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Pavykusio(bentjausprendžiantišatsiliepimų)Respublikinio
muzikos(meno)mokyklų instrumentiniųansambliųfestivalio
„Mokytojas irMokinys“ tikslas buvo propaguotimokytojų ir
mokinių ansambliniomuzikavimo tradicijas, skatinti jų kūry
binį bendradarbiavimą, koncertinępraktiką, tobulinti atlikėjų
meistriškumą,keltimuzikos(meno)mokyklųmokytojųprestižą.

FestivaliokoordinatorėVilniaus„Ąžuoliuko“muzikosmoky
klosdirektorėAušraŠikšnelienėįsitikinusi–mokyklanegalibūti
izoliuotanuoaplinkosbendruomenėsgyvenimo,nesjituriper
duoti,puoselėtiirtęstikultūrą.Toksjosvaidmuo.Labaisvarbu
išugdytivisuomeneižmones,galinčiuskolektyviaimąstyti.Šis
festivalis–priemonėstengtispadėtiformuotiįgūdžius,galbūt
imtisgebėjimuspranokstančiųuždaviniųirjuosįgyvendinti.
2013m.Vilniaus„Ąžuoliuko“muzikosmokyklaėmėsiinicia

tyvos sukviesti iš visos šalies buvusius Lietuvosmuzikos ir
teatroakademijosabsolventussusavomokiniaisdalyvautipro
jekte„Mokytojasirmokinys“.TuometjisbuvoskirtasLietuvos
muzikosirteatroakademijos80mečiui.Iš16šaliesmuzikos
mokyklųdalyvavo32duetai. Juos vertinogarbi komisija su
prof.SauliumiSondeckiupriešakyje.
Įfestivalį2015m.vasario22d.buvokviestiLietuvosmuzikos

(meno)mokyklųmokiniaisuinstrumentųmokytojaisišDrus
kininkų,Klaipėdos,NaujosiosAkmenės,Raseinių,Kėdainių,
Panevėžio,Ukmergės,Molėtų,Širvintų,Rudaminos,Elektrėnų,
Vilniausirkitųmiestų.Palygintisu2013m.,festivaliopopulia
rumasišaugo–muzikavo43ansambliai.Prof.S.Sondeckis
buvokviestasįrenginį,betšiemet,deja,dėlligosneatvyko.
FestivalįvedėJaninaPranaitytė.Šikoncertųpranešėjane

veltuivadinamaLietuvosnacionalinėsfilharmonijostalismanu–
be jossunkiai įsivaizduojamaskoncertinisvakaras.Spaudai
J.Pranaitytėyraprisipažinusi,kadnamuosesaugopačiuspir
muosiusvienonepriklausomolaikraščionumeriusirnesiruošia
jųišmesti,nestielaisvosiosspaudospavyzdžiaijaiyra„kaip
LietuvosNepriklausomybėsženklas irkaip laisvėsšauklys“.
Tadvestimuzikinįrenginį,skirtąLietuvosNepriklausomybės
atkūrimo25mečiui, jimielai sutiko. Festivalis vyko vienoje
gražiausiųsostinėskoncertųsalių–Šv.Kotrynosbažnyčioje. 
„Kasgalibūtigražiauirprasmingiau,kaiscenojekaiplygus

sulygiukoncertuojamokytojasirmokinys?Tokiągražiąšventę
mums dovanoja Vilniaus „Ąžuoliuko“muzikosmokykla“, –
tokiaisžodžiaiskoncertąpradėjopranešėja.– „Mokytojas ir
Mokinys“–taijautradiciniutapęsrespublikinisfestivalis.Nuo

Scenoje – Mokytojas ir Mokinys: kuris daugiau jaudinosi?

pirmųmokslometųbrandintaartimakūrybinėdraugystė,ugdyta
meilėmuzikai, pažinimas, koncertinėpatirtis ir nežinia, kas
šiandienąlabiaujaudinasiscenoje–mokytojasarmokinys?“
Ilgametė,visapusiškaiišprususikoncertųvedėjayrabaigusi

dainavimospecialybęLietuvosmuzikosakademijojeirlituanis
tikąVilniausuniversitete.
„Vilniaus „Ąžuoliuko“muzikosmokykla džiaugiasi ir di

džiuojasi,kadšvęstiLietuvoslaisvėsdienos25metįsusirinko
jauniejiatlikėjai išvisosLietuvos.Branginkime laisvę,nes ji
suteikėmumsgalimybędraugauti,bendrauti,muzikuoti,augti
irtobulėti.MonsinjorasKazimierasVasiliauskasyrapasakęs,
kadgražintiLietuvąnėravienoskokiosnorsžmoniųgrupės
privilegija, taiyravisosLietuvospiliečiųšventapareiga.Tad
gražinkimeLietuvądarbais“,–taippradėdamafestivalįkalbėjo
„Ąžuoliuko“muzikosmokyklosdirektorė.
Šventėsdalyvių pasveikinti atvykęsLietuvosRespublikos

SeimoŠvietimo,mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėjas
KęstutisKaminskas padėkojomokyklos vadovybei, festiva
lioorganizaciniamkomitetuiužkūrybingąvadybinęveiklą ir
prasmingąbendradarbiavimąpuoselėjantpedagogųkultūrinių,
meniniųkompetencijųplėtotę.
„Tvirtaižinome,kadesamestiprioskultūrostauta,–teigė

tuometinioVilniausmiesto savivaldybėsmeroArtūroZuoko
patarėjaskultūrosklausimaisGintarasSodeika.–Šisrenginys
neabejotinai stiprinamūsų kultūros pamatus, todėl leiskite
nuoširdžiaitikėti,kadprojektasyraprasmingasnetiktuo,jog

įscenąišeinaMokytojas
irMokinys.Muzikaipui
kiaižino,kadtiekmoki
niui,tiekmokytojuiišeiti
draugeįscenąlygiomis
teisėmis yra abipusiai
savotiškai jaudinantis
ir įdomus išbandymas,
iššūkis. Taigi manau,
kad ši iniciatyva ugdo
irpasitikėjimą,ir,bejo
kiosabejonės,kūrybinį
meistriškumą.“
Kiekvienas darbas

turi ir kitą pusę – tik jį
atlikęspamatai,kodar
trūko.Muzikavimasan
sambliuosekeliaspeci
finiusuždavinius,ugdo
visų dalyvių savaran
kiškumą, atsakomybės
jausmą. Projekto va
dovė Liudmila Ikoniko
va sakė: „Vyksta labai

Vilniaus„Ąžuoliuko“muzikosmokyklosmokytojaDaivaTumėnaitė-Vizgirdienė
irmokinysVincentasRyliškis(fleita)
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daugįvairiųfestivalių,konkursų,kuriuosedalyvaujamokiniai,
tadsavęspaklausėme,okodėlmokytojasirmokinysnegalėtų
įscenąišeitikartu?Idėjapasirodėesantiįdomiirpasitvirtino.
Nesinorikartotis.Kiekvienąkartąatsirandanaujųminčių,kaip
viskąpadarytidartobuliau,profesionaliau,kaippasiekti,kadtai
taptųšventemokiniams,mokytojams,tėvams,klausytojams.
Galkadanorstoksrenginysvyksirkasmet.Nebuvoatrankos,
suteikėmelaisvę,norėjomepasitikėtimokytojais,kurieruošė
si,rimtaižiūrėjoįprogramosatlikimokokybętokiojescenoje
kaipŠv.Kotrynosbažnyčia.Okliuviniųorganizuojantrenginį
visadapasitaiko.“
Renginio svečio, Lietuvosmuzikos ir teatro akademijos

prof. EduardoGabnio nuomone, festivalio dedikacija turi
paskirtį.„Irtalaisvėsnuotaikašiandientokiaprasminga,kai
visaEuropaverda.Messuprantame,kąreiškiaLaisvėsdiena
kiekvienamlaisvosšaliespiliečiui.Oištiesų,kokiašiandien
šventė?Pirmiausia–yradaugmuzikos,kuriypačnuostabiai
skambatuomet,kaijąatliekamokiniaiirmokytojai.Muzikos
mokymas yra be galo intymus, individualus procesas, bet
kadamokytojas,paėmęsįrankassavoinstrumentą,kartusu
mokiniuryžtasiišeitiįdidžiąjąsceną,jaučiamadidelėįtaiga.
Pirmasisfestivalis,vykęspriešdvejusmetus,mumspasufle
ravo, kad renginys turėtųbūti labiau „festivalinio“ pobūdžio.
Prof.S.Sondeckiomintis buvo tokia, jognereikėtų skirstyti
priziniųvietų,nessvarbiausiayrapatišventiškadalyvavimo
dvasia.Jopasakytižodžiaibuvoįgyvendinti.Džiaugiuosi,kad
šisfestivalisturėjotokiągražiągeografiją–dalyviųsulauktaiš
visųLietuvoskampelių.Kaikuriosmokykloslabaipasistengė
irparodėgražiusansamblius.Šiosdienosprogramojeįdomiai
skambėjoklarnetai,kanklės–visųgeružodžiunesuminėsi.
Mūsų devizas – originali, prasminga ir įdomi interpretacija.
Visiemslinkiuįkvėpimobūsimiemslaimėjimams.Labaidėkoju

„Ąžuoliuko“muzikosmokyklai,nesšiofestivalioidėjayrabe
galoįdomi,svarbiirprasminga.“
Norėčiau užbaigtiČikagos lietuvių žurnale „Laiškai lietu

viams“(1957m.rugsėjis)rastupasvarstymuapieMokytojąir
Mokinį.„Visąžmonijągalimasuskirstytiįdvidalis:mokiniusir
mokytojus.Tačiaugalimasakyti,kadkiekvienasžmogusyra
irmokinys,irmokytojas,nesnuogimimoikimirtiesjisnuolat
iškitųmokosi,okitimokosiišjo.Kūdikismokosiišmotinos,
omotina–iškūdikio.Studentasmokosiišprofesoriaus,bet
irprofesoriusgalidaugkopasimokytiišstudento.Kiekvienas
žmogus,noriarnenori,savopavyzdžiuirsavoasmenybenuolat
mokokitus.Kiekvienasžmogus,norsjisbūtųirmokyčiausias,
nuolatmokosiiškitų,norsjiebūtųirmažikūdikiai,visiškibe
moksliaiarsuvaikėjęseneliai.Taiyrasvarbusmotyvas,dėlko
mesturimegerbtikiekvienąžmogų–jukjisyramūsųMokytojas.
Tai yra kiekvienamgražuspriminimas, kad jis negyvena tik
sau,betkitiems–įjįvisižiūriirišjomokosi;jis,irmažiausiu
žiburėliubūdamas,vistiekšviečiakitiemsirpadidinatąšviesą,
kuriapšviečiavisąDievosutvertąpasaulį.“
2013m.gruodžio6d.dirigentui,pedagogui,Nacionalinės

kultūrosirmenopremijoslaureatuiprof.S.Sondeckiuibuvo
įteiktasKultūrosministerijosgarbėsženklas„Nešksavošviesą
irtikėk“.Priimdamasapdovanojimą,dirigentassakė:„Didžio
siosmuzikosreikiamokytitaip,kaipmokomaliteratūros,kad
žmonėsgalėtųsuvoktipoeziją,didžiąjąprozą.Dabarvisatai
nebėradėmesiocentre,nesbrukamaprastapramoga,nors
visoje Lietuvoje turime šimtus puikiai grojančių, talentingų
moksleivių. JukEuropai ir pasauliui pirmiausia prisistatome
persavomenąirkultūrą.“
Tarsiiršiamfestivaliuipasakyta...

Antanas ALiŠAUsKAs


