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EGIPTIEČIŲ MUZIKOS MEISTRIŠKUMO KURSAI
THE WORKSHOP OF THE EGYPTIAN MUSIC

2016 m. LAPKRIČIO 30 d., 11 val. • 11 p.m., 30 NOVEMBER 2016

Lietuvos muzikos ir teatro akademija • Lithuanian Academy of Music and Theatre

Pranešimą „Lietuva ‒ Egiptas: muzikinių mainų ištakos“

skaitys prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Report “THE LITHUANIAN-EGYPTIAN MU SICAL EXCHANGE FOUNTAIN HEAD”

Speaker Prof Dr Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

EGIPTO ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS ANSAMBLIS • Egyptian Contemporary Music Ensemble

Egiptiečių tradicinė ir šiuolaikinė muzika

Egyptian Traditional and Contemporary Music

MUZIKINIS TILTAS: ŠIUOLAIKINĖ ARABŲ
IR EUROPOS MUZIKA
MUSICAL BRIDGE: CONTEMPORARY ARABIC AND EUROPEAN MUSIC

2016 m. GRUODŽIO 1 d., 19 val. • 7 p.m., 1 DECEMBER 2016 

Vilniaus rotušė • Vilnius Town Hall

 EGIPTO ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS ANSAMBLIS • Egyptian Contemporary Music Ensemble

LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS • LENsemble

SHERIF EL RAZZAZ, klarnetas • clarinet

Najat Suleiman, tradicinis sirų vokalas • voice (Syrian)

ANDRIUS Ž IŪ RA, klarnetas • clarinet

Dirigentas • Conductor VYKINTAS BALTAKAS

Giacinto Scelsi (1905 ‒ 1988)

KYA  (1959) klarnetui ir 7 instrumentams • for clarinet and 7 instruments

Bushra el Turk (g. 1982)

MARIONETTE  (2008) fleitai ir fortepijonui • for flute and piano

Hassan Taha (g. 1968)

THE DICE PLAYER  (2011 ‒ 2016) tradiciniam sirų vokalui ,  altui ,  bosiniam 

klarnetui ir fortepijonui •  for voice (Syrian) ,  viola,  bass clarinet and piano

Amr Okba (g. 1972)

INTEGRATION  (2010) fleitai, smuikui, altui (violončelei) ir fortepijonui • for 

flute, violin, cello and piano



3

EGIPTO ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS ANSAMBLIS
Egyptian Contemporary Music Ensemble

Sherif el Razzaz, klarnetas • clarinet

Nesma Abdel Aziz, perkusija • percussion

Hassan Taha, arabiška liutnia • oud

Najat Suleiman, tradicinis sirų vokalas • voice (Syrian)

Khaled Abdallah Dagher, violončelė • cello

LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS
LENsemble

Šv. Kristupo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetas
St. Christopher Woodwind Quintet

Andrius Ž iū ra, klarnetas • clarinet

Giedrius Gelgotas, fleita • flute

Andrius Puplauskis, fagotas • bassoon 

Paulius Lukauskis, valtorna • horn

Ugnius Dičiūnas, obojus • oboe

Ieva Sipaitytė, smuikas • violin

Robertas Bliškevičius, altas • viola

Gunda Baranauskaitė, violončelė • cello

Saulius Zubrys, kontrabosas • contrabass

Laurynas Lapė, trimitas • trumpet

Eugenijus Korablikovas, trimitas • trumpet

Marius Balčytis, trombonas • trombone

Sergejus Okruško, fortepijonas • piano

Marta Finkelštein, fortepijonas, elektronika • piano, electronic

UTOPIA  (2012) f le i ta i ,  k larnetu i ,  v io lonče le i ,  for tep i jonui ,  ar fa i  i r  muša-

mies iems •  for f lute,  c larinet ,  cel lo ,  piano,  harp and percussion

Ahmed Madkour (g. 1967)

WHITE SHROUD  (2011) sekstetui • for sextet

Pertrauka • Break 

Vykintas Baltakas (g. 1972)
LIFT TO DUBAI  (2009) ansambliui ir elektronikai • for ensemble and electronic

Programos kuratoriai • Curators
VYKINTAS BALTAKAS, SHERIF EL RAZZAZ
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CARTE BLANCHE
Pasaulis tampa vis mažesnis. Vienoje konkrečioje vietoje įvykę įvykiai 
retai kada paveikia tik ją vieną. Lygiai taip pat, kaip internetas mums 
sudaro visuotinio vienalaikiškumo įspūdį, mes jaučiame ir stiprius už 
mūsų valstybės ribų vykstančius politinius, ekonominius ir kultūrinius 
pokyčius. Naujoji, netikėtai staigi konfrontacija su globalizacijos feno-
menais nelieka be pasekmių. Ekonominės ir finansų krizės bei vienas 
kitą keičiantys totalitariniai režimai ir kaimynystėje vykstantys karai 
paskatino migrantų srautus į Europą. O tai savo ruožtu stiprina stebė-
senos, renacionalizavimo ir populizmo tendencijas. Antieuropietiški ir 
etnocentristiniai judėjimai ir partijos laimi ne tik politikoje ir institu-
cijose. Jiems net pavyko sėjant baimę užimti dominuojančias pozicijas 
politikoje ir žiniasklaidoje.

Siekiant ginti atvirą ir demokratišką visuomenę, atsakas į šias imuni-
nes ištisų valstybių reakcijas gali būti tiesioginis žmonių bendravimas. 
Reikia naujų veiksmų formų ir aljansų, nes susiduriame su teigiamų 
kultūrinės įvairovės momentų deficitu.

Mesdamas iššūkį, Goethe’s institutas įvairiose šalyse inicijuoja kultū-
rinę veiklą ne tik dvišaliame kontekste, bet ir kurdamas daugiapoles 
prieigas prie pasaulio ir tikrovės suvokimo. Tokiu būdu rengiamas pro-
jektas „Carte Blanche“ ‒ tai 2016 m. šešiose pasaulio šalyse organizuo-
jama renginių programa. Trys Goethe’s institutai iš Vidurio ir Rytų Eu-
ropos kviečia tris Goethe’s institutus iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų 
vykdyti bendras kultūrines programas: Beirutas > Bratislava, Kairas > 
Vilnius ir Amanas > Praha.

Trys institutai iš Vidurio ir Rytų Europos ‒ Vilniaus, Bratislavos ir Pra-
hos ‒ atitinkamiems institutams iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų 
regionų ‒ Kairo, Beiruto ir Amano ‒ suteikė carte blanche, o kartu ir 
mandatą iš anksto numatytu laikotarpiu dalyvauti kuriant programą bei 
plėtojant veiklą ir perkelti ją į Vidurio ir Rytų Europą: Kairas keisis 
su Vilniumi, Beirutas keliaus į Bratislavą, o Amanas vykdys programą 
Prahoje.
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KAIRAS VILNIUJE
Laikinas trijų Goethe’s institutų iš arabų šalių buvimas Europos vidury 
leidžia sukurti produktyvią savo ir nežinomo sandūrą. Menininkai ir ak-
tyvistai iš arabiško regiono tampa pagrindiniais šio proceso veikėjais. 
Šitaip sukuriama erdvės žmonių susitikimams, tarpusavio supratimui ir 
baimių išsklaidymui. Iš vieno miesto į kitą perkelta Goethe’s instituto 
programa užtikrina tiesioginį žvilgsnį į įvykius arabų šalių kultūrinėje 
erdvėje, tokiu būdu parodydama, kaip glaudžiai Europa su ja yra susijusi.

Vykintas Baltakas su Europos ir Egipto šiuolaikinės muzikos draugija 
(European-Egyptian Contemporary Music Society e.V., EECMS) kaip di-
rigentas, kompozitorius ir pedagogas bendradarbiauja nuo 2014 metų. 
2016  m. pavasarį Baltako kuruotame jaunimo forumo Tradicija ir mo-
dernybė renginyje dalyvavo ir jaunoji lietuvių kompozitorė Justina 
Repečkatė, 2017  metais Lietuvos ansamblių tinklas Kairo šiuolaikinės 
muzikos dienų renginiuose pristatys lietuvišką muziką.

Renginiais Vilniuje LAT pažymi ir Lietuvos sekcijos dalyvavimo Tarp-
tautinėje šiuolaikinės muzikos draugijoje (ISCM) 80-metį. Prisimenant 
tai, kad Arabų muzikos kongresas, dalyvaujant kompozitoriams B. Bar-
tokui, P. Hindemithui ir A. Habai, įvyko būtent Kaire, renginiai Vilniuje 
prasmingai tęsia tuo metu užsimezgusį kultūrinį arabų ir europiečių di-
alogą. Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė savo pranešime pristatys 
Europos (Lietuvos) ir Egipto ryšius iš istorinės perspektyvos.
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KITI RENGINIAI
RAMŪNO DANISEVIČIAUS FOTOGRAFIJŲ PARODA
„ARABESQUE LIFE“

2016 m. LAPKRIČIO 30 d. ‒ GRUODŽIO 14 d.
Vilniaus fotografi jos galerija, Stiklių g. 4, Vilnius

SEMINARAS „ISTORIJŲ PASAKOJIMO METODO ANALIZĖ 
IR TAIKYMAS“

2016 m. GRUODŽIO 7‒9 d., 10‒17 val.
Goethe-Institut, Gedimino pr. 5, Vilnius

DISKUSIJA „ARABŲ ŽIEMA IR JOS ŠALTIS EUROPOJE: CIVILI-
ZACIJOS SLOGA AR RIMTA LIGA?“

Diskusijos dalyviai:

Egipto žurnalistė Reem Magued
prof. Alfredas Bumblauskas

Diskusiją moderuos žurnalistas Vytautas Bruveris

2016 m. GRUODŽIO 9 d., 16:30 val.
Vilniaus universitetas, Mažoji Aula, Universiteto g. 3, Vilnius
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OTHER EVENTS
EXHIBITION BY RAMŪNAS DANISEVIČIUS PHOTOGRAPHY
“ARABESQUE LIFE“

30 NOVEMBER ‒ 14 DECEMBER 2016
Vilnius Photography Gallery, Stiklių g. 4, Vilnius

WORKSHOP “STORYTELLING AS AN ADVOCACY TOOL”

7/8/9 DECEMBER 2016, 10 a.m. TO 5 p.m.
Goethe-Institut, Gedimino pr. 5, Vilnius 

DISCUSSION “ARAB WINTER AND IT’S COULD IN EUROPE: 
A SNIFTER OF CIVILISATION OR A SERIOUS DISEASE?“

Discussion participants:

Egyptian journalist Reem Magued
Prof Alfredas Bumblauskas

Moderator ‒ journalist Vytautas Bruveris

9 DECEMBER 2016, 4:30 p.m.
Vilniaus University, Universiteto g. 3, Vilnius
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APIE KŪRINIUS
Italų kompozitorius, prancūzų kalba taip pat kūręs siurrealistinę poeziją, GIACINTO 

SCELSI (1905‒1988) yra vienas originaliausių XX amžiaus kompozitorių. Pirmąsias 

muzikos žinias Scelsi įgijo Giacinto Sallustio privačiose pamokose. Vėliau 

išvykęs į Vieną jis studijavo Waltherio Kleino klasėje, 1920-aisiais susipažino 

su intelektualais Jeanu Cocteau ir Virginia Woolf. Pasinėręs į keliones, Scelsi 

susipažino ir susižavėjo neeuropietiškomis kultūromis ir muzika ‒ tai pirmą 

kartą įvyko 1927  m. jo kelionėje į Egiptą. Scelsi muzikiniam braižui būdinga 

koncentracija ties vienu garsu, kurį kompozitorius transformuoja rinkdamasis 

mikrotonus, harmonines aliuzijas, tembro ir dinamikos modifikacijas.

Būdamas giliai įtikėjęs mistikas, Scelsi manė, kad muzikos ateitis ‒ grįžimas prie 

atavistinės, tolimos indoeuropietiškos visa apimančios kultūros, tad kūrė šiuos 

idealus atliepiančią muziką. „Sudvasintas Edgardas Varèse“ ‒ tai būtų bene tiks-

liausias Scelsi muzikos apibūdinimas. Šis palyginimas nusako Scelsi kūrinių ener-

getikos garsinius vaizdinius. Jo muzikai būdingas varėziškas, taip pat Tibeto 

budistų orkestrinės muzikos gaivališkumas, dėmesys garso prigimčiai. Scelsi nuo-

mone, visa muzikinė kūryba po Pitagoro buvo klaida ‒ pats komponavimas (lip-

dymas į visumą) buvo klaidingas. Naujos muzikos kūrimas turi būti vienos natos 

ir jos obertonų analizė. Scelsi mirė būdamas 83 metų, sulaukęs pirmų mėginimų 

atlikti, publikuoti, įrašyti ir naujai įvertinti jo kūrybinį palikimą, kurį sudaro apie 

150 opusų.

KYA (1959) klarnetui ir 7 instrumentams yra vienas iš dviejų concertante žanro 

Scelsi kūrinių (kita kompozicija ‒ 1965-ųjų Anahit smuikui ir orkestrui). Šiame 

kūrinyje Scelsi tarsi mėgaujasi įvairiausiomis solo grojančio klarneto skambesio 

spalvomis.

Londone gyvenanti libaniečių kilmės kūrėja BUSHRA EL TURK (g. 1982) kompozi-

cijos studijas baigė Gildholo muzikos ir dramos mokykloje, vadovaujama Juliano 

Philipso. Pelniusi Menų ir humanitarinių tyrimų tarybos stipendiją, šiuo metu ji 

studijuoja kompozicijos doktorantūroje Birmingamo universitete, vadovaujama 

Michaelio Zevo Gordono. Bushra el Turk tobulinosi meistriškumo kursuose, ku-

riuos vedė Julia Wolfe, Louisas Andriessenas, Martijnas Paddingas, Richardas Ay-

resas, Mary Finsterer, Hugues’as Dufourtas ir kiti. 2010 m. su pianiste Tala Tutunji 

ji įkūrė Čelsio muzikos akademiją (Chelsea Music Academy) ‒ muzikos edukacijos, 
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Vidurio Rytų ir Vakarų tarpkultūrinių renginių ir tyrimų centrą. Taip pat Bushra 

yra ansamblio Zar meno vadovė. 

Bushros muzikai būdinga ironija ir beribė fantazija kildinama iš kūrėjos libanie-

tiškų šaknų bei Rytų ir Vakarų kultūrų sankirtos. Visa tai veda link absurdiškumo 

ir teatrališkumo. BBC šią kompozitorę įtraukė į pasaulio labiausiai įkvepiančių 

moterų šimtuką. Bushra rašo įvairią muziką ir koncertų salėms, ir šokiui ar tea-

trui, ir multimedijoms; jos kūrinius plačiai transliuoja įvairios radijo ir televizijos 

stotys. Bushros kūrinius atlieka tokie kolektyvai kaip Londono, BBC, BBC Škotijos, 

Karališkosios operos, Libano filharmonijos simfoniniai orkestrai, Londono Sinfo-

nietta, Birmingamo šiuolaikinės muzikos ansamblis, Mančesterio Camerata, Opera 

Holland Park, OrchestUtopica, ansambliai Hermes, Nox, Atlas, Zerafin ir kiti. Jos 

muzika skambėjo pagrindinėse pasaulio scenose, tarp kurių ‒ Niujorko Linkolno cen-

tras, Mančesterio Bridgewater salė, Birmingamo Symphony Hall, Londono koncertų 

salės Cadogan, Southbank ir Barbican. Bushros styginių kvartetas Eating Clouds 

buvo atrinktas į penkių kompozicijų sąrašą, nominuotą muzikos apdovanojimams 

Aberdeen International. 

MARIONETTE (2008) fleitai ir fortepijonui. Anot kompozitorės, šis kūrinys – „tarsi 

mėginimas išsilaisvinti iš visuomenės pančių, religinių ir įvairiausių kitų suvar-

žymų, primetančių savo įsitikinimus. Kompozicijoje vaizduojama kova su šiomis 

doktrinomis panaudojant skirtinguose muzikos kontekstuose arabišku libaniečių 

dialektu triskart tariamą „ne“ ‒ „hu’u“, „tut“ ir „la“.“ Internetinio žurnalo Musical 

Pointers kritikas Peteris Grahame’as Woolfas yra pasakęs, kad Marionette yra 

įspūdinga pjesė, kurią turėtų groti visi XX a. fleitininkai. Šios Gildholo mokyklos 

absolventės reikėtų pasisaugoti.“

Sirų kompozitorius HASSANAS TAHA (g. 1968) šiuo metu gyvena Berne, Šveicari-

joje. Pradžioje jis gilinosi į arabų muziką, 1998 m. Damasko muzikos institute bai-

gė atlikimo muzikos instrumentais ‒ ragu ir ūdu studijas. 2003 m. Mastrichto kon-

servatorijoje Taha studijavo šiuolaikinę kompoziciją. 2012 m. jis Berno aukštojoje 

menų mokykloje įgijo kompozicijos magistro diplomą. Tahos kūriniai skambėjo 

Sirijoje, Libane, Turkijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje. 2010 m. jis buvo Šveicarijos 

menų tarybos Pro Helvetia reziduojantis menininkas.

 THE DICE PLAYER (2011 ‒ 2016) sirų vokalui, altui, bosiniam klarnetui ir fortepijonui 

yra vienas iš šio autoriaus kūrinių, įkvėptų palestiniečio Machmudo Darvišo eilių 

ir pavadintas taip pat, kaip ir poeto eilėraštis. Anot kompozitoriaus, ir eilėse, ir 

jo muzikos kūrinyje glūdinti filosofija gali būti nusakyta vienu žodžiu ‒ „atsitikti-
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numas“. Karo metais Taha daug svarstė apie ryšį tarp atsitiktinumo ir jėgos, kuri 

buvo užvaldžiusi ir vis tebevaldo pasaulį, apie tai, kaip kada nors jis sugrįš į tėvy-

nę. Šiuo kritiniu laikotarpiu kompozitorius jautė stiprų poreikį atsakyti į klausimą 

„kas aš?“ Tai klausimas, šiuolaikiniame pasaulyje neduodantis ramybės ne vienam 

menininkui. Galima sakyti, Tahos muzikos kūrinys yra tarsi nuolatiniai svarstymai 

apie tai, ką reiškia būti arabų kilmės žmogumi XXI amžiuje. 

Alžyre gimęs egiptiečių kompozitorius AMRAS OKBA (g. 1972) pastaruoju metu 

gyvena Egipte ir Austrijoje. Didžiąją jo kūrybos dalį sudaro kameriniai kūriniai, 

atliekami Europoje ir Vidurio Rytuose. Pradinį muzikinį išsilavinimą (fortepijono ir 

muzikos teorijos pamokos) jis įgijo Arabų muzikos institute. 1994 m. įgijo vadybos 

ir verslo administravimo bakalauro laipsnį, o 1998 m. Kairo konservatorijoje baigė 

kompozicijos bakalauro studijas. Pelnęs valstybinę Romos premiją, jis pusantrų 

metų stažavosi Italijoje, vadovaujamas profesoriaus Mauro Burtolotti. 2003 m. jis 

pelnė Egipto ir Austrijos kultūrinių mainų programos stipendiją studijuoti Zalcbur-

go Mozarteumo universitete ir Vienos muzikos ir menų universitete. 2008 m. Okba 

buvo Austrijos valstybės stipendininkas, 2009 m. jam paskirta Zalcburgo metinė 

muzikos stipendija. 

Po to, kai 2006  m. Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos (ISCM) koncerte 

Štutgarte įvyko pirmosios Okbos operos The Book of Going Forth by Day premjera, 

kompozitoriaus sulaukė tarptautinio pripažinimo, gavo įvairių užsakymų, jo mu-

zika skambėjo prestižiniuose festivaliuose, pavyzdžiui, Zalcburgo bienalėje, Ars 

Electronica, Bregenzer Festspiele ir kituose. Okbos kūryba pristatyta Austrijoje, 

Egipte, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje; jo kūrinius transliavo įvairios 

radijo stotys (Vokietijos SWR, Austrijos ORF/Ö1, Ispanijos Radio Classica ir Danijos 

radijas). Okba bendradarbiavo su dirigentais Lukasu Visu, Dennisu Russellu 

Daviesu, Johannesu Kalitzke, Arturu Tamayo ir Diegu Massonu; jo kūrinius atliko 

garsūs orkestrai ir ansambliai. 

2000 ‒ 2006 m. Okba dėstė muzikos teoriją Kairo menų akademijos konservato-

rijoje; 2005 ‒ 2006 m. jis vadovavo Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos 

seminarų ciklui Global Interplay Kaire.

INTEGRATION (2010) fleitai, smuikui, altui (violončelei) ir fortepijonui. „Daugiau 

kaip dešimt metų patyręs vakarietišką įtaką, 2012  m. nusprendžiau atsigręžti į 

savo ištakas, tad 2013 m. sausį grįžau į Kairą. Save laikau skirtingų kultūrų tarpi-

ninku, o mano kasdienė užduotis yra integruoti Vidurio Rytų ir Europos vertybes 

ir kultūrinę patirtį. Šie tarpkultūriniai matmenys akivaizdžiai atsispindi mano kū-
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riniuose. Pavyzdžiui, tonaciniu aspektu aš naudoju vakarietiškas dermes ir ry-

tietišką skambesį. Ostinato technika vienodai glūdi vakarietiškose ir ne vakarie-

tiškose kultūrose. Ritminių elementų variacinis plėtojimas yra būdingas Vidurio 

Europos kompozicinei technikai. Skambesio ir muzikinės faktūros atžvilgiu dažnai 

renkuosi instrumentuotės būdą, kuris primena Klauso Huberio ar Helmuto Lachen-

manno stilių. Nors daugeliu atvejų gana įtariai vertinu heterogeninių elementų 

integraciją, vis dėlto manau, kad muzikoje ir apskritai meno pasaulyje sintezės 

proceso metu originalūs elementai savo autentiškumo nepraranda, t.  y. muzika 

tarsi įrodo, jog svetimus elementus įmanoma integruoti taip, kad jų identitetas 

išliktų.“ Amras Okba

UTOPIA (2012) klarnetui, violončelei, fortepijonui, arfai ir mušamiesiems. Šiame 

kūrinyje jungiama etninė pajauta ir šiuolaikinis muzikos kūrybos būdas. Klarnetas 

tarsi vadovauja kuriant melodinę liniją ir ritminį piešinį, kurį dažnai sudaro že-

mame registre kartojamos garsų poros. Utopia buvo parašyta stART ir ARGEkutur 

Salzburg užsakymu. Taip pat yra šio kūrinio versijos klarnetui ar smuikui solo.

AHMEDAS MADKOURAS (g. 1967) Pitsburgo universitete 2003  m. įgijo muzikos 

teorijos ir kompozicijos daktaro laipsnį ir šiuo metu yra Vitono koledžo (Nortonas, 

Masačusetso valstija) docentas. 2006 ‒ 2007 m. jis dėstė Kairo konservatorijoje. 

Daugelį Madkouro kūrinių atliko garsūs Europos ir JAV ansambliai, tarp kurių ‒ Par-

nassus, Niujorko ir Luna Nova naujosios muzikos ansambliai, fagotininkas Eberhardas 

Buschmannas, pianistas Ericas Moe, violončelininkas Felixas Wongas ir kiti. Kom-

pozitorius neretai pasirodo kaip atlikėjas ‒ obojumi groja ansamblyje Cold Fusion. 

Be to, kompozitorius su kitų universitetų kolegomis yra įkūręs specialiems koncer-

tams susiburiantį Moderniosios muzikos ansamblį. 

WHITE SHROUD (2011) sekstetui ‒ tai skvarbi, teatrališka ir vaizdinga muzikos 

kompozicija, kuriai būdingi numatymo ir atminties procesai. Kūrinį užsakė Katalo-

nijos ansamblis bcn2016, premjera nuskambėjo 2011 m. balandį Egipte vykusiame 

Kairo šiuolaikinės muzikos bienalės koncerte.

Kompozitorius ir dirigentas VYKINTAS BALTAKAS (g.  1972) 1990 ‒ 1993  m. studijavo 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA, prof. V. Barkausko kl.), 1993 ‒ 1997 m. ‒ 

Karlsrūhės aukštojoje muzikos mokykloje, 1997 m. stažavosi Paryžiaus konservato-

rijoje, 1998 m. ‒ Paryžiaus IRCAM. Baltako kūryba įvertinta premijomis tarptauti-

niuose Darmštato kursuose (1996), 2003 m. jam įteiktas prestižinis Claudio Abbado 

prizas, o 2007 m. ‒ Ernst von Siemens Grants-in-aid. 2004 m. Baltako kamerinė 

opera Cantio buvo pripažinta geriausia lietuviška muzikinio teatro premjera. Jis 
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yra Lietuvos ansamblių tinklo įkūrėjas ir vadovas, nuo 2015 m. rudens ‒ Briuselio 

ir Mastrichto konservatorijų kompozicijos profesorius.

Po kompozicijos ir dirigavimo studijų Lietuvoje V. Baltakas dar Nepriklausomybės 

pradžioje išvyko studijuoti į užsienį ir ilgainiui sėkmingai integravosi į tarptau-

tinę šiuolaikinės muzikos terpę. Jo muzikos stilių paveikė kompozicijos studijos, 

vadovaujamos Wolfgango Rihmo, ir dirigavimo studijos, vadovaujamos Peterio 

Eötvöso, bei jo, kaip dirigento, muzikinė patirtis. Kaip kompozitorius ir dirigentas 

Baltakas koncertuoja Berlyno filharmonijoje, Vienos koncertų rūmuose, Karalienės 

Elžbietos salėje Londone, Žoržo Pompidu centre Paryžiuje, jis kviečiamas į tokius 

festivalius kaip Wien Modern, Tanglewood Music Festival, Berlyno MaerzMusik, 

Venecijos bienalė, Varšuvos ruduo, Miuncheno Musica viva ir kt. Reikšmingas jo 

bendradarbiavimas su Bavarijos radijo, Berlyno, Vakarų Vokietijos radijo simfoni-

niais orkestrais ir ansambliais Ensemble Modern, InterContemporian, Klangforum 

Wien, London Sinfonietta. Bendradarbiaujant su Kairos Music neseniai išleista 

Vykinto Baltako autorinė kompaktinė plokštelė.

V. Baltako muzika išsiskiria gerai apmąstyta idėja, tiksliomis muzikinės medžia-

gos manipuliacijomis ir estetiniu struktūros grynumu. Jis nesiremia stilistinėmis 

konvencijomis, bet kiekvienam kūriniui kuria savus muzikinius kriterijus. V. Bal-

tako kūriniai yra itin tvirtai suręstos konstrukcijos, tačiau šis ypač savikritiškas 

kompozitorius dažnai perkuria savo kūrinius, tad visa jo kūryba yra lyg vientisas 

nenutrūkstamas procesas.

LIFT TO DUBAI (2009) ansambliui ir elektronikai premjera nuskambėjo 2009 m. 

Berlyno koncertų salėje, kūrinį atliko Ensemble Modern, diriguojamas Francko Ollu.

Ensemble Modern ir programa Siemens Arts, bendradarbiaudami su Goethe’s 

institutu, parengė ambicingą, atraktyvų ir egzotišką tarptautinį projektą 

into..., siekdami sukurti keturių ne vakarietiškos kultūros megapolių muzi-

kinius įvaizdžius. Šešiolika kompozitorių buvo pakviesti nuvykti ir išgirsti 

Stambulo (Turkija), Dubajaus (Jungtiniai Arabų Emyratai), Johanesburgo 

(Pietų Afrikos Respublika) ir Perlo upės deltos (Kinija) miestų skambesį.

Mane, kilusį iš šalies, beveik neturinčios istorinių ar kultūrinių sąlyčio taškų 

su arabų pasauliu, suintrigavo Dubajus. Kažkada buvęs mažas žvejų kaimelis 

šiuo metu yra tapęs pasauliniu metropoliu su pažangiausiomis technologijo-

mis, moderniausia architektūra ir daugiakultūre visuomene, kurios 85 proc. 

sudaro užsieniečiai darbuotojai iš Azijos, Europos, JAV ir kitur. Tai suvokęs, 
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nusprendžiau nebeieškoti kūrinio idėjos tradicinėje arabų muzikoje. Intui-

tyviai jaučiau, kad komercija yra viena pagrindinių šios visuomenės ašių 

‒ arabų turgus nėra vien apsipirkti skirta vieta, čia vyksta tikras socialinis 

gyvenimas ir sprendžiama daugybė visuomenės klausimų. Tai man pasirodė 

gerokai svarbiau negu keli istoriniai pastatai, skirti turistams parodyti. Aš 

susiradau mikrofoną ir pradėjau įrašinėti tikrojo miesto garsus ‒ svetimša-

lius darbuotojus, grįžtančius po sunkios darbo dienos, miesto statybų aikšte-

les, prekeivius turguose ir gigantiškuose prekybos centruose, visuomeninio 

transporto laivelius, vietinę reklamą ir net televizijos laidas. Dubajus man 

pasirodė tarsi būtų naujai surinktas miestas: iš atvežtinių medžiagų, idėjų ir 

žmonių… Transformuodamas ir įvairiai modeliuodamas pasidarytus įrašus, aš 

tą patį dariau savo kūrinyje.

Kūrinio pavadinimas susijęs su situacija viešbutyje Burj Al Arab. Reziduo-

damas turėjau progos aplankyti šį vieną aukščiausių burės formos viešbutį, 

žavingai iškilusį virš Persijos įlankos. Jo stiklinis liftas yra išorinėje pastato 

pusėje, tad kylant atsiverdavo vis kitas miesto, dykumų ir jūros vaizdas. 

Kartkartėmis liftui sustojant, tarsi kokioje teatro pjesėje pasirodydavo nauji 

personažai ‒ iš skirtingiausių pasaulio kraštų, kalbantys įvairiausiomis kal-

bomis ir gyvenantys man nežinomomis mintimis. Man tai buvo tarsi meta-

fora, nusakanti mano paties nueitą kelią atrandant šį keistą miestą ‒ kūrinio 

vaizdinys gimė tarsi atskirų charakteringų vaizdinių, vis kitaip atsivėrusių 

liftui stabtelėjus, mozaikos dėlionė. 

Siekdamas išlikti ištikimas šio prieštaringai nuostabaus miesto dvasiai, į kū-

rinį įtraukiau ir…. reklamos pertraukėlę. Tie, kuriems teko lankytis Dubajuje, 

mane tikrai supras...
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ATLIKĖJAI
Lietuvos ansamblių tinklas (LAT) vienija šiuolaikinės muzikos atlikėjus, suteikia 

mūsų šalies muzikantams galimybę specializuotis šioje srityje, įvairiems projek-

tams susiburiant į dinamišką ir nuolat atsinaujinantį instrumentinį ansamblį. An-

sambliui vadovauja kompozitorius Vykintas Baltakas, pabrėžiantis LAT veikloje 

dalyvaujančių menininkų atvirumą įvairiems kūrybiniams sumanymams ir idėjoms. 

LAT siekia remti ir populiarinti naująją lietuvių kompozitorių muziką ir periodiškai 

Lietuvos auditorijai pristatyti įdomiausias užsienio moderniosios muzikos kryptis 

ir kūrėjus. LAT veikloje dalyvauja styginių kvartetas Chordos, fortepijoninis trio 

Kaskados, Šv. Kristupo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetas, akordeoninin-

kas Raimondas Sviackevičius ir kiti atlikėjai. 2011 m. LAT inicijavo koncertų ciklą 

Kompozitorių portretai, jo metu Lietuvoje jau įgyvendinti kompozitorių G. Stäble-

rio, S. Shimo, I. Krunglevičiaus, B. Kutavičiaus, L. Berio, W. Rihmo, M. Pintscherio, 

P. Cashiano, J. Woolricho, M. Kagelio, J. Juzeliūno autoriniai projektai, pristatyta 

lietuvių kompozitorių 1970 ‒ 1990 m. kamerinės muzikos retrospektyva, Ukrainos, 

Serbijos šiuolaikinių kompozitorių kūryba. LAT bendradarbiauja ir rengia bendrus 

tarptautinius projektus su LKS, Muzikos informacijos ir leidybos centru, LMTA, 

Goethe’s institutu Vilniuje, muzikos agentūra Karsten Witt Berlyne, dirba su įrašų 

leidybos kompanijomis. Bendradarbiaujant su Kairos Music neseniai išleista 

Vykinto Baltako autorinė kompaktinė plokštelė.

Europos ir Egipto šiuolaikinės muzikos draugijos 2010 m. įsteigtas Egipto šiuolai-

kinės muzikos ansamblis kiekvienais metais rengia koncertų ciklus kaip kviesti-

nis Amerikos universiteto Kaire Atlikimo ir vizualiųjų menų skyriaus kolektyvas. 

Ansamblyje groja ryškiausi įvairių kartų Egipto atlikėjai, puoselėjantys naujas mu-

zikos kompozicijas ir jų atlikimą.

Ansamblio muzikantai muzikinį išsilavinimą įgijo Egipte ir svetur, yra pagrindinių 

kultūros institucijų ir kitų profesionalių kolektyvų nariai. Koncertų ciklai Kairo 

Evarto atminimui skirtoje salėje pristato įvairias temas, skirtingų epochų ir šiuo-

laikinę muziką. Siekdami gilesnio atliekamo repertuaro pažinimo, greta koncertų 

atlikėjai rengia viešas repeticijas, paskaitas ir meistriškumo kursus. Per palyginti 

trumpą laiką ansamblis tapo iškiliu Egipto kultūros ambasadoriumi. Iki šiol tai yra 

vienintelis šalies kolektyvas, atliekantis nacionalinę ir kitų šalių dabarties autorių 

kūrybą ir bendradarbiaujantis su įvairiais pasaulio kompozitoriais. 2011 m. lap-

kritį įvyko ypač sėkmingas ansamblio pasirodymas Vokietijoje, bendradarbiaujant 
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su žymiu Štutgarto ansambliu Neue Vocalsolisten, Vokietijos muzikais; 2012  m. 

ansamblis pirmą kartą koncertavo nacionaliniame festivalyje Kairo šiuolaikinės 

muzikos dienos; svarbiu tarptautiniu įvykiu tapo ansamblio parengtas Vidurže-

mio jūros regiono kompozitorių kūrybos pristatymas festivalyje Présences, kuris 

vyko 2013-ųjų Europos kultūros sostinėje Provanso Ekse. 2016 ‒ 2017 m. sezoną, 

be įvairių bendrų projektų savo šalyje, Egipte, ansamblis žada surengti pasirody-

mų Europoje, bendradarbiauja su egiptiečių, arabų ir Europos kompozitoriais, iš 

kurių minėtini Oscaras Bianchi, Thierry Pecou, Vykintas Baltakas, Amras Okba ir 

Hassanas Khanas.

Sherifas el Razzazas yra Europos ir Egipto šiuolaikinės muzikos draugijos (Eu-

ropean-Egyptian Contemporary Music Society) įkūrėjas ir vadovas. Kaire gimęs 

klarnetininkas čia baigė pirmąsias muzikos studijas ir įgijo menų bakalauro laips-

nį. Pelnęs DAAD stipendiją jis išvyko studijuoti į Vokietiją: Karlsrūhės aukštojoje 

muzikos mokykloje studijavo klarnetą ir šiuolaikinę muziką, vadovaujamas Wolf-

gango Meyerio ir Péterio Eötvöso, Frankfurto muzikos akademijoje baigė klarneti-

ninko studijas. El Razzazas yra Egipto kultūros tarybos ir DAAD muzikos konkurso 

pirmosios premijos laureatas, surengė solo pasirodymų su Kairo simfoniniu, RIAS 

kameriniu, Šiaurės Dakotos universiteto simfoniniu orkestrais ir Tokijo Sinfonie-

tta. Klarnetininkas koncertavo Pano muzikos festivalyje Pietų Korėjoje, Linkolno 

centre, Frankfurto senojoje operoje, Paryžiaus operoje ir Šatlė teatre bei Miun-

cheno bienalėje. El Razzazas bendradarbiavo su garsiais ansambliais ir orkestrais, 

tarp kurių ‒ Pietų Vokietijos kamerinis, Viurtemburgo filharmonijos orkestrai ir 

Frankfurto Ensemble Modern, be to, buvo Bavarijos kamerinio orkestro narys. 

2008 ‒ 2009 m. jis dėstė Frankfurto muzikos akademijoje ir Karlsrūhės aukštojoje 

muzikos mokykloje ir artimai bendradarbiavo su kompozitoriais Marku Andre, 

Danieliu Smutny ir Salvatore Sciarrino.

Bendradarbiavimas su pagrindiniais pasaulio muzikos kolektyvais lėmė tai, kad 

Sherifas el Razzazas tapo vienu pagrindinių šiuolaikinės muzikos puoselėtojų 

Egipte. Po ilgų darbo metų 2009  m. buvo surengta pirmoji Aleksandrijos šiuo-

laikinės muzikos bienalė (Contemporary Music Biennale in Alexandria), netrukus, 

2010 m., įsteigta Europos ir Egipto šiuolaikinės muzikos draugija. Per pastaruosius 

penkerius metus El Razzazas įvairių projektų parengė su daugiau kaip 45 tarptau-

tinėmis kultūros institucijomis. Nuo 2013 m. El Razzazas yra ir Tarptautinės atli-

kimo menų draugijos (International Society for the Performing Arts, ISPA) narys.

Najat Suleiman Damasko muzikos institute studijavo dainavimą ir perkusiją. Nuo 

2011 metų ji gyvena Berne ir aktyviai dalyvauja Europos muzikiniame gyvenime. 
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Atlikėja surengė pasirodymų Bazelio Gare du Nord scenoje, Berno bienalėje, Luga-

no Oggi-Musica festivalyje, Donaueschinger Musiktage ir kitur.

Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas klarnetininkas Andrius Žiūra 

studijas baigė LMTA, 2002 ‒ 2003 m. studijavo JAV, vadovaujamas prof.  Larry’o 

Maxey, 2003 m. dalyvavo klarnetininkų simpoziume Oklahomoje (JAV). Klarneti-

ninkas tobulinosi meistriškumo kursuose, kuriuos vedė profesoriai Richardas Hawley, 

Burtas Hara ir Ricardo Moralesas. Atlikėjas rengia solinius koncertus su įvairiais 

Lietuvos orkestrais ir ansambliais; dalyvavo daugelyje festivalių Lietuvoje, tarp-

tautiniuose kamerinės muzikos festivaliuose Švedijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Da-

nijoje. Nuo 1998 m. jis yra LNSO artistas, taip pat groja su Šv. Kristupo medinių 

pučiamųjų instrumentų kvintetu. Su šiuo kolektyvu 2007 m. H. Tomasio pučiamųjų 

kvintetų konkurse Marselyje laimėjo pirmą vietą ir premiją už geriausią privalomo 

kūrinio atlikimą.
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LAT LEIDINIAI
AUDIO PRODUCTIONS

VYKINTAS BALTAKAS: b(ell tree)

KAIROS-MUSIC, 2016
Catalogue No.: 0015004KAI 
EAN Code: 9120040735043

Horizontai | Horizons (CD)

O. Balakauskas, L. Berio, V. Montvila, 
V. Baltakas, B. Kutavičius, M. Pintscher, 
W. Rihm
LEN media 2015

Skaitmeninis platinimas
Digital distribution*
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Vykintas Baltakas – CANTIO, kamerinė 
opera | chamber opera (CD)

“Ultraschall” Festival Berlin, 2013
LEN media 2015

Skaitmeninis platinimas
Digital distribution*

Anton Lukoszevieze &
Arturas Bumsteinas – Zarasai 

LEN media 2014 

Contemporary Music Series (United 
Kingdom): Philip Cashian & John 
Woolrich

Skaitmeninis platinimas
Digital distribution*
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Bronius Kutavičius ‒ “Pantheistic 
birds”, a Portrait

Contemporary Music Series (Ukraine)

Skaitmeninis platinimas
Digital distribution*

Contemporary Music Series
(Lithuania): Justina Repečkaitė, 
Vytautas Germanavičius, Vykintas 
Baltakas

Skaitmeninis platinimas
Digital distribution*

* iTunes, amazon.com, emusic, apple music, spotify, cdbaby, etc.
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