Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Druskomanija“
jau 28-ąjį kartą pristato jauną muziką, kupiną eksperimentų
ir ieškojimų. Šiais metais bandyta aprėpti ne vieną sukaktį,
todėl festivalio koncertuose išgirsite Osvaldo Balakauso
(75 metų jubiliejus), Broniaus Kutavičiaus (80 metų jubiliejus) kūrybą bei gimtadieninį pokalbį su pačiu kompozitoriumi. Neatsilikdama nuo pasaulinių tendencijų „Druskomanija“ „įgarsins“ ir Johno Cage’o 100 metų jubiliejų.
Kaip žinia, festivalis susilaukia didelio lietuvių ir užsienio
kompozitorių bei atlikėjų dėmesio, todėl bus pristatyta
14 renginių, kuriuose skambės kartais nuosaiki-akademinė,
kartais eksperimentinė, elektroninė ar ezoterinė muzika iš
įvairių pasaulio kraštų. Prasidėjęs Vilniuje su Šv. Kristoforo
kamerinio orkestro ir svečių iš Švedijos „Curious Chamber
Players“ koncertais, festivalis tradiciškai persikels į Druskininkus, kur muzikos meno ribas griaus garso skulptūra
„Skambėk, akmenie, Skambėk“ bei Yumi Hara Cawkwell ir
Guy Harries retro futuristinis-ritualinis pasirodymas. Šiais
metais į vyksmą bus įtrauktas ir jaunimas kūrybinėse dirbtuvėse su Danijos menininkėmis, o šviežios muzikos garsai
savaitgalį skambės nuo vidudienio iki vėlyvo vakaro. Vis tik
nepaisant pasūrinto garso, festivalio pabaigai siūlome šiek
tiek gliukozės – gomuriui pamaloninti ir kitų metų festivalio laukimui sušvelninti.
Festivalis tęsdamas praėjusių metų tradiciją kviečia kompozitorius ir atlikėjus atvirauti aktualiais klausimais ne tik apie
muziką, bet ir svajones, suteikdamas galimybę pasvarstyti
muzikos istoriją. Todėl patartina kūrybingumo ieškoti ne
tik koncertuose, bet ir pačių festivalio dalyvių parašytuose
žodžiuose – eilutėse ir tarp jų. Skatindami laisvą fantaziją,
festivalio organizatoriai sukūrė sakinius, kuriuos turėjo
pabaigti festivalio dalyviai. Tad jeigu buklete netyčia
nerastumėte ieškomos informacijos apie kompozitorius –
nenustebkite, toks buvo jų noras.
Skambių eksperimentų ir įsimintinų patirčių!
Visada Jūsų – Druskomanija

„Druskomanija“ –
šviežumas ir pavasaris
muzikoje. Nepraraskim
gaivaus polėkio kad ir ką
darytume.
Europos Parlamento narė
Radvilė MorkūnaitėMikulėnienė

PROGRAMA
VILNIUS
Gegužės 16 | trečiadienis
19:00
Nacionalinė dailės galerija
(Konstitucijos pr. 22)

Kaktuso žydėjimas

6 psl.

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas
Donatas Katkus)
Dirigentai: Mantas Jauniškis, Karolis Variakojis
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos bakalaurantų
darbai, lietuvių archimodernisto muzika (Osvaldui Balakauskui – 75)

Gegužės 17 | ketvirtadienis
19:00
M. K. Čiurlionio namai
(Savičiaus g. 11)

Garso kambarys

11 psl.

„Curious Chamber Players“ (Švedija):
Hannah Wettermark (fleita), Anna Christensson (fortepijonas),
Karin Hellqvist (smuikas), Malin Bång (garso objektai)
Garsiniai eksperimentai iš pasaulio: nuo Kanzas Sičio iki Tokijo, per
Stokholmą

DRUSKININKAI
Gegužės 18 | penktadienis
15:00–18:00
Meno galerija „Sofa“
(Vilniaus al. 10)

Portretas

17 psl.

Line Tjørnhøj (kompozitorė, Danija), Signe Klejs (skaitmeninių
medijų menininkė, Danija), Birgitte Stampe Holst (antropologė,
Danija)
Kūrybinės dirbtuvės su 13–14 metų paaugliais

21:00
Restoranasmuzikinis klubas
„Druskininkų kolonada“
(V. Kudirkos g. 22)

ELEKTROmanija

19 psl.

Yumi Hara Cawkwell (kompozitorė-atlikėja, Japonija/JK)
ir Guy Harries (kompozitorius-atlikėjas, JK)
„Diissc Orchestra“: Martynas Bialobževskis, Antanas Jasenka,
Vytautas V. Jurgutis, Jonas Jurkūnas
Garso performansai, gyvojo meno pasirodymai, eksperimentinė
elektronika

Gegužės 19 | šeštadienis
10:00–18:00
M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus sodelis
(M. K. Čiurlionio g. 35)
12:00–17:00
Meno galerija „Sofa“
(Vilniaus al. 10)

Skambėk, akmenie, skambėk

22 psl.

„R&R Electronics“: Rūta Vitkauskaitė ir Rita Mačiliūnaitė
(kompozitorės-atlikėjos)
Archaizuota garso instaliacija

Portretas

23 psl.

Line Tjørnhøj (kompozitorė, Danija), Signe Klejs (skaitmenių
medijų menininkė, Danija), Birgitte Stampe Holst (antropologė,
Danija)
Interaktyvi audiovizualinė instaliacija

12:00
Viešbučio „Regina“
restoranas
(T. Kosciuškos g. 3)

Dienos lūžis

24 psl.

„Claviola“: Ugnė Antanavičiūtė (fortepijonas), Jurgis Juozapaitis
(altas), Vytautas Giedraitis (klarnetas)
Kamerinė europiečių kūryba ir muzika iš Ramiojo vandenyno
pakrantės

15:00
Šv. Mergelės Škaplierinės
bažnyčia
(Vilniaus al. 1)

Kaktuso žydėjimas

6 psl.

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas
Donatas Katkus)
Dirigentai: Mantas Jauniškis, Karolis Variakojis
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos bakalaurantų
darbai, lietuvių archimodernisto muzika (Osvaldui Balakauskui – 75)

18:00
Sanatorijos „Dainava“
salė „Aušrinė“
(Maironio g. 22)

Pokalbis prie torto

19:00
Sanatorijos „Dainava“
salė „Aušrinė“
(Maironio g. 22)

Laisvasis paukštis

30 psl.

Muzikologė Laimutė Ligeikaitė kalbina jubiliatą, kompozitorių
Bronių Kutavičių

31 psl.

„No Future“: Rita Mačiliūnaitė (balsas), Toma Bandzaitytė (smuikas), Tomas Bieliauskas (obojus), Marija Grikevičiūtė (fortepijonas),
Lukrecija Petkutė (fortepijonas)
Gyvi prisiminimai ir švieži žvilgsniai į lietuvių muzikos Perkūno
kūrinius (Broniui Kutavičiui – 80)

22:00
Restoranasmuzikinis klubas
„Druskininkų kolonada“
(V. Kudirkos g. 22)

Free

37 psl.

„Volumetears“: Jekaterina Pranevič (vokalas), Anna Polukord
(gitara, vokalas)
„Sheep Got Waxed“: Simonas Sipavičius (saksofonas), Paulius
Vaškas (gitara), Adas Gecevičius (perkusija)
Džiazo, ritmenbliuzo, soul ir indie muzikos švytuoklė bei karštligiškos
improvizacijos, po kurių – afterparty su DJ Plentu (aka Benas Buivydas)

Gegužės 20 | sekmadienis
12:00
Viešbučio „Regina“
restoranas
(T. Kosciuškos g. 3)

Paukščių giesmės

39 psl.

Julija Karaliūnaitė (sopranas) ir George Holloway (fortepijonas, JK)
Britų ir lietuvių mažieji žanrai, avangardo šamano dainos (Johnui
Cage’ui – 100)

LIŠKIAVA
Gegužės 20 | sekmadienis
15:00
Švč. Trejybės bažnyčia

Auletikos

44 psl.

Lietuvos obojų kvintetas: Robertas Beinaris (obojus, meno vadovas), Tomas Bieliauskas (obojus), Eugenijus Paškevičius (meilės
obojus), Petras Kuraitis (anglų ragas), Arūnas Zujus (fagotas)
Specialiai festivaliui ir kvintetui skirti kūriniai, šiuolaikinių lietuvių
autorių kūryba

DRUSKININKAI
Gegužės 20 | sekmadienis
18:30
Restoranasmuzikinis klubas
„Druskininkų kolonada“
(V. Kudirkos g. 22)

Gliukozė

49 psl.

„Brasspalvos“: Tadas Česnauskas (trimitas), Linas Balčiūnas (trimitas), Indrė Krikščiūnaitė (valtorna), Valentas Marozas (trombonas),
Mindaugas Rarivanas (tūba)
Festivalio uždaryme – populiarūs pramoginių žanrų kūriniai

Visi renginiai nemokami!
www.druskomanija.lt

KAKTUSO ŽYDĖJIMAS
Gegužės 16 | trečiadienis | 19:00
Nacionalinė dailės galerija | Vilnius
Gegužės 19 | šeštadienis | 15:00
Švč. Mergelės Škaplierinės bažnyčia | Druskininkai

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
(meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus)
Dirigentai: Mantas Jauniškis, Karolis Variakojis
Osvaldas Balakauskas | „Šokių siuita“ | 1964
Osvaldas Balakauskas | „Adagio cantabile“ | 2011
Julius Aglinskas | „Σφαιρογραφία“ |2012
Justina Repečkaitė | „Chartres“ | 2012
Aistė Vaitkevičiūtė | „Kvapai ir spalvos. Trykšta, blėsta,
sklaidos...“ | 2012
Artūras Mikoliūnas | „Boružių piemuo“ | 2012
Denis Grockij | „Urban Suite“ | 2011

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
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“.
Šiandien jo repertuare – kūryba nuo baroko meistrų iki
akademijos studentų darbų.
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Osvaldas Balakauskas
„Modernizmas pralaimi kaip revoliucija – kaip tradicijos

neigimas pa rexcellence. [...] Galima sakyti, aš atmetu avangardizmo principus ir technikas, nes tai jau esu mėginęs
ir žinau, kaip tokia muzika funkcionuoja“, – teigia kompozitorius Osvaldas Balakauskas, nuo pat 7-ojo dešimtmečio vidurio įsitvirtinęs lietuvių moderniosios muzikos
„smaigalyje“ kaip vienas ryškiausių kūrėjų ir svariausių
autoritetų, darančių didžiulę įtaką ne vienai kompozitorių
kartai – anksčiau vien savo kūryba, vėliau ir pedagogine
veikla. Balakauskas yra vienas iš produktyvesnių lietuvių
kūrėjų – sukurtos penkios simfonijos, daugiau nei dešimt
koncerto žanro kūrinių, kamerinė opera, baletas ir daugybė
kitos, daugiausia kamerinės instrumentinės muzikos.
Reikliai vertindamas tiek kolegų, tiek pirmiausia savo paties
kūrybą, kompozitorius visą laiką ieško atsakymų į muzikos
prigimties ir prasmės klausimus, reikšdamasis ir kaip įžvalgus, preciziškas muzikos kritikas bei teoretikas.
www.mic.lt
„Šokių siuita“

„Adagio cantabile“

Kompozitorius savitai interpretuoja klasikinės šokių siuitos
žanrą. Ryški, konstruktyvi ritmika, išraiškinga muzikinė medžiaga, charakteringos, lengvai atpažįstamos šokių siuitos
dalys. I dalies Quasi minuetto ritmas artimas menuetui.
II dalis – gyvybingas, jaunatviškas valsas. III dalis Alla gavotta – savita prancūzų šokio stilizacija, artima humoristinei
šio žanro S. Prokofjevo kūrybai. IV dalyje įmantriai paryškinamas originalaus lenkų šokio – mazurkos – charakteris.
V dalies (Giga) ritmas ir faktūra artimi džiazo muzikai, kurios
atspindžių galime išgirsti daugelyje O. Balakausko kūrinių.
Styginiams – vienos dalies poemos tipo kūrinys.
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Julius Aglinskas
Bet mane vadina Juliasu. Gyvenu kambaryje, tačiau norėčiau
gyventi debesyje. Turiu svajonę, bet dar norėčiau tikrovės. Šiuo
metu muzikoje bandau pagauti mėlynąjį paukštį akimirkai
ir man atrodo, kad tuoj pat jį ir paleisčiau. Todėl niekada
nepradėčiau kurti narvo, bet labai noriai imčiausi tako. Savo
kūrybą apibūdinčiau trumpai – manau tai yra tiesos paieškos.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė – kvailystė. Jeigu
tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Jonu. Ir jeigu galėčiau
pakeisti muzikos istoriją, deja, palikčiau taip kaip yra.
„Σφαιρογραφία“

Kūrinio pavadinimas „Σφαιρογραφία“, paraidžiui išvertus iš
senosios graikų kalbos, reikštų „skliauto piešinys“. Kūrinyje
yra naudojama zodiako šeimos žvaigždynų informacija,
kuri yra derinama su konkrečiais muzikiniais parametrais.
Vertikalioji padėtis – aukščiai, horizontalioji – garsų išsidėstymas laike, atstumas – tam tikrų garsų ritminės vertės ir
t.t. Kūrinio pradžioje girdimas garsų koncentratas laikui bėgant plečiasi tol, kol garsai – žvaigždės atsiduria reikiamose
pozicijose dangaus skliaute.

Justina Repečkaitė
Bet mane vadina ir įvairiausiomis užsienietiškomis vardo versijomis. Gyvenu įdomioje XX-to amžiaus pradžioje, tačiau norėčiau gyventi ir mistiškojo XIV-to amžiaus pabaigoje. Turiu daug
svajonių, bet dar norėčiau jas ir realizuoti. Šiuo metu muzikoje
bandau pagauti, kur slepiasi kūrybinė kibirkštis ir man atrodo,
kad kūrėjui ji yra labai reikli. Todėl niekada nepradėčiau kurti
dar nesuformavusi pagrindinių kūrinio idėjų, bet labai noriai
imčiausi sinestezijos paieškų. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip
siekį priartėti prie tokių idealų kaip Šartro katedra, kurios grožis
slypi kontraste tarp racionaliai apskaičiuotų proporcijų derinimo
su improvizuotu sprendimu atstatyti visai nesimetrišką pirmajam, kitą epochą menantį bokštą. O mėgstamiausia mano
kūrybinė gudrybė yra negudrauti. Jeigu tik būtų įmanoma,
norėčiau susitikti su paslaptinguoju Hieronymus Boch. Ir jeigu
galėčiau pakeisti muzikos istoriją, tai įliečiau daugiau tokių
laikmečiui nepaklūstančių pokštų kaip Ars Subtilior ar Carlo
Gesualdo.
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„Chartres“

Kompozicijos „Chartres“ inspiracija – žvilgsnis į Šartro
katedros Pietų rožę, įkvėptą Apokalipsės pagal Joną tekstų.
Domėjimasis šia rozete atvedė mane prie muzikinės formos ieškojimų, paremtų skaičių simbolika ir proporcijomis.
O pati rožės išraiška pašnibždėjo nesudėtingus, tačiau prasmingus ritminius sprendimus. Kūrinys – tai vitražo meno
apmąstymas, tai sujungtų stiklo gabalėlių gyvenimas jiems
suspindint ir užgęstant ir galiausiai išbyrant.

Aistė Vaitkevičiūtė
Bet mane vadina Ice Tea. Gyvenu Vilniuje, tačiau norėčiau
gyventi Vilniuje. Turiu keletą artimų draugų, nemažą bendraminčių ratą ir keletą išmintingų mokytojų, bet dar norėčiau
surasti daugiau savo realizacijos galimybių. Šiuo metu
muzikoje bandau pagauti, kaip kūryboje suderinti loginius,
intelektualius principus su kūrybine intuicija ir man atrodo,
kad šis ieškojimas gali trukti visą gyvenimą. Todėl niekada
nepradėčiau kurti lengvai rašomos muzikos, bet labai noriai
imčiausi įsigilinimo reikalaujančių darbų. Savo kūrybą
apibūdinčiau kaip vakarų ir rytų filosofijos principų derinį.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė – ilgas ir kruopštus darbas. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su
rytų muzikos meistrais. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos
istoriją, stengčiausi surasti daugiau alternatyvų vakarų klasikinės muzikos vystymuisi.
„Kvapai ir spalvos. Trykšta,
blėsta, sklaidos...“

Kūrinys apie tai, kas neapčiuopiama, nepagaunama, kas
tvyro ore, padvelkia ir išsisklaido, pasirodo ir ištirpsta... Tai
būsena panirus į šį dvelksmą.
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Artūras Mikoliūnas
Bet mane vadina daug švelniau, kai grįžtu į savo namus.
Gyvenu mieste, tačiau norėčiau gyventi kaime. Turiu daug
svajonių, bet dar norėčiau, kad mano atostogos būtų ilgesnės toms svajonėms realizuoti. Šiuo metu muzikoje bandau
pagauti save patį arba suvokti, kaip skamba mano nuodėminga dūšelė ir man atrodo, kad supratau, kad ji, bent jau –
skamba! Todėl niekada nepradėčiau kurti formaliai, bet
labai noriai imčiausi kastuvo ir pasodinčiau lysvelę morkų.
Savo kūrybą apibūdinčiau paprastai: ji tiesiog dar embriono
stadijoj ir man tenka rimtas uždavinys jį saugoti ir puoselėti.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė yra „pietų pokaitukas“. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su savo
mylima močiute. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją,
tai mano močiutei į tai būtų nusispjaut.
„Boružių piemuo“

Mano žmona nutapė „Boružių piemenę“. Nutapė taip gražiai,
jog aš nusprendžiau nutapyt „Boružių piemenį“. Kiekviena
nata – boružė, kiekvienas glisas – jos skrydis nuo delno. Tačiau
kad ji pakiltų, reikia sudainuot vieną Maldelę. Paklausykit...

Denis Grockij
Bet mane vadina Denis Grockij. Gyvenu Paryžiuje, tačiau
norėčiau gyventi prie Paryžiaus. Turiu darbą. Šiuo metu
muzikoje bandau pagauti idėją naujam kūriniui ir man atrodo, kad greit nepagausiu. Todėl niekada nepradėčiau kurti
be idėjos, bet labai noriai imčiausi tinginiauti. Savo kūrybą
apibūdinčiau labai kukliai. O mėgstamiausia mano kūrybinė
gudrybė – miegoti. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau
susitikti su žmogum po 200 metų. Ir jeigu galėčiau pakeisti
muzikos istoriją, tai gal sukurčiau savo stilių.
„Urban Suite“
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Sudaryta iš septynių skirtingo judėjimo dalių, kurios įvairiapusiškai atskleidžia pagrindinį šio kūrinio komponavimo
modelį – tam tikrą garsų eilę, dirbtinę dermę. Pagrindinė
kompozicinė kūrinio technika – visiškas modalumas. Visas
siuitos dalis vienija dvi pagrindinės teminės konstrukcijos,
todėl kiekvieną vėliau sekančią dalį galima vertinti kaip
dvigubą pirmosios variaciją, paskutiniajai tampant triumfuojančia fuga. Pagrindinė siuitos idėja yra judėjimas, todėl
kiekviena dalis parodo skirtingą jo aspektą.

GARSO KAMBARYS
Gegužės 17 | ketvirtadienis | 19:00
M. K. Čiurlionio namai | Vilnius

„Curious Chamber Players“ (Švedija):
Hannah Wettermark (fleita), Anna Christensson (fortepijonas), Karin Hellqvist (smuikas), Malin Bång (garso
objektai)
Lorenzo Troiani (Italija) | „Saturnalia“ | 2012
Nick Omiccioli (JAV) | „Invisible Worlds“ | 2010
Michiko Fukazawa (Japonija) | „Berceuse“ | 2011
Rei Munakata (Japonija/Švedija) | „Nocturnal Altitude“ | 2011
Hanna Hartman (Švedija) | „Borderlines“ | 2009
Malin Bång (Švedija) | „Hyperoxic“ | 2011
Darien Brito (Ekvadoras) | „From Other Moments“ | 2012

Curious Chamber Players
Ir niekas mūsų kitaip nevadina... Gyvename kaip suaugę
žmonės, tačiau norėtumėm gyventi vedami smalsumo,
dažniausiai būdingo vaikams. Šiuo metu atlikimo mene
bandom pagauti esmę, kaip sukurti įdomiausius garsus, ir
mums atrodo, kad esame teisingame kelyje! Todėl niekada
nepradėtumėm žaisti kriketo, bet labai noriai imtumėmės
dalyvauti „Druskomanijos“ festivalyje. Savo atlikimą apibūdintumėm kaip dramatišką su tam tikru trapumu. O mėgstamiausi mūsų muzikos atlikimo triukai yra labai triukšmingi!
Jeigu tik būtų įmanoma, norėtumėm susitikti dažniau.
Ir jeigu galėtume pakeisti muzikos istoriją, melodika, kaip
solinis instrumentas, būtų sukurtas prieš kelis
šimtus metų.
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Lorenzo Troiani
Bet mane vadina tiesiog Lorenz. Gyvenu Romoje, tačiau
norėčiau gyventi Vienoje. Šiuo metu muzikoje bandau
suprasti, kaip atskleisti telūrinę jėgą, glūdinčią po daiktų ir
patirčių paviršiumi ir man atrodo, kad mano tyrimas tik prasideda. Todėl niekada nepradėčiau kurti kūrinio, kuris būtų
nutolęs nuo mano patirties ir stimulo, ateinančio iš gelmių, bet
labai norėčiau išreikšti mechaninę daiktų jėgą. Savo kūrybą
apibūdinčiau kaip veikiančią telūrinę jėgą. O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė yra manipuliavimas muzikiniu
laiku (žaismas muzikos suvokimu). Jeigu tik būtų įmanoma,
norėčiau susitikti su kompozitoriumi Pierluigi Billone ir poetu
Dursu Gruenbeinu (šalia Williamo Blake’o šmėklos). Ir jeigu
galėčiau pakeisti muzikos istoriją, sumažinčiau daug skirčių
tarp muzikos žanrų, mat svarbiausia, jog jie tarnauja žmogui
(kūnui ir protui) ir visuomenei.
„Saturnalia“

Sukūriau šį kūrinį mąstydamas apie kontrastą tarp utopinės
mitinio aukso amžiaus įtampos ir žiaurios senovės Romos
šventės apeigų, vadinamų „Saturnalijomis“. Šventės metu
buvo aukojama Saturno šventykloje, Romos Forume,
vykdavo vieši pobūviai, po kurių prasidėdavo privatūs
banketai: dovanų teikimas, linksmybių tąsa, karnavalinė
atmosfera. Kūrinyje šie du elementai (svajingas utopinis
ir ritualinis) dera su dviem skirtingomis laiko suvokimo
koncepcijomis: utopiniame elemente laikas sustoja, taip jo
suvokimas tampa beveik statiškas; ritualiniame laiko suvokimas nepastovus, fragmentiškas, besikartojantis.

Nick Omiccioli
Bet mane vadina Nicku. Gyvenu Kanzas Sityje, Misūryje, JAV,
tačiau norėčiau gyventi kur nors Toskanoje, Italijoje. Turiu
daugybės metų muzikos kūrimo patirtį, bet dar norėčiau įgyti
patirties atliekant muziką priešais auditoriją. Šiuo metu muzikoje bandau pagauti savo individualų balsą ir man atrodo,
kad prireiks viso gyvenimo, kol tai suprasiu. Todėl niekada
nepradėčiau kurti nieko, dėl ko nesijausčiau užsidegęs ir tikras,
bet labai norėčiau jausti viso to, ką sukuriu, turinį. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip tamsią, tačiau spalvingą ir skambią.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė yra rašymas
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muzikos, kuri skambėtų tarsi improvizacija. Jeigu tik būtų
įmanoma, norėčiau susitikti su Witoldu Lutoslawskiu. Ir jeigu
galėčiau pakeisti muzikos istoriją, norėčiau įtikinti žmones,
kad bet kuri muzikos rūšis nusipelno vienodos svarbos.
„Invisible Worlds“

Yra dramatiškas kūrinys fleitai ir fortepijonui, įkvėptas amžinosios gilaus vandenyno tamsos. Daugiau žinome apie
Mėnulį nei apie šią slaptą buveinę. Mylios gylyje vienintelę
regimą šviesą skleidžia ten gyvenantys padarai. Ši vandenyno dalis vadinama Betipelagine zona, o kartais – vidurnakčiu ar tamsiąja zona. Tokiame gylyje, vandens slėgis gali
siekti 6000 svarų į kvadratinį colį (apie 422 kg/cm2), sukeldamas sunkumų tyrimams, jei jie išvis įmanomi. Ši zona yra
tik trečias iš viršaus vandenyno sluoksnis. Leidimasis giliau į
duobę žada įdomų gyvenimą ir atskleidžia visiškai neištirtą
vaizdą...

Michiko Fukazawa
Bet mane vadina ežiu. Gyvenu triukšmingame mieste, tačiau
norėčiau gyventi tyliai, gamtoje. Turiu švelnumo, bet dar
norėčiau turėti intensyvumo. Šiuo metu muzikoje bandau
pagauti šviesą ir man atrodo, jog tai rezonuoja. Todėl niekada nepradėčiau kurti tamsios, sausos muzikos, bet labai
noriai imčiausi vaidybos. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip
erdvę. O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė yra laiko
ašies atsilikimas. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti
su savo protėviais. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją,
pakviesčiau Beethoveną į Japoniją.
„Berceuse“

Pabandžiau perteikti jausmą, kuris kankino nemigo naktį;
kad suprasčiau savo tikras emocijas, nuraminčiau nerimą
ir užmigčiau giliu miegu… Nors tai labai nedaug, bet galiu
paaiškinti savo jausmus... Tikiuosi, kad mes surasime energijos atsispirti į tai ir leistis į šviesią ateitį.
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Rei Munakata
Bet mane vadina Rei. Gyvenu ten, kur man patinka gyventi,
tačiau norėčiau gyventi ten, kur galiu tik pasvajoti. Turiu
normalų diržą, bet dar norėčiau turėti lėktuvo saugos diržus.
Šiuo metu muzikoje bandau pagauti, kaip dirbti su muzikinės frazės ar įvykio tapatybėmis bei ribomis ir man atrodo,
kad atmintis ir konotacija yra pagrindiniai mano būsimų
kompozicijų raktažodžiai. Todėl niekada nepradėčiau kurti
prastos muzikos, bet labai noriai imčiausi ją naudoti. Savo
kūrybą apibūdinčiau kaip būdą naujai pažinti save patį.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė yra kurti linksmai. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su lėktuvų
pilotais. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, tai būčiau
neleidęs Vivaldi sukurti tiek daug kūrinių.
„Nocturnal Altitude“

Prašome patogiai įsitaisyti kėdėse ir mėgautis atsipalaidavimo akimirkomis.

Hanna Hartman

„Borderlines“
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Malin Bång
Jau metus gyvenu Berlyne, kuriame ir norėčiau būti. Šiuo
metu muzikoje bandau pagauti, kaip sujungti garso klodus
su aukštais intensyvumo lygiais. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip instrumentinę muziką, pagrįstą realybės garsais.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė yra įvairių
mechaninių daiktų panaudojimas, siekiant sukurti keletą
garso sluoksnių, nors groja tik vienas muzikantas. Jeigu tik
būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Johnu Cage’u. Ir jeigu
galėčiau pakeisti muzikos istoriją, neleisčiau atsirasti įrašinėjimo technikai, kad gyvas garsas būtų vienintelė galimybė!
„Hyperoxic“

Garbina deguonį kaip esminę būtinybę, žmogui grojant
pučiamaisiais instrumentais, ir tiria skirtingus oro srovės
tekėjimo būdus bosine fleita – tiek masyvų oro slėgį, tiek
švelnius šuorus bei mažiausią galimą oro kiekio naudojimą.
Yra daug kasdienių objektų, kurie naudoja orą pagrindinėms funkcijoms atlikti, ir aš pasirinkau tuos, kurie savo
unikaliais garsais gali mesti fleitai iššūkį, bet tuo pačiu ir
vientisai susilieja į jos tembro paletę. Dėmesys skiriamas
trims skirtingoms oro būsenoms: „bendraujančiam“ orui,
kurį mes vartojame kalbėdamiesi ir šnabždėdamiesi;
organiniam orui, kurį mes patiriame kaip dvelksmą, vėją ar
brizą, ir pagaliau mechaniniam orui, kuris yra naudojamas
paprastuose įrenginiuose bei mašinose.
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Darien Brito
Bet mane vadina čigonu. Gyvenu Nyderlanduose, tačiau
norėčiau gyventi Escherio graviūrose. (Ne)turiu gėdos, bet
norėčiau, kad bent kiek moralumo būtų likę. Šiuo metu muzikoje bandau pagauti, ar galiu įtraukti metafikciją ir nuorodas
į savo darbus, ir man atrodo, kad nėra nieko žavingiau, nei
keistos kilpos mene. Todėl niekada nepradėčiau kurti visiškai
linijinės muzikos, bet labai norėčiau grįžti į tuos senus gerus
laikus, kai kompozitoriai išties paisė muzikos. Savo kūrybą
apibūdinčiau kaip eklektišką. O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė – kontrapunktas. Jeigu tik būtų įmanoma,
norėčiau susitikti su L. J. Borges’u. Ir jeigu galėčiau pakeisti
muzikos istoriją, pasakyčiau Boulezo tėvams, kad niekad,
niekad neleistų jam susidurti su taisyklėmis ar skaičiais.
„From Other Moments“
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I. Nuo pirmo momento (Parafrazė); II. Nuo antro momento
(Parafrazė); III. Iš niekur (Tezė); IV. Iš savęs (Autopoezė); V.
Nuo penkto momento (Parafrazė); VI. Nuo šešto momento
(Parafrazė)
Kompozicija yra kūrinio „Six Consecutive Moments“ parafrazė, parašyto fortepijonui, mušamiesiems ir elektronikai,
kurio premjera įvyko šių metų balandį Hagoje (Olandija).
Čia bandoma nagrinėti metafikcijos idėją, paliekant nuorodą į save. „Metafikcija yra pramanai apie pramanus, t.y.
fikcija, savarankiškai ir sąmoningai atspindinti pati save.“

PORTRETAS

Gegužės 18 | penktadienis | 15:00-18:00
Meno galerija „Sofa“ | Druskininkai

Line Tjørnhøj (kompozitorė, Danija),
Signe Klejs (skaitmeninių medijų menininkė, Danija),
Birgitte Stampe Holst (antropologė, Danija)

Line Tjørnhøj
Bet mane vadina LineLil. Gyvenu Orhuse (Danija), tačiau
taip pat norėčiau gyventi Reikjavike. Turiu dviratį, bet dar
norėčiau arklio. Šiuo metu muzikoje bandau suprasti, ar
yra aukštesnioji tiesa ir man atrodo, kad teisingas kelias slypi
veikime. Todėl niekada nepradėčiau kurti be komunikacijos
pojūčio, bet norėčiau pasistūmėti su savo muzika meilės, ramybės, laimės ir džiaugsmo link. Savo kūrybą apibūdinčiau
kaip peržengiančią ribas. O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė yra gražūs balsai. Jeigu tik būtų įmanoma,
norėčiau susitikti su Dalai Lama. Ir jeigu galėčiau pakeisti
muzikos istoriją... Hmmmm...

Signe Klejs
Bet kai kurie mane vadina nuoboda. Gyvenu realybėje,
tačiau norėčiau gyventi ir kibernetinėje erdvėje. Turiu ausis,
bet dar norėčiau turėti anteną. Šiuo metu atlikimo mene
bandau pagauti, kaip kūnas, technologija ir erdvė gali susijungti, ir man atrodo, kad tai netrukus įvyks. Todėl niekada
nepradėčiau groti to, kas aš nesu, bet labai noriai būčiau
naivi svajoklė, mylinti, bendraujanti būtybė. Savo atlikimą
apibūdinčiau kaip skaitmeninių medijų meną. O mėgstamiausia mano muzikos atlikimo gudrybė yra programinė
įranga „Isadora“. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti
su žmonėmis, kurie mane nustebintų. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, nepasinaudočiau šia galimybe.
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Birgitte Stampe Holst
Bet mane vadina Bergiite. Gyvenu nedideliame, jaukiame
bute Kopenhagoje, tačiau norėčiau gyventi Damaske, bute
su terasa ant stogo. Turiu žalias akis ir šviesius plaukus, bet
dar norėčiau galėti pasiversti tamsiaplauke beduinų gražuole
ir joti ant kupranugario per Arabijos dykumas. Šiuo metu
bandau pagauti, kaip darbą su garsu ir judesiu pritaikyti
antropologiniams tyrimams ir man atrodo, kad žmonių
pažinimas yra atsakymas į visus klausimus. Todėl niekada
nepradėčiau bendrauti su iš ankstinėm nuostatom, bet labai
noriai imčiausi daugiau suprasti apie pasaulį ir kodėl žmonės
gyvena būtent taip, kaip gyvena. Savo darbą apibūdinčiau
sąmoningu. O mėgstamiausia mano gudrybė yra du ar tris
kartus per paskaitą pasakyti ką nors netikėto – tai prajuokina
mano studentus ir atmosfera tampa daug laisvesnė. Jeigu tik
būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Chaledu Mešalu. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, paprašyčiau džino, kad
vietoj to suteiktų man talentą rašyti trumpas gražias istorijas.
„Portretas“
Kūrybinės dirbtuvės
su 13–14 metų
paaugliais
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Kai vaikai pereina į suaugusiųjų pasaulį, iš jų imame
tikėtis atsakingo elgesio įvairiose srityse. Nors vaikai auga
skirtingomis aplinkybėmis, jie visi patiria šį perėjimą bei
su tuo susijusias emocijas, mintis ar reakcijas. Šis projektas
suteikia galimybę 14-mečiams pasisakyti bei būti išgirstiems. Aptarus jaunimo problemas ar rūpimus klausimus,
Tjørnhøj, Stampe Holst ir Klejs naudojasi „filmų-smėlio studija“, kurioje 13-mečiai, 14-mečiai kuria kadrinės animacijos
filmus pagal individualius scenarijus. Jaunuoliai įrašinėja
konkrečius garsus ir apdoroja juos kompiuteriu, kuria eilėraščius, muziką ir t.t.

ELEKTROmanija
Gegužės 18 | penktadienis | 21:00

Restoranas-muzikinis klubas „Druskininkų kolonada“ | Druskininkai

Yumi Hara Cawkwell (kompozitorė-atlikėja, Japonija/JK)
ir Guy Harries (kompozitorius-atlikėjas, JK)
„Diissc Orchestra“: Martynas Bialobževskis,
Antanas Jasenka, Vytautas V. Jurgutis, Jonas Jurkūnas

Yumi Hara Cawkwell
Bet mane vadina Yummy Hari Clerkenwell. Kodėl? – neturiu
nė menkiausio supratimo; bet vadinkite mane „You Me“,
bus patogiau. Gyvenu mažame butelyje Haknyje, Londone,
tačiau norėčiau gyventi kiek įmanoma erdvesnėje vietoje.
Turiu draugų, kurių kates prižiūriu jiems išvažiavus, bet dar
norėčiau kada nors turėti savo kačių. Šiuo metu atlikimo
mene bandau pagauti, kaip pasiekti platesnes klausytojų
gretas ir man atrodo, kad didžioji muzikos problema yra ta,
jog ji negali pasiekti auditorijos tik garsu. Norėčiau, kad galėtų, nes, nepaisant tų atvejų, kai muzika išgirstama per radiją,
garso įrašų parduotuvėje ar nusipirkus kompaktinį diską,
dažniausiai pasitikime „etiketėmis“ arba kieno nors parašyta
recenzija, arba reklaminiu tekstu, kurį dabar ir skaitote. Šie
vizualūs ir žodiniai informacijos trupiniai yra pirmi dalykai,
pasiekiantys auditoriją anksčiau, nei tikrasis garsas. Aišku, net
tais atvejais, kai muzika išgirstama per radijo transliaciją ar –
kaip fonas – įrašų parduotuvėje, jos atlikėjas atsako į vizualią
ar verbalinę informaciją. Tačiau „garsas“ yra savaime geras
dalykas, peržengiantis žmogiškąją egzistenciją. Todėl niekada nepradėčiau groti ko nors, išreiškiančio mintis, idėjas,
bet labai noriai imčiausi atlikti „garso“ tarpininkės vaidmenį.
Savo atlikimą apibūdinčiau kaip eklektišką ir ezoterišką.
O mėgstamiausia mano muzikos atlikimo gudrybė yra
negroti nereikalingų garsų, tiesa, nesu tikra, jog tai galima
laikyti gudrybe. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti
su turtingu žmogumi, norinčiu remti šiuolaikinę muziką.
Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, norėčiau, jog
visa muzika būtų suvokiama kaip lygiavertė būtis.
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Guy Harries
Bet (kai kurie) mane vadina mano mielas, sere, arba tiesiog
Guy. Gyvenu Londone, įdomiame, zvimbiančiame mieste, kuris nuolat save išranda iš naujo, tačiau, kai dangūs būna pilki,
norėčiau gyventi kur daugiau saulės arba kokioje nors ramioje erdvioje vietovėje. Turiu su manimi bendradarbiaujančius puikius muzikantus, bet dar norėčiau susirasti žmogų,
kuris būtų atsakingas už visus nemuzikinius dalykus, kurie yra
neišvengiamai susiję su buvimu muzikantu (administravimas,
prekyba ir t.t.). Šiuo metu atlikimo mene bandau pagauti,
kaip padaryti gyvą elektroninę muziką tinkamą atlikimui
ir įdomią publikai ir man atrodo, kad aš palengva judu
teisinga linkme. Todėl niekada nepradėčiau groti nejudriai
sėdėdamas prie nešiojamojo kompiuterio, bet labai norėčiau panaudoti dar daugiau judesio ir teatrališkumo. Savo
atlikimą apibūdinčiau kaip garso ir vaidybinių pastatymų
kombinaciją, daugiausia dėmesio skiriant dramaturgijai. O
mėgstamiausia mano muzikos atlikimo gudrybė yra visiška
muzikos, elektronikos ir akustikos dermė, ištirpstanti savo
komponentuose, kurianti stulbinančias dviprasmybes. Jeigu
tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Maike’u Patonu,
išradingumo ir vokalinio meistriškumo burtininku. Ir jeigu
galėčiau pakeisti muzikos istoriją, norėčiau, kad muzikos
užrašymas būtų sukurtas anksčiau, kad galėtume žinoti, kaip
skambėjo senovės muzika, arba, kita vertus, norėčiau, kad
elektroniniai muzikos instrumentai būtų buvę plačiau naudoti
ankstyvame XX amžiuje.
„Retro-Futuristic Rituals“
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Yumi ir Guy, atlikdami „garso ritualus“, bendradarbiauja
kaip duetas. Šitame pasirodyme jie improvizuoja balsais,
įvairiais objektais ir elektroniniais garsais. Kiekviename
savo atlikime duetas pasitelkia tam tikrą išskirtinę muzikinę
koncepciją: ugnies ritualai, tamsa Jungo psichoanalizės
kontekste, futuristiniai šamanizmai ir post apokaliptiniai
scenarijai. Nors pasirodymai yra labai skirtingi, dueto išvystyta išskirtinė garso kalba, judesiai bei interakcija sukuria
hipnotizuojantį kitų pasaulių vaizdinių įspūdį.

Diissc Orchestra
Bet mus vadina Mr. Black, Mr. White & 2 Atchckaricks.
Gyvename čia, tačiau norėtumėm apsistoti ten, kur ir
mes. Turime kompiuterį, CD grotuvus, bet dar norėtumėm
grojančio Meino meškėno ir bosu baubiančio Justino Bieberio.
Šiuo metu atlikimo mene bandom pagauti, kaip reikia
įjungti kompiuterį bei CD grotuvus ir mums atrodo, kad
jeigu dar pajungtumėm Meino meškėną, tai Justino Bieberio
kaip ir nebereikėtų. Todėl niekada nepradėtumėm groti
su Linu Karaliumi, bet labai noriai imtumėmės vestuvinio
muzikavimo. Savo atlikimą apibūdintumėm – „ką grojam?“.
O mėgstamiausia mūsų muzikos atlikimo gudrybė – „ką
grojam?“. Jeigu tik būtų įmanoma, norėtumėm susitikti su
Maskvos CSKA. Ir jeigu galėtumėm pakeisti muzikos istoriją,
tai iš muzikos liktų tik istorija.
„NaCl“

Natrio chloridas arba valgomoji druska (NaCl) – natrio druska. Natrio chloridas yra gaunamas garinant jūros vandenį
arba iškasamas kaip akmens druska (halitas). Naudojamas
maisto gaminimui, įvairiems natrio junginiams (natrio
šarmui, natrio karbonatui ir pan.), chlorui ir jo junginiams
gauti. Medicinoje 0,9 % natrio chlorido tirpalas naudojamas kaip fiziologinis tirpalas.
Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Natrio_chloridas
Kadangi kolektyvas „Diissc Orchestra“ visada buvo glaudžiai susijęs su gyvenimo – ir meno – druskos išteklių
paieškomis, gavyba bei naudojimu, nusprendėme šią
Druskininkams skirtą mūsų programą pavadinti būtent
šitaip. Iš kitos pusės, kaip dažniausiai nutinka, pavadinimas
su programos esme gali smarkiai nesutapti. Todėl koncerto
svečiams druskos rekomenduojame geriau ieškoti ant stalo
ar virtuvės spintelėse, nei savo ausyse. Svarbiausia – muzika, o pikofaradinės srovės jau tik mūsų reikalas.
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SKAMBĖK,
AKMENIE,
SKAMBĖK

Gegužės 19 | šeštadienis | 10:00-18:00
M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus sodelis | Druskininkai

„R&R Electronics“: Rūta Vitkauskaitė ir Rita Mačiliūnaitė
(kompozitorės-atlikėjos)

R&R Electronics
Bet mus vadina R&R. Gyvename idėjiškai, tačiau norėtume
gyventi dar ir pasiturinčiai. Turime idėją, bet dar norėtume
turėti ir gerai apmokamų užsakymų. Šiuo metu muzikoje
bandome pagauti, ar nesityčiojame iš kitų ir mums atrodo,
kad tai labai negražu. Todėl niekada nepradėtume kurti
muzikos apie Albertą, bet labai noriai imtumės projektų apie
save. Savo kūrybą apibūdintume kaip post-comedy stiliaus
muziką. O mėgstamiausia mūsų kūrybinė gudrybė yra ne
„kokybė, bet kiekybė“. Jeigu tik būtų įmanoma, norėtume
susitikti su Didysis Akmenie. Ir jeigu galėtume pakeisti muzikos istoriją, padovanotume savo DVD Čiurlioniui.
„Skambėk, akmenie,
skambėk“
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Šiame projekte nusprendėme pagauti idėjos šerdį ir ištraukti ją į paviršių. Akmuo. Didysis Akmenie. O kalbėk,
o skambėk, o dainuok, o pasakok mums, o Didysis Akmenie... Kalbėjomės su akmeniu ilgai. Jis neprabilo, todėl
dabar siūlome prakalbinti Didysis Akmenie Jums. Atvykite
į mūsų instaliaciją ir sekite instrukciją.

PORTRETAS

Gegužės 19 | šeštadienis | 12:00-17:00
Meno galerija „Sofa“ | Druskininkai

Line Tjørnhøj (kompozitorė, Danija),
Signe Klejs (skaitmeninių medijų menininkė, Danija),
Birgitte Stampe Holst (antropologė, Danija)

„Portretas“

Interaktyvią garso skulptūrą sudaro 8 kolonėlių erdvinio
garso sistema, o pačio „Portreto“ turinys yra paremtas
jaunuolių sukurtais kadrinės animacijos filmais, jų garso
įrašais, eilėraščiais bei atsakymais į antropologės užduotus
klausimus.
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DIENOS LŪŽIS

Gegužės 19 | šeštadienis | 12:00
Viešbučio „Regina“ restoranas | Druskininkai

„Claviola“: Ugnė Antanavičiūtė (fortepijonas),
Jurgis Juozapaitis (altas), Vytautas Giedraitis (klarnetas)
Jean Francaix (Prancūzija) | II, IV ir V dalys
iš Trio klarnetui, altui ir fortepijonui | 1991
Rita Mačiliūnaitė | „Kōan“ | 2012
Liauda Vaitkūnaitė | „Litanijos auštant“ | 2012
Vytautas Germanavičius | „Vijos-Gijos“ | 2012
Jakub Polaczyk (Lenkija) | „al F.e.“ | 2012
Dionysis Boukoulas (Graikija) | „Sunbeams“ | 2012
Angelique Poteat (JAV) | „Reflections on a Summer“ | 2008

Claviola
Bet mus vadina talentingiausiais, geriausiais, originaliausiais, seksualiausiais. Tiesa, tik kartą metuose – balandžio
pirmąją. Bet vis tiek smagu. Gyvename gražiausiame mieste
Vilniuje, bet norėtume apsistoti karališkoje pilyje, bet tik jei
už tai sumokėsite Jūs. Turime pluoštą gražiausių specialiai
mums parašytų kūrinių, bet dar norėtumėm geriausių instrumentų ir dažnų koncertų garsiausiose pasaulio salėse. Šiuo
metu atlikimo mene bandom pagauti sėkmės paukštę už
uodegos ir mums atrodo, kad šiame festivalyje ją pagausim.
Todėl niekada nepradėtumėm groti per pilnatį, penktadienį,
13-ą dieną, bet labai noriai imtumėmės groti visomis kitomis
dienomis. Savo atlikimą apibūdintumėm kaip ypatingai
gerą, šiltą, dorą ir nuoširdų. O mėgstamiausia mūsų muzikos
atlikimo gudrybė yra susimirksėjimas akytėmis. Jeigu tik
būtų įmanoma, norėtumėm susitikti su kompozitoriais, sukūrusiais mums kūrinius, ir pakelti šampano taurę už bendrą
kūrybinę sėkmę. Ir jeigu galėtume pakeisti muzikos istoriją,
vis tiek jos nekeistumėm, nes viskas yra taip, kaip ir turi būti.
Todėl tikimės, kad ir „Claviolos“ vardas bus įrašytas joje.

24

Rita Mačiliūnaitė
Bet mane vadina Rita von Mac. Gyvenu gerai, tačiau norėčiau gyventi dar geriau. Turiu labai daug ir įvairių auskarų,
bet dar norėčiau turėti daugybę įvairiausių batų. Šiuo metu
muzikoje bandau pagauti, šešėlius ir man atrodo, kad
tuoj tuoj pavyks. Todėl niekada nepradėčiau kurti pagal
taisykles, bet labai noriai imčiausi projektų, kuriuose vyksta
kūrybinis bendradarbiavimas. Savo kūrybą apibūdinčiau
kaip utopinių minčių rinkinį. O mėgstamiausia mano
kūrybinė gudrybė – viską pradėti nuo pavadinimo. Jeigu
tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Marlene Dietrich ir
savo drauge, kuri gyvena Bankoke. Ir jeigu galėčiau pakeisti
muzikos istoriją, pasakyčiau G. Bizet, kad „Karmen“ taps labai
populiaria opera, o Mozartui – kad Simfonijos Nr. 40 pagrindinė tema bus pirmųjų Nokios telefonų skambutis.
„Kōan“

Koanai – viena pagrindinių Dzen Budizmo istorijos ir
tradicinės išminties dalių. Tai prieštaraujantys logikai
pasakojimai ar klausimai, kuriuos derėtų svarstyti tol, kol
protas peršoks logikos ribas ir suvoks koaną aukštesniuoju
lygmeniu.
Vienas žinomiausių koanų yra „Suplojimas vienu delnu“:
suplodami dviem delnais, visi girdime pliaukštelėjimą, o ką
išgirsite suplodami vienu delnu?
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Liauda Vaitkūnaitė
Bet mane vadina tiesiog Liauda arba Lia. Gyvenu Lietuvoj,
tačiau norėčiau gyventi negyvenamoje saloje. Turiu daug
idėjų, bet dar norėčiau galimybių joms virsti kūnu. Šiuo metu
muzikoje bandau pagauti saulės zuikutį ir man atrodo, kad
jis pilnas gyvybės ir greitai bėgioja. Todėl niekada nepradėčiau kurti metus trunkančios simfonijos, bet labai noriai
imčiausi mielo kamerinio kūrinėlio. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip karietaitės giesmę – jai reikia mažo upeliuko, kad
suskambėtų. O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė
– leisti džiaugsmui būti. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau
susitikti su šv. Pranciškum Asyžiečiu. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, joje nebūtų vietos istorijai.
„Litanijos auštant“

Atsargiai skindamasi kelią pro medžių viršūnes, įžengia
šviesa, nešdama visai šalia esančios saulės pojūtį. Amžina
tamsa bus... ne dabar, spalvos numirs... kitąkart, gyvybės
nebus... kažkada, saulė užges... ir vėl... Dabar ateina šviesa,
gims spalvos, bus gyvybė, grįš saulė... Gieda tyla, medituoja
nuostaba, meldžiasi paukščiai... troškimą šventai pasitikti
ateinančią šviesą, gimstančias spalvas, būsiančią gyvybę,
grįžtančią saulę... Visos sielos pasineria į giedančią tylą...
Paprastai skamba tyla ir „Litanijos auštant“.

Vytautas Germanavičius
Bet mane vadina Vytu. Gyvenu mieste, tačiau norėčiau
gyventi kalnuose. Turiu šunį, bet dar norėčiau turėti laivą.
Šiuo metu muzikoje bandau pagauti, kaip gimsta jausmo
ir proto harmonija ir man atrodo, kad tai pavyksta. Todėl
niekada nepradėčiau kurti vien tik kompiuteriu, bet labai
noriai imčiausi ir pieštuko. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip
multidimensinę transformaciją, kuomet pasirinkti muzikiniai
parametrai kaskart kinta nepažeisdami kūrybinės idėjos ar
kuriamo stiliaus esmės. O mėgstamiausia mano kūrybinė
gudrybė – neatpažįstamumas. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su ateiviu iš kitos planetos. Ir jeigu galėčiau
pakeisti muzikos istoriją, nerašyčiau muzikos.
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„Vijos-Gijos“

Kartais aš žiūriu į permatomai virpančias voratinklių gijas,
kuriomis rieda, slenka, bėga, slysta, krenta, stingsta lašų
vijos, nematomai apvydamos, pratęsdamos, sujungdamos,
atkurdamos lietaus voratinklio gijų labirinto linijas. Tos linijos mano vaizduotėje atspindi tolimų, archetipinių visatos
objektų struktūras.

Jakub Polaczyk
Bet mane vadina Imiu. Gyvenu JAV, tačiau norėčiau gyventi
JAV. Turiu per daug draugų, bet dar norėčiau daugiau laiko
sau. Šiuo metu muzikoje bandau pagauti dvasingumą,
ir man atrodo, kad tam reikia laiko ir tylos. Todėl niekada
nepradėčiau kurti muzikos tik šiaip sau, bet labai noriai
imčiausi operos kūrimo. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip
painų postmodernizmą. O mėgstamiausia mano kūrybinė
gudrybė yra kontrastas. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau
susitikti su Beethovenu. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos
istoriją, pakeisčiau instrumentus orkestre.
„al F.e.“

Kūrinyje naudojami mikrotonai; jis susideda iš 9 fazių,
atskirtų trumpais intarpais. Kiekviena dalis baigiama
skirtingai, priklausomai nuo Fibonačio sekos nuo C iki
F. Paskutinė fazė (F) yra kūrinio kulminacinis taškas. Fortepijonas imituoja mušamųjų garsus tol, kol paskutinėje dalyje
atsiranda F mažorinis akordas.
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Dionysis Boukouvalas
Manęs nevadina niekaip kitaip. Gyvenu Zakinto saloje
(Graikija), tačiau svarbu, ne kur norėčiau gyventi, o kaip.
Turiu muzikos mokytojo darbą, bet dar norėčiau susirasti
kompozitoriaus darbą. Šiuo metu muzikoje bandau pagauti,
kaip veikia mano kūrybinės jėgos ir man atrodo, kad kiekvienas, atėjus laikui, renkasi teisingą sprendimą. Todėl niekada
nepradėčiau kurti ko nors, kas tuo metu neatrodo teisinga,
bet noriai gaučiau užsakymus – iššūkiai mane įkvepia. Savo
kūrybą apibūdinčiau kaip atkaklią. O mėgstamiausia mano
kūrybinė gudrybė yra pats procesas. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Jani Christou. Ir jeigu galėčiau
pakeisti muzikos istoriją, padaryčiau, kad kai kurie kompozitoriai gyventų ilgiau (Chopinas, Grisey, Christou...).
„Sunbeams“

Ši trumpa kompozicija prasideda paprastais motyvais, kurie
pristatomi alto ir klarneto dialogu. Vis dėlto, laikui bėgant,
atsiranda deformacija, primenanti atsispindinčius šviesos
spindulius, kuriančius stebuklingą šešėlių, susiduriančių su
įvairiais objektais, pasaulį.

Angelique Poteat
Bet mane vadina Andžela/Angelu (angl. angel). Gyvenu Sietle, JAV, kur visada svajojau gyventi, tačiau norėčiau gyventi
skirtingose pasaulio vietose trumpą laiką, kad galėtų nuolat
keistis aplinkos ir įkvėpimai. Turiu daugybę idėjų naujiems
projektams, darbams ir gerą vietinės paramos tinklą, bet dar
norėčiau, kad daugiau žmonių užsieny turėtų prieigą prie
mano muzikos. Šiuo metu muzikoje bandau pagauti, ar klasikinė muzika vis dar gali klestėti visuomenėje taip, kaip klestėjo praeitais amžiais, turint omeny dėmesio į technologijas,
populiariąją kultūrą atsiradimą ir man atrodo, kad naujos
koncertinės muzikos skatinimas yra didžiausias prisidėjimas
prie tokios muzikos, kuri įkvepia įžvalgas ir atgarsį pasaulyje
ir žmogaus prote, tęstinumo. Todėl niekada nepradėčiau
kurti muzikos, turinčios tik pramoginę vertę, negimstančios
iš dvasios, bet labai noriai imčiausi rašyti nuoširdžią muziką,
praturtinančią atlikėją, patraukiančią klausytojo dėmesį, skatinančią jį bendradarbiauti, dalyvauti asmeniniam lygmenyje.
Savo kūrybą apibūdinčiau kaip melodingą, žemišką, kupiną
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įvairių asmenybių, besipinančių iš kūrinio tekstūros. O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė yra dviejų muzikinių
tembrų suderinimas į vieną skambesį, palaipsniui skiriant
juos į du subjektus, kontrapunktiškai balansuojančius
tarpusavyje. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su
Clodu Debussy. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją,
nesuprasčiau, jog tai darau. Galbūt tai nuspręs muzikologai
amžiaus bėgyje.
„Reflections on a Summer“

Yra jaunuolio, bandančio pereiti į suaugusiųjų pasaulį, pasakojimas, kuriame nėra „brendimo apeigų“, tik ankstesnių
idealų ir troškimų atspindys. „Jaunatviškas mokinys“ – vilties
kupinas, energingas, kartais žaismingas, su lengvu saldaus
kartėlio atspalviu pabaigoje. „Sūrus vanduo“ rodo, kaip
pokyčiai veikia mąstymą ir lūkesčius, muzikai pereinant nuo
nostalgijos perteikimo iki ciniško praeities prioritetų paneigimo, desperatiškai bandant išlaikyti tam tikrą ankstesnę
tapatybę. „Šukės“ sukuria dužusio stiklo smėlyje iliuziją,
simbolizuodamos praeities sudužimą ir to atspindį, kuriantį
pagrindą tam, kas dar įvyks. Muzika palaipsniui suskyla į
mažiausias dviejų natų grupeles, išdėstytas taip, kad sukurtų besisukančią mozaiką, išsirutuliojančią į ugningą išvadą.
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POKALBIS PRIE TORTO
Gegužės 19 | šeštadienis | 18:00

Sanatorijos „Dainava“ salė „Aušrinė“ | Druskininkai

Muzikologė Laimutė Ligeikaitė kalbina jubiliatą,
kompozitorių Bronių Kutavičių
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LAISVASIS PAUKŠTIS
Gegužės 19 | šeštadienis | 19:00

Sanatorijos „Dainava“ salė „Aušrinė“ | Druskininkai

„No Future“: Rita Mačiliūnaitė (balsas),
Toma Bandzaitytė (smuikas),
Tomas Bieliauskas (obojus),
Marija Grikevičiūtė (fortepijonas),
Lukrecija Petkutė (fortepijonas)
Vidmantas Bartulis | „Metai su Broniumi ir Sigitu“
(I, IV, VII, IX, XI, XII) | 2012
Dalia Raudonikytė | „Mes ir jūra“ | 2012
Justina Šikšnelytė | „Bike Trip“ | 2012
Bronius Kutavičius | „Du paukščiai girių ūksmėj“ | 1978
Linas Paulauskis | „Iš žemės vidurio“ | 2012
Neil Luck (JK) | „Foke Music“ | 2012
Bronius Kutavičius | „Gilijos laivužis“ | 2000

No Future
Bet mus vadina vardais. Gyvename dabar, tačiau norėtumėm apsistoti ten, kur nėra ateities. Turime daug ko, bet
dar norėtumėm pinigų. Šiuo metu atlikimo mene bandom
pagauti šlovės jausmą ir mums atrodo, kad mus dar ilgai
atsimins. Todėl niekada nepradėtumėm groti už dyką, bet
labai noriai imtumėmės gerai apmokamos veiklos. Savo atlikimą apibūdintumėm tik gerais žodžiais. O mėgstamiausia
mūsų muzikos atlikimo gudrybė yra per didelis pasitikėjimas
savimi. Jei būtų įmanoma, norėtumėm susitikti su pačiais
turtingiausiais pasaulio prodiuseriais ir jeigu galėtume pakeisti muzikos istoriją, ji pasibaigtų mūsų ansamblio šlovės
viršūne.
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Vidmantas Bartulis
Bet mane vadina Vidu. Gyvenu ten ir norėčiau mirti. Turiu
katę, bet dar norėčiau šuns. Šiuo metu muzikoje bandau
pagauti muziką ir man atrodo, kad man sunkiai sekasi.
Savo kūrybą apibūdinčiau kaip blogo batsiuvio amatą.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė – gudriai apgauti muzikologus. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti
su Bachu, Perseliu, Piartu, Kutavičiumi tyloje, gerti raudoną
vyną ir niekada nekalbėti apie muziką.
„Metai su Bronium
ir Sigitu“

Tekstai – Sigito Gedos
...seniai seniai, gūdžiais konservatorijos laikais, kai Bronius
dar kalbindavo paukščius medžių ūksmėj, jis buvo kaip
tas Jotvingių arklys, kurio kanopų, atsimušusių į akmenis,
žiežirbos apšviesdavo mums takelį Tamsioj Nakty...
...o ir liko jis toks pats – kaip geras Dievuliukas, kuriam bet
kada, užėjus muzikinei negandai, gali paskambint...
...todėl pagalvojau, kad būtinai turiu parašyt Broniukui
kūrinėlį, kurio kalba šiek tiek senamadiška, iš „anų laikų“...
ir jame būtinai turi būti „įsimaišęs“ Geda – tų laikų, o gal ir
dabartinių, Broniuko kūrybinio gyvenimo palydovas...

Dalia Raudonikytė
Šiuo metu gyvenu Osle, dabar esu Paryžiuje, tačiau šiandien
norėčiau būti Druskininkuose. Šiuo metu, kaip ir kiekvieną
kartą, muzikoje bandau sugauti gražią idėją ir sulaikyti laiką,
ir man atrodo, kad aš vis dar bandau… Todėl labai noriai
komponuoju muziką skirtingoms atlikėjų bei instrumentų
sudėtims. Savo kūryboje ypatingą dėmesį skiriu formos dinamikai ir muzikinės erdvės formavimui.
„Mes ir jūra“
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Ši kompozicija – tai skambančio laiko vokalinė-instrumentinė mozaika, išdėliota sūrios jūros ir keturių bangų ošime.
Elektroakustinė medžiaga įrašyta ir paruošta NOTAM (Norvegijos muzikos ir meno technologijų centras) studijoje.

Justina Šikšnelytė
Bet mane vadina panele Kristina. Gyvenu Nyderlandų Karalystėje, Hagos mieste, tačiau norėčiau gyventi vėl Vilniuje.
Turiu šio bei to, bet dar norėčiau to ir dar kito. Šiuo metu
muzikoje bandau pagauti tylą ir man atrodo, kad tai yra
pats gražiausias dalykas. Todėl niekada nepradėčiau kurti...
niekada nesakyk niekada. Savo kūrybą apibūdinčiau...
Nenorėčiau jos apibūdinti ir sprausti į rėmus. O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė... Nesakysiu. Paslaptis. Jeigu tik
būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Tavimi. Ir jeigu galėčiau
pakeisti muzikos istoriją, nieko nekeisčiau.
„Bike trip“

Kompozicija apjungia kelias mintis – kelionės, laimės
ieškojimo ir namų ilgesio. Kūrinio pavadinimas „Bike trip“
(Kelionė dviračiu) yra maža aliuzija į vieną iš Olandijos, kurioje šiuo metu studijuoju, simbolį – dviratį. Kūrinio tekstas
parašytas anglų kalba, kurią, deja, tenka naudoti dažniau
nei gimtąją lietuvių.
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Bronius Kutavičius
Jau seniai pripažintas viena pačių svarbiausių šiuolaikinės lietuvių muzikos figūrų, kompozitorius yra laikomas
lietuviškojo minimalizmo pradininku. Dėl daugiasluoksnio
repetityviškumo ir muzikinės medžiagos redukcijos iki gan
elementarių archetipinių modelių Kutavičiaus kūryba gali
kiek panėšėti į amerikietišką arba ankstyvąjį europietišką
minimalizmą, tačiau skamba ji visiškai kitaip. Kutavičiaus
minimalizmas – jo paties išradimas, jo gilios šaknys glūdi
archajiškose lietuvių liaudies muzikos formose. Kutavičius prisipažįsta atradęs savąją kūrybinę viziją ir sukūręs
pirmuosius tikrai reikšmingus kūrinius gana vėlai – artėdamas prie keturiasdešimties. Tarp jų – „Panteistinė oratorija“
(1970), dabar dažnai laikoma tikrai modernios lietuviškos
muzikos atspirties tašku, ir ypač „Paskutinės pagonių apeigos“ (1978), laikomos svarbiausiu ir įtakingiausių lietuvių
šiuolaikinės muzikos opusu.
www.mic.lt
„Du paukščiai girių
ūksmėj“
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Artima „Mažajam spektakliui“ lyrinė, meditacinė kompozicija. Ją įkvėpė subtili Rabindranatho Tagorės poezija,
paskatinusi kompozitorių pasidomėti indų klasikinės
muzikos tradicija. Kutavičiui, kuris muziką plėtoja pasirinkdamas įvairias mikrodermes ir pasikartojančius, po truputį
keičiamus motyvus, ši tradicija labai artima. Pirmoji kūrinio
dalis – tarsi ryto raga, kurią dainininkė dainuoja ir šūkčioja,
pritariant paruoštam fortepijonui ir obojui. O trečioji dalis –
saulėtos dienos raga, kurios melodija vinguriuoja, dūzgiant
paruošto fortepijono stygoms. Kompozitorius dažnai naudoja fortepijoną neįprastai, sugalvoja griežti instrumento
stygomis, pervėrus per jas kanifolija ištrintas juosteles, ir kt.
Tokios garso išgavimo būdų paieškos čia labai tinka, nes
dūzgiantys, zvimbiantys tembrai, stiprūs rezonansai, samplaikos yra tai, kuo pasižymi ir patraukia indų muzika.
Vidurinioji kūrinio dalis – skirtingų ir todėl niekada kartu
nebūsiančių mylimųjų dialogas. Joje garsais ir žodžiais
kalbama apie gamtą ir kultūrą, pavojingą ir saugią erdvę,
laisvę ir suvaržymus. Skirtybių atskleidimui autorius pasitelkia fonogramą: vieno mylimojo – laisvėje skraidančio

paukščio giesmę dainininkė atlieka gyvai, o kito – narvelyje
uždaryto paukščio balsas skamba iš įrašo. „Girios daina“
skamba daug emocingiau, negu „mokytųjų kalba“ ir sužadina klausytojams nenuniokotos gamtos ir nesuvaržytos
žmogaus prigimties, saviraiškos ilgesį. Šie dalykai labai
svarbūs mieste gyvenantiems žmonėms, susitaikiusiems su
buvimu suspaustoje erdvėje, tačiau pasiilgstantiems gamtos grožio, todėl mintimis klajojantiems po įsivaizduojamus
kraštovaizdžius.

Linas Paulauskis
Bet, pavyzdžiui, Vidmantas Bartulis mane vadina
„linas@mic.lt“. Gyvenu Lietuvoje, tačiau norėčiau gyventi
dar devynias gyvybes (kurias, sako, gyvena katės), pusę
jų – čia pat. Turiu viską, bet dar norėčiau keturių milimetrų.
Šiuo metu muzikoje bandau pagauti, kaip veikia situacija,
komunikacija, motyvacija ir kitos ...acijos, ir man atrodo,
kad daugelis jaunųjų kolegų tai daro puikiai. Todėl niekada
nepradėčiau kurti, jeigu atitinkamu metu pritrūktų vitaminų, bet labai noriai imčiausi tokių kūrybos pasiūlymų kaip
pastarasis. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip stalo žaidimą.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė – politiškai
nekorektiški įvairių muzikos ir kultūros artefaktų deriniai.
Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su... manot, imsiu
ir pasakysiu? Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, ją
keisti turėtų Bronius Kutavičius.
„Iš žemės vidurio“

Poetas Sigitas Geda (1943–2008) buvo ilgametis Broniaus
Kutavičiaus kūrybinis bendramintis, įkvėpęs kompozitorių
jo žymiosioms oratorijoms ir daugeliui kitų kūrinių. Rinkinyje „Babilono atstatymas“ (1994) sutrupindamas kalbą į
atomus, o tada tarsi surinkdamas ją iš naujo, kaip kad šiame
tekste, poetas netikėtai prisimena (irgi šiame tekste) savo
dešimtmečių senumo kūrybos eilutes. Kurios kadaise tapo
turbūt pačiu įsimintiniausiu Broniaus Kutavičiaus muzikos
motyvu.
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Neil Luck
Bet mane vadina šarlatanu. Gyvenu Londone, tačiau
norėčiau gyventi mielesnėj vietoj. Turiu šiokį tokį muzikos
pajautimą, bet norėčiau daugiau. Šiuo metu muzikoje bandau pagauti, kaip pamiršti tai, ko buvau išmokytas, ir man
atrodo, kad tai beveik įmanoma. Todėl niekada nepradėčiau
kurti „skoningai“, bet labai noriai imčiausi bent jau taip
išmokti. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip šiek tiek keistą.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė yra vagystė.
Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Xenakis. Ir
jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, padaryčiau, kad
visi kartais galvotume kaip architektai.
„Foke Music“

Yra tikra klastotė. Kūrinys prasideda jautriai ir pagarbiai,
kiek tai yra įmanoma, sufabrikuotomis tradicinėmis britų
liaudies dainomis. Originalią dainą pats kompozitorius
įrašė skaitmeniniu būdu ant vaško cilindro 1930-iais, ji yra
instrumentinių variacijų ir nukrypimų pagrindas.

Bronius Kutavičius
„Gilijos laivužis“
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Kompoziciją užsakė šviesios atminties muzikologė Ona
Narbutienė 2000 m. Thomo Manno festivaliui Nidoje.
Joje panaudota pamario krašto daina iš Liudviko Rėzos
rinkinio, tarsi nukelianti klausytojus į tą aplinką, kurioje
1930–1932 m. vasaromis gyveno ir kūrė didysis vokiečių
rašytojas.
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„Volumetears“: Jekaterina Pranevič (vokalas),
Anna Polukord (gitara, vokalas)
„Sheep Got Waxed“: Simonas Sipavičius (saksofonas),
Paulius Vaškas (gitara), Adas Gecevičius (perkusija)

Volumetears
Bet mus vadina Agressive light & Gentle darkness. Gyvename
Vilniuje, bet norėtume apsistoti gastrolėse. Turime dainą,
kuri skamba A. Mickevičiaus filmo garso takelyje, bet dar
norėtumėm išleisti savo kūrybos albumą. Šiuo metu savo
atlikimo mene bandome įgyti kuo daugiau laisvės ir mums
atrodo, kad artinamės prie jos. Niekada nepradėtume groti,
jei tikslas būtų ne grožis, nuoširdumas ir noras tuo pasidalinti
su kitais. Mūsų atlikimas yra emocionali išpažintis, kurioje
mes kalbame apie meilę, santykį su pasauliu, jaunystę,
nuopuolius, tikėjimą. Mėgstamiausia mūsų muzikos atlikimo gudrybė – būti čia ir dabar, nedvejoti. Jeigu tik būtų įmanoma, norėtumėm susitikti su savo favoritais: „Radiohead“,
„Sunsay“, Zemfira, Kevin Breit, Bjork. Jeigu tik grosime toliau ir
eisime prie savo tikslų, tikėsime savo potencialu – pakeisime
muzikos istoriją!

Sheep Got Waxed
Bet mus vadina taip pat. Gyvename Vilniuje, tačiau norėtume apsistoti kažkur dar arčiau jo. Turime parako, bet
dar norėtumėm daugiau ugnies. Šiuo metu atlikimo mene
bandom pagauti, kas ir kaip, ir mums atrodo, kad „kaip“
pagauti sunkiau negu „kas“. Todėl niekada nepradėtumėm
groti vienaip, bet labai noriai imtumėmės groti kitaip. Savo
atlikimą apibūdintumėm subjektyviai. O mėgstamiausia
mūsų muzikos atlikimo gudrybė lieka mėgstamiausia gudrybe. Jeigu tik būtų įmanoma, norėtumėm susitikti su tuo,
ko dar nebuvome sutikę. Ir jeigu galėtume pakeisti muzikos
istoriją, pakeistume ją tik dėl smalsumo.
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Benas Buivydas
Bet mane vadina Benu Plentu. Gyvenu didelio Vilniaus
miesto mažame bute, nors norėčiau gyventi moliniame
apsamanojusiame name, kur nors giliai giliai girioje, vienkiemyje, randamame tik visiškai paklydus. Turiu keletą nematomų draugų, dažnai lydinčių ir sakančių, ką ir kaip turėčiau
daryti, o kitiems žmonėms pasirodančių ne visuomet tuomet,
kuomet aš to norėčiau. Norėčiau gilesnio dalykų perpratimo.
Šiuo metu atlikimo mene bandau pagauti auksinę paukštę,
gebančią savo auksiniu snapu išstuksenti tokias garsų kombinacijas, kad visiems klausytojams sproginėtų galvos... ir man
atrodo, kad maždaug po 4-5 metų gali pavykti ją sumedžioti,
o iki tol jos nepagavęs niekada nepradėsiu groti šiuo unikaliu
metodu viešai... Dabar noriai imuosi maišyti svetimą muziką.
Savo atlikimą apibūdinčiau kaip profanišką eksperimentavimą, o mėgstamiausia mano muzikos atlikimo gudrybė yra
bandyti suplakti tarpusavyje iš pirmo žvilgsnio nederančius
dalykus. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Tomu
Waitsu ir Aphex Twinu vienu metu – esu tikras, kad tai tripusis
noras. Jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, tuomet
atgaivinčiau bent dalį per anksti mus palikusių atlikėjų.
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PAUKŠČIŲ GIESMĖS
Gegužės 20 | sekmadienis | 12:00
Viešbučio „Regina“ restoranas | Druskininkai

Julija Karaliūnaitė (sopranas),
George Holloway (fortepijonas, JK)
George Holloway (JK) | „Bird Songs“ | 2007–2009
Gediminas Gelgotas | „To the Skies“ | 2008
John Cage (JAV) | „The Wonderful Widow
of Eighteen Springs“ | 1942
John Cage (JAV) | „A Flower“ | 1950
John Cage (JAV) | „Nowth Upon Nacht“ | 1984
Rūta Vitkauskaitė | „Extravagance“ | 2011
Michael Finnissy (JK) | „Song 15“ | 1969

Julija Karaliūnaitė
Bet mane vadina Julik arba Džiulaij. Gyvenu Vilniuje prie
stoties, tačiau norėčiau gyventi aukštai. Turiu svajonę, bet
dar norėčiau, kad žmonės būtų laimingi. Šiuo metu atlikimo
mene bandau pagauti „kodėl aš“ ir „kaip tai padaryti“, ir man
atrodo, kad visas kūrybos procesas ir yra atsakymas į šiuos
klausimus. Todėl niekada nepradėčiau dainuoti to, kas manęs nejaudina, neįkvepia ir neturi energetinio užtaiso savyje,
bet labai noriai imčiausi kūrinių, projektų – iššūkių sau. Savo
atlikimą apibūdinčiau kaip emocionalų. O mėgstamiausia
mano muzikos atlikimo gudrybė... profesinė paslaptis! Jeigu
tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su kuo daugiau stiprių,
energingų asmenybių, muzikos profesionalų, kurie degtų savo
veikla, idėjomis. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją,
ko gero nieko nekeisčiau.
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George Holloway
Mane vieni žmonės dar vadina „G“, kiti – „brangusis“, treti –
„mielasis“. Mano kompozicijos dėstytojas Michaelas Finnissy
vadindavo mane „mieluoju“, bet taip jis vadina visus savo
mokinius. Gyvenu Anglijoje, tačiau norėčiau gyventi Lietuvoje, Graikijoje, Kinijoje, Velse, o gal tik Anglijoj. Šiuo metu
muzikoje bandau pajausti savo vaizduotės ribas ir santykį su
garsu – bandau suprasti manyje glūdinčią jėgą pasiekti tas
ribas. Noriai imčiausi groti/diriguoti bet ką, kas, mano nuomone, praturtintų ar lavintų mane, bet ką gražaus ar gilaus – tai
galėtų būti Samo Cave’o, Rūtos Vitkauskaitės, Tomo Greeno,
Alberto Navicko muzika. Arba Roberto Saxtono, Felikso Bajoro,
Jonathano Harvey’aus, Olivie Messiaeno, Miltono Babbitto...
arba... arba... Savo atlikimą apibūdinčiau kaip tradicinį klasikinį. Mano sritis – natomis užrašyta muzika. Jeigu tik būtų
įmanoma, norėčiau susitikti su Jumis po koncerto ir išgirsti
jūsų nuomonę bei patarimus apie mano muziką. Mes galime
pakeisti muzikos istoriją. Mes esame istorija.
„Paukščių dainos“
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Yra trijų kūrinių ciklas mecosopranui ir fortepijonui, paremtas W. B. Yeatso, Silvijos Plath ir Paulo Evanso poemomis.
Ciklas stebi progresiją nuo balso dominavimo („Penkiasdešimt devynios gulbės“), per balso ir fortepijono lygybę
(„Juodas kovas lietuje“) iki fortepijono dominavimo „Garso
hierarchijos“ pradžioje. Trečiosios dainos metu balsas vėl
ištrūksta. Visos trys poemos yra apie paukščius. Yeatsas
įsivaizduoja gulbių pulką, grįžtantį prie to paties ežero
jau devynioliktam rudeniui ir svarsto, kieno akys gėrėsis
jomis, kai gulbės vėl išskris. Plath juodo kovo, besipustantį plunksnas lietuje, vaizdinys sukelia transcendentines
vizijas. Ji įsivaizduoja, jog vieną dieną angelas staiga stos
prieš akis. Pralekiančio jūros kiro vaizdas, jo sparnų galiukų
teškėjimas vandens paviršiumi yra painus garsinių atsiminimų melanžas: kas yra esamojo laiko pasakotojo patirtis,
kas – prisiminimas, o kas – poemos vaizdinys? Galite išgirsti
tam tikrų vaizdinių elementų raišką muzikoje: staigus šuolis
į vokalines aukštumas pirmosios dainos pabaigos nurodo
gulbių pakilimą; energinga, sprogstanti fortepijono muzika
antros dainos pabaigoje rodo angelo atvykimą; trečioje
dainoje, žarijų sproginėjimas ugnyje, skardinė, trinktelėjusi
į akmeninį upės krantą ir besisukantis Temzės gylis primena mūsų prisiminimų sukimąsi.

Gediminas Gelgotas

„To the Skies“

Kūrinys parašytas 2008 metais (muzika ir žodžiai G. Gelgoto). Originali versija – moteriškam balsui ir fortepijonui arba
balsui solo. Vėliau gimė daug šio kūrinio versijų kitiems
instrumentams: smuikui, altui, violončelei, trimitui, fleitai,
obojui ir kt. Tai trijų minučių lyrinė, improvizacinio pojūčio
pjesė apie tylą.

John Cage
„The Wonderful Widow
of Eighteen Springs“

Johno Cage’o „The Wonderful Widow of Eighteen Springs“
buvo užsakytas amerikiečių sopranės Janet Fairbank. Ieškodamas teksto muzikai, Cage’as nusikopijavo airių rašytojo
Jameso Joyce’o romaną „Finegano pabudimas“ ir pasirinko
mažos mergaitės Izabelės lopšinę. Pianistas dainininkei
akompanuoja mušdamas įvairius ritmus į uždaryto fortepijono dangtį bei kitas medines instrumento vietas.

„A Flower”

Yra kūrinys vokalui ir uždaram fortepijonui. Jis buvo sukurtas specialiai Loise Lippold, skulptoriaus Richardo Lippoldo
žmonos choreografiniam sumanymui. Jame nėra teksto.
Partitūroje duodamos instrukcijos kai kurioms kūrinio dalims, pavyzdžiui, „kaip balandis” arba „kaip laukinė antis”.

„Nowth upon Nacht”

Yra gretutinis „The Wonderful Widow“ kūrinys, sukurtas
Luciano Berio žmonai, sopranui Cathy Berberian, žinomos
dėl gausių šiuolaikinės klasikinės muzikos atlikimų. Pagal
sumanymą šis kūrinys turi būti atliekamas iškart po lopšinės, tęsdamas tolesnius „Finegano pabudimo“ tekstus.
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Rūta Vitkauskaitė
Bet mane vadina Rūta Vitxxxxxxxxxx, nes užsieniečiai dažniausiai negali ištarti mano pavardės. Gyvenu tarp Londono,
Vilniaus ir dar kažko, tačiau norėčiau gyventi savo kaime,
Tuščiuoliuose. Turiu kompozicijos Magistro laipsnį, įgytą
LMTA, bei šiuo metu studijuoju doktorantūrą Londono Karališkojoje Muzikos Akademijoje, bet dar norėčiau pagilinti savo
žinias įvairiose muzikos srityse, pavyzdžiui, garso mene, tarpdisciplininėje kūryboje, o taip pat ir nemuzikinėse, pavyzdžiui,
astronomijoje ir natūralioje medicinoje, tad manau, studijuosiu visą gyvenimą. Šiuo metu muzikoje bandau pagauti
muzikoje erdvinio garso suvokimo bei komunikacijos erdvėje
muzikinėmis ir nemuzikinėmis priemonėmis problemas ir
man atrodo, kad apskritai šiuolaikinėje akademinėje muzikoje komunikacijos labai trūksta (ir emocine ir intelektualine
prasme). Todėl niekada nepradėčiau kurti muzikos, manipuliuojančios neigiamiems tikslams, bet labai noriai imčiausi
gilesnių eksperimentų erdvinės muzikos komunikacijos srityse
su patyrusiais ir nepatyrusiais klausytojais. Savo kūrybą
apibūdinčiau kaip evoliucionuojantį eksperimentinį procesą.
O mėgstamiausia mano kūrybinė gudrybė – niekada nekurti to, kas man pačiai nusibodo. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Jonathanu Harvey, Albertu Einšteinu ir tuo
žmogum, kuris sunešiojo akmenis Stonehenge’ui Anglijoje. Ir
jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, tapčiau vunderkindu ir sukurčiau gražiausią pasaulyje kūrinį.
„Extravagance“
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Tai yra mano ir mano dviejų švedų draugų – kompozitoriaus Jens Hedman ir soprano Asa Nordgren – kolektyvinės
kūrybos rezultatas kuriant operą „Confessions“ („Išpažinimai“). Geismas yra viena iš septynių mirtinų nuodėmių,
kurias mes būtent ir analizuojame savo operoje. Tačiau
mūsų interpretacijoje geismas tapo romantiška ir poetiška
nuodėme – ilgesiu kažko nepasiekiamo. Būtent tai ir bandžiau perteikti muzikoje sopranui, tenorui ir preparuotam
fortepijonui.

Michael Finnissy
„Song 15“

Mano „natūralus amatas“ yra muzika, ir, kaip dauguma kitų
kompozitorių, aš jaudinuos dėl žodžių sąveikos su abstrakčiais savo vaizduotės garsovaizdžiais. Geriausi dainininkai
(kaip ir aktoriai) mėgaujasi teksto medžiaga ir dramatiškumu, ir kartais suvokia, jog dainavimas yra nemalonus,
mažiau tiesmukas ir komunikuojantis su publika. Tačiau
kartais tinkami žodžiai neatsiskleidžia arba muzika neatitinka lūkesčių. Daina be žodžių buvo sukurta ir pirmąkart
atlikta puikios britų sopranės Jane Manning. Tai viena iš
dviejų dalių – antroji turi žodžius (Walto Whitmano) apie
greitėjantį erelio skrydį: apmąstydamas šį skrydį, manau,
jog tai tarsi „pakabukas“, tęsiantis Whitmano tekstą, tačiau
dar ryškiau žadinantis (mažiau apibūdinantis) pojūtį, ką
reiškia išskleisti sparnus ir skristi.
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Lietuvos obojų kvintetas: Robertas Beinaris (obojus,
meno vadovas), Tomas Bieliauskas (obojus),
Eugenijus Paškevičius (meilės obojus),
Petras Kuraitis (anglų ragas), Arūnas Zujus (fagotas)
Vladas Švedas | „Jūros bangos švelnus prisilietimas“
(I ir III dalys) | 2010
Nikolet Burzyńska (Lenkija) | „Spinning“ | 2011
Cristiano Melli (Brazilija) | „Os Esplendores do Oriente“ | 2011
Vaida Striaupaitė-Beinarienė | Mozaika Nr. 1 obojui solo | 2002
Loreta Narvilaitė | „Tavo blakstienos paliečia mano
prisiminimų lūpas“ | 2002
Jakub Polaczyk (Lenkija) | „The King and Knights“ | 2011
George Holloway (JK) | „Druskininkanonas to Rytis
Mažulis“ | 2011
Algirdas Brilius | „Offertorium“ | 2010

Lietuvos obojų kvintetas
Ansamblis labai aktyviai rengia naujas programas, yra
specialiai šiam ansambliui sukurta jau 14 naujų kūrinių
įvairių autorių iš Lietuvos ir užsienio. Nuolat ieškome naujų
techninių instrumentų galimybių. Išsiskiriam vien jau savo
sudėtimi, bei atlikimu. Taip pat atliekam įvairiausią muziką
nuo senovinės iki šių dienų. Norėtumėm įsigyti bosinį
obojų, tai dar labiau praplėstų obojų šeimą, bei šis instrumentas būtų pirmasis Lietuvoj. Savo atlikimą apibūdinam
kaip išskirtinį skambesį. Manome, kad visų profesionalų
gudrybė yra viena – viską atlikti profesionaliai, tada ir
gudrybių nereikės. Susitikti labiausiai norime su tais, kas
mums rašo muziką. Pakeisti muzikos istoriją? - Čia drąsiai
paklausta, bet įeiti į istoriją savo darbu, manau, įmanoma.
Tad to ir siekiame, kad šis sukurtas ansamblis ir jo atliekami
nauji kūriniai bei originalūs perdirbimai būtų tokio šiai
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dienai naujo ansamblio sudėties prasme, o ateity gal kaip
jau net tradicinio ansamblio istoriniai muzikiniai pamatai.
Manau, kiekvienas menininkas kuria istoriją ir kažkiek ją
įtakoja kalbant plačiąja prasme. Svarbiausia kurti...

Vladas Švedas
Bet mane anūkai vadina dieduku. Gyvenu Kaune, tačiau
norėčiau gyventi Vilniuje arba kaime Dzūkijoje. Turiu sodybą
kaime, bet dar norėčiau naujo fortepijono. Šiuo metu
muzikoje bandau pagauti nežinia ką, nes viską pagavau ir
man atrodo, kad daugiau nieko nebegaudau. Todėl niekada
nepradėčiau kurti džiazo ir šlagerių, bet labai noriai imčiausi
kurti vokalinę muziką. Savo kūrybą apibūdinčiau kiek esu
sukūręs iki šiol – daugiau nebesukursiu. Išsisėmiau. Jeigu
tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su maloniais ir dorais
kūrėjais. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją... vienam
tai padaryti tiesiog neįmanoma. Sunku net įsivaizduoti...
„Jūros bangos švelnus
prisilietimas“

„Jūros bangos švelnus prisilietimas“ – kūrinys, inspiruotas
Baltijos jūros žavesio. Kasmet tenka ilsėtis Juodkrantėje,
gyventi ant jūros kranto. Nenurimstantis vandens ošimas,
švelnūs bangų bučiniai, skaidrūs gintarėliai paliko neišdildomą įspūdį. Taip gimė ciklas: I d. „Jūros banga“ – žaisminga, pereinanti į dramatizmą; II d. „Baltijos gintarėliai“ – jūros
platybės, saulėje žėrintys gintarėliai, teikiantys pasigėrėjimą ir džiaugsmą; III d. „Jūros šventė“ – tokata, perteikianti
jūros šventės, žmonių šurmulio, visuotinės linksmybės
nuotaiką.
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Nicolet Burzynska
Bet mane vadina Nika. Gyvenu (šiemet) Strasbūre, tačiau
norėčiau gyventi daugelyje vietų tuo pačiu metu. Turiu
nuostabų gyvenimą, bet dar norėčiau turėti daugiau laiko.
Šiuo metu muzikoje bandau pagauti kaip neįprastu būdu
panaudoti tipiškus garsus ir pasiekti trokštamą efektą ir man
atrodo, kad tai aiškėja. Todėl niekada nepradėčiau kurti tokios muzikos, kuri man nepriimtina, bet labai noriai imčiausi
nuolat plėsti savo mąstymą. Savo kūrybą apibūdinčiau kaip
plačią skirtingų muzikinių pasaulių sintezę. O mėgstamiausia
mano kūrybinė gudrybė yra daugybės muzikinių elementų
naudojimas vienu metu, sukuriantis nuoseklią ir gražią vienovę. Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su Alainu
Danielou. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją, nieko
nekeisčiau. Man labiau patinka keisti dabartį nei praeitį.
„Spinning“

Kūrinio struktūrą sudaro nuolatinis virpesys, kurio parametrai keičiasi palaipsniui ir pasirodo skirtinguose lygmenyse:
balso, ritmo, dinamikos. Spiralė buvo senovės žmonių – keltų, graikų, tibetiečių – religinis simbolis, taip pat tai dažnas
gamtoje reiškinys. Šią struktūrą regime DNR, galaktikoje,
suktukuose, kriauklėse ir t.t.

Cristiano Melli
Bet žmonės mane vadina momentu muzikoje kurios niekada
nesukurčiau bet aš muzikinė gudrybė esu. Jei aš gyvenu aš
stengiuos mylėčiau buvo bet aš norėčiau gyventi, kad rasčiau
ar/kaip/kodėl turėčiau. Apibūdinčiau savo galiu, aš norėčiau
susitikt aš turiu kaip/kas muzika yra. Ir bet aš norėčiau turėti
ir aš manau, kad. Tai todėl. Ir mano mėgstamas jei aš galiu
keisti muzikos istoriją, aš...
Šis tekstas buvo sukurtas naudojantis tokiu pačiu principu
kaip mano kūrinys šįvakar.
„Os Esplendores do
Oriente“
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Tai aštuntoji scena iš operos „Serafim Ponte Grande“,
sukurtos pagal to paties pavadinimo knygą, parašytą
1929 brazilų kilmės rašytojo Oswaldo de Andrade. Ši viena
paskutiniųjų scenų aprašo „herojaus“ Serafimo meilę

dviems „d`au jour d`oui“ merginoms, sutiktoms Paryžiuje:
Caridad-Claridad ir Pafunchetai. Merginos, yra įsimylėjusios
viena kitą, pabėga į Rytus; Serafimas išvyksta paskui jas,
keliaudamas pro Graikiją, Turkiją, Palestiną ir Egiptą, kuriame, po įtempto flirtavimo, Serafimas praleidžia naktį su
Caridad-Claridad. Jis išvyksta kitą rytą, palikęs ją miegančią,
praradęs susidomėjimą ir išpildęs savo tragikomišką lemtį.
Visai knygai būdinga kinematografinė struktūra, siurrealus
personažo Serafimo Ponte Grande kelionės pasakojimas
yra karnavališkas ir dažnai komiškas. Ši scena, sukurta
pagal XIX a. manierizmą, yra kupina menkaverčių turistinių
ir meilės citatų.

Vaida Striaupaitė-Beinarienė
Bet mane vadina Vaidule. Gyvenu ten, kur ir norėčiau
gyventi, t.y. Lietuvos sostinėje, Vilniuje. Turiu nuostabią
šeimą, darbą, kūrybą ir man to užtenka. Šiuo metu muzikoje
bandau pagauti pavasario vėją :) ir man atrodo, kad kartais
pavyksta pačiupti jį už uodegos. Todėl niekada nepradėčiau
kurti (bet niekada nereikia sakyti niekada) muzikos, paremtos
diferencialinėmis lygtimis ar kitomis aukštosios matematikos
teorijomis, bet labai noriai imčiausi išreikšti gamtoje ar žmogaus mintyse vykstančius procesus. Savo kūrybą apibūdinčiau svarbia mano gyvenimo dalimi. O mėgstamiausia mano
kūrybinė gudrybė – neišduoti savo kūrybinių gudrybių.
Jeigu tik būtų įmanoma, norėčiau susitikti su pirmuoju
kompozitoriumi. Ir jeigu galėčiau pakeisti muzikos istoriją,
joje nekeisčiau nieko.
„Mozaikos“

Tai pirmasis kūrinys iš ciklo soliniams instrumentams.
Yra parašyta „Mozaika II“ fleitai bei „Mozaika III“ fagotui
solo. „Mozaikose“ siekta sukurti naujus skambesius, kurie
išgaunami pasitelkiant šiuolaikines instrumentų technines
galimybes. „Mozaikoje I“ obojui gretinami įvairių spalvų
epizodai, turintys savitą ritminį, dinaminį ar tembrinį charakterį. Obojaus instrumento grojimo galimybės praturtinamos naujomis raiškos priemonėmis – daugiagarsiais,
mikrointervalais, glissando, smorzato ir kt.
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Loreta Narvilaitė

„Tavo blakstienos
paliečia mano
prisiminimų lūpas“

Kūrinio pavadinimui panaudota Algimanto Mackaus eilėraščio „Miestas“ eilutė. Vienišo obojaus monologas skamba
lyg neoromantinio stiliaus prisiminimas. Siekta sukurti
šviesiu liūdesiu alsuojančią muziką, kurioje graži, daininga
obojaus melodija nelauktai nutrūksta, ir praeities akimirka
ištirpsta amžinybėje.

Jakub Polaczyk
„The Kings and Knights“

27 psl.

Kūrinys buvo įkvėptas šachmatų figūrų, karalių ir riterių
judėjimo.

George Holloway
„Druskininkanonas to
Rytis Mažulis“

Ilgą laiką norėjau sukurti kūrinį, kurį būtų galima užrašyti
tik ant vieno lapo – tada visa muzikos struktūra atsispindėtų viename vaizde (viename puslapyje). Tai ir mėginau
įgyvendinti kompozicijoje „Druskininkanonas“. Keturi
obojai, pradžioje pradėję groti kartu, palaipsniui išsiskiria,
kol galiausiai visi groja iš skirtingų puslapio vietų. Kūrinyje
vyksta laipsniškas perėjimas nuo labai aukštų ir standžiai
sugrupuotų garsų į atviresnes ir stabilesnes harmonijas.
Prieš pabaigą, muzikos tėkmė vėl kyla, tik šį kartą svajingiau, tarsi tolimas įžanginės muzikos prisiminimas.

Algirdas Brilius
„Offertorium“
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Kūrinį skiriu savo Mamytės atminimui. Su padėka už gilaus
optimizmo, paremto tikėjimu, pamokas. Už nuoseklaus
principingumo ir nepailstančio gerumo pavyzdį.

GLIUKOZĖ

Gegužės 20 | sekmadienis | 18:30
Restoranas-muzikinis klubas „Druskininkų kolonada“ | Druskininkai

Varinių pučiamųjų kvintetas „Brasspalvos“:
Tadas Česnauskas (trimitas), Linas Balčiūnas (trimitas),
Indrė Krikščiūnaitė (valtorna), Valentas Marozas (trombonas), Mindaugas Rarivanas (tūba)

Brasspalvos
Dar mus vadina varinių pučiamųjų kvintetu. Gyvename
Vilniuje, tačiau norėtume apsistoti Druskininkuose. Turime
daug gerbėjų, bet norėtumėm turėti jų dar daugiau. Šiuo
metu atlikimo mene bandom pagauti aktorinį-šokio judesį,
ir mums atrodo, kad visai neblogai mums sekasi. Todėl
niekada nepradėtumėm groti be apšilimo ir labai noriai imtumėmės naujų iššūkių, pavyzdžiui, groti važiuojant dviračiu.
Savo atlikimą apibūdintumėm kitonišku. Mėgstamiausia
mūsų muzikos atlikimo gudrybė – savas interpretacinis planas. Jeigu tik būtų įmanoma, norėtumėm susitikti ir pagroti
su Lady Gaga ...
Tarsi saldi vyšnia ant torto arba nuotaikingas festivalio
„Druskomanija“ uždarymo koncertas. Penki entuziastingi,
linksmi, meistriški ir artistiški muzikantai „nupūs“ bet kokią
niūrią nuotaiką su „Lietuvišku diksilendu“, „Balzebubo
bliuzu“, Astor Piazzolla „Libertango“ ir kitais girdėtais-negirdėtais kūriniais.
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Festivalį rengia:
Festivalio biuras:

Lietuvos kompozitorių sąjunga
Festivalio direktorė | Sigita Ilgauskaitė
Programos sudarytojai | Sigita Ilgauskaitė,
Rūta Vitkauskaitė, Asta Pakarklytė, Linas Paulauskis
Reklamos ir ryšių su visuomene
koordinatorės | Birutė Masaitytė, Viktorija Kalaimaitė
Apgyvendinimo koordinatorės | Vaida Urbietytė (Vilnius),
Rūta Vitkauskaitė (Druskininkai)
Transporto koordinatorius | Mykolas Natalevičius
Techninių darbų koordinatorė | Lukrecija Petkutė
Asistentai | Agnetė Kemeklytė, Raimonda Žiūkaitė,
Monika Sokaitė, Agnė Stančikaitė, Dalia Sakavičiūtė
Spaudos redaktorė, bukleto sudarytoja,
anglų kalbos stilistė | Ilmė Vyšniauskaitė
Bukleto koordinatorės | Vaida Urbietytė, Laura Kaščiukaitė
Vertėjos | Rita Trifonova, Eglė Češkevičiūtė
Dizaino kūrėjai | Kęstutis Poniškaitis ir Asta Kaušpėdaitė
Maketo kūrėja | Rūta Ivaškevičiūtė
Tinklalapio kūrėjas | Tadas Dailyda
Garso klipo kūrėjas | Marius Salynas
Koncertų įrašų garso režisieriai
ir įgarsinimo specialistai | Arūnas Zujus, Karolis Valiauga
Koncertų vedėjos | Laura Kaščiukaitė, Raimonda Žiukaitė
Fotografai | Eugenijus Maldutis, Jonas Liugaila

Festivalis dėkoja:

Nakvynės adresai:

Kontaktinis telefonas:

Zitai Bružaitei, Kęstučiui Bieliukui, Mildai Čiužaitei, Petrei
Janinai Gailiūnienei, Ryčiui Mažuliui ir Linui Paulauskiui
Viešbutis „Apia“ | Šv. Ignoto g. 12, 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
Sigita Ilgauskaitė +370 600 02762
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