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KONCERTŲ PROGRAMA

Rugsėjo 12 d., trečiadienis, 19 val.
Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė, Gedimino pr. 42 

BRONIUS KUTAVIČIUS 
„Praeities laikrodžiai II“ instrumentiniam ansambliui (2000) 
Styginių kvartetas Nr. 1 (1971) 
Sonata fortepijonui (1975)

PASAULINĖ PREMJERA! 
„Magiški kvadratai“ solistams ir instrumentiniam ansambliui (Sigito Gedos ž., 2012, Lietuvos 
Ansamblių Tinklo užsakymas) 

„Panteistinė oratorija“ solistams ir instrumentiniam ansambliui (Sigito Gedos ž., 1970)
 

Atlieka LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLO muzikantai:
Ieva Gaidamavičiūtė, sopranas
Rita Mačiliūnaitė, mecosopranas
Choro „Jauna Muzika“ vokalinis ansamblis:

Andrius Bartkus, tenoras
Egidijus Kaveckas, tenoras
Dainius Balsys, bosas
Donatas Zakaras, bosas

Kristupo kvintetas:
Giedrius Gelgotas, fleita
Justė Gelgotaitė, obojus
Andrius Žiūra, klarnetas
Andrius Puplauskis, fagotas
Paulius Lukauskas, valtorna

Laurynas Lapė, trimitas
Marius Balčytis, trombonas
Styginių kvartetas „Chordos“:

Ieva Sipaitytė, smuikas
Dainius Puodžiukas, smuikas
Robertas Bliškevičius, altas
Vita Šiugždinienė, violončelė

Rima Chačaturian, fortepijonas
Arnoldas Gurinavičius, kontrabosas
Tomas Kulikauskas, mušamieji

Dirigentas Vykintas Baltakas
 
 
 



Rugsėjo 14 d., penktadienis, 19 val.
Vilnius, Lietuvos kompozitorių sąjunga, A. Mickevičiaus g. 29

BRONIUS KUTAVIČIUS
„Roberto demonai ir angelai“ dviem fortepijonams (2007)

Kantata „Du paukščiai girių ūksmėj“ sopranui, obojui, paruoštam fortepijonui ir magnetofono 
juostai (Rabindranatho Tagore’s ž., 1978)

Koncertas „Disputas su nepažįstamuoju“ dviem fortepijonams ir magnetofono juostai (1982) 

Atlieka LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLO muzikantai:
Rita Mačiliūnaitė, mecosopranas
Tomas Bieliauskas, obojus
Marija Grikevičiūtė, fortepijonas
Lukrecija Petkutė, fortepijonas
Linas Paulauskis, elektronika



CONCERT PROGRAMME

12 September, Wednseday, 7 PM
Vilnius, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall, Gedimino pr. 42

BRONIUS KUTAVIČIUS
Clocks of the Past II for instrumental ensemble (2000) 
String Quartet No 1 (1971)  
Sonata for piano (1975) 
Magic Squares for soloists and instrumental ensemble (lyrics by Sigitas Geda, 2012, premiere, 
LEN commission)
Pantheistic Oratorio for soloists and instrumental ensemble (lyrics by Sigitas Geda, 1970)

Performed by LITHUANIAN ENSEMBLE NETWORK:
Ieva Gaidamavičiūtė, soprano
Rita Mačiliūnaitė, mezzosoprano
Vocal ensemble of Jauna Muzika Choir:

Andrius Bartkus, tenor
Egidijus Kaveckas, tenor
Dainius Balsys, bass
Donatas Zakaras, bass

St. Christopher Quintet:
Giedrius Gelgotas, flute
Justė Gelgotaitė, oboe
Andrius Žiūra, clarinet
Andrius Puplauskis, bassoon
Paulius Lukauskas, horn

Laurynas Lapė, trumpet
Marius Balčytis, trombone
Chordos String Quartet:

Ieva Sipaitytė, violin
Dainius Puodžiukas, violin
Robertas Bliškevičius, viola
Vita Šiugždinienė, cello

Rima Chačaturian, piano
Arnoldas Gurinavičius, double-bass
Tomas Kulikauskas, percussion

Conductor Vykintas Baltakas



14 September, Friday, 7 PM 
Vilnius, Lithuanian Composers’ Union, A. Mickevičiaus g. 29

BRONIUS KUTAVIČIUS
Robert’s Demons and Angels for piano duet (2007)
Cantata Two Birds in the Shade of the Woods for soprano, oboe, prepared piano and tape (lyrics 
by Rabindranath Tagore, 1978)
Concerto Debate with a Stranger for piano duet and tape (1982)

Performed by LITHUANIAN ENSEMBLE NETWORK:
Rita Mačiliūnaitė, mezzosoprano
Tomas Bieliauskas, oboe
Marija Grikevičiūtė, piano
Lukrecija Petkutė, piano
Linas Paulauskis, electronics



2012 m. minime lietuviškojo minimalizmo pradininku laikomo kompozitoriaus BRONIAUS 
KUTAVIČIAUS (g. 1932) 80-ies metų jubiliejų. Šis lietuvių menininkas – viena svarbiausių 
šiuolaikinės lietuvių muzikos figūrų. Anot paties Kutavičiaus, pirmuosius tikrai reikšmingus 
kūrinius jis parašė gana vėlai – 8-ajame dešimtmetyje. Tai buvo laikas, kai Baltijos kraštų 
muzikoje išryškėjo tapatybės, individualios muzikos kalbos ir stiliaus paieškos. Kutavičiaus 
8-ojo dešimtmečio kūryba, kaip teigiama, Lietuvos visuomenę sukrėtė lyg kultūrinis šokas, 
o tuo metu parašyta „Panteistinė oratorija“ (1970), „Dzūkiškos variacijos“ (1974), „Mažasis 
spektaklis“ (1975) „Paskutinės pagonių apeigos“, „Du paukščiai girių ūksmėj“ (abu 1978) ar 
Antrasis styginių kvartetas „Anno cum tettigonia“ („Metai su žiogu“, 1980) tapo išskirtiniais to 
laiko lietuvių muzikos įvykiais. Galima sakyti, Kutavičius surado sąvają muzikos kalbą, apimančią 
platų kultūrinį kontekstą bei unikaliai derinančią asketiškumą, daugiasluoksniškumą, 
repetityviškumą ir archajiškumą – lietuvių liaudies muzikos intonacijas, formas, struktūras. 
Ėjimas į šį savitą kūrybinį stilių buvo atidus ir nuoseklus. Kutavičius 1959–1964 m. studijavo 
Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro  akademija), 
Antano Račiūno kompozicijos klasėje. Kurdamas savo pirmąsias kompozicijas, jis išmėgino 
įvairias avangardines technikas, jam nesvetimos tokios šiuolaikinės kūrybos priemonės 
kaip serializmas, sonorizmas, aleatorika, koliažas. Kutavičius teigia avangardo elementų 



įžvelgiąs lietuvių archajiškoje simbolikoje ir poezijoje: „Viskas čia galima, <...> visur – 
nepaprastas grožis, taurus grožis, nepigus... Girdėjau, kad ir dabar Kašėtų kaimo žmonės 
aria upės vandenį, norėdami iššaukti lietų. Ar tai ne Jurgis Mačiūnas, ar ne Jonas Mekas?“ 
Ilgainiui jo muzikoje buvo išgryninti kutavičiški bruožai – ypatingas laiko ir erdvės pojūtis bei 
interpretacija, muzikos teatriškumas ir sudvasintas rituališkumas, gebėjimas sukurti emocinę 
įtampą kukliomis išraiškos priemonėmis ir pasitelkus repetityvinį minimalizmą, derinamą su 
lietuviškojo folkloro principais. Apie minimalizmo techniką Kutavičius teigė, kad „senovės 
lietuvių dainose minimalus garsų skaičius, mažai ritmo, mažas diapazonas. Forma atvira, be 
pradžios ir pabaigos – laiko atkarpėlė... Mūsų minimalizmas turi kelių šimtmečių istoriją“. 
Raminta Lampsatytė, apibūdindama šio lietuvių kompozitoriaus kūrybą, į klausimą kaip 
žodžiais apsakyti Kutavičiaus muziką, mėgino atsakyti, kad tai yra:

Erdvė
pokalbiai
mintys iš senovės
instrumentai tikri ir įsivaizduotini
frazės, motyvėliai, formulės
skambesys judančios formos
nelavinti balsai
spektaklio veiksmai
garso dimensijos
gyvas garsas. (Raminta Lampsatytė, Vilnius, Berlynas, 1997)

Kutavičiaus kūrybines nuostatas ir bruožus bene geriausiai atskleidžia tokie stambios formos 
oratoriniai opusai kaip „Panteistinė oratorija“ (1970), „Paskutinės pagonių apeigos“ (1978) ar „Iš 
jotvingių akmens“ (1983). 
Kutavičiaus muzika nuolat atliekama įvairiuose festivaliuose: Varšuvos rudenyje, Huddersfi eldo 
šiuolaikinės muzikos festivalyje, Strasbūro šiuolaikinės muzikos festivalyje Musica, Mare 
Balticum, De Suite Muziekweek, Wratislavia Cantans, Vale of Glamorgan, Baltic Arts’96, Probaltica, 
Spitalfi elds, MaerzMusik, Icebreaker II: Baltic Voices, ISCM Pasaulio  muzikos dienose; 1998 m. 
kaip kviestinis kompozitorius dalyvavo festivalyje Music Harvest Danijoje. 
Apie Kutavičiaus kūrybą išleistos trys knygos, septynios autorinės kompaktinės plokštelės. 
Keli kompozitoriaus kūriniai apdovanoti kasmet rengiamame Lietuvos kompozitorių sąjungos 
metų kūrinių konkurse – 2003 m. geriausiu sceniniu kūriniu išrinktas jo diptikas „Ignis et fi des“, 
2008 m. geriausiu kameriniu kūriniu išrinktas violončelių oktetas „Andata e ritorno“, 2010 m. 
geriausio sceninio kūrinio prizą pelnė už muziką Carlo Theodoro Dreyerio nebyliam fi lmui 
„Žanos d’Ark aistra“, 2011 m. apdovanota kompozicija „Balandžio 10-oji, šeštadienis...“ sopranui 
ir simfoniniam orkestrui. Tarp kompozitoriaus įvertinimų – Lietuvos valstybinė (1987) ir 
nacionalinė (1995) premijos, festivalio Probaltica prizas (1996), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino IV laipsnio ordinas ir Karininkų kryžiaus ordinas už nuopelnus Lenkijos Respublikai 
(1999), ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ ir Tarptautinės intelektinės nuosavybės organizacijos 
prizas (2003), „Metų autoriaus“ apdovanojimas (2004). 



In 2012 we celebrate the 80th anniversary of Lithuanian composer, the harbinger of 
minimalism in Lithuanian music BRONIUS KUTAVIČIUS (b. 1932). This artist is a long-standing 
dominant figure in new Lithuanian music. According to Kutavičius, he started writing some of 
his valuable compositions quite late, in the 1970s. At that time the Baltic music was marked 
with the search for national identity, individual musical language and style. It is stated that 
Kutavičius’ creation in the 1970s provoked something of a cultural shock in the Lithuanian 
public and his compositions Pantheistic oratorio (1970), Dzukian Variations (1974), The Small 
Spectacle (1975), Last Pagan Rites and Two Birds in the Shadows of the Woods (both written in 
1978), the Second string quartet Anno cum tettigonia (Year with the Grasshopper, 1980) became 
exceptional events in Lithuanian music of the time. It can be said that Kutavičius discovered 
his own musical language that was combined with the asceticism, multi-layered structures, 
repetitions and archaism of Lithuanian folk music intonations, forms and texture and covered 
with the extensive cultural domain. The going to original style was attentive and coherent. 
In 1959–1964 Kutavičius studied composition under Antanas Račiūnas at Lithuanian State 
Conservatoire (Lithuanian Academy of Music and Theatre at present). In his music pieces 
composer applies various avant-garde techniques and modern principles such as serialism, 
sonorism, aleatoric and collage. Kutavičius states that avant-garde ideas lie in Lithuanian 
archaic symbolism and poetry, because “everything is possible here, <...> everywhere there is 
exceptional beauty that is also pure, not cheap... I heard that people in the village of Kašėtai 
still plough the water hoping to bring about rain. Is this not George Maciunas [Jurgis Mačiūnas] 
or Jonas Mekas?” Eventually Kutavičius’ creation purified the specific features such as unique 
temporal-spatial relationships and interpretation, theatrical effect and resemblance to a ritual 
in his music, ability to create emotional tension by spare vehicles and repetitive minimalism 
that is associated with the principles of Lithuanian folklore. Kutavičius has stated about the 
source of minimalism in his music: “In ancient Lithuanian songs there is a minimal amount 
of tones, little rhythm and a narrow range of sounds. The form is open, without beginning 
and end – a small piece cut out of time... Our minimalism is many centuries old.” According to 
Raminta Lampsatis we may underline the main elements in Kutavičius creation and answer to 
the question – how can one express Kutavičius’ music in words?

Space
Dialogue
ancient thoughts
real and imagined instruments
phrases, formulas
sound-moving forms
uncultured voices
actor in play
dimensions of sound and color
living sound. (Raminta Lampsatis, Vilnius, Berlin, 1997)

The concept and style of the author is represented in monumental opuses such as Pantheistic 
Oratorio (1970), Last Pagan Rites (1978) and From the Yotvingian Stone (1983). 
Kutavičius’ music is regularly performed at various festivals: Warsaw Autumn, Huddersfield 



Contemporary Music Festival, Festival International des Musiques d’Aujourdhui de Strasbourg 
‘Musica’, Mare Balticum, De Suite Muziekweek, Wratislavia Cantans, Vale of Glamorgan Festival, 
Baltic Arts’96, Probaltica, Spitalfi elds Festival, MaerzMusik, Icebreaker II: Baltic Voices, ISCM 
World Music Days in Vilnius. In 1998 Kutavičius was a guest composer at the Music Harvest 
Festival in Denmark.
Kutavičius’ work is dealt with in three books and seven portrait CDs. Several his compositions 
were among the winners of the annual composers’ competition organized by the Lithuanian 
Composers’ Union: prize for the best stage work twice (diptych Ignis et fi des, 2003, and music 
for silent fi lm by Carl Theodor Dreyer, The Passion of Joan of Arc, 2010), best chamber work 
(cello octet Andata e ritorno, 2008), laureate prize for The 10th of April, Saturday... for soprano 
and symphony orchestra in 2011. The composer was honoured with the Lithuanian State Prize 
(1987), Lithuanian National Arts and Culture Prize (1995), the prize of the Probaltica Festival 
(1996), the 4th Class Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas and the Offi  cers Cross 
Order for his merits to the Republic of Poland (1999), the order For Merits to Lithuania and 
the prize of the World Intellectual Property Organization (2003), and Author of the Year prize 
(2004). 



Šiame festivalyje Kutavičiaus kūrybos retrospektyva pradedama kūriniu „Praeities laikrodžiai 
II“ instrumentiniam ansambliui (2000), kurio formą bei plėtotę persmelkia metaforizuotas 
japoniškų sodų įvaizdis. Tai nėra vienintelis opusas, kuriame lietuvių kompozitorius įkvėpimo 
sėmėsi iš senųjų pasaulio kultūrų. Pavyzdžiui, 1995 m. sukurtoje kompozicijoje „Ten toli, 
iki vidurnakčio“ penkiems saksofonams bei penkiems styginiams yra atkuriama indiškų 
saulėlydžio ragų nuotaika bei skambesys; „Medžių kovoje“ (1996) balsui ir kameriniam 
ansambliui kompozitorius panaudojo senuosius Taliesino ir Llywarcho keltų tekstus, o kūrinio 
partitūrą modeliavo senųjų keltiškų kapaviečių akmeninių kryžių formomis; cikle „Jeruzalės 
vartai“ (1991–1995) atkuriami įvairių pasaulio šalių religiniai ritualai: japonų gagaku, jakutų 
šamanų šokis, karelų apeiginis tekstas-užkeikimas, Afrikos bei Okeanijos genčių melodiniai 
motyvai ir senieji krikščioniškieji giedojimai. 1977 m. buvo sukurta pirmoji kompozicijos 
versija – „Praeities laikrodžiai I“ styginių kvartetui ir gitarai, o 2000 m. pasirodė antrasis, šiame 
koncerte skambantis kūrinio variantas.
Tarp rečiau atliekamų Kutavičiaus kūrinių minimas jo 1971 m. sukurtas Styginių kvartetas 
Nr. 1, kurį nustelbia antrojo kvarteto – minimalizmo klasika vadinamos kompozicijos „Anno 
cum tettigonia“ spindesys. Nors Kutavičiaus muzikai būdingas mitologizavimas, jo muzikiniai 
tekstai gausiai išmarginti simboliais ir ženklais, o jo garsų pasaulis dvelkia paslaptinga 
archaika (tai tipiška Antrajam styginių kvartetui), šio menininko kūrybos retrospektyvoje 
sutinkama ir klasikinių muzikos žanrų pavyzdžių. Pavyzdžiui, pirmasis styginių kvartetas, 
kaip ir šiame koncerte atliekama fortepijoninė sonata, reprezentuoja Kutavičiaus savotišką 
žvalgymąsi po tradicinio žanro, klasikinės formos slėpinius. Tačiau kvartetui būdingas ir 
aktyvus kompozitoriaus eksperimentavimas styginių instrumentų tembrais, apie kurį, anot 
Lino Paulauskio, vienas Kutavičiaus kūrybos atlikėjas yra pasakęs: „Tokią muziką tik pliauskomis 
groti – kam kankinti instrumentus?“ Tembrinių paieškų požiūriu Sonatą fortepijonui (1975) 
galima apibūdinti nuosaikiau, ją tradiciškai sudaro trys dalys, kuriose autorius, atrodytų, 
perteikė nuoseklų muzikinės dinamikos augimą: pirma dalis pavadinta Pianissimo, antra – 
Mezzo forte, trečia – Fortissimo. 
Kutavičiaus kūryboje – įvairių žanrų muzika. Tačiau pastebimas kompozitoriaus dėmesys 
žmogaus balsui, didesnė jo kūrinių dalis yra su vokalu, kurį lietuvių autorius gana dažnai 
traktuoja netradiciškai, pavyzdžiui, dainų cikle „Ant marių kranto“ (Jono Meko ž., 1972) ar „Mažajame 
spektaklyje“ (Sigito Gedos ž., 1975). Šiame festivalyje pristatoma pasaulinė premjera – tai „Lietuvos 
Ansamblių Tinklo“ užsakymu solistams ir instrumentiniam ansambliui 2012 m. sukurta Kutavičiaus 
kompozicija „Magiški kvadratai“. Naujame kūrinyje kompozitorius panaudojo jo kūryboje 
dažnai sutinkamas lietuvių poeto Sigito Gedos eiles, tiksliau – šio menininko manipuliacijas 
žodžiais ir jų akronimais, kurie nieko nereiškia, bet kuria žaismingą nuotaiką. Muzikoje 
Kutavičius žaidybinį pradą sukūrė panaudodamas vieną iš magiškųjų žodžių kvadratų, kurio 
principai tapo muzikinės medžiagos organizavimo priemone. 
1970 m. sukurta „Panteistinė oratorija“ (solistams   – sopranui, skaitovui, vokaliniam vyrų 
kvartetui, ir instrumentiniam ansambliui) tapo savotišku riboženkliu Lietuvos muzikos 
istorijoje. Dabar ši kompozicija laikoma modernios lietuviškos muzikos atspirties tašku bei 
vienu svarbiausių ir įtakingiausių lietuvių šiuolaikinės muzikos opusu. Tačiau tada, anot 
Šarūno Nako, kūrinys dėl savo naujoviškos kalbos po perklausos Kompozitorių sąjungoje buvo 
pasmerktas dvylikai metų tylos. Oratorija laikoma pirmąja iš keturių oratorijų ciklo „Pasaulio 
medis“, kuriame kompozitorius sumanė atskleisti lietuvių kultūros esminius klodus ir su 



pertraukomis kūrė šešiolika metų (kitos oratorijos: „Iš jotvingių akmens“, „Paskutinės pagonių 
apeigos“ ir „Pasaulio medis“).
„Panteistinėje oratorijoje“ kompozitorius, pasitelkdamas teatrališkumą, tarsi perteikė 
pirmykščio žmogaus aplinką, dar nelydimą jokio kultūrinio šleifo. Kūrinį inspiravo Sigito Gedos 
poezija, todėl ir muzikos audiniui būdinga kalbos struktūrų tiesioginė asimiliacija. Oratorija 
konstruojama serializmo principais, girdėti minimalizmo technikos elementų, tačiau visumos 
skambesys skleidžia ekspresionistinį atspalvį, kurį iššaukia ryškūs kontrastai sudėtingose 
vokalinėse ir instrumentų partijose bei pati oratorijos stambios formos interpretacija, nes 
joje, anot Kutavičiaus, „nėra kokios nors nuoseklios siužetinės linijos. Viskas pajungta laisvai 
fantazijai.“
Vienas naujausių Kutavičiaus kūrybinį portretą pristatančių muzikos pavyzdžių šiame festivalyje – tai 
2007 m. kompozicija „Roberto demonai ir angelai“ dviem fortepijonams. Tai buvo Ramintos 
Lampsatytės prašymu parašyta pjesė, kurią kartu su pianistu Andriumi Vasiliausku atliko 
Vokietijos klausytojams. Kūrinį inspiravo viena Roberto Schumanno fortepijoninė pjesė, jos 
temą panaudojęs Kutavičius sukomponavo temą ir variacijas bei kūrinio pavadinimu pagerbė 
XIX a. vokiečių menininką.
Kantata „Du paukščiai girių ūksmėj“ sopranui, obojui, preparuotam fortepijonui ir 
magnetofono juostai buvo sukurta 1978 m. Šio kūrinio lyrinę nuotaiką palydi subtili 
Rabindranatho Tagore’s poezija (į lietuvių kalbą vertė Vytautas Nistelis), kuri, anot 
kompozitoriaus, paskatino pasidomėti indų klasikinės muzikos tradicija ir taip kilo sumanymas 
parašyti trijų dalių meditacinę kompoziciją. Visas tris dalis galima pavadinti savotiškomis 
indų ragomis. Pirmoji tarsi ryto raga, skambant solistės dainavimui, šūkčiojimui bei paruošto 
fortepijono ir obojaus garsams, kuria bundančio rytmečio iliuziją. Antroji dalis apibūdinama 
kaip skirtingų ir todėl niekada kartu nebūsiančių mylimųjų dialogas, kuriame kalbasi du – 
laisvėje skraidantis ir narvelyje uždarytas – paukščiai. Juos simboliškai įkūnija gyvo balso ir 
fonogramos – laisvės ir nelaisvės pokalbis (kompozitoriaus sumanymu fonograma šioje dalyje 
pasitelkiama autentiško ir dirbtino priešpriešai sukurti). Trečiojoje dalyje grįžtama prie gamtos 
bruzdesio – tai gyvybinga dienos raga, kurioje dūzgiančios, zvimbiančios ir rezonuojančios 
paruošto fortepijono stygos perteikia gamtos gyvasties šurmulį. 
Kompoziciją „Disputas su nepažįstamuoju“ dviem fortepijonams ir magnetofono juostai 
(1982) galima apibūdinti kaip koncerto žanrą. Tai trijų tradiciškai kontrasto principu gretinamų 
dalių ciklas. Solo vaidmenį atlieka du fortepijonai, o fonogramai skiriama kvazi-orkestro 
funkcija (iš fonogramos sklinda įrašytos varinių pučiamųjų kvinteto ir vargonų partijos). 
Pirmojoje dalyje girdėti „kutavičiškos“ sutartinių intonacijos ir minimalistinis repetityviškumas. 
Fortepijonų partija itin įvairi, jai oponuoja tarsi chorališka varinių pučiamųjų medžiaga. Antroji 
dalis yra lyrinis kūrinio centras, kuriame soluojantiems fortepijonams atitaria iš fonogramos 
sklindantis melodingas fortepijoninio dueto kanonas. Tačiau pabaigoje ši dalis tarsi 
nutraukiama – tebeaidint paskutiniems garsams attacca pasigirsta energingas, aktyvaus ritmo 
fi nalas. Kodoje fortepijonų dueto partijoje pasigirsta pirmos dalies medžiagos reminiscencijos.



The composition Clocks of the Past II for instrumental ensemble (2000) opens the festival 
of Kutavičius’ music retrospective. Its form and development runs through the metaphorical 
image of Japanese Gardens. This is not the only opus in which Kutavičius inspired by the ancient 
cultures of the world. For example, Far Away, Till Midnight for five saxophones and five strings 
(1995) recreates the mood and sound of Indian sunset raga; in Kampf der Bäume for vocal and 
chamber ensemble (1996) composer uses the ancient Celtic texts by Taliesin and Llywarch, 
and the music score is designed after the graphics of Celtic stone crosses; the cycle Gates of 
Jerusalem (composed in 1991–1995) restores the religious rituals of various world countries, 
e.g. Japanese gagaku, Yakut shamans dance, Karelian ritual text-enchantment, melodic motifs 
of African and Oceanic tribes, and ancient Christian chanting. In 1977 Kutavičius composed 
the first version of the Clocks for string quartet and guitar and in 2000 the second version for 
different combination of instruments was created.
String Quartet No 1 was composed in 1971 and may be mentioned among the least 
performed works by Kutavičius. In a certain sense this composition is overshadowed by the 
brilliance of Second string quartet Anno cum tettigonia that is considered a classic of Lithuanian 
minimalism. The Second quartet is a typical example in Kutavičius’ music distinguished by 
mythologization, his musical texts are multi-coloured by abundant symbols and signs and 
the world of his sounds evolves the mysterious archaism. However some compositions of 
classical genres are also available. For example, the first string quartet and piano sonata (it 
is performed in this evening too) represent a peculiar insight by Kutavičius to the mystery 
of traditional genres and classical forms. However the active experimentation with string 
timbres is evident. According to Linas Paulauskis, one of Kutavičius music performers has said 
about the first quartet, that “such music should be performed with the billets and not torture 
the instrument”. The Sonata for piano (composed in 1975) is more moderate in the terms of 
timbre explorations. This composition traditionally contains three movements and it seems 
that here Kutavičius created the sequential increase of dynamics from Pianissimo in the first 
movement, Mezzo forte in the second to the culmination of Fortissimo in the final movement. 
Although Kutavičius works in various musical genres, most of his compositions are with vocal 
part. A creative attention to human voice is demonstrated by non-traditional use of voice in 
such compositions of the 1970s as song cycle On the shore (lyrics by Jonas Mekas, 1972) or The 
Little Performance (lyrics by Sigitas Geda, 1975). The highlight of Kutavičius’ music retrospetive 
in this concert is marked with the world premiere for soloists and instrumental ensemble. 
This is a composition Magic Squares, written in 2012 under the commission by Lithuanian 
Ensemble Network. Kutavičius cites the beloved lyrics by Lithuanian poet Sigitas Geda in his 
new musical piece. Or rather, Kutavičius uses the poet’s manipulations of words and acronyms 
that mean nothing, but create a playful mood. The playful background and organization of 
music texture was created using the principles of verbal magic square. 
In 1970 the Pantheistic Oratorio (for soloists – soprano, reciter and vocal men’s ensemble, 
and instrumental ensemble) was composed. This composition was marked as a landmark in 
Lithuanian music history. Oratorio is considered to be a starting point in modern Lithuanian 
music and one of most important and influential Lithuanian contemporary music scores. 
However Šarūnas Nakas has noted that after its first presentation at the Composers’ Union the 



oratorio was condemned for its innovative idiom to twelve years of silence. This Oratorio is fi rst 
in the oratorio cycle The Tree of the World about essential layer in Lithuanian culture. The cycle 
was composed in 16 years (the other parts of cycle – oratorios From the Yotvingian Stone, Last 
Pagan Rites and The Tree of the World).
The Pantheistic Oratorio retells the primal environment that lacks the cultural trail. The theatrical 
composition was inspired by lyrics of Sigitas Geda. Therefore the assimiliation of language 
structures dominates in the music texture. The music is composed using the principles of 
serialism and minimalism. Though the shade of expressionism is characteristic to the whole 
composition for its bright contrasts in vocal and instrumental parts and oratorio monumental 
structure. As the composer states, the oratorio “has no consistent plot. The free fantasy obeys 
everything.”
Among the latest compositions in this festival dedicated to Kutavičius’ creative portrait a piece 
for piano duet Robert’s Demons and Angels (2007) is presented. It was composed under 
Raminta Lampsatis request. The piano duet was performed by Raminta and pianist Andrius 
Vasiliauskas to German audience. Robert’s Demons and Angels was inspired by Schumann’s 
piano piece. Kutavičius used its material and composed the theme and variations. 
Cantata Two Birds in the Shade of the Woods for soprano, oboe, prepared piano and tape 
was composed in 1978. The nostalgic composition is accompanied by Rabindranath Tagore’s 
lyrics (Kutavičius uses a Lithuanian translation by Vytautas Nistelis). According to composer, 
this subtle poetry encouraged him to be interested in Indian classical music tradition. This 
led to the idea of three parts meditative music composition. All three parts may be described 
as a kind of Indian raga. The soloist’s singing and shout and the play of prepared piano and 
oboe sound like the morning raga and create the illusion of waking up in the fi rst part. The 
second part may be compared to the dialogue between incongruous lovers doomed to be 
apart forever. Symbolically it is realized by the dialogue of two birds – one lover is a bird 
fl ying about in freedom and the second lover is a bird in a cage. The disparity of freedom and 
restraint is allegorically presented by live song and song recorded on tape. Thus, according to 
Kutavičius’ idea, the tape predicts the antithesis of the natural and the artifi cial in music. The 
third movement comes back to the portrait of pure nature and sounds like lively day raga. The 
droning, buzzing and vibrant strings of prepared piano create a joyful noise of natural vitality 
in sunny afternoon.
The composition Debate with a Stranger for piano duet and tape (1982) presents a concerto 
genre of traditional three part cycle and use of classical contrasts between soloist and 
orchestra. Piano duet plays the solo role and the tape functions like a quasi-orchestra of 
brass wind and organ. The fi rst movement consists of Kutavičius’ typical melodic patterns and 
repetitive models of sutartinės. Here the choral texture of brass wind opposes to the various 
and colourful piano part. The second movement may be called the lyric centre of the cycle. 
The piano duet solo is accompanied by another piano duet that sounds from the tape like 
a melodious canon. However this movement is abrupt as the concerto fi nale with energetic 
movement and lively rhythm begins attacca at the last echoes of the second part. The coda in 
piano duet part sounds like the reminder of the fi rst concerto part.



Atlikėjai / Performers

LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS
Meno vadovas ir dirigentas Vykintas Baltakas
Lietuvos Ansamblių Tinklas (LAT), inicijuotas Vykinto Baltako ir Mindaugo Piečaičio, yra 
sumanytas kaip profesionaliai veikianti organizacija, kurios dėmesio centre – šiuolaikinės 
muzikos atlikimo kultūra Lietuvoje. LAT yra atviras drąsioms ir kūrybiškoms idėjoms, 
kompozitoriams ir atlikėjams. Vienas svarbiausių LAT tikslų yra sudaryti galimybes Lietuvos 
muzikantams specializuotis šioje srityje, sukurti gyvybingą platformą lietuvių kompozitorių 
kūrybinei saviraiškai. Organizacija siekia propaguoti lietuvių autorių kūrybą užsienyje, o 
Lietuvos auditoriją išsamiai supažindinti su įdomiausiomis užsienio menininkų kūrybos 
apraiškomis.
LAT bendradarbiauja su tokiomis institucijomis kaip Lietuvos kompozitorių sąjunga, Muzikos 
informacijos ir leidybos centras, Karsten Witt Musikmanagement Berlin, Vakarų Vokietijos radijas 
(WDR), Deutschlandradio Berlin, muzikos įrašų leidybos įmonės con legno, Megadisc Classics ir 
kt.
Nuo 2011 m. LAT pradėjo rengti koncertų ciklą „Kompozitorių portretai“ ir pristatė Gerhard’o 
Stäbler’io kūrybą. 2012–2013 m. sezoną šį ciklą pratęsia Broniaus Kutavičiaus, Luciano Berio, 
Wolfgango Rihmo ir Matthiaso Pintscherio kūrybinės apžvalgos.
LAT siekia skatinti jaunąją kompozitorių kartą. Tuo tikslu rengiamas konkursas LMTA 
kompozicijos katedros studentams.
2013 m. sausį LAT pakviestas dalyvauti naujame Vykinto Baltako operos „Cantio“ pastatyme 
„Ultraschall“ festivalyje Berlyne.
www.lithuanian-ensemble.net

Initiated by Vykintas Baltakas and Mindaugas Piečaitis, the Lithuanian Ensemble Network 
(LEN, artistic director and conductor Vykintas Baltakas) is a Contemporary Music organization 
connecting professional ensembles, soloists, conductors and composers. LEN stages initia-
tives as an open platform, open for creative ideas to be professionally realized by the joint ef-
forts of Lithuanian musicians in the form of a united ensemble. The aim of LEN is to cooperate 
internationally with composers and musicians, with the mutual interest of introducing fresh 
ideas into Lithuania and of promoting Lithuanian contemporary music abroad. 
LEN is working with established institutions of contemporary music in Lithuania and abroad, 
such as Lithuanian Composers’ Union and Lithuanian Music Information and Publishing 
Centre, Karsten Witt Musikmanagement Berlin, Westdeutscher Rundfunk (WDR) Cologne, 
Deutschlandradio Berlin, labels for contemporary music con legno, Megadisc Classics, etc. 
In 2011 LEN organized the contemporary music project Composers of our time and presented 
the music by Gerhard Stäbler. In 2012–2013 this project continues and presents the compos-
ers Bronius Kutavičius, Luciano Berio, Wolfgang Rihm and Matthias Pintscher.
LAT aims to motivate the young composers’ generation and organizes the new music com-
petition for students of Lithuanian Academy of Music and Theatre Composition Department.
In 2013 January LEN will take a part in the new stage of opera Cantio by Vykintas Baltakas in 
Festival Ultraschall Berlin.
www.lithuanian-ensemble.net 



VYKINTAS BALTAKAS
Kompozitorius, dirigentas Vykintas Baltakas (g. 1972) 1990–
1993 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
(Vytauto Barkausko kompozicijos kl.), 1994–1997 m. – Karlsrūjės 
aukštojoje muzikos mokykloje (kompoziciją – Wolfgango Rihmo 
kl., dirigavimą – Andreaso Weisso ir Peterio Eötvöso kl.), 1998 m. 
stažavo Paryžiaus nacionalinėje konservatorijoje ir IRCAM’e. 
Tarp įvertinimų minėtinos Claudio Abbado (2003) bei Ernsto 
von Siemenso jaunojo kūrėjo (2007) premijos.
Baltako kūriniai skambėjo Berlyno fi lharmonijos, Wienos 
Konzerthaus, Londono Queen Elizabeth Hall, Paryžiaus Centre 
Pompidou salėse. Jo kūrinius atlieka Ensemble InterContemporain, 
Ensemble Modern, Klangforum Wien, Londono Sinfonietta, 
Peteris Eötvösas, David Geringas ir kt.
Kaip dirigentas yra dirbęs su Bavarijos, Kelno radijo, Berlyno 

Deutsches simfoniniais orkestrais, Ensemble Modern, Berlyno fi lharmonijos Scharoun Ensemble ir kt.
Vykinto Baltako kūrinius leidžia Universal Edition Vienoje.
www.baltakas.net

Composer and conductor Vykintas Baltakas (b. 1972) studied composition with Vytau-
tas Barkauskas at the Lithuanian Academy of Music and Theater, with Wolfgang Rihm (compo-
sition), Andreas Weiss and Peter Eötvös (conducting) at the Musikhochschule in Karlsruhe, and 
at Conservatoire National Supérieur and IRCAM in Paris.
He was awarded Claudio Abbado Composition Prize (2003) and Ernst von Siemens Grants-in-
aid Prize (2007) among others.
Baltakas music has been performed at Philharmonic Hall in Berlin, Vienna Konzerthaus, Centre 
Pompidou in Paris, Queen Elizabeth Hall in London. His compositions have been played by 
Ensemble InterContemporain, Ensemble Modern, Klangforum Wien, London Sinfonietta, Peter 
Eötvös, David Geringas and others.
As conductor Baltakas has worked with Bavarian radio Symphony Orchestra, Deutsches Sym-
phonie-Orchesters Berlin, Radio Symphony Orchestra Berlin, WDR Radio Symphony Orchestra 
Cologne, Ensemble Modern, Scharoun Ensemble Berlin (Berliner Philharmoniker) and others.
Baltakas’ music is published at the Universal Edition Wien.
www.baltakas.net
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Lietuvos Ansamblių Tinklas kartu su 
Megadisc Classics (Belgija) pristato 
naują Broniaus Kutavičiaus CD

Magiški kvadratai (2012)
Panteistinė oratorija (1970)
Styginių kvartetas Nr. 1 (1971)
Du paukščiai girių ūksmėj (1978)

Leidybos metai: 2012-2013.
itunes serveryje nuo 2013 m. kovo 1d.

Daugiau informacijos www.megadisc-classics.com

Lithuanian Music Ensemble is proud to announce:
New portrait CD of Bronius Kutavičius released on the 
renowned label Megadisc Classics (Begium).

Magic squares (2012)
Pantheistic Oratorio (1970)
String quartet No. 1 (1971)
Two Birds in the Shade of the Woods (1978)

Year of production: 2013
On itunes as of 1 March 2013

More information:www.megadisc-classics.com
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