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BALYS DVARIONAS
Gyvenimas ir kūryba

Lietuvoje yra nemažai muzikų šeimų bei giminių. Tarp jų yra ir Dvarionų 
giminė, kurios jau ketvirtoji karta dalyvauja krašto muzikos gyvenime. 
Giminės pradininką  vargonininką Dominyką Dvarioną, kaip ir dažną anų 
laikų lietuvį, likimas nemažai blaškė po pasaulį. Iš Mosėdžio jis pateko į 
Saratovą (ten vedė Barborą Kniukštaitę), paskui į Simferopolį. �89� m. jauna 
šeima grįžo į Lietuvą; D.Dvarionas vargoninkavo Ylakiuose. Po metų Dvari-
onai įsikūrė Liepojoje, kur XX a. pradžioje susidarė vienas didžiausių Latvi-
joje lietuvių telkinių. D.Dvarionas vargoninkavo katalikų bažnyčioje, buvo 
žinomas muzikos instrumentų meistras. Iš Dvarionų dvylikos vaikų užaugo 
vienuolika, septyni tapo muzikais.

Balys DVARIONAS gimė �904 m. birželio �9 d. Kaip ir visi jo broliai 
ir seserys, nuo mažens buvo mokomas muzikos - smuikuoti, vargonuoti, 
skambinti fortepijonu. Vidurinį mokslą išėjo Komercijos mokykloje, var-
goninkavo bažnyčioje, kelerius metus vadovavo lietuvių chorui, paragavo 
ir nebyliojo kino pianisto duonos. Turėjo puikų muzikos mokytoją - žymų 
latvių kompozitorių Alfredą Kalninį, kuris jam patarė Rygos konservatori-
joje pas Jazepą Vitolį studijuoti kompoziciją. Tačiau B.Dvarionas �9�0 m. 
išvyko į Leipcigą. Ten konservatorijoje pas Robertą Teichmüllerį studijavo 
fortepijoną, lankė Stephano Krehlio ir Siegfrido Karg - Elerto vedamus spe-
cialius muzikos teorijos bei kompozicijos kursus. Konservatoriją baigė �9�4 
m., po to du metus studijavo fortepijoną Berlyne pas Egoną Petri.

B.Dvariono asmenyje susitelkė pianisto, pedagogo, dirigento ir kompozi-
toriaus talentai. Jie skleistis pradėjo beveik vienu metu, ir B.Dvarionas greitai 
tapo viena žymiausių lietuvių muzikos gyvenimo asmenybių. Nuo �9�4 m. 
koncertavo Lietuvoje, nuo �9�8 m. ir užsienyje. �9�6 m. pradėjo dėstyti ir 
fortepijoną muzikos mokykloje (vėliau konservatorijoje), nuo �949 m. iki 
paskutiniųjų gyvenimo metų tą darbą dirbo Muzikos akademijoje Vilniuje. 
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Prof. B.Dvariono klasę baigė per 50 pianistų. Dirigento veiklą pradėjo �9�8 
m., dirbdamas su muzikos mokyklos orkestru. �9�� m. pirmąsyk dirigavo 
Filharmonijos koncerte (solistas buvo Egonas Petri). �9�4 m. buvo nuvykęs 
į Bruno Walterio bei jam asistavusio Herberto von Karajano vedamus diri-
gavimo kursus Zalcburge, �9�9 m. eksternu baigė Hermano Abendrotho 
dirigavimo klasę Leipcigo konservatorijoje. �9�5 - �8 m.m. buvo Kauno 
Radiofono orkestro dirigentas. �9�9 m. atvyko į ką tik atgautą Vilnių, su 
architektu Vytautu Landsbergiu - Žemkalniu subūrė miesto orkestrą, buvo 
jo bei netrukus sudaryto Filharmonijos orkestro vyriausiasis dirigentas. 
Paskutinį kartą B. Dvarionas pasirodė �97� m. gegužės �� d. - Lietuvos 
kamerinio orkestro koncerte Filharmonijos salėje skambino W.A. Mozar-
to koncertą, dirigavo F. Schuberto mišias. Sunkios ligos nukamuotas, mirė 
�97� m. rugpjūčio �� d.

Pirmasis B.Dvariono kūrybos bandymas buvo muzika Vytauto Bičiūno 
pjesės „Varnalėšos“ pastatymui �9�4 m. Vilkolakio teatre. Vėliau sukūrė 
muziką dviem dramos spektakliams Valstybės teatre. Kartu su Vytauto 
Bacevičiaus ir Juozo Gruodžio vienaveiksmiais baletais �9�� m. Valstybės 
teatre buvo pastatytas B.Dvariono baletas „Piršlybos“; jį Valstybės baletas 
rodė didelėse �95� m. gastrolėse Monte Karle ir Londone. Intensyviai kurti 
jis pradėjo pasiekęs penktąjį dešimtmetį. �947 m. pasirodė simfonija e-moll, 
�948 m. - iškart žanro klasika tapęs, ir kitų šalių smuikininkų  griežiamas 
Koncertas smuikui ir orkestrui h-moll, vėliau du fortepijono bei valtornos 
koncertai. �959 m. buvo pastatyta B.Dvariono opera „Dalia“ (Jono Macko-
nio libretas pagal Balio Sruogos istorinę dramą „Apyaušrio dalia“). 

Kompozitorius sukūrė kūrinių fortepijonui solo, smuikui, taip pat 
violončelei, obojui, fagotui ir fortepijonui, solo ir choro dainų, harmonizavo 
liaudies dainų chorui bei balsui su fortepijonu ir kita.

Visa B.Dvariono kūryba yra iš tiesų persmelkta liaudies dainų dvasios, 
kuri ir suteikia didelio savitumo jo muzikos stiliui. Jį �97� m. patsai kom-
pozitorius yra apibūdinęs:

„Mano estetiniai idealai susiformavo XIX a. romantizmo aidų veikiami, 
aš tikiu muziko pašaukimu skleisti grožį, gėrį, harmoniją, auklėti žmogų, 
pakelti jį virš kasdienybės. Man rodos, klysta tie, kurie vadina tokias pažiūras 
atitrūkimu nuo laikmečio. Žmonijos gėrio idealai daugelį tūkstantmečių 
išliko tie patys, nepakitę: meilė, tiesa, laisvė, draugystė… Tarnauti jiems - tai 
ne atsilikimas“.

Prof. Balys Dvarionas, �97�

/Dr. Jonas Bruveris, Vilnius, �997/
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XVI Nacionalinio Balio Dvariono 
pianistų ir stygininkų konkurso sąlygos

Bendroji dalis

�.�  Konkursą organizuoja Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos 
mokykla ir Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas. 

Šio Konkurso programą ir meninius kriterijus nustato, parengia Konkurso 
sąlygas ir Konkurso eigą organizuoja Nacionalinio Balio Dvariono pianistų 
ir stygininkų konkurso organizavimo komitetas (toliau – Organizavimo 
komitetas). Organizavimo komitetą sudaro Lietuvos muzikos ir teatro  
akademijos dėstytojai, muzikos pedagogikos ekspertai, Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos 
mokyklos, Balio Dvariono labdaros ir paramos fondo, Švietimo ir mokslo 
ministerijos atstovai. 

�.�  Konkurse gali dalyvauti visi jaunieji pianistai ir stygininkai, gimę   
 �990.06.�9 ir vėliau.
�.�  Konkurso organizatoriai gali prašyti dokumento, įrodančio dalyvio   
 amžių.
�.4  Konkurso dalyviai skirstomi į dvi - saviraiškos ugdymo bei 
 profe sinio rengimo kategorijas, po tris amžiaus grupes kiekvienoje.

Saviraiškos ir profesionio ugdymo kategorija
       A - dalyviai gimę �998.06.�9 ir vėliau
       B - dalyviai gimę �994.06.�9 ir vėliau
       C - dalyviai gimę �990.06.�9 ir vėliau

Konkurso organizavimo tvarka 

�.�  Dalyvių pasirodymą vertina vertinimo komisija. Vertinimo komisijos  
 sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
�.�  Nacionalinę vertinimo komisiją sudaro organizatoriai. 
�.�  Konkursas vyks:

Vaikų muzikos mokyklų mokiniams trimis turais;
Menų ir muzikos gimnazijų, mokyklų mokiniams bei konservatorijų 
studentams dviem turais.

�.4  Vaikų muzikos mokyklų mokiniai gali dalyvauti profesinio rengimo  
 kategorijos konkurse.
�.5  Konkurso dalyviams leidžiama groti tik vienoje kategorijoje.
�.6  Nacionalinis turas vyks Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje 
 muzikos mokykloje.

•
•
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�.7  Konkurso terminai ir laikas:

iki �0�0 m. 
sausio �0 d.

� turas Vaikų muzikos 
mokyklose

�0�0 m. 
vasario �-�4 d.

� turas – Regionuose 
Vaikų muzikos mokyklų 
moksleiviai

� turas Menų ir 
muzikos gimnazijose, 
mokyklose bei 
konservatorijose

�0�0 m. 
kovo �6-�� d.

Saviraiškos ugdymo 
kategorijoje Nacionalinis 
turas numatomas: Kovo 
�6-�8 d.

Profesinio rengimo 
kategorijoje Naciona-
linis turas numatomas: 
Kovo �9-�� d.

 Vaikų muzikos mokyklose:

Vaikų muzikos mokyklos yra atsakingos atrinkti į II turą gerai profe-
sionaliai konkursui pasiruošusius dalyvius.
Atrinktų dalyvių anketos turi būti pateiktos regionų turo organizato-
riams iki �0�0 m. sausio �0 d.
II turo dalyviai skirstomi pagal regionus. 
Mokyklų paskirstymas regionais skelbiamas tinklalapyje: 
www.regionai.dvarionas.lt 
Regionų turo dalyvių skaičius neribojamas. 
Regionų turą rengia organizatorių pasiūlytos muzikos švietimo 
įstaigos.
Komisijų pirmininkais kviečiami Nacionalinio konkurso vertinimo 
komisijos nariai.

 Profesinio rengimo kategorijoje: 

 Menų ir muzikos gimnazijose, mokyklose bei konservatorijose I turą 
organizuoja fortepijono ir styginų instrumentų skyriai. 

�.8  Nacionalinio turo konkursantai turi sumokėti negrąžinamą dalyvio  
 mokestį – 90 litų. 
 Dalyvio mokestis turi būti įmokėtas registruojantis konkurso metu,  
 arba pervestas į sąskaitą iki �0�0 m. kovo �d. Įmokoje turi būti nuro- 
 dytas dalyvio vardas ir pavardė.
�.9  Nacionalinio turo dalyviai konkurso organizatoriams turi atsiųsti    
 užpildytas anketas ir nuotraukas skaitmeniniu formatu (dydis   
 nemažesnis nei �00 taškelių) iki vasario �7d. elektroniniu paštu: 
 konkursas@dvarionas.lt

•

•

•

•
•

•

•
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�.�0  Konkurso dalyviai pragyvenimo išlaidomis rūpinasi patys.
�.��  Visos perklausos viešos.
�.��  Nacionaliniame ture eilės tvarką nustato organizatoriai  atskirai kiek 
 vienai kategorijai, amžiaus grupei bei specialybei.
�.��  Konkurso laureatai neatlyginamai dalyvauja konkurso 
 baigiamuosiuose renginiuose.
�.�4  Konkurso perklausos ir baigiamieji koncertai, organizatoriams 
 leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar 
 kitais būdais, įrašomi į garso, vaizdo ar kino juostas, plokšteles, 
 kompaktines kasetes, kompaktines plokšteles, kitus informacijos 
 laikmenis be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.

Repertuaras ir programos trukmė

�.�  Saviraiškos ugdymo ir profesionio rengimo  kateorijų dalyviai turi atlikti:
 I.    Baroko ar klasicizmo epochų kūrinį (kūrinius),
 II.   Romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį (nuo Debussy iki šių 
        dienų kūrinį (kūrinius),
 III. B.Dvariono kūrinį (kūrinius).

Saviraiškos ugdymo kategorijos konkurso programos bendra trukmė:

 A - dalyviai gimę �998.06.�9 ir vėliau nuo 5 iki �0 min.
 B - dalyviai gimę �994.06.�9 ir vėliau nuo �0 iki �5 min.
 C - dalyviai gimę �990.06.�9 ir vėliau nuo �5 iki �0 min.

Profesinio rengimo kategorijos konkurso programos bendra trukmė:

 A - dalyviai gimę �998.06.�9 ir vėliau nuo �0 iki �5 min.
 B - dalyviai gimę �994.06.�9 ir vėliau nuo �5 iki �0 min.
 C - dalyviai gimę �990.06.�9 ir vėliau nuo �0 iki �0 min.

�.�  Visi kūriniai atliekami mintinai.
�.� Pianistai atlieka kūrinius solo.

Prizai ir apdovanojimai

4.� Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais. 
4.� Sėkmingai pasirodžiusieji apdovanojami diplomais. 
4.� Specialūs prizai gali būti skiriami:
  už geriausią Balio Dvariono kūrinio atlikimą;
  už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą;
  už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą;
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  už geriausią romantinio laikotarpio kūrinio atlikimą;
  už geriausią šiuolaikinio kūrinio atlikimą.
 Galimi ir kiti prizai.
4.4 Numatytas laureatų skaičius (bendras visoms amžiaus grupėms):
 Saviraiškos ugdymo kategorijoje: ne daugiau �0 laureatų;
 Profesinio rengimo kategorijoje: ne daugiau �0 laureatų.

Informacija internete:  http://www.dvarionas.lt/respublikinis

Elektroninis paštas:  konkursas@dvarionas.lt

Banko sąskaita:  Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas
Sąskaitos numeris: LT6�704406000��6049�
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Adresas:   Nacionalinis Balio Dvariono konkursas
   T. Kosciuškos ��, Vilnius LT-0��00 

NACIONALINIO BALIO DVARIONO KONKURSO 
ORGANIZAVIMO KOMITETAS

Julius Andrejevas 
Aleksandras Jurgelionis
Laimutė Užkuraitienė 

Jurgis Dvarionas 
Petras Radzevičius 
Justas Dvarionas 

Laima Rutkauskienė
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Nacionalinio konkurso pianistų 
vertinimo komisija

Julius Andrejevas

Jūratė Bundzaitė 

Justas Dvarionas

Zbignevas Ibelhauptas - PROFESINIO RENGIMO KATEGORIJOS 
KOMISIJOS PIRMININKAS

Aleksandras Jurgelionis

Rimantas Jurkonis

Jurgis Karnavičius -       SAVIRAIŠKOS UGDYMO KATEGORIJOS 
KOMISIJOS  PIRMININKAS

Albina Šikšniūtė

Julius Andrejevas

Kompozitorius ir pianis
tas Julius Andrejevas yra 
žinomas fortepijono peda
gogas, vienas respublikinio 
Balio Dvariono konkurso 
iniciatorių. Dėsto Vilni
aus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, yra Muzikos ir teat
ro akademijos docentas, LMTA Senato pirmininko pavaduotojas. 1989
1991 metais buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos pirmininkas. 
19911998 m. dėstė Vigo (Ispanija) privačioje konservatorijoje „Mayeusis“, 
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Jūratė Bundzaitė

Gimė Vilniuje. Mokėsi skambinti forte
pijonu M.K.Čiurlionio meno mokykloje pas 
mokytojas T.Rubackienę, I.Gomolickaitę. 
19701975 metais mokėsi LTSR Valstybi
nėje Konservatorijoje (dabar LMTA) doc. 
E.Dineikaitės klasėje , o 19771982 metais 
studijavo vargonų specialybę pas prof. 
L.Digrį. 

Nuo 1977 m dirba B.Dvariono dešimt
metėje muzikos mokykloje, vadovauja 
fortepijono skyriui, veda vargonų fakulta
tyvą. Už pedagoginę, metodinę bei koncer
tinę veiklą suteikta mokytojos ekspertės 
kategorija. 

Nuo 2000 m. kartu su kolegomis ren
gia kamerinių ansamblių konkursą 
„Sąskambiai“. Kviečiama konkursų žiuri 
nare. Aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir 
užsienyje, daugelio lietuviškų kūrinių pir
moji atlikėja. 

vadovavo fortepijono skyriui, buvo direktoriaus pavaduotojas. 1999–2001 
metais buvo Lietuvos nacionalinio Operos ir baleto teatro generaliniu di
rektoriumi. 

Kompozitoriaus kūryboje dominuoja kūriniai fortepijonui, pedagoginis 
repertuaras bei kamerinė muzika. Savo kūryboje Julius Andrejevas remiasi 
tradiciniais muzikos plėtojimo būdais, taip pat įvairiomis XX a. muzikoje 
paplitusiomis technikomis (serijine, aleatorika ir kt.). Jo muzika pasižymi 
emociniu raiškumu, nuoseklia dramaturgija, muzikinės medžiagos vienin
gumu, dažnai pasitelkiami polidermiškumas bei poliritmija.

Justas Dvarionas

Jau vienuolikos metų Justas pasirodė esąs įgudęs atlikėjas su savitu muzi
kiniu identitetu, kai 1978 metais sėkmingai atstovavo savo šaliai tarptautini
ame pianistų konkurse “Virtuosi per Musica di Pianoforte” Čekoslovakijoje, 
kur tapo laureatu. 

Nuolat tobulėjantis atlikėjo profesionalumas baigusį M.K. Čiurlionio 
meno mokyklą (mokytojo Aleksandro Jurgelionio klasėje) Justą paskatino 
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Zbignevas Ibelhauptas

Profesorius Zbignevas Ibelhauptas baigė studijas 
Lietuvos Muzikos Akademijoje. 

Ryškiausi apdovanojimai: 
1979m. Respublikinis pianistų konkursas, 
I premija 
1982m. Tarprespublikinis M. K.Čiurlionio, 
I premija 
1991m. Tarptautinis V.Bucchi fortepijoninių 

duetų konkursas, II premija 
1997 m. Zbignevas Ibelhauptas buvo ap

dovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir 
meno premija. 

Pianistas dalyvavo tarptautiniuose festiva
liuose Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijos „Varšuvos 

studijoms Maskvos P.Čaikovskio vardo kon
servatorijoje, kurias jis baigė aukščiausiu 
įvertinimu 

Paskutiniais aspirantūros metais ir ją baigus 
J.Dvarionas 1992 m. laimėjo pianistų konkursą 
“Viotti” Italijoje, o taipogi buvo pažymėtas tarp
tautiniame pianistų konkurse Porto (Portugali
joje) ir M.K. Čiurlionio konkurse Lietuvoje. 

Kartu su įvairiais orkestrais ir solo Justas 
Dvarionas yra koncertavęs Bulgarijoje, Kana
doje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rusi
joje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čekijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje, Peru, Austrijoje, Japoni
joje ir t.t. 

J.Dvarionas yra respublikinių ir tarptautinių 
konkursų vertinimo komisijų narys, prisideda 
organizuojant eilę konkursų. Šiuo metu dėsto 
nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokyklo
je (jo mokiniai ne kartą tapo prestižinių 

tarptautinių konkursų nugalėtojais), yra Tokyo Universiteto Fortepijono 
Akademijos vizituojantis profesorius. Justas Dvarionas aktyviai dalyvauja 
keletos tarptautinių muzikinių organizacijų veikloje bei yra EMCY (Euro
pean Music Competitions for Youth) viceprezidentas.
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Aleksandras Jurgelionis

Mokėsi Kauno dešimt
metėje muzikos mokyklo
je, Kauno J. Gruodžio 
muzikos mokykloje pas 
prof. Balį Dvarioną ir jo 
aukėtinę Teresę Klima
vičiūtę. 1961m. baigė 
studijas Valstybinėje Lie
tuvos konservatorijoje 
prof. B. Dvariono klasėje. 
Studijų metais suruošė 
pirmuosius fortepijono 
rečitalius Vilniuje, Klai
pėdoje, Panevėžyje ir Drus
kininkuose. 

Muzikinį edukacinį darbą pradėjo Druskininkuose, kurį vėliau tęsė Vil
niaus Pedagoginiame institute instrumentinės muzikos katedroje, Lietu
vos Muzikos Akademijoje pedagogikos katedroje, B. Dvariono muzikos 
mokykloje. Trejus metus yra dirbęs Havanos Aukštąjame Meno institute ir 
privačiojoje Konservatorijoje Ispanijoje. Nuo 1974 m. Dirba Nacionalinėje 
M.K. Čiurlionio menų mokykloje. 10 metų buvo šios mokyklos direktoriumi. 
Doc. A.Jurgelionio mokiniai yra laimėję įvairiuose resbublikiniuose ir tarp
tautiniuose konkursuoje laureatų vardus. Šalia pedagoginio darbo koncer
tavo kaip solistas ir įvairiuose ansambliuose Lietuvos miestuose, Ispanijoje, 
Kuboje, Rusijoje. 

Yra vienas iš iniciatorių ruošiant pirmajį B. Dvariono jaunųjų pianistų 
konkursą 1974m., ir po jo sekusiųjų daugelio B. Dvariono respublikinių ir 
tarptautinių konkursų vertinimo ir organizacinio komiteto narys. Yra dažnai 
kviečiamas į vertinimo komisijas ir kitus konkursus. 

Rudenyje” ir „Silezijos šiuolaikinės muzikos dienose”, Liublianos vasaros 
festivalyje Slovėnijoje, Klassik im Grünen Vokietijoje, Lietuvos „Vilniaus 
Festivalyje”, „Pažaislio muzikos festivalyje”, Thomo Manno tarptautiniame 
festivalyje, „Gaidoje”; surengė rečitalių Šveicarijoje, Italijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Latvijoje, koncertavo su Lenkijos Radijo nacionaliniu simfo
niniu, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, Lietuvos Kameriniu, Kauno kame
riniu ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestrais, kuriems dirigavo Saulius 
Sondeckis, Juozas Domarkas, Robertas Šervenikas, David Geringas, Arturo 
Tamayo, Jose Serebrier, Pavelas Bermanas ir kt. 

Šiuo metu yra Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos Fortepijono kated
ros vedėjas. 
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Jurgis Karnavičius
 

Gimė Vilniuje, žinomų muzikų šeimoje. 
Būsimąją artisto kūrybinę asmenybę for
mavo pedagogai Edmundas Gedgau
das (M.K.Čiurlionio nacionalinėje menų 
mokykloje), pianisto tėvas prof. Jurgis 
Karnavičius (Lietuvos muzikos akademijoje), 
prof. Levas Naumovas (Maskvos P.Čaikovskio 
konservatorijos asistentūrojestažuotėje). 

J.Karnavičius pelnė apdovanojimus tarp
respublikiniame M.K.Čiurlionio konkurse 
Vilniuje (1978, I premija) ir tarptautiniuose 
konkursuose Vokietijoje, Austrijoje, JAV, 
Italijoje. Jo repertuare – įvairiausių stilių 
fortepijoninė muzika; pagrindinis dėmesys 
skiriamas Mozarto, Beethoveno, Schuberto, 
Schumanno, Liszto, Brahmso, prancūzų 

Rimantas Jurkonis

1978 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, 
prof. Aldonos Dvarionienės klasę. 19781987 
m. jis buvo Šiaulių konservatorijos dėstytojas, 
nuo 1987 m. – B. Dvariono dešimtmetės mu
zikos mokyklos mokytojas. 

1981 m. su pianistu Romualdu Lukošiumi 
įkūrė fortepijoninį duetą. Pirmųjų septynerių 
kūrybinio darbo metų repertuarą sudarė įvairių 
epochų kompozitorių kūriniai dviems fortepi
jonams. Šiuo metu ansamblis rengia „Muzikinių 
išdaigų“ programas – kuria originalias kompo
zicijas, kuriose šmaikščiai ir netikėtai sugretinti 
įvairių epochų ir stilių muzikos šedevrai. 

Nuo 2005 m. duetas kartu su Lietuvos muzikų 
sąjunga įgyvendina projektą „Muzikinės istorijos 
jaunimui“. Tai koncertaipaskaitos įvairių Lietu
vos regionų muzikos mokyklose. 

R. Jurkonis kartu su R. Lukošiumi yra gastroliavęs Baltijos šalyse, Ukrainoje, 
Lenkijoje, Rusijoje, JAV. Duetas grojo su Lietuvos kameriniu, Šv. Kristoforo, 
Liepojos simfoniniu orkestru, dalyvavo įvairiuose fortepijoninės muzikos fes
tivaliuose. 2003 m. pianistai tapo tarptautinio festivaliokonkurso „Muzika be 
sienų“ didžiojo prizo laureatais. 

2010 m. vasarį duetas pristatė savo kompaktinę plokštelę „Muzikinės išdaigos“. 
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Albina Šikšniūtė

Pianistė Albina Šikšniūtė baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyk
lą (prof.Liucijos Drąsutienės kl.) ir Maskvos P.Čaikovskio konservatoriją bei 
aspirantūrą (prof. Viktoro Nosovo kl.). Ji yra tarptautinių pianistų konkursų 
Čekijoje (1977), Prancūzijoje (1990) ir kamerinių ansamblių konkurso Austrijoje 
(2002) laureatė.

Kaip solistė ir kamerinių ansamblių dalyvė A.Šikšniūtė koncertavo Latvijo
je, Rusijoje, Slovėnijoje, Lenkijoje, Turkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, 
Japonijoje. Ji  skambino tokiuose tarptautiniuose festivaliuose, kaip „Ost – West 
Musikfest“ (Austrija), „Korneuburger Musiksommer“ (Austrija), „Liublia
nos vasaros festivalis‘‘ (Slovėnija), „Sacrum non profanum Trezęsacz 2009“ 
(Lenkija), koncertuojančių Baltijos šalių pedagogų festivalis Rygoje (Latvija), 
šiuolaikinės muzikos festivalis “Gaida” (Lietuva). Pianistė yra skambinusi su 
Lietuvos, Prahos, Maskvos, Alma  Atos kameriniais orkestrais, Lietuvos Nacio
naliniu simfoniniu orkestru. 1995 m. su prof.S.Sondeckio vadovaujamu Lietu
vos kameriniu orkestru ji įrašė trijų J.S.Bacho klavyrinių koncertų kompaktinę 
plokštelę. Nuo 1997 metų A.Šikšniūtė yra 
fortepijoninio trio „Kaskados“ narė.

Atlikėjos veiklą A.Šikšniūtė derina su peda
goginiu darbu Nacionalinėje M.K.Čiurlionio 
menų mokykloje ir Lietuvos muzikos ir teat
ro akademijoje ( 2004m. jai suteiktas LMTA 
docentės vardas). Ji yra parengusi ne vieną jau
nosios kartos tarptautinių konkursų laureatą, 
pati yra kviečiama dalyvauti respublikinių ir 
tarptautinių konkursų vertinimo komisijų darbe. 
Nuo 1991 m. ji kasmet dalyvauja tarptautiniame 
festivalyje „Ost – West Musikfest“  Austrijoje, 
kur veda fortepijono meistriškumo kursus jauni
mui  Krems an der Donau ir Sankt Pelteno mies
tuose.  Šiame festivalyje pianistė yra atlikusi ne 
vieną šiuolaikinių austrų kompozitorių kūrinių 
pasaulinių premjerų.

autorių kūrybai. Pianistas skambina solo, su įvairiais orkestrais, aktyviai ben
dradarbiauja su įvairiais kameriniais ansambliais, yra nuolatinis savo žmonos 
dainininkės Sigutės Stonytės koncertų partneris. Keletą pastarųjų metų 
J.Karnavičius nuolat dalyvauja „Gaidos ansamblio“ programose. Gastroliavo 
įvairiose Europos šalyse, JAV, Kanadoje ir Korėjoje. 

J.Karnavičius taip pat yra Lietuvos muzikos akademijos profesorius, 
išugdęs ne vieną tarptautinių konkursų laureatą. Pianistas dalyvauja įvairių 
konkursų vertinimo komisijų darbe (kitų tarpe – 2003 metų tarptautinio 
M.K.Čiurlionio pianistų konkurso žiuri Vilniuje), veda interpretacijos semi
narus Lietuvoje bei master-classe užsienyje. 
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Nacionalinio konkurso stygininkų 
vertinimo komisija

Ingrida Armonaitė

Aistė Dvarionaitė Beržanskienė

Jurgis Dvarionas –   SAVIRAIŠKOS UGDYMO KATEGORIJOS 
KOMISIJOS  PIRMININKAS

Undinė Jagėlaitė

Petras Radzevičius –   PROFESINIO RENGIMO KATEGORIJOS 
KOMISIJOS   PIRMININKAS

Arūnas Palšauskas

Irina Kirzner

Ingrida Armonaitė

1985m. baigė Maskvos P. Čai
kovskio konservatoriją (profeso
riaus Igorio Bezrodno klasė) 
ir dar dvejus metus čia tobuli
nosi asistentūroje (profesoriaus 
Valerijaus Klimovo klasė). Ji yra 
tarptautinių konkursų laureatė. 

I.Armonaitė gastroliavo beveik 
visose Europos šalyse, griežė su 
Lietuvos ir užsienio šalių kame
riniais ir simfoniniais orkestrais. 
Ji dalyvauja svarbiausiuose 
muzikos renginiuose Lietuvoje, 
klasikinės ir šiuolaikinės muzikos 
festivaliuose užsienyje. Ji yra ak
tyvi lietuvių šiuolaikinės muzikos 
propaguotoja – daugelio kūrinių 
pirmoji atlikėja ir redaktorė. 
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Aistė Dvarionaitė

Aistė Dvarionaitė Beržanskienė baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademi
jos bakalauro ir magistro studijas. Yra tarptautinių B. Dvariono ir A. Gla
zunovo (Paryžiuje) smuikininkų konkursų laureatė, daugelio nacionalinių 
konkursų nugalėtoja. Per penkioliką pedagoginio darbo metų Nacionalinėje 
M.K.Čiurlionio menų mokykloje A. Dvarionaitė paruošė eilę absolventų, 
kurių tarpe yra nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų. 

Aistė Dvarionaitė Beržanskienė koncertavo daugelio Europos šalių mies
tuose: Paryžiuje, Sankt Peterburge, Maskvoje, Stokholme, Berlyne, Briuselyje 
ir Londone. A. Dvarionaitė yra grojusi su Lietuvos kameriniu ir Naciona
liniu simfoniniu orkestrais. 

Smuikininkė yra kamerinio ansamblio “Armonų trio“, tarptautinio kame
rinio ansamblio „Trio advance“ narė. 

I.Armonaitė įrašė nemažai kūrinių radijuje, kompaktinių plokštelių: 
įvairiose kamerinėse sudėtyse „Rudens riturnelė. Onutė Narbutaitė“ (Vil
niaus plokštelių studija), „Autumn Riturnello. Onutė Narbutaitė” (Finlan
dia Records, Suomija), „Armonų trio“ (Lietuvos radijas), vokiečiųlietuvių 
trio „Carma“ sudėtyje „Vėl“ (Guild GmbH, Šveicarija), solinės kompaktinė 
plokštelė „Dialogos” (Vilniaus plokštelių studija), Eduardo Balsio, Jurgio 
Juozapaičio simfoninius kūrinius (Lithuanian Music Information and 
Publishing Centre) ir kt. 

1988  2006 m. dirbo Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje, 
nuo 1988 m. pradėjo dirbti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje styginių 
instrumentų katedroje (smuiko dėstytoja), nuo 2010 m. yra šios katedros 
profesorė. 
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Undinė Jagėlaitė

Docentė Undinė Jagėlaitė nuo 
1977m. Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Styginių instrumentų 
katedroje dėsto smuiko specialybę. 
Nuo 1988m. dėsto smuiką ir 
Nacionalinėje M.K.Čiulionio 
menų mokykloje, kur 1996 m. 
jai suteikta muzikos ekspertės 
kvalifikacinė kategorija. 2003 
– 2009m. ji buvo šios mokyklos 
styginių skyriaus vedėja. 

Undinės Jagėlaitės studentai ir 
mokiniai nuolat dalyvauja LMTA 
ir mokyklos renginiuose, groja 

Jurgis Dvarionas

Humanitarinių mokslų 
daktaras, LMTA styginių 
instrumentų katedros pro
fesorius. Su pagyrimu baigė 
Maskvos P. Čaikovskio 
konservatoriją (1965m.) 
ir aspirantūrą (1969m.). 
Koncertavo daugelyje Eu
ropos šalių, JAV, buvu
sioje Sovietų Sąjungoje, 
yra lietuvių kompozitorių 
kūrinių smuikui pirmasis 
atlikėjas ir redaktorius. 

Per beveik pusę amžiaus 
besitęsiantį pedagoginį 

darbą profesorius išugdė daug smuikininkų, kurių tarpe virš dvidešimties 
nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų. Aukščiausio meistriškumo 
pamokas dėstė Paryžiaus, Berlyno, Kopenhagos, Malmo, Varšuvos, Maskvos 
aukštosiose muzikinio lavinimo institucijose. Nuolat kviečiamas į tarptautinių 
konkursų vertinimo komisijas. Jurgis Dvarionas yra vienas iš kultūrinio Lie
tuvos gyvenimo formuotojų, tarptautinių B. Dvariono, J. Heifetzo (Vilnius) 
ir A. Glazunovo (Paryžius) smuikininkų konkursų organizatorius.
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Petras Radzevičius 

Nuo 1960 m. griežė Lietuvos kame
riniame orkestre, su kuriuo koncertavo 
daugiau kaip 20 pasaulio šalių. Kaip 
solistas koncertavo Lietuvoje, Latvi
joje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Prancūzijoje, bu
vusios Jugoslavijos valstybėse, daly
vavo Dubrovniko ir Splito (Kroatija), 
Liublianos (Slovėnija), Osoro (Ispanija) 
tarptautiniuose muzikos festivaliuose. 
1962 m. užėmė II vietą tarptautiniame 
altininkų konkurse Helsinkyje. 

Nuo pat studijų baigimo P. Radze
vičius dirba pedagoginį darbą: nuo 
1962 m. dėsto Čiurlionio menų 
gimnazijoje (dabar Nacionalinė 
M.K.Čiurlionio menų mokykla; 
mokytojas ekspertas nuo 1994 m.), o 
nuo 1963 m. ir Lietuvos valstybinėje 
konservatorijoje (nuo 1987m. Yra pro
fesorius ir Styginių instrumentų kate
dros vedėjas). Yra tarptautinių Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursų vie
nas iš organizatorių ir vertinimo komisijų narys, respublikinių R.Katiliaus 
smuikininkų konkursų organizatorius. Vedė meistriškumo kursus Malmės 
(Švedija) aukštojoje muzikos mokykloje, Paryžiaus nacionalinėje konser
vatorijoje, Les Orres (Prancūzija) vasaros muzikos universitete, Latvijos 
muzikos akademijoje, Vienos muzikos ir teatro universitete, Stockholmo 
Karališkoje muzikos akademijoje, „Nordic Viola Symposium‘09“. 

solinius rečitalius, koncertuoja kaip solistai su įvairiais orkestrais, rengia 
teminius klasės vakarus. Nuo 2000 m. įvairių šalies miestų konservatorijose, 
muzikos mokyklose įvyko daugiau kaip 100 jos klasės studentų ir mokinių 
koncertų. 

Daug docentės Undinės Jagėlaitės studentų ir mokinių tapo tarptautinių 
konkursų laureatais.
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Irina Kirzner

Irina Kirzner gimė Vilniuje.Mokėsi B.Dvariono dešimtmetėje muzikos 
mokykloje.

1985 metais baigė LMTA ( dėst. Eugenijaus Urbono smuiko klasė).
Nuo 1990 metų dirba B.Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.
Grojo mokyklos pedagogų kameriniame orkestre. Koncertavo Lietuvoje, 

Vokietijoje, Austrijoje.
Dalyvavo tarptautinėse meistriškumo kursuose Austrijoje.
20022003 metais dėstė smuiko specialybę Vokietijoje.
2008metais baigė Mykolo Romerio universitetą magistratūros studijų Eu

ropos Sąjungos politikos ir 
administravimo programą 
ir buvo suteiktas viešojo 
administravimo magistro 
kvalifikacinis laipsnis.

Švietimo ir kultūros pro
jektų vadovė. Šiuo metu 
dirba B.Dvariono dešimt
metėje muzikos mokykloje 
smuiko skyriaus vedėja.

Arūnas Palšauskas

Ilgametis Nacionalinės M.K.Čiurlionio 
menų mokyklos mokytojas ekspertas. 
Išauklėtas geriausių Lietuvoje dirbusių 
violončelės profesorių – D.Svirskio, L.Seidelio, 
P.Berkavičiaus, vėliau kurį laiką tobulinosi 
pas legendinio P.Kazalso mokinį E.Berzinskį. 
Nuodugniai perpratęs savo instrumento 
griežimo paslaptis, K.A.Palšauskas tai pritaikė 
savo pedagoginiame darbe. 

Sukaupęs didelę patirtį Lietuvos kame
riniame orkestre, kuriame ilgą laiką buvo 
violončelių grupės koncertmeisteriu, dabar 
perduoda savo žinias savo mokiniams. 

K.A.Palšauskas nuolat kviečiamas į respub
likinių ir tarptautinių konkursų vertinimo ko
misijas. Kiekvienais metais veda meistriškumo 
kursus tarptautiniame seminare “Gintarinė svetainė”. Jo paruošti mokiniai 
yra daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, prestižinių 
fondų stipendijatai. 
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Konkurso tvarkaraštis
 

Dalyvių sąrašas
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PIANISTŲ TVARKARAŠTIS

   KOVO 16 d.   saviraiškos ugdymo kategorijos dalyviai

9.00 – 11.40 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 32
12 val. KONKURSO  ATIDARYMAS DIDŽIOJOJE SALĖJE
12.30 – 14.26 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 18
14.30 – 14.55 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 33 – 37
15.00 – 17.00 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 19 – 36
17.00 – 17.55 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 38 – 48
18.00 – 19.20 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 37 – 48

   KOVO 17 d.   saviraiškos ugdymo kategorijos dalyviai

9.00 – 10.25 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 49 – 65
10.30 – 12.30 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 49 – 65
12.35 – 13.15 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 66 – 73
13.20 – 14.25 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 66 – 73
14.30 – 15.56 Repeticijos „B“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 12
16.00 – 18.10 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 11
18.15 – 18.57 Repeticijos „B“ amžiaus grupė dalyviai 13 – 18
19.00 – 20.20 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 12 – 18

   KOVO 18 d.   saviraiškos ugdymo kategorijos dalyviai

8.30 – 8.50 Repeticijos „C“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 2
8.50 – 10.34 Repeticijos „B“ amžiaus grupė dalyviai 19 – 33
10.40 – 11.15 Pasirodymas konkurse „C“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 2
11.16 – 13.10 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 19 – 28

13.30 – 14.40 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 29 – 33

16.30 KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAS 
DIDŽIOJOJE SALĖJE

17.00 SAVIRAIŠKOS UGDYMO KATEGORIJOS LAUREATŲ
 KONCERTAS DIDŽIOJOJE SALĖJE

19.00 Dalyvių susitikimas didžiosios salės foje
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STYGINKINKŲ TVARKARAŠTIS

   KOVO 16 d.   saviraiškos ugdymo kategorijos dalyviai

9.00 – 11.55 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 35
12 val. KONKURSO  ATIDARYMAS DIDŽIOJOJE SALĖJE
12.20 – 14.33 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 17
14.35 – 14.57 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 36 – 41
15.00 – 17.00 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 18 – 30
17.05 – 17.25 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 42 – 46
17.30 – 20.20 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 31 – 46

   KOVO 17 d.   saviraiškos ugdymo kategorijos dalyviai

9.00 – 10.52 Repeticijos „B“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 16
11.00 – 13.30 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 11
13.33 – 14.28 Repeticijos „B“ amžiaus grupė dalyviai 17 – 24
14.30 – 16.55 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 12 – 21
17.05 – 17.24 Repeticijos „B“ amžiaus grupė dalyviai 25 – 27
17.30 – 19.00 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 22 – 27

   KOVO 18 d.   saviraiškos ugdymo kategorijos dalyviai

9.30 – 10.40 Repeticijos „C“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 7
11.00 – 13.00 Pasirodymas konkurse „C“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 7

16.30 KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAS
 DIDŽIOJOJE SALĖJE

17.00 SAVIRAIŠKOS UGDYMO KATEGORIJOS LAUREATŲ 
KONCERTAS DIDŽIOJOJE SALĖJE

19.00 Dalyvių susitikimas didžiosios salės foje
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PIANISTŲ TVARKARAŠTIS

   KOVO 19 d.   profesinio rengimo kategorijos dalyviai

9.00 – 9.40 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 8

9.40 – 10.42 Repeticijos „B“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 9

11.00 – 12.37 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 8

12.40 – 13.50 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 4

14.30 – 15.40 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 5 – 9

   KOVO 20 d.   profesinio rengimo kategorijos dalyviai

9.00 – 10.30 Repeticijos „C“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 6

10.40 – 13.20 Pasirodymas konkurse „C“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 6

13.30 – 14.30 Repeticijos „C“ amžiaus grupė dalyviai 7 – 10

14.45 – 16.50 Pasirodymas konkurse „C“ amžiaus grupė dalyviai 7 – 10

   KOVO 21 d.   profesinio rengimo kategorijos dalyviai

11.00 KONKURSO  LAUREATŲ  APDOVANOJIMAS
DIDŽIOJOJE  SALĖJE

12.00 PROFESINIO  RENGIMO  KATEGORIJOS 
LAUREATŲ  KONCERTAS  DIDŽIOJOJE SALĖJE

14.00 Dalyvių susitikimas didžiosios salės foje
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STYGINKINKŲ TVARKARAŠTIS

   KOVO 19 d.   profesinio rengimo kategorijos dalyviai

9.00 – 9.25 Repeticijos „A“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 5

9.25 – 10.42 Repeticijos „B“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 11

11.00 – 12.05 Pasirodymas konkurse „A“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 5

12.05 – 13.30 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 5

13.40 – 14.08 Repeticijos „B“ amžiaus grupė dalyviai 12 – 15

14.30 – 17.40 Pasirodymas konkurse „B“ amžiaus grupė dalyviai 6 – 15

   KOVO 20 d.   profesinio rengimo kategorijos dalyviai

9.00 – 10.36 Repeticijos „C“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 12

11.00 – 13.25 Pasirodymas konkurse „C“ amžiaus grupė dalyviai 1 – 7

13.30 – 13.54 Repeticijos „C“ amžiaus grupė dalyviai 13 – 15

14.30 – 17.40 Pasirodymas konkurse „C“ amžiaus grupė dalyviai 8 – 15

   KOVO 21 d.   profesinio rengimo kategorijos dalyviai

11.00 
KONKURSO  LAUREATŲ  APDOVANOJIMAS
DIDŽIOJOJE  SALĖJE

12.00
PROFESINIO  RENGIMO  KATEGORIJOS 
LAUREATŲ  KONCERTAS  DIDŽIOJOJE SALĖJE

14.00 Dalyvių susitikimas didžiosios salės foje


