
X TARPTAUTINĖS VIRTUALIOS METODINĖS SAVAITĖS 2022 LEKTORIAI 

 

 

dr. UGNĖ ANTANAVIČIŪTĖ-KUBICKIENĖ - 2019 m. 

baigė doktorantūros studijas ir įgijo meno daktaro laipsnį. 

Doktorantūros studijos ir apginta tema „Atlikimo darna 

netradicinės sudėties ansambliuose“ inspiravo mokslinės 

veiklos poreikį ir tęstinumą. Šiuo metu domėjimosi temos yra 

koordinacija, komandinis darbas, bendradarbiavimas, 

vaizduotės reikšmė muzikos atlikime. Pianistė skaito paskaitas 

Lietuvoje, Anglijoje, Latvijoje. Rengia straipsnius ir kūrinių 

redakcijas. Svarbi atlikėjos veiklos dalis – darbas trio 

„Claviola“ sudėtyje (altininkas dr. Jurgis Juozapaitis, 

klarnetininkas dr. Vytautas Giedraitis).  Šiuo metu dirba 

Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų 

mokykloje fortepijono mokytoja bei LMTA styginių 

instrumentų katedros koncertmeistere. 

 

 

 

GABRIELĖ AŠMONTAITĖ-BAČKUVIENĖ 

2018 m. baigė LMTA bakalauro arfos atlikimo meno studijas 

lekt. D. Šlyžienės arfos klasėje. 2020 m. - magistro studijas 

LMTA lekt. J. Daunytės arfos klasėje. Kaip solistė, kamerinių 

ansamblių dalyvė aktyviai užsiima koncertine ir edukacine 

veikla. Inicijuoja ir dalyvauja įvairiuose meno projektuose, 

festivaliuose. Šiuo metu yra Kauno valstybinio muzikinio teatro 

orkestro atlikėja, Virtualios lituanistinės mokyklėlės „Pasaka“ 

muzikos mokytoja. 

 

 

 

 

DAIVA VASAUSKIENĖ - Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 

gimnazijos mokytoja ekspertė, tarptautinio akordeono muzikos 

festivalio-konkurso „Linksmasis akordeonas“ projekto vadovė 

ir organizatorė, akordeonų kvinteto „Mozaika“ vadovė ir 

muzikantė. 

 

 

INGA VYŠNIAUSKAITĖ - Nacionalinės M. K. Čiurlionio 

menų mokyklos 1-5 klasių spec. fortepijono skyriaus metodinės 

grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė. Pianistė yra 

respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė Lietuvoje ir 

užsienyje. 2007 m. V tarptautiniame M. K. Čiurlionio pianistų 

ir vargonininkų konkurse laimėjo diplomą. Jos mokiniai yra 

respublikinių bei tarptautinių konkursų diplomantai ir laureatai. 

VILIJA GELEŽIŪTĖ - Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos mokytoja ekspertė. Jos mokiniai yra respublikinių bei 

tarptautinių konkursų diplomantai ir laureatai, aktyviai 

dalyvauja mokyklos ir Lietuvos koncertiniame gyvenime. 

 



 

 

 

VILMANTĖ KAZIULYTĖ-STANISLOVAITĖ - fleitos 

atlikėja, 2015 m. baigė magistro studijas LMTA, 2019 m. 

Briuselio Karališkojoje konservatorijoje. 2015 m. kartu su 

scenos partnere Kristina Ivanauskaite, Vilmantė subūrė duetą 

„Duo FluPia“, su kuriuo parengė ne vieną koncertinę programą 

(„Eliziejaus laukais..“, „Šviesos blyksniai“, „Muzikos 

degustacijos“, „Tyli naktis“, „Nuoširdžiai Konstantinui“ ir kt.) 

2021 m. pasirodė ansamblio aranžuoti aštuoni M. K. Čiurlionio 

preliudai fleitai ir fortepijonui „Lakštingala“. Šiuo metu 

Vilmantė dirba fleitos pedagoge Balio Dvariono dešimtmetėje 

muzikos mokykloje bei toliau ruošia muzikines programas. 

 

 

 

 

 

MARIUS PUPKOVAS - fleitininkas, mokytojas ekspertas. 

Baigęs LMTA magistro studijas, 1997 m. garsino Lietuvą 

dirbdamas atlikėjo ir pedagoginį darbą konservatorijoje 

„Mayeusis” Vigo mieste, Ispanijoje. Leidinio „Juozas Pakalnis. 

Kūriniai fleitai, fleitų ansambliui, balsui ir fleitų orkestrui” 

autorius. Transkripcijų, aranžuočių, fonogramų fleitai, fleitų 

ansambliams autorius ir kūrėjas. Šiuo metu dirba pedagoginį 

darbą Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos 

mokykloje, kurioje vadovauja vieninteliam Lietuvoje fleitų 

orkestrui. 

 

 

 

 

VILIJA REVUTIENĖ gimė ir užaugo Klaipėdoje. Mokėsi 

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje,  Klaipėdos St. 

Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, o 1991 metais, 

baigusi LMTA, dirba Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos 

mokykloje fortepijono mokytoja. 

 

 

 

 

JOLANTA ČIBINSKIENĖ - Vilniaus Naujosios Vilnios ir 

Broniaus  Jonušo muzikos mokyklos vyr. kanklių mokytoja 



 

 

 

VILIJA FILMANAVIČIENĖ - fleitininkė, mokytoja 

ekspertė.1988 metais baigė LMTA. Senosios muzikos ir šokio 

ansamblio „Alta Danza“ vadovė. Nuo 2001 metų dirba 

pedagoginį darbą Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje 

muzikos mokykloje ir Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokykloje. Nuo 2005 metų Vilniaus Balio Dvariono 

dešimtmetės muzikos mokyklos medinių pučiamųjų 

instrumentų metodinės grupės vedėja. Daugelio konkursų, 

festivalių, renginių organizatorė. 

 

 

 

LINA ŠERNIENĖ – smuiko mokytoja metodininkė 1988 m. 

baigė Kišiniovo G. Musicescu Muzikos ir Teatro akademiją 

prof. C. Birlibos ir prof. A. Kaušanskio smuiko klase. Su 

vaikais dirba jau 30 metų. Patirties sėmėsi stebėdama prof. M. 

Vainerio, prof. A. Gilman, prof. T. Curkanu, prof. M. Gaislerio, 

prof. U. Jagėlaitės, prof. T. Berkul, prof. B. Garlitskio ir kitų 

žymių pedagogų vedamas pamokas. Savo pedagoginę veiklą 

pradėjo Kožušnos meno mokykloje ir toliau tęsia Rudaminos 

meno mokykloje bei  Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokykloje. Jos mokiniai yra tarptautinių konkursų laureatai ir 

koncertavo Italijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir 

kitose šalyse.  

 

 

 

MINTARĖ VELIČKIENĖ – Vilniaus Broniaus Jonušo 

muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, VšĮ „Muzikų forumas“ 

direktorė. Studijavo LMTA profesorės L. Drąsutienės klasėje, ir 

2003 metais baigė bakalauro, o 2005 metais magistro studijas.  

2018 metais baigė Vilniaus dailės akademijos, UNESCO 

kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrantūrą. Nuo 2020 

metų yra kompozitoriaus Tomo Juzeliūno fortepijoninės 

kūrybos vadybininkė. 

 

 

 

OLEG MELNIKOV – bajano profesorius, tarptautinių 

konkursų laureatas, Valstybinio Z. Ismagilovo vardo Ufos meno 

instituto liaudies instrumentų katedros vedėjas. 2007 - 2019 

metais O. Melnikov buvo nuolatiniu Ufos džiazo klubo 

koncertų dalyviu (kolektyvas surengė daugiau nei 100 

koncertų).  Nuo 2012 metų – ansamblio „Pjazzolla-trio“ narys ir 

vadovas, išleido dvi kompaktinės plokštelės, koncertavo 

Tatarstane, Čeliabinsko bei Orenburgo srityse, Maskvoje, 

Italijoje. 



 

 

 

RŪTA SLIŽYTĖ - Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 

fortepijono dalyko vyr. mokytoja. 

 

 

 

RAIMONDS UNGURS – Vilniaus Karoliniškių muzikos 

mokyklos akordeono mokytojas. Baigė LMTA, prof. Eduardo 

Gabnio klasę, paraleliai  domėjosi kompozicijos subtilybėmis 

pas LMTA dr. doc. M. Viļums. Dirbant muzikos mokykloje, 

Raimonds atranda naują kūrybos kryptį – rašo kūrinius 

mokiniams. Šiais metais išleistas ir pirmasis jo autorinis 

leidinys – „Muzikos spalvomis“. 

 

 

 

RENATA BAKULIENĖ - Varėnos J. Čiurlionytės menų 

mokyklos direktorė, akordeono dalyko mokytoja, originalios 

muzikos ir aranžuočių akordeonui bei įvairios sudėties 

ansambliams kūrėja, įvairių kultūrinių, edukacinių projektų 

autorė, dalyvė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYKOLAS RUTKAUSKAS violončelininkas ir 

pedagogas aktyviai dalyvaujantis Lietuvos kultūrinėje 

veikloje kaip ansamblių ir orkestrų narys. Baigė M. K. 

Čiurlionio menų mokyklos mokytojo eksperto Romano 

Armono violončelės klasę, mokėsi LMTA prof. S. 

Sondeckienės bei prof. R. Armono klasėse. 2006 m. įgijo 

muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu dirba 

LNOBT orkestre, aktyviai koncertuoja su „Archi quartett“. 

Dirba Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje. 

 



 

 

 

RUSNĖ MATAITYTĖ – LMTA profesorė, Nacionalinės M. 

K. Čiurlionio menų mokyklos smuiko mokytoja ekspertė. R. 

Mataitytė yra „Kaskadų“ fortepijoninio trio, ilgametė 

„Gaidos“ festivalio, Lietuvos ansamblių tinklo narė, daug 

koncertavusi su ansambliu „Tate“. Smuikininkė yra 

įrašiusi nemažai Rytų Europos kompozitorių kūrinių. 2015 

m. Kompozitorių sąjungos fondas išleido R. Mataitytės 

įrašytą lietuvių kompozitorių kūrinių smuikui solo CD ir 

gaidų rinkinį. Daug muzikos įrašyta su „Kaskadų“ 

fortepioniniu trio. Kompozitoriai Osvaldas Balakauskas, 

Algirdas Martinaitis ir Sadie Harrison jai dedikavo 

koncertus smuikui, kuriuos ji atliko su Lietuvos 

nacionaliniu simfoniniu (LNSO) bei Šv. Kristoforo 

kameriniu orkestrais.  

  

 

 

 

LAIMIS VILKONČIUS - Baigė Vilniaus valstybinę 

konservatoriją (dabar Muzikos ir teatro akademija). Vadovavo 

vokaliniams ir instrumentiniams ansambliams, dainavo pats. 

Dirbo Lietuvos radijuje (garso režisieriumi), Valstybinėje 

filharmonijoje, vadovavo koncertinei organizacijai „Tonas“, 

Kompozitorių sąjungoje (atsakinguoju sekretoriumi), Kultūros 

ministerijoje (Menų departamento direktoriumi), vadovavo 

Valstybės tarnautojų tobulinimosi centrui, Vilniaus 

konservatorijai, Vilniaus kolegijos Menų fakultetui, Muzikos ir 

teatro akademijos Menų vadybos skyriui. Šia sukaupta patirtimi 

dalinosi su studentais ir kultūros darbuotojais. Per 30 metų 

dirbo pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, dėstė menų ir 

kultūros vadybą. Vedė seminarus. Buvo nuolatinis Viešojo 

administravimo instituto, Kultūros darbuotojų tobulinimosi 

centro lektorius. 

Muziką kuria nuo 1970 metų. Yra dviejų operų („Eglė“, 

„Paukštė“), baleto „Piteris Penas“, miuziklo „Benediktas ir 

žirafa“, misterijos „Varnėno mišios“ autorius. Sukūręs per 150 

smulkesnės formos kūrinių: solinių dainų, kūrinių chorams 

teatrams, filmams. Nemažas muzikos vaikams aruodas. Šuo 

metu dirba tik kūrybinį darbą. 

 

 

 

Mgr. IZABELLA DARSKA HAVASI - pianistė ir pedagogė, 

I. J. Paderewskio muzikos akademijos (Poznanė, Lenkija) Meno 

magistrė. Dėstė fortepijoną ir improvizaciją Valstybinėje F. 

Chopino muzikos mokykloje (Poznanė), Vengrijos Šokio 

akademijoje, Zoltáno Kodály Vengrų choro mokykloje, Szent 

István Király muzikos mokykloje (Budapeštas), dirbo 

koncertmeistere, muzikos teorijos dėstytoja, muzikos asistente 

Liaudies kultūros Institute, TIT – Mokslo sklaidos asociacijoje. 

Izabella Darska Havasi yra György Ferenczy Fondo (2002) 

steigėja ir vadovė, nuo 2009 m. – Tarptautinės Chopino 

draugijų federacijos narė, respublikinių ir tarptautinių Chopino 

konkursų, koncertų ir kitų renginių organizatorė. 

Paskaitos anotacija: 

Nemaža dalis F. Chopino kūrybos yra perpinta lenkų liaudies ir 

nacionalinės muzikos elementais. Juos atrasti, atpažinti ne 



 visada lengva, nes dažniausiai jie pasirodo stilizuota forma, 

kartais tik kelių garsų fragmentu, dažnai pinami tarpusavyje. Be 

to, šokio bendras charakteris ar jo liaudiški / tautiniai elementai 

atsiranda ir kitokio žanro kūriniuose, neturinčiuose šokio 

charakterio. 

Paskaitoje pristatomi 5 lenkų tautiniai šokiai, kuriais F. 

Chopinas grindžia savo kūrybą (polonezas, mazurka, 

kujaviakas, oberekas, krakoviakas), pradedant tautinėmis 

formomis ir baigiant sceninėmis formomis. Svarbiausias 

paskaitos tikslas – supažindinti klausytojus su šiems šokiams 

būdingais bruožais, kuriuos žinant bus lengviau juos atpažinti 

kūriniuose. 

Kiti svarbūs tikslai: 

1. Sąvokos „stilizuoti šokiai“, taip dažnai aptinkamos F. 

Chopino muzikoje, paaiškinimas. Tai leis suprasti, kokius 

pokyčius patyrė F. Chopino mazurkos nuo paprastų šokio 

miniatiūrų (vieno ar dviejų šokių elementais paremtų kūrinių) 

iki tokių unikalių formų, kurias muzikologai vadino „šokio 

fantazijomis“, „šokio eilėraščiais“ arba „šokio apoteoze“. 

Palikus tėvynę, F. Chopino kūryba, tarp jų ir šokio kūriniai, 

tapo subjektyvių jausmų raiškos pagrindu, pamažu tapo lyriška, 

epiška ar dramatiška. Didžiulė asmeninių jausmų galia sulaužė 

tradicinių formų ribas, kartais visiškai panaikindama šokio 

charakterį, tačiau nepaisant to, šokiai visada išliko atpažįstami. 

2. Susipažinimas su kamuoliniu šokiu, vadinamu „mazurka“, su 

jo kūrimu, tolimesniu likimu, labai stipriai pabrėžiant, kad žodis 

„mazurka“, vartojamas daugumoje pasaulio šalių ir kalbant apie 

F. Chopino mazurkas, turi būti traktuojamas kaip dvigubos 

reikšmės žodis. Chopino mazurkos ir „mazurka“ kamuolinis 

šokis yra dvi visiškai atskiros kategorijos. 

Ši paskaita skirta specialiai muzikantams, yra 

profesionalaus lygio, tačiau, atsižvelgiant į temos plėtrą, 

naudinga ir įdomi visiems, besidomintiems Lenkijos istorija 

ir kultūra. Pagrindinė informacija apie šokio istoriją ir 

teoriją papildyta dideliu kiekiu video ir garso įrašų 

(maždaug 50% paskaitų laiko). 

 


