. 2008, 2009
Grzegorz Pieniek (Lenkija/Austrija). „Virtual Memories“. 2009
Božena Buinicka. „Proslogion“. 2011 . Dalyvauja Raimundas Juzuitis (bosas)
Atlikėjai, autoriai ir kūrinių anotacijos – žr. psl. 9
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Oro užkariautojai
Gegužės 28, VI, 21:00, pieva prie „Dangaus skliauto“
Yann Le Nestour (bosinis klarnetas, Švedija), Martin Q Larsson (ﬂiugelhornas, Švedija), Rūta Vitkauskaitė (kriauklė, Lietuva/JK), Mihai Sorohan (trimitas, Rumunija), Ana Ablamonova (melodika), Asta
Kaušpėdaitė (oro balionas)
Rūta Vitkauskaitė. „Vėjo vaikai“. 2011
Yannas Le Nestouras – žr. psl. 26
MANO VARDAS Martinas Q Larssonas. GIMIAU Trolhetene,

Švedijoje. AŠ
muzikantas ir Švedijos kompozitorių sąjungos
prezidentas. ŠIUO METU STUDIJUOJU kaip veikia pasaulis. KOL KAS SVARBIAUSIAS
MANO VEIKLOS PASIEKIMAS YRA „PhylnluQ“ ir „Sudoku#2“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ
ĮTAKA MAN PADARĖ Jamesas Brownas, George’as Clintonas and Maceo
Parkeris, TODĖL ATLIKDAMAS MUZIKĄ SIEKIU sukurti neįsivaizduojamus dalykus. DAŽNAI KLAUSAUSI garsų aplink mane, ŽIŪRIU animacinius ﬁlmukus,
SKAITAU „Twitter“. KŪRYBOJE NETOLERUOJU nuobodulio, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU
bendravimui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS gali būti centrinė
visuomenės dalis. Jei tik tai padarytume...
ESU kompozitorius,

Mihai Sorohanas. GIMIAU Kluže-Napokoje, Rumunijoje.
trimitininkas, gitaristas, aranžuotojas, garso režisierius, be to
gaminu skanią kavą. STUDIJAVAU Gheorghe Dima muzikos akademijoje
Kluže-Napokoje. KOL KAS SVARBIAUSI MANO VEIKLOS PASIEKIMAI yra autorinio
albumo „Anachronic“ kūrimas, aranžavimas, įrašymas ir išleidimas
2009 m.; dalyvavimas Lietuvos „Eurovizijos“ dainų konkurso pusﬁnaliuose ir ﬁnaluose 2010 ir 2011 m.; tapimas turbūt jauniausiu
trimitininku Tirgu Murešo valstybinės ﬁlharmonijos orkestro istorijoje.
DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ daugybė vietų, stilių ir atlikėjų, TODĖL
ATLIEKANT MUZIKĄ MANO TIKSLAS yra toks įvairialypis, jog aš negaliu jo apibrėžti net sau pačiam. DAŽNAI KLAUSAUSI džiazo, metalo, kino garso takelių, ŽIŪRIU mokslinę fantastiką, SKAITAU kol kas daugiausiai miksavimo
mokymo programas. MUZIKOS ATLIKIME NETOLERUOJU malonumo trūkumo,
O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU teigiamai energijai, kuria dalinuosi su publika.
APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS turėtų būti šviežias ir neimituoti
ankstesnių formų, kurios buvo naujos prieš trisdešimtį metų.
MANO VARDAS
AŠ ESU
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Mano vardas Ana Ablamonova. Gimiau Vilniuje. Aš esu kultūros
vadybininkė bei įvairių amplua muzikos atlikėja, šiuolaikinės operos
festivalio NOA (Naujosios operos akcija) organizatorė, nepriklausomos
kūrybinės grupės „Operomanija“ vadovė. Studijavau Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje (muzikos vadybos bakalauras ir magistras)
bei Sankt Peterburgo valstybiniame kultūros ir menų universitete
(chorinio dirigavimo bakalauras ir magistras). Kol kas svarbiausias
mano veiklos pasiekimas – pasodintas medis (teliko pastatyti namą
ir užauginti vaiką). Didžiausią muzikinę įtaka man padarė stiprios,
talentingos ir kokybiškos asmenybės, todėl atlikdama muziką siekiu
kokybės. Klausausi įdomių žmonių, protingų patarimų, žiūriu į ateitį vis
dar pozityviai, skaitau, kad „everything will be OK in the end, if it’s not
OK, it’s not the end“. Muzikos atlikime netoleruoju „chaltūros“, pagrindinį dėmesį skiriu vadybai. Apskritai, manyčiau, kad šiuolaikinis menas
(jeigu lakoniškai) yra labai gerai.
MANO VARDAS Asta Kaušpėdaitė. GIMIAU Klaipėdoje. AŠ ESU oro baliono
pilotė, dizainerė. STUDIJAVAU dizaino meną Vilniaus dailes akademijoje
ir skraidymo meną pilotų mokykloje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS
PASIEKIMAS kūrybinis džiaugsmas. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ –, TO
DĖL ATLIEKANT MUZIKĄ SIEKIU mažų atradimų netikėtuose dalykuose. DAŽNAI
KLAUSAUSI vėjo, ŽIŪRIU į dangų, SKAITAU meteo prognozę. Muzikos atlikime
netoleruoju –, pagrindinį dėmesį skiriu –. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAI
KINIS MENAS yra kultūros variklis.

MANO VARDAS Rūta Vitkauskaitė. GIMIAU 1984 m. rugsėjo 27 d. AŠ ESU
kompozitorė, atlikėja, šiuolaikinės muzikos renginių iniciatorė ir
organizatorė. ŠIUO METU STUDIJUOJU Londono karališkosios muzikos
akademijos kompozicijos doktorantūroje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO
VEIKLOS PASIEKIMAS – tai atradimas, kaip ir kokią muziką noriu kurti, bent
jau laikinai. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ besaikis grojimas smuiku
9 metus iš eilės ir mano puikiojo kaimo tyla bei ramybė (įvairių kompozitorių kūryba mane veikia visą laiką, tačiau negaliu iškirti vieno ar
kelių svarbiausių), O MANO KŪRYBA YRA ARTIMA improvizacijai, kurioje dominuoja tembrinė kaita, ilgi ir ištęsti garsai, dažnai labai lėtas medžiagos
vystymas ir repetityvumas, būdingas minimalistinio STILIAUS MUZIKAI.
DAŽNAI KLAUSAUSI visko, kas skamba aplinkui mane, o ypač mėgstu visų
tautų liaudies muziką, ŽIŪRIU į kompiuterio ekraną, rečiau meninius
ﬁlmus, SKAITAU vaikiškas knygas anglų kalba (mokausi kalbos). KŪRYBOJE
NETOLERUOJU atmestinumo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU įsiklausimui į garsus.
APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra nuostabus dalykas, kuris vieniems padeda realizuoti savo utopines idėjas, o kitiems leidžia atrasti
nematytus ir netikėtus reiškinius, padedančius praplėsti jų mąstymo
ribas.
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Kūrinį „Vėjo vaikai“ inspiravo ilgamečiai ir neįkainojami „Druskomanijos“ dizaineriai: Asta Kaušpėdaitė ir Kęstutis Poniškaitis, kurie, laisvu
nuo darbo metu, dar yra ir profesionalūs oro baliono pilotai! Jų paprašymų oro balioną kūrinyje įprasminau kaip pučiamąjį instrumentą,
greta trimito, bosinio klarneto, melodikos, ﬂiugelhorno ir kriauklės.
Kūrinį sudaro šešios trumpos pjesės, kurių kiekviena trunka apie penkias minutes (kadangi pagrindinis instrumentas – oro balionas, kuriuo
groja Asta Kaušpėdaitė, kas penkias minutes turi daryti pertraukėles).
Pjesių struktūrą taip pat įkvėpė oro baliono galimybės – siekiau
atskleisti jo speciﬁnį tembrą ir gebėjimą skambėti pučiamųjų instrumentų ansamblyje. Viso kūrinio būsenai sukurti stengiausi pasitelkti
jausmus ir garsus, kuriuos jaučia oreivis, skrendantis balionu virš nuostabių Lietuvos miškų, ežerų ir upių. Šis kūrinys gali būti atliekamas su
baliono kupolu arba be jo, taip pat gali nežymiai pakilti nuo žemės,
jeigu leidžia oro sąlygos.
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Free
Gegužės 28, VI, 23:00, Druskininkų kolonada
„PhylnluQ“ (Švedija): Lisa Ullén (fortepijonas), Martin Q Larsson (ﬂiugelhornas), Yann Le Nestour
(kontrabosinis klarnetas), Pelle Halvarsson (violončelė)
Afterparty su „PhylnluQ“ ir DJ Gana (aka Antanas Dombrovskij)
MES VADINAMĖS „PhylnluQ“. SUSIBŪRĖME

2010 m. ESA
ansamblis, atliekantis komponuotą-improvizuotą muziką ir klasikinių kūrinių aranžuotes
čia ir dabar. ANSAMBLIO NARIAI STUDIJAVO įvairiuose
muzikos universitetuose Švedijoje. KOL KAS
SVARBIAUSIAS MŪSŲ VEIKLOS PASIEKIMAS yra dalyvavimas
„Druskomanijos“ festivalyje. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ
ĮTAKA MUMS PADARĖ koncertai, kupini esaties momento, TODĖL ATLIKDAMI MUZIKĄ SIEKIAME pasinerti
į buvimą akimirkoje vienas su kitu, muzika ir
auditorija. DAŽNAI KLAUSOMĖS aplinkumos, ŽIŪRIME,
kaip siaučia pasaulis, SKAITOME žmonių mintis.
MUZIKOS ATLIKIME NETOLERUOJAME jokių diktatorių, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIAME
didžiam klausymo menui. APSKRITAI, MANYTUMĖM, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS
nemažiau svarbus ir būtinas nei kvėpavimas.
ME

Kiekvienas „PhylnluQ“ pasirodymas nužymėtas itin savito būdo,
siurprizų ir paslapčių. Kastais jie gali pradėti nuo „Bolero“ versijos
su būgnų mašina, nukrypti į improvizaciją „Karališkosios fejerverko
muzikos“ temomis ar atlikti šviežiai parašytą kūrinį su deklamacijomis.
Ansamblio nariai nardo po elektronikos, baroko muzikos, laisvojo džiazo, Davido Bowie, Ligeti ir performanso plotus, nepripažindami žanro
ar stiliaus suvaržymų. Bet kokiu atveju „PhylnluQ“ pasirodymus rengia
smalsaudami be išankstinių nuostatų ir pasitelkdami neprilygstamą
energiją.
MANO VARDAS Antanas Dombrovskis. GIMIAU 1981 m. AŠ savęs neidentiﬁkuoju, palikdamas kuo daugiau vietos interpretacijos gūsiui, arba
tiesiog atodūsiui. STUDIJAVAU Šilumos energetikos inžinerija. KOL KAS
SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – nesureikšminti net to, kas dabar
pilnateisiškai gali vadintis iššūkiu. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ
polinkis išgyventi garso virpesius, TODĖL ATLIEKANT MUZIKĄ SIEKIU girdėti ir
jausti. DAŽNAI KLAUSAUSI dažnai klausausi, ŽIŪRIU žiūriu ir klausausi, SKAITAU
žiūriu, klausausi ir skaitau, arba bendrais bruožais – skiriu dėmesio
neaprėpiamam eteriui. MUZIKOS ATLIKIME NETOLERUOJU pozos dėl pozos,
O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU gerai muzikai, kurią nuo blogos labai lengva
atskirti ausimi ir labai sunku apibudinti žodžiais. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS yra tai, kas pagauna dėmesį.
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+1
Gegužės 29, VII, 11:00, Druskininkų miesto muziejus
„Oneplusone“: Anna Veismane (fortepijonas, pianika, balsas, Latvija), Timo Kinnunen (akordeonas,
Suomija)
Lisa Ullén (fortepijonas, Švedija) ir Yann Le Nestour (bosinis klarnetas, Švedija)
Hans-Joachim Hespos (Vokietija). „Woc, Atem Drama“. 2008
Anna Veismane (Latvija). „Message from the Exoplanet PONE“. 2011.
Gregory Emﬁetzis (Graikija/JK). „Routines III“. 2005–2011
Ryan Latimer (JK). „Songs for Summer“. 2011
„Summer Dawn“
„Summer Interlude“
„Summer Night“
Samuel Gray (Naujoji Zelandija/Austrija). „Roma“. 2011
Yves Tanuri (Brazilija). „Sem Fronteiras“. 2011
Christos Farmakis (Graikija/Danija). „Static Spheres“. 2010
Nicholas James Casswell (JK). „Five Pieces“. 2011
„The Last Word“
„Danse Macabre“
„Bellows“
„Haiku“
„Ballet“
Miklós Maros (Vengrija/Švedija). „Impression 2“. 2009–2011
Lisa Ullén (Švedija). „Soundchange“. 2011
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MES VADINAMĖS „Oneplusone“. SUSIBŪRĖME prieš du metus. ESAME susieti
muzikos skonio, požiūrio į gyvenimą, dvasinių ir intelektualinių vertybių bendrumų. ANSAMBLIO NARIAI STUDIJAVO Latvijos, Suomijos, Danijos ir
Vokietijos akademijose ar muzikos universitetuose. KOL KAS SVARBIAUSIAS
MŪSŲ VEIKLOS PASIEKIMAS yra koncertai Latvijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. DI
DŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MUMS PADARĖ emociškai paveiki, dinamiška muzika,
TODĖL ATLIKDAMI MUZIKĄ SIEKIAME būti laisvais ir daryti tai, ką mėgstame
labiausiai. DAŽNAI KLAUSOMĖS vienas kito, ŽIŪRIME šiuolaikinės muzikos
vaizdo įrašus per „YouTube“, SKAITOME elektroninius laiškus. MUZIKOS ATLI
KIME NETOLERUOJAME perdaug sudėtingų ritmų ar komplikuotų partitūrų,
ypač jei kompozitoriai yra labai griežti, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIAME emocionalumui, improvizacijai ir pagrindinei idėjai. APSKRITAI, MANYTUMĖM, KAD
ŠIUOLAIKINIS MENAS YRA labai spalvingas ir įkvepiantis.

„Message from the Exoplanet PONE“ skirtas Latvijoje gimusiam
Amerikos kompozitoriui Gundariui Poné (1932–1994). Premjera įvyko
Latvijos naujosios muzikos dienose 2011 m. Kompozitorius, dirigentas, Niu Poltso valstybinio universiteto kolegijos profesorius Gundaris
Poné kūryboje derino avangardo technikas ir neoromantizmo ekspresiją. Autoriaus kūryba įgijo tarptautinį pripažinimą, jis pelnė Kennedy
centro teikiamą Friedheimo apdovanojimą, laimėjo kelis prizus
įvairiuose tarptautiniuose konkursuose. Gundaris Poné vadovavo jo
vardo naujosios muzikos ansambliui ir Niu Poltso festivaliui „Music in
the Mountains“.
MANO VARDAS Gregoris Emfietzis. GIMIAU Salonikuose, Graikijoje. AŠ ESU
kompozitorius, atlikėjas ir mokytojas. ŠIUO METU STUDIJUOJU kompozicijos
doktorantūroje Brunelio universitete (Londonas, JK). KOL KAS SVARBIAUSIAS
MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra dalyvavimas „Druskomanijos“ festivalyje jau
antrą kartą (!). DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ tradicinė graikų muzika
bei antikinės tragedijos, sunkusis, juodasis ir death metalas, chorinė
bei klasikinė muzika, TODĖL MANO KŪRYBOS STILIUS YRA kažkur „tarp“ viso to,
kas išvardinta. DAŽNAI KLAUSAUSI Becketto darbų, ŽIŪRIU koncertus (be
garso), SKAITAU scenarijus. KŪRYBOJE NETOLERUOJU perfekcionizmo, klaidų
vengimo ir žmogiškumo atsisakymo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU atlikėjui,
kurį kviečiu tapti mano kūrinio dalimi. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS
MENAS yra mūsų gyvenimuose.

Speciﬁnių situacijų pasikartojimas – tai reiškinys, gana dažnai įvykstantis žmogaus gyvenime. Šis kartojimasis dažniausiai lemia rutinos susiformavimą, kuri gali sukelti gan nemalonius padarinius, ypač žmonių
santykiuose. „Routines III“ kaip tik yra žmogaus kova prieš gyvenimo
monotoniją, lemiamą įprastų, kasdienių įvykių pasikartojimo.
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MANO VARDAS Ryanas Latimeris. GIMIAU 1990 Češyre, JK. AŠ ESU kompozitorius. ŠIUO METU STUDIJUOJU kompoziciją Birmingemo konservatorijoje.
2010 m. dalyvavau tarptautiniuose Darmštato naujosios muzikos kursuose, kur lankiau Briano Ferneyhough ir Rebeccos Saunders paskaitas. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra I prizas, kuriuo buvau
apdovanotas šiemet, Jaunųjų kompozitorių suvažiavimo Nyderlanduose metu. Tai lėmė stambaus kūrinio užsakymą naujosios muzikos
kolektyvui „orkest de ereprijs“ bei jo pristatymą šių metų „Gaudeamus
muzikos savaitėje“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ įvairiausi stiliai,
pavyzdžiui, klasika, džiazas, rokas ir eksperimentinė muzika, TODĖL MANO
KŪRYBA YRA ARTIMA visiems jiems. DAŽNAI KLAUSAUSI Daviso, Bacho, Kagelio,
Zappa’os, Stockhauseno, Cage’o ir Counto Basie, ŽIŪRIU nepaprastai
daug ﬁlmų, SKAITAU tokius autorius kaip Italo Calvino, Yannas Martelis, Vladimiras Nabokovas ir Aldousas Huxley. KŪRYBOJE NETOLERUOJU
pretenzingumo ar egoizmo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU individualumui
ir asmeniškumui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS visada turėtų
vienu žingsniu lenkti šiuolaikinius menininkus.

Samuelis Gray’us – žr. psl. 34
Kūrinyje „Roma“ pasigirstantis melancholiškas akordeono tembras
dažnai girdimas romų ir sinti žmonių muzikoje. Tarptautiniame romų
himne „Dželem, Dželem“ (melodija tradicinė, tekstas Žarko Jovanovićiaus), romai išreiškia solidarumą su talentingais, bet didžia dalimi
ignoruojamais čigonų muzikantais, išsibarsčiusiais visoje Europoje ir
apskritai su romų ir sinti tautomis, kurių palikuonys, autoriaus nuomone, ir toliau laikomi pusiau žmonėmis.
Yvesas Tanuri – žr. psl. 33
„Sem Fronteiras“ dedikuotas duetui „Oneplusone“. Šiame kūrinyje įsivaizduojama, kad valstybių sienos neegzistuoja. Tai patvirtina muzika,
kuri gali keliauti nevaržomai, be jokio paso, laisvai vibruoti bet kurioje
pasaulio erdvėje...
Christos Farmakis. GIMIAU Graikijoje. MAN 30 metų. ŠIUO
karališkosios muzikos akademijos kompozicijos
magistrantūroje Kopenhagoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS
yra kūrinio „Raptus“ premjera, kurią 2008 m. atliko prancūzų ansamblis „tm+“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ psichodelinė 7–8-ojo
dešimtmečių scena, TAČIAU MANO KŪRYBA YRA ARTIMA kažkam, ko stiliaus
aš negalėčiau nusakyti. DAŽNAI KLAUSAUSI čigonų džiazo ir folkloro, ŽIŪRIU
„Animal planet“ dokumentiką, SKAITAU kriminalinius romanus. KŪRYBOJE
NETOLERUOJU bet kokių tabu, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU garso spalvoms.
APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS negali būti apibrėžtas.
MANO VARDAS

METU STUDIJUOJU Danijos

Kūrinyje „Static Spheres“ perteikiami statiški, gryno antivirtuoziškumo
garsai, vibruojantys sferinėje formoje. Kompozicija sukurta 2010 m., pirmą
kartą atlikta šiemet, Kopenhagos šiuolaikinės muzikos festivalyje „Pulsar“.
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MANO VARDAS Nicholas Casswellas. GIMIAU 1974 m. liepos 25 d. AŠ ESU
kompozitorius ir Centrinio Lankašyro (JK) universiteto dėstytojas,
dirbantis nepilną darbo dieną. STUDIJAVAU Jorko Universitete (JK). KOL
KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – 2007 m. ISCM Pasaulio muzikos
dienų Honkonge metu pelnytas ISCM/IAMIC Jaunojo kompozitoriaus apdovanojimas. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Ligeti, Berio ir
Kagelis, taip pat korėjiečių folkloras, ypač „sanjo“ muzika, TODĖL MANO
KŪRYBA YRA ARTIMA šių įtakų samplaikai. DAŽNAI KLAUSAUSI pačios įvairiausios
muzikos, ne tik šiuolaikinės kūrybos, ŽIŪRIU daugybę ﬁlmų (paskutinis
matytas – „Dancer in the Dark“), SKAITAU poeziją, prozą, ﬁlosoﬁją, ypač
žaviuosi Palahniuku, Bukowskiu ir Michelu Serresu. KŪRYBOJE NETOLERUO
JU neapsisprendimo ir perkrautos idėjų akumuliacijos; santykiai, kurie
gali būti suformuoti pasitelkus ribotą kiekį medžiagos, yra begaliniai,
todėl ir reikėtų siekti maksimalaus medžiagos išnaudojimo, O PAGRINDINĮ
DĖMESĮ SKIRIU šių glaustų idėjų tyrinėjimui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAI
KINIS MENAS yra nepaprastai svarbus visuomenei, čia ypač svarbus publikos dalyvavimas. Tai nauja minties erdvė, kuri atveria didelį meninį
potencialą, bet tuo pačiu kelia rimtus klausimus, kaip kad, pavyzdžiui,
autorystė.

„Penkios pjesės“, sukurtos duetui „Oneplusone“, yra atviras, nuosekliai pildomas ciklas, tyrinėjantis skirtingus komunikacinius ženklus.
Šie ženklai kartais teatrališki, kaip kad kūrinyje „The Last Word“. Kitais
atvejais kūrinio impulsas nurodo tam tikrą veiksmą, ar tai būtų šokinis
„Danse Macabre“, ar daugiau kontempliatyvus „Haiku“. Kiekvienoje
pjesėje tarp dviejų atlikėjų bandoma kurti dramos būseną. Pastaroji
yra visas miniatiūras vienijanti sąsaja.
Miklósas Marosas. GIMIAU 1943 m. lapkričio 14 d. AŠ
kompozitorius, sukūręs apie 240 kūrinių. STUDIJAVAU Budapešte ir
Stokholme. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra 4 simfonijos,
10 koncertų, 1 opera ir daugelis kitų kompozicijų. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ
ĮTAKA MAN PADARĖ visa klasikinė muzika nuo Palestrinos iki Ligeti, taip
pat autentiška įvairių šalių folkloro muzika, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA
visiems išvardintiems dalykams, bet turinti savitų niuansų. DAŽNAI KLAU
SAUSI savo kolegų muzikos, ŽIŪRIU spektaklius, SKAITAU knygas. KŪRYBOJE
NETOLERUOJU nesąžiningumo ir diletantizmo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU
tikriems jausmams ir individualumui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS
MENAS yra dabarties išraiška, kuri nuolat kinta, nes šiandiena jau yra vakarykštė, o vakar dienos menas yra arba klasika, arba tiesiog seniena.
MANO VARDAS
ESU

„Impression 2“ yra to paties pavadinimo kūrinio antroji versija;
pirmoji buvo sukurta klavesinui ir akordeonui. Fortepijono partija čia
nauja, tačiau turinti daug išraiškos laisvės, kuri asocijuojasi su klavesinu: įvairialypė melodika, išraiškingi ženklai, sparčios ﬁoritūros. Garsinėje plotmėje buvo siekiama suartinti dviejų instrumentų skambesį
ir išgauti naujas skambesio kombinacijas. Kūrinį sudaro kelios dalys,
kintančios pagal formulę „greita-lėta“ arba „laisva-griežtai metrinė“.
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MANO VARDAS Lisa Ullén. GIMIAU 1964 m. Seule, Pietų Korėjoje. AŠ ESU pianistė, kompozitorė, improvizatorė. STUDIJAVAU Stokholmo karališkojoje
menų akademijoje (skambinimo fortepijonu meną). KOL KAS SVARBIAUSIAS
MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra tai, kad amerikiečių įrašų kompanija „Nuscope Recordings“ išleido pirmą mano kūrinį fortepijonui solo. DIDŽIAUSIĄ
MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ visi puikūs atlikėjai, su kuriais esu grojusi
(pavardžių nevardinsiu), O ATLIKDAMA MUZIKĄ SIEKIU komunikuoti. DAŽNAI
KLAUSAUSI Bacho, o mano draugai Björk, Bowie, Ligeti, Merzbow ir dar
daug ko, nieko (ne)ŽIŪRIU, SKAITAU Pattie Smith biograﬁją. MUZIKOS ATLIKIME
NETOLERUOJU –, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU –. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS
MENAS valdo.

Yannas Le Nestouras – žr. psl. 26
Visas kūrinys „Soundchange“ yra tarsi garso luitas – monolitas.
Nepaisant to, šiame vientisame ir tolydžiame garso darinyje įvairiomis
kryptimis ir būdais vyksta nedideli pokyčiai. „Soundchange“ atlikėjai
groja ir kaunasi su skirtingom faktūrom, netradicinėm garso išgavimo
technikom.
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Ant kalno
Gegužės 29, VII, 15:00, Švč. Trejybės bažnyčia
„BAccK“: Aistė Bružaitė (kanklės), Irmantas Andriūnas (birbynė), Danielius Rozovas (akordeonas)
Aistė Vaitkevičiūtė. „Lydu laidu saulelė“. 2011. Dalyvauja Aliona Kubilytė (balsas)
Vytautas Germanavičius. „Chanson“. 2007
Lina Lapelytė. „Lucy“. 2011
Vytautas Germanavičius. „Vecekrugs“. 2009
Vaida Striaupaitė-Beinarienė. „Vandens miražai“. 2011
Vytautas Germanavičius. „Sala“. 2008. Dalyvauja Laima Česlauskaitė (sopranas)
„BAccK“ – žr. psl. 14
Aistė Vaitkevičiūtė. GIMIAU 1986 m. AŠ ESU kompozitorė.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS – II vieta „Vox Juventutis
2010“ konkurse. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKĄ MAN PADARĖ mano mokytojai – Julius Andrejevas, Vaclovas Augustinas, Olegas Molokojedovas,
Tatjana Radovič, taip pat lietuvių ir kitų tautų folkloras, grigališkasis
choralas, rytų tradicinė muzika, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA meditatyvaus, kontempliatyvaus STILIAUS MUZIKAI. DAŽNAI KLAUSAUSI religinės,
liaudies, klasikinės muzikos, ŽIŪRIU ﬁlosoﬁnį, psichologinį kiną, SKAITAU
dvasinę, istorinę, muzikinę bei kitokią literatūrą. KŪRYBOJE NETOLERUOJU
dirbtinumo, paviršutiniškumo, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU idėjos „išmeditavimui“ ir organiškam jos įkūnijimui muzikinėmis priemonėmis.
APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS originaliais būdais atspindi mus
supančią tikrovę.
MANO VARDAS

ŠIUO METU STUDIJUOJU kompoziciją

„Lydu laidu saulelė“ – tai tylus saulės palydėjimas, paskutinių jos
pėdsakų skambėjimas...
Vytautas Germanavičius – žr. psl. 15
„Chanson“ – chanson de geste, chanson courtoise, chanson parisien,
chanson traditionnelle, chanson moderne. Daina ir jos motyvų variacijos, pasitelkus skirtingus tekstūrinius modelius, virsta viena tęsiama
melodine linija.
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MANO VARDAS Lina Lapelytė. GIMIAU Kaune. AŠ ESU kūrėja. STUDIJAVAU
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (smuiką), nešiojamų kompiuterių kvartete „Twentytwentyone“ (kompozicija) ir Londono menų
universitete (garso meną). SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS vis dar
laukia savo laiko, kuris tikiuosi niekada neateis. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA
MAN PADARĖ žurnalas „Tango“, leistas Roberto Kundroto, O MANO KŪRYBA
savo ﬁlosoﬁja YRA ARTIMA Jono Cage’o veiklai. DAŽNAI KLAUSAUSI paukščių
bei automobilių, kuriuos girdžiu pro savo langą, ŽIŪRIU į miegantį Jeronimą, SKAITAU mamos komentarus apie mano kuriamą muziką. KŪRYBOJE
NETOLERUOJU netolerancijos, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU džiaugsmui. APSKRITAI,
MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIO MENO yra per daug.

Lucy Pawlak – tai britų kilmės režisierės vardas, kurios ﬁlmui šiuo metu
kuriu muziką. „Lucy“ – tai vardas, uzurpavęs mano pasąmonę. „C“ yra
vienintelė raidė šiame varde turinti muzikinę prasmę. „In C“ galėtų
tapti dar vienu šio kūrinio pavadinimu. Garsas „do“ (arba C) ir jo tembrinės savybės, plėtojamos kūrinyje, galiausiai perauga į muzikantų
dialogą su kūrinį inspiravusia persona.
Vytautas Germanavičius
Kompozicija „Vecekrugs“ parašyta birbynėms (aukštajai, diatoninei, kontrabosinei) įgarsintoms kanklėms ir akordeonui. Kūrinio pavadinimas kuršių tarme reiškia „senoji smuklė“, taip vadinama aukščiausia
Kuršių Nerijos kopa. Tai – buvimas ant kopos arba kopoje, klausymasis
jos garsų, bandymas įeiti į kopos pasaulį – garsų, šviesos, šešėlių,
kvapų, vėjo, kaitros, pušų meditacijų.... Kūrinys remiasi pasikartojančiais aido efektais, tvyrančiomis garsų „kekėmis“, ornamentine ritmika.
Taip pat kūrinyje panaudoti sutartinės „Savučių untytė“ harmoniniai
motyvai, pučiami dviem birbynėmis vienu metu.
Vaida Striaupaitė-Beinarienė – žr. psl. 23
Krintantys akmenėliai užgauna vandens stygas ir suskamba „vandens
miražai“...
Vytautas Germanavičius
„Sala“ parašyta balsui, kontrabosinei birbynei, kanklėms ir akordeonui
(žodžiai Juliaus Kelero). Tai poetinio teksto vaizduotės, minčių srauto
kaita, tarsi besitęsiančiame prabudimo sapne, tolimų kraštų, žodžių
prasmių, nepatirtų kvapų, satyros trupinių ilgesys…
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Praeitis ir dabartis
Gegužės 29, VII, 19:00, m. K. Čiurlionio memorialinis muziejus
Jonathan Powell (fortepijonas, JK)
John Cage (JAV). „A Dream“. 1948
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Trys preliudai:
F-dur/a-moll (VL 188). 1901
d-moll (VL 256). 1904
„Lakštingala (VL 268). 1905
Jonathan Powell (JK). „Berceuse“. 1999
Franz Liszt (Vengrija). „La lugubre gondola I“. 1882–1885
John White (JK). Sonata Nr. 132. 1997
Laurence Crane (JK). „20th Century Music“. 1999
Johannes Maria Staud (Austrija). „Hommage à Bartók“. 1994
Morgan Hayes (JK). Pjesės Nr. 1 ir 4 iš ciklo „Strides II“. 2007
Valentin Silvestrov (Ukraina). „Der Bote“. 1996–1997
Alexander Scriabin (Rusija). Sonata Nr. 10, op. 70. 1913
Giacinto Scelsi (Italija). „Shésha-Shàyí Vishnu“ iš ciklo „Quattro illustrazioni (delle metamorfosi di Vishnu)“. 1953
Tristan Murail (Prancūzija). „La Mandragore“. 1993
George Enescu (Rumunija). „Carillon Nocturne“ iš Siuitos Nr. 3, op. 18. 1913
Christophe Sirodeau (Prancūzija). „Mes ﬂeurs pour Kaija Saariaho“ iš Siuitos II. 1998–2004
Michael Finnissy (JK). „Messa da Requiem“ iš ciklo „Verdi Transcriptions“. 1972–2005
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MANO VARDAS Jonathanas Powellas. GIMIAU Ormskirke, mažame
miestelyje šiaurės vakarų Anglijoje (netoli Liverpulio). AŠ ESU pianistas
ir kompozitorius. ŠIUO METU STUDIJUOJU privačiai, skambinimo fortepijonu įgūdžius tobulinu pas Sulamitą Aronovsky-Žiūraitienę. STUDIJAVAU
Kembridžo universitete, kur rašiau disertaciją apie 1910–1930 m. rusų
avangardo muziką. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS... Ką reiškia
„svarbus“? Man tai gali reikšti daugybę skirtingų dalykų, o daugybė
dalykų, kuriuos esu daręs, vienaip ar kitaip man yra svarbūs. DIDŽIAUSIĄ
MUZIKINĘ ĮTAKA MAN DARĖ ne vienas žmogus – žaviuosi Skriabinu, Ivesu,
Busoni, Mahleriu, Richteriu ir daugeliu kitų, tačiau negalėčiau tvirtinti,
kad jų įtaka būtų kažkokiu būdu apčiuopiama mano kūryboje, O
ATLIKDAMAS MUZIKĄ SIEKIU, kad žmonės ją išgirstų. DAŽNAI KLAUSAUSI kalba
grįsto kanalo „BBC Radio 4“ ir jokios muzikos, nes daugybę valandų
praleidžiu grodamas, o jeigu jau nusprendžiu pasiklausyti CD – mano
pasirinkimai gan eklektiški: 8-ojo dešimtmečio fankas, gergždžiantys
seniai mirusių pianistų įrašai, populiarioji braziliška muzika, ŽIŪRIU visai
ne televizorių (jo neturiu), retkarčiais ﬁlmus: vienas mėgiamiausių
Wernerio Herzogo „Fitzcarraldo“, SKAITAU (pastaruoju metu) Nicholą
Nickleby, dabar – Stefano Cveigo „Beware of Pity“. MUZIKOS ATLIKIME NETO
LERUOJU nemažai šių dienų pianistų, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU Richteriui,
Sofronitskiui, Ginzburgui, Feinbergui, Samsonui François. APSKRITAI,
MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra dalykas, apie kurį aš negalvoju.
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Modernizmo gimimas
Gegužės 30, I, 19:00, m. K. Čiurlionio namai
Jonathan Powell (fortepijonas, JK)
Alexander Scriabin (Rusija). Sonata Nr. 10, op. 70. 1913
Moderato – Allegro
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Aštuoni preliudai:
H-dur (VL 186). 1901
F-dur/a-moll (VL 188). 1901
Des-dur (VL 187). 1901
„Ruduo“ (VL 264). 1904
d-moll (VL 256). 1904
Lakštingala“ (VL 268). 1905
Preliudas (VL 302). 1906
g-moll (VL 343). 1909
Egon Kornauth (Austrija). „Improvisation“ iš ciklo „3 Klavierstücke“, op. 23. 1921
George Enescu (Rumunija). „Pièce sur le nom de Fauré“. 1922
George Enescu (Rumunija). „Melodie“, „Appassionato“ ir „Carillon Nocturne“ iš Siuitos Nr. 3, op. 18.
1913
Karol Szymanowski. Sonata A-dur, Nr. 2, op. 21. 1910–1911
Allegro assai – Molto appassionato
Tema ir variacijos
Jonathanas Powellas – žr. psl. 49
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Naujosios operos akcija
Birželio 1, III, 19:00, Menų spaustuvės Juodoji salė
Jonas Sakalauskas (libretas, muzika)
Rūta Butkus (režisūra, choreograﬁja)
Sigita Šimkūnaitė ir Arūnas Paslaitis (scenograﬁja)
Sandra Straukaitė (kostiumas)
Nerijus Mačiulaitis (šviesos)
Vytautas Bastys (techninis garsas)
Agnė Sabulytė (mecosopranas)
Styginių kvartetas: Ginta Kriščiūnaitė (smuikas), Rasa Smolinskytė (smuikas), Kęstutis Pleita (altas),
Mykolas Rutkauskas (violončelė)
Haiku opera „Sniegas“
MANO VARDAS Jonas Ponas. GIMIAU Vilniuje, 1982. AŠ ESU „žmogus, mokantis mylėt“. STUDIJAVAU Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo
katedroje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS YRA vedybos. DI
DŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ žmona, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA jai.
DAŽNAI KLAUSAUSI grupės „Sepultura“ gabalo „Bloody Roots“ ir „Guns and
Roses“ – „November Rain“, ŽIŪRIU alternatyvų Europos kiną, SKAITAU knygas, kaip antai „Kaip susirasti draugų ir daryti įtaką žmonėms“ ar „Šimtas patarimų kaip uždirbti milijoną“. KŪRYBOJE NETOLERUOJU konkurencijos:
kuo geresnis kompozitorius, tuo labiau jo nekenčiu, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ
SKIRIU savo išvaizdai ir plaukų priežiūrai. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS
MENAS turi problemų, nes jo nesupranta net vyresnis mano brolis.
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MANO VARDAS Agnė. GIMIAU 1984 metais Kaune. AŠ ESU operos „Sniegas“
atlikėja. STUDIJAVAU klasikinį dainavimą bei pedagogiką Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra
auksiniu scenos kryžiumi debiuto srityje įvertintas kolektyvinis darbas
monooperoje-spektaklyje „Izadora“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ...
iš tiesų kiekviename etape įvyksta svarbūs dalykai, paveikiantys mūsų
mastymą, kūrybą ir jie visi yra vienodai reikšmingi, ATLIKDAMA MUZIKĄ SIE
KIU maksimalios atlikimo švaros, tikslumo ir žinoma įtaigos. DAŽNAI KLAU
SAUSI aplinkos garsų: nuo miesto šurmulio iki ryte budinančio paukščio
čiulbesio, tačiau šiuo metu turiu ir keletą favoritų – Alicia Keys, Lady
Gaga (vizualioji jos produkcijos kalba mane domina labiau nei muzikinė), Maria Callas, ŽIŪRIU ﬁlmus, atsirinkdama intuityviai arba pagal rekomendacijas, SKAITAU įvairią literatūrą: psichologijos vadovėlius, užsienio
autorių pjeses bei romanus, chrestomatinius lietuvių kūrinius. MUZIKOS
ATLIKIME NETOLERUOJU teksto nemokėjimo, sauso solfedžiavimo (nebent
to reikalauja koncepcija), „pakazuchos“, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU pilno
vaidmens kūrimui, atskirai nedalindama dėmesio muzikai ar vaidybai
ir ieškodama įvairių kelių, kaip pasiekti būseną, kuri įtrauktų auditoriją
į mano kuriamą pasaulį. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra neapibrėžta sintezuoto vyksmo erdvė, kurioje gali ieškoti, eksperimentuoti ir atrasti pačias netikėčiausias jungtis, pačias netikėčiausias formas ir
tiesiog paleisti mintis – tegu bėga tolyn... kurti.

Haiku opera „Sniegas“ – tai subtilus, koncentruotas, minimalistinis ir
meditatyvus spektaklis, kuriame kiekvienas judesys turi savo prasmę.
Tai abstraktus pasakojimas apie gyvenimo trapumą, meilę, pasiaukojimą ir slaptus troškimus. Spektaklio atspirties tašku tapo į lietuvių kalbą
išversta žymiausių XVII–XX a. japonų minimalistinės poezijos meistrų
haiku poezija, sudominusi netikėta sintaksės estetika („Drugelis sniege: haiku“, vertė V. Dumčius, Kaunas: Gaivata, 1999). Opera „Sniegas“
sukomponuota iš 12 haiku – tuzino autonomiškų operos numerių,
kurių kiekvienas parašytas skirtingose dermėse, judant kvartų-kvintų
ratu (C, F, B etc.).
Operoje taip pat panaudota nedidelė prancūzų rašytojo Maxence’o
Fermine’o romano „Sniegas“ ištrauka. Visas spektaklio veiksmas –
tai vienas įspūdis: romano personažas, jaunasis poetas Juko Akita
pamato ledo luite užšalusią lyno akrobatę. Kompozitorius čia tampa
tarsi jaunuoju poetu, jo muzika kuriama vyro Juko akimis, o veiksmas
scenoje tampa jo akių atspindžiu, tik tarsi pro ledą.
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Sferos
Birželio 2, IV, 20:00, Menų spaustuvės Juodoji salė
Jens Hedman, Lars Brøndum (elektronika, Švedija)
Fleitų kvartetas „112“ (Latvija): Daina Treimane, Vita Rozēna, Anna Petraškeviča, Andis Klučenieks
Jens Hedman. „The Beast with Two Heads“, 1999–2010
Lars Brøndum. „Convolving Sphere“. 2011; „Impetus“. 2009
Charles Griﬃn (JAV). „Emergence“
Albertas Navickas. „Blanche t’a vu“. 2006
MANO VARDAS Jensas Hedmanas. GIMIAU Švedijoje, 1962 m. AŠ ESU
elektroakustinės ir instrumentinės muzikos kompozitorius. STUDIJAVAU
Stokholmo karališkojoje muzikos akademijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MANO
VEIKLOS PASIEKIMAS yra mano kūrinys „The Beast with Two Heads“, pristatomas „Druskomanijoje“. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ garsai, esantys
aplink mane, TODĖL MANO kuriamos MUZIKOS tikslas sukoncentruotas į
erdvinį girdėjimą ir garso judėjimą. DAŽNAI KLAUSAUSI bangų (vanduo
labai įkvepia), STEBIU horizontą ir SKAITAU tarp eilučių. KŪRYBOJE NETOLERUOJU
„blogų“ klaidų, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU „gerosioms“. APSKRITAI, MANYČIAU,
KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra vienintelis įdomus menas.

„The Beast with Two Heads“ – tai duoklė elektroakustinei muzikai
ir jos ištakoms: musique concrète (pradininkas Pierre’as Schaeﬀeras,
Prancūzija, XX a. 4-ojo deš. pab.) ir elektronische musik (ryškiausia ﬁgūra Karlheinzas Stockhausenas, 5-ojo deš. pr.). Kompoziciją sudaro dvi
atskiros dalys (čia atliekamos kartu) – viena pagaminta iš „konkrečiosios“ medžiagos (įrašytų kasdienybės garsų), kita sukurta iš sintetinių,
daugiau kaip trisdešimties senų ir naujų sintezatorių garsų. Kūrinys
yra vis dar vykstantis dvylikos mano gyvenimo metų darbas, kasmet
augantis ir įgaunantis įvairių aspektų. Tai gilus aplinkos garsų tyrimas,
kuris šiame koncerte bus pristatomas pasitelkiant 8 kanalų sistemą
(taigi ši versija tik dviejų dimensijų), bet yra ir 12 kanalų (trijų dimensijų) versija, išnaudojanti erdvės aukštį (judesį aukštyn-žemyn). „The
Beast with Two Heads“ pirmąkart atlikta Sidnėjuje, 2010-ųjų spalį.
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MANO VARDAS Larsas Brøndumas. GIMIAU Bergsjö miestelyje Švedijoje,
tačiau dabar AŠ ESU stokholmietis. STUDIJAVAU kompoziciją/teoriją Pitsburgo universitete (ﬁlosoﬁjos daktaro laipsnis). SVARBIAUSIAS MANO VEIKLOS
PASIEKIMAS dar nepasiektas... DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MAN PADARĖ Ligeti
muzika, TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA nebūties ir amžinybės temoms.
DAŽNAI KLAUSAUSI atsitiktinių triukšmų, ŽIŪRIU į dangų, SKAITAU tarp eilučių.
KŪRYBOJE NETOLERUOJU arogancijos, O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU atviriems ir
smalsiems žmonėms. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS yra ateities
kelias.

„Impetus“ (savybė, kurią įgauna judantis kūnas jo masės ir eigos
dėka) yra sukurtas iš mikrotoninių klasterių, ritminių ostinato ir
savaime svyruojančių grįžtamojo ryšio kilpų. Šis kūrinys buvo atliktas
Japonijoje, JAV ir Švedijoje.
„Convolved Spheres“ (į ritę susuktas dviejų dimensijų apskritimas)
yra elektroninės muzikos kūrinys, sukonstruotas aplink apskritą ritės
tipo frazę, ostinato, fragmentuotus judesius ir mikrotonines melodijas.
Šiame koncerte „Convolved Spheres“ bus atliktas pirmą kartą.
MES VADINAMĖS fleitų kvartetu „112“. SUSIBŪRĖME 2006 m., tačiau pavadinimas ir nariai keitėsi. ESAME mieli žmonės. ANSAMBLIO NARIAI STUDIJAVO
Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijoje. KOL KAS SVARBIAUSIAS MŪSŲ
VEIKLOS PASIEKIMAS – keli kvarteto koncertai Latvijoje, kur atlikome šiuolaikinę latvių muziką. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA MUMS PADARĖ kompozitoriai,
su kuriais bendraujame, TODĖL ATLIKDAMI MUZIKĄ SIEKIAME groti ir smagiai
praleisti laiką. DAŽNAI KLAUSOMĖS hiphopo, ŽIŪRIME karališkas vestuves,
SKAITOME pasakas. MUZIKOS ATLIKIME NETOLERUOJAME taisyklių ir suvaržymų, O
PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIAME kūrybiškumui. APSKRITAI, MANYTUMĖM, KAD ŠIUOLAIKI
NIS MENAS gali būti tikrai smagus.

MANO VARDAS Charles’as Griffinas. GIMIAU senai,

Niujorke. AŠ ESU gyvas.
žavius dalykus, kaip kad nėrimą vašeliu, sinchroninį
plaukimą, stiklo pūtimą ir šaudymą su graižtviniu ginklu. KOL KAS SVAR
BIAUSIAS MANO VEIKLOS PASIEKIMAS yra Didysis Prizas. DIDŽIAUSIĄ MUZIKINĘ ĮTAKA
MAN PADARĖ „Sesame Street“ (JAV mokomasis ikimokyklinio amžiaus
vaikams skirtas serialas), TODĖL MANO KŪRYBA YRA ARTIMA Didžiajam paukščiui (serialo marionetei). DAŽNAI KLAUSAUSI paskalų, ŽIŪRIU į žmones, kurie
nežino, jog juos stebiu, SKAITAU tualete. KŪRYBOJE NETOLERUOJU tobulumo,
O PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIU valgymui. APSKRITAI, MANYČIAU, KAD ŠIUOLAIKINIS MENAS
nėra nei šiuolaikinis, nei menas.
STUDIJAVAU labai

Emergencijos mokslas tyrinėja kaip iš esmės paprasti dariniai
generuoja sudėtingumą. Įvairių problemų sprendimui mokslininkai
pasitelkia skruzdžių kolonijos optimizavimo algoritmus ir spiečių intelekto metodus. Bičių, paukščių, žuvų, skėrių ir žmonių minia iš esmės
vadovaujasi trimis paprastomis judėjimo grupėje taisyklėmis. Taigi pirmoji kūrinio „Emergence“ dalis yra struktūruota improvizacija ﬂeitų
kvartetui, kurio muzikos kūrybai pasitelktos šios spietimosi taisyklės.
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Modulinė žmogaus smegenų struktūra, išausta iš apytiksliai 30 milijardų neuronų ir savo sinapsėse 12 Hz sinchroninėmis bangomis generuojančių elektrocheminius impulsus, taip pat yra tikras sudėtingumo
pavyzdys. Antroje kūrinio dalyje panaudotas baroko kompozitoriaus
Williamo Boyce’o simfonijos įrašo fragmentas, kurio poveikis smegenims (kokia tvarka vyksta smegenų darbas) buvo tirtas funkciniu
magnetiniu rezonansu (fMRI). Fleitų kvarteto partija čia daugiausia
grįsta gamelano muzikos ritmais, kur daugialypiai paprastų ritminių
vienetų sluoksniai sukuria gana sudėtingą struktūrą.
Dirbtinio intelekto tyrinėtojai žmogaus smegenis naudoja kaip pažinimo mašinos modelį. Nors tiksliai neaišku, kada bus sukurta visiškai
nauja (neorganiška, tačiau sąmoninga) gyvybės forma, nedvejoju,
kad tai yra neišvengiama. Šios dalies pagrindu pasirinkti du muzikos fragmentai: ištrauka iš Charleso Iveso kūrinio „The Unanswered
Question“, kur trimitai užduoda „Amžiną klausimą apie egzistenciją“
bei „Veni Creator Spiritus“ giesmė iš Gustavo Mahlerio Aštuntosios
simfonijos.
Paskutinėje dalyje nuspęsta pasirinkti mažiau rimtą kryptį ir suteikti
galimybę sukurti kažką spontaniško ir ﬂeitų kvartetui, ir publikai.
Išmokęs naudotis „Adobe After Eﬀects“ programa, sukūriau animacinę
graﬁnę partitūrą. Keturių jos spalvų graﬁka interpretuojama kiekvieno
ﬂeitų kvarteto atlikėjo, o tekstų ar simbolių ženklai adresuojami publikai, kuri pagal juos gali šūkčioti, dainuoti ar kalbėti.
Albertas Navickas – žr. psl. 19
„Blanche t’a vu“ parašytas 4 ﬂeitoms ir 4 balsams (arba fonogramai)
ir sukurtas vadovaujantis gana siurrealistiška idėja – aktorė Blanche
Derval, kurios (tik) nuotrauką autorius aptiko André Breton knygoje
„Nadja“, kompozitoriaus tariamai perkeliama į 7-ojo dešimtmečio
Paryžių, kuriame taip pat veikia vėlyvųjų Bernardo Bertolucci darbų
herojai. Taip, kaip į vieną veiksmą „sumaišomi“ skirtingais laikotarpiais
(ne)realiai gyvenę asmenys, taip kūrinyje sugretinami skirtingoms
epochoms būdingi ženklai: į diatoniškus darinius inkrustuojami mikroalteruoti garsai. Svarbiu veiksniu tampa kvėpavimas – jis tarytum
jungtis tarp žmogaus balso ir pučiamųjų instrumentų skambesio.
Kūrinio tekstą parašė pats autorius, o fonogramą įrašė Eglė Sirvydytė,
kuri ir buvo šios muzikos įkvėpėja – vokalinė partija parašyta būtent
jai.
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Festivalį rengia:

Lietuvos kompozitorių sąjunga

Festivalio biuras:

Festivalio direktorė – Sigita Ilgauskaitė
Programos sudarytoja – Rūta Vitkauskaitė
Reklamos ir ryšių su visuomene koordinatorė – Birutė Masaitytė
Apgyvendinimo koordinatorės – Vita Kvedaraitė (Vilnius), Rūta
Vitkauskaitė (Druskininkai)
Transporto koordinatorius – Mykolas Natalevičius
Techninių darbų koordinatorius – Andrius Maslekovas
Asistentai – Ana Ablamonova, Agnetė Kemeklytė, Silvija Vosyliūtė,
Raimonda Žiūkaitė
Spaudos redaktorė – Asta Pakarklytė
Bukleto koordinatorė, anglų kalbos stilistė – Ilmė Vyšniauskaitė
Vertėjos – Rita Trifonova, Vita Kvedaraitė, Sigita Ilgauskaitė
Tekstų autorė – Asta Pakarklytė
Dizaino ir maketo kūrėjai – Kęstutis Poniškaitis ir Asta Kaušpėdaitė
Tinklalapio kūrėjas – Tadas Dailyda
Garso klipo kūrėjas – Marius Salynas
Koncertų įrašų garso režisierius – Arūnas Zujus
Koncertų įgarsinimo specialistas – Vytautas Bastys
Koncertų vedėjos – Elena Sakalauskaitė, Ilmė Vyšniauskaitė, Laura
Kaščiukaitė
Fotografė – Viktorija Rimėnaitė-Mikelevičienė

Festivalis dėkoja:

Zitai Bružaitei, Kęstučiui Bieliukui, Mildai Čiužaitei, Petrei Janinai
Gailiūnienei, Ryčiui Mažuliui ir Linui Paulauskiui

Nakvynės adresai:

Viešbutis „Tilto“ – Tilto g. 8, Vilnius
„Nesė Pramogų banko“ svečių namai – Pamėnkalnio g. 7/8, Vilnius
Lietuvos kompozitorių sąjungos poilsio namai – Sveikatos g. 11,
Druskininkai
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ –
Maironio g. 12, Druskininkai
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro svečių namai –
Vilniaus al. 30, Druskininkai

Kontaktinis telefonas:

Sigita Ilgauskaitė +370 600 02762
www.druskomanija.lt
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