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Rytis Ambrazevičius (g. 1961), humanitarinių mokslų 
daktaras (2005), Kauno technologijos universiteto profesorius, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas. Europos etno-
muzikologų seminaro (ESEM), Europos kognityviųjų muzikos 
mokslų draugijos (ESCOM), Tarpdalykinių muzikos tyrimų 
žurnalo ( JIMS) redakcinės kolegijos narys. Baigė Vilniaus 
universitetą (1984; fizika), stažavo Švedijoje (1995, 2001) ir 
Norvegijoje (1997). Išleido monografijas „Etninės muzikos 
notacija ir transkripcija“ (1997), „Psichologiniai muzikinės 
darnos aspektai“ (2008). Skaitė pranešimų konferencijose (per 
70), paskelbė mokslinių straipsnių (per 50) Lietuvoje ir užsie-
nyje – JAV, Japonijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Švedijoje, 
Suomijoje ir kt. Skaitė paskaitas Suomijoje, Norvegijoje, Len-
kijoje ir Estijoje, intensyvius paskaitų kursus – Italijos, Latvijos 
ir Estijos aukštosiose mokyklose. Moksliniai interesai apima 
etnomuzikologijos, muzikos akustikos ir muzikos psichologijos 
sritis: lietuvių ir kitų tautų tradicinis dainavimas (atlikimas, 
stilistika, suvokimas, transkripcija, perėmimas); kognityvinė 
muzikos psichologija; kalbos akustika; matematiniai metodai 
muzikologijoje. Folkloro grupės „Intakas“ vadovas, folkroko 
grupės „Atalyja“ narys.

El. p. rytisam@delfi.lt
Interneto puslapiai: http://www.rytisambrazevicius.hmf.

ktu.lt, /http://www.personalas.ktu.lt/~rytambr/
Straipsnis įteiktas 2012 02 10

Gražina Daunoravičienė (g. 1955), muzikologijos dak-
tarė (1990), 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos profesorė (2008), Lietuvos 
mokslo tarybos narė, Lietuvos mokslo tarybos Humanitari-
nių ir socialinių mokslų komiteto narė, LRT tarybos narė. 
Nuo 1979 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 
1998–2003 m. – Muzikos teorijos katedros vedėja. Yra gavusi 
nemažai mokslinių stipendijų ir stažuočių moksliniam darbui 
užsienyje: Maskvos valstybinėje P. Čaikovskio konservatorijoje 
(Rusija), Zalcburgo „Mozarteum“ (Austrija). Apdovanota 
Saksonijos žemių kultūros ir mokslo ministerijos stipendija 
moksliniam darbui Vokietijoje, taip pat gavo DAAD stipen-
diją, buvo pakviesta į Oksfordo universitetą pagal programą 
„Oxford Colleges Hospitality“. Skaitė pranešimų  ir publikavo 
darbų Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Vokietijoje, 
Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Belgijoje, Šveica-
rijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Serbijoje, Suomijoje, JAV ir kt. 
Daunoravičienės iniciatyva išleistos knygos, skirtos Osvaldo 
Balakausko ir Broniaus Kutavičiaus muzikos analizei. Moks-
lininkė sudarė ir išleido knygas „Feliksas Bajoras: Viskas yra 
muzika“ (2002), „Algirdas Jonas Ambrazas: muzikos tradicijos 
ir dabartis“ (2007). Įsteigė ir rengia mokslinį tęstinį žurnalą 
„Lietuvos muzikologija“ (išleista 13 tomų). Šiuo metu rengia 
ir leidžia 5 tomų studijų vadovą „Muzikos kalba“ (pirmieji 2 
tomai pasirodė 2003 ir 2006 m.). 

Apie autorius
Moksliniai interesai: muzikos žanro ir muzikos formos 

problematika, istoriniai kompozicinių technikų modeliai, 
XX a. lietuvių muzikos kompozicinės tendencijos.

El. p. daunora@gmail.com
Straipsniai įteikti 2012 05 21

Antanas Kairys (g. 1982), socialinių mokslų daktaras, 
Vilniaus universiteto lektorius. Mokslinių interesų sritys: laiko 
perspektyva, asmenybės bruožų tyrimai, žiniasklaidos psicho-
logija. Šiomis temomis yra paskelbęs mokslinių straipsnių, 
dalyvauja konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Tel. +37052687255
El. p. antanas.kairys@fsf.vu.lt
Straipsnis įteiktas 2012 06 28

Laura Kaščiukaitė (g. 1987) 2006 m. baigė Kauno Juozo 
Naujalio muzikos gimnaziją. 2010 m. Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademijoje įgijo muzikologijos bakalauro (prof. habil. dr. 
Gražinos Daunoravičienės klasė), 2012 m. – muzikos teorijos 
ir kritikos magistro (prof. habil. dr. Gražinos Daunoravičienės 
klasė) laipsnius. Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Rygoje 
(Latvija, 2008), „Lietuvos muzikologijoje“ (2010) publikavo 
bakalauro darbo „Praeities muzikos adaptacijos lietuvių neo-
romantikų kūryboje“ santrauką, išspausdino keletą kritinių 
straipsnių periodiniuose Lietuvos leidiniuose („7 meno 
dienos“, „Literatūra ir menas“, „Muzikos barai“). Tyrimų sri-
tis – intertekstualumo teorija ir minimalistinė komponavimo 
technika šiuolaikinėje lietuvių muzikoje. Veda koncertus, 
taip pat savanoriauja tokiuose festivaliuose ir muzikiniuose 
projektuose kaip „Druskomanija“, „Nordplus IP“ muzikos 
laboratorijoje „Procesas“. 

El. p. laurute.mail@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2012 05 21

Ivan Kuzminsky (g. 1983) gimė Berdyčive (Žytomyro r.). 
Žytomyro muzikos kolegijoje baigė bakalauro studijas, šiuo 
metu magistro studijas tęsia Ukrainos nacionalinės muzikos 
akademijos Senosios muzikos katedroje Kijeve. Darbo vado-
vė – prof. habil. dr. Nina Gerasimova-Persidskaja.

Tel. + 380976435114 
El. p. Terra_Cosaccorum@ukr.net 
Straipsnis įteiktas 2012 06 10

Eva Mantzourani Aristotelio universitete Tesalonikuose 
baigė muzikologijos bakalauro studijas, Londono universiteto 
Goldsmito koledže – su pagyrimu muzikos teorijos ir analizės 
magistro studijas; Londono universiteto Karaliaus koledže 
baigė doktorantūrą. Dėsto muzikologiją Kenterberio Kris-
taus bažnyčios universitete. Platūs moksliniai interesai apima 
įvairius muzikos analizės ir istorinės muzikologijos aspektus. 
Skaitė pranešimų konferencijose Didžiojoje Britanijoje, Aus-
trijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje, paskelbė darbų 
muzikos analizės temomis, apie Nikoso Skalkottaso muzikinę 
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kūrybą, 2011 m. išleido monografiją „Nikoso Skalkottaso 
gyvenimas ir dvylikatonė muzika“ (The Life and Twelve-Note 
Music of Nikos Skalkottas, leidykla „Ashgate“). Kenterberio 
Kristaus bažnyčios universitete organizavo ir surengė keturias 
tarptautines konferencijas, bendradarbiaujant su šiuolaikinės 
muzikos festivaliu „Sounds New“. 

El. p. eva.mantzourani@canterbury.ac.uk
Straipsnis įteiktas 2011 09 15

Albertas Navickas (g. 1986) studijavo kompoziciją Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijoje, Paryžiaus nacionalinėje 
muzikos ir šokio konservatorijoje (CNSMDP) ir biochemiją 
Vilniaus universitete. Šiuo metu studijuoja muzikos antropolo-
gijos doktorantūroje Aukštojoje socialinių mokslų mokykloje 
(EHESS) Paryžiuje.

El. p. info@albertasnavickas.lt
Straipsnis įteiktas 2012 06 29

Michał Łukasz Niżyński (g. 1983 m. Varšuvoje), diri-
gentas, kompozitorius, meno licenciatas (Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija, 2011), Lenkijoje pripažintas meno daktaru 
(2012). Mokėsi G. Bacewicz ir J. Elsnerio muzikos mokyklose. 
2007 m. magistro studijas  baigė F. Šopeno muzikos akademi-
joje Varšuvoje (dabartinis F. Šopeno muzikos universitetas) 
Kompozicijos, dirigavimo ir muzikos teorijos fakultete, 
prof. T. Bugaj dirigavimo klasėje. Studijavo Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje (prof. J. Domarko klasėje; 2007–2009 m. 
magistrantūra, 2009–2011 m. meno aspirantūra). Kom-
poziciją studijavo pas prof. S. Czarnecki, P. Łukaszewski ir 
O. Balakauską. 

Moksliniai interesai: šiuolaikinės muzikos dirigavimo 
problemos, muzikos hermeneutinė interpretacija, muzikinio 
teatro meno sinkretiškumas ir jo įtaka muzikos kalbai. 

Dirigentu dirba nuo 2000 metų. Bendradarbiavo su 
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Lenkijos radijo 
orkestru, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistais. 
2011–2012 metų sezonu dirbo etatiniu dirigentu Klaipėdos 
valstybiniame muzikiniame teatre. Nuolat  bendradarbiauja su 
Krokuvos kamerine opera. Anksčiau dirigavo Panevėžio mu-
zikiniame teatre ir Marijampolės kultūros centre. Koncertavo 
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Varšuvos nacionalinėje 
filharmonijoje, Lvovo apskrities filharmonijoje, Vilniaus 
rotušėje, kitose Lenkijos ir Lietuvos koncertų salėse. Reper-
tuare ypatingą vietą užima šiuolaikinė muzika. Dirigavo per 
50 premjerų – tarp jų V. Laurušo „Concerto da camera“ solo 
atliekant D. Geringui. Tarptautiniame kompozitorių konkurse 
Kembridže (2007) apdovanotas pirmąja premija, X Lenkijos 
kompozitorių konkurse „Crescendo“ Tarnove (2002) – „Grand 
Prix“ premija.

Tel. +48502138373
El. p. mn.poland@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2012 06 28

Jurgis Paliauka (g. 1982) Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje baigė kompozicijos bakalauro studijas, 2012 m. – 
muzikologijos magistro studijas. Magistro darbo tema – „Bazi-
nės struktūros ir jų sklaidos strategijos lietuvių kompozitorių 

kūriniuose“ (darbo vadovė prof. habil. dr. Gražina Daunora-
vičienė). Studijuodamas paskelbė straipsnių periodikoje, 2011 
ir 2012 m. dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
rengiamose jaunųjų muzikologų konferencijose (2012 m. už 
puikų pasirodymą gavo diplomą). Mokslinių interesų sritis – 
organiškumas, vieningumas, muzikos analizė ir epistemologija.

El. p. jurgis.paliauka@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2012 05 21

Vilma Paliaukienė (g. 1982) studijuoja klinikinę psi-
chologiją Vilniaus universiteto magistrantūroje. 2011 m. 
Vilniaus universitete baigė psichologijos bakalauro studijas, 
2008 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – muziko-
logijos bakalauro studijas. Muzikologijos tematika paskelbė 
mokslo populiarinimo ir publicistinių straipsnių. Dabartinė 
psichologinių tyrinėjimų sritis – muzikos atlikimo nerimas, 
jo įveikos veiksniai. Konferencijoje „Modernizmo diskursas 
šiuolaikiniame Lietuvos mene“ skaitė pranešimą „Muzikos 
atlikimo nerimas: samprata ir tyrimai“. 

Tel. +37067237901
El. p. paliaukiene@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2012 06 28

Danutė Petrauskaitė, socialinių mokslų (muzikos 
edukologija) daktarė, Klaipėdos universiteto Menų fakul-
teto Muzikologijos instituto direktorė, Muzikos teorijos 
ir pedagogikos katedros profesorė, Lietuvos kompozitorių 
sąjungos narė. 1978 m. baigė muzikologijos studijas Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje (dab. Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija), 1992 m. – Vilniaus universiteto aspirantūrą. 
Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių muzika ir muzikos peda-
gogikos istorija, lietuvių egzodo muzikinė kultūra, Lietuvos 
ir kitų šalių muzikinės sąsajos. Išleido knygas „Jeronimas 
Kačinskas: Gyvenimas ir muzikinė veikla“ (1997), „Klaipėdos 
muzikos mokykla 1923–1939 m.“ (1998), „Prudencija Bičkie-
nė“ (1998), „Petras Armonas muzikinių kultūrų kryžkelėse“ 
(2005). Paskelbė straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje, buvo 
enciklopedijos „Mažoji Lietuva“ Muzikos skyriaus redaktorė. 
Dalyvavo daugelyje konferencijų Lietuvoje ir užsienyje, kaip 
vizituojanti profesorė skaitė paskaitas Vokietijos, Olandijos, 
Šveicarijos, Ispanijos, Čekijos, Austrijos, Turkijos, Norvegijos 
universitetuose ir konservatorijose, rinko mokslinę medžiagą 
JAV bibliotekose ir archyvuose. 2010 m. parengė ir 2011 m. 
pradėjo vykdyti Visuotinės dotacijos projektą „Lietuvių mu-
zikinė kultūra migracijų kontekstuose: tautinio tapatumo ir 
muzikinės raiškos sąveika (1870–1990)“, kurį finansuoja ES 
socialinis fondas.

El. p. dandan@balticum-tv.lt
Straipsnis įteiktas 2012 05 21

Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė (g. 1962), muzikologijos 
daktarė (1993), habilituota daktarė (2009), docentė (1998), 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos 
katedros vedėja (nuo 2001), Muzikologijos instituto Etnomu-
zikologijos skyriaus vyriausioji mokslinė bendradarbė (2010). 
Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM), Tarptautinės 
tradicinės muzikos tarybos (ICTM), Vokalinės polifonijos 
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tyrimų centro Tbilisyje narė, nuolatinė Vokalinės polifonijos 
tyrėjų simpoziumų dalyvė, dalyvauja Europos daugiabalsės 
muzikos tyrimų centro (EMM) veikloje. Skaitė mokslinių 
pranešimų ir publikavo darbų Lietuvoje, Austrijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Estijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, 
Sardinijoje, Vokietijoje ir kt. Išleido monografijas „Sutarti-
nių atlikimo tradicijos“ (2000) ir „Lithuanian Polyphonic 
Songs. Sutartinės“ (2002), sutartinių pradžiamokslį „Kokių 
giedosim, kokių sutarysim?“ (2004), sudarė ir parengė 11 
muzikinio folkloro kompaktinių plokštelių ir vaizdadiskių. 
Folkloro atlikėja, vadovauja sutartinių giedotojų grupei „Trys 
keturiose“ (nuo 1986), folkloro ansamblio „Visi“ narė (nuo 
1986), užsiima aktyvia sutartinių sklaida Lietuvos ir užsienio 
folkloro, taip pat šiuolaikinės muzikos festivaliuose. Už reikš-
mingą mokslinę ir visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje 
kartu su Evaldu Vyčinu 2002 m. apdovanota Valstybine Jono 
Basanavičiaus premija. 

Moksliniai interesai: Europos tradicinė polifonija; sutarti-
nės ir kitos lietuvių daugiabalsiškumo rūšys; folkloro atlikimo 
ypatumai; folkloras vaikų muzikinio ugdymo sistemoje; mi-
tologija; pasaulėžiūra; (etno)lingvistika; šiuolaikinės folkloro 
interpretacijos formos ir kt.

El. p. daivavy@lmta.lt
Straipsnis įteiktas 2012 05 15

Tamara Vainauskienė, humanitarinių mokslų daktarė 
(1993), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo 
katedros docentė. 1983 m. baigė Lietuvos valstybinę konser-
vatoriją (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Paskelbė 
mokslo straipsnių, recenzijų, skaitė pranešimų mokslinėse 
konferencijose, parengė metodinių darbų, tarp jų „Dainavimo 
pagrindų formavimas“ (2004), mokslinės monografijos „Lie-
tuvos muzikos istorija. Nepriklausomybės metai, 1918–1940“ 
(2009) bendraautorė.

Pagrindinės tyrimų sritys: dainavimo meno edukologija 
(istorija, teorija, metodika); muzikos interpretacijos teorija 
ir praktika.

Tel. +37061188904
El. p. tamaravainauskiene@takas.lt
Straipsnis įteiktas 2012 04 02
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Rytis Ambrazevičius (b. 1961), PhD in Humanities 
(2005), Prof. at the Kaunas University of Technology and 
Assoc. Prof. at the Lithuanian Academy of Music and Thea-
tre. A member of the European Seminar in Ethnomusicology 
(ESEM), the European Society for the Cognitive Sciences of 
Music (ESCOM), and the Advisory Board of the Journal of 
Interdisciplinary Music Studies ( JIMS). He graduated from 
Vilnius University (1984; physics) and has won scholarships 
to study and research in Sweden (1995, 2001) and Norway 
(1997). Ambrazevičius is the author of the books Notation 
and Transcription of Ethnic Music (1997), and Psychological 
Aspects of Musical Scales (2008). He has published a number of 
research articles (over 50), made presentations at conferences 
(over 70) in Lithuania and abroad. Also he gave lectures and 
courses in Finland, Norway, Poland, Italy, Estonia and Latvia. 
Research interests include branches of ethnomusicology, 
musical acoustics and psychology of music: traditional sing-
ing (Lithuanian and other traditions; performance, stylistics, 
perception, transcription, transmission); cognitive psychol-
ogy of music; speech acoustics; mathematical methods in 
musicology. Leader of folklore group Intakas, and a member 
of folkrock group Atalyja.

rytisam@delfi.lt
http://www.personalas.ktu.lt/~rytambr/
Delivered: 2012 02 10

PhD Doctor Habil. Of Musicology (2008), Professor 
Gražina Daunoravičienė has been teaching at the Lithu-
anian Academy of Music and Theatre since 1979; the head of 
the Departament of Music Theory (1998–2003). She held a 
numerous scientific scholarships and grants to study and do 
research at the Moscow Tchaikovsky Conservatoire (Russia), 
at Salzburg Mozarteum (Austria). She was awarded a scholar-
ship from the ministry of Culture and Education of Saxon 
lands and DAAD grand (Germany), and has been invited to 
Oxford University (UK). She presented reports and published 
scientific articles in Lithuania, Latvia, Poland, Germany, 
Russia, Great Britain, Belgium, Italy, Switzerland, Slovenia, 
Yugoslavia, Finland, United States etc. Under her initiative a 
series of monographs dedicated to the most outstanding Lithu-
anian composers (O. Balakauskas, F. Bajoras, B. Kutavičius) 
was started. Daunoravičienė edited monographs Feliksas 
Bajoras: Viskas yra muzika (Everything is Music, 2002) and 
Algirdas Jonas Ambrazas: muzikos tradicijos ir dabartis (Mu-
sical Traditions and the Present, 2007). She is also a founder 
and compiler of the collection of scientific articles Lietuvos 
muzikologija (Lithuanian Musicology; 13 volumes have already 
been published). Now she is preparing (compiler and author) 
the study guide Muzikos kalba (The Language of Music) con-
sisting of five books, the first two of which were published in 
2003 and 2006. She is a member of the Research Council of 
Lithuania, a representative of the Committee of Humanities 
and Social Sciences, as well a member of the Lithuanian Radio 

About the authors
and Television Council. Areas of research interests include 
the problematiques of musical genres, musical forms, models 
of historical techniques of composition, microtonal music, 
national composers’ schools, and 20th-century composition 
trends in Lithuanian music.

daunora@gmail.com
Delivered: 2012 05 21

Antanas Kairys (b. 1982), PhD in Social Sciences, lecturer 
at Vilnius University. Areas of research interests include the 
perspective of time, research of personality features, psychology 
of media. He has published the research articles, participates 
in the conferences in Lithuania and abroad.

Tel. +37052687255
antanas.kairys@fsf.vu.lt
Delivered: 2012 06 28

Laura Kaščiukaitė (b. 1987) graduated from the Kaunas 
Juozas Naujalis Music Gymnasium in 2006. In 2006–2010, 
she studied musicology at the Lithuanian Academy of Music 
and Theatre, where she received an MA in Music Theory and 
Criticism in 2012. As a musicologist she participated in the 
International Conference in Riga, Latvia (2008), published 
her thesis for Bachelor’s degree in Lithuanian Musicology 
(2010); several of her critical reviews have been published in 
Lithuanian periodical magazines. The research area in which 
she is interested is the theory of inter-textuality and minimal-
ism in Lithuanian contemporary music. She was a volunteer at 
number of musical projects and festivals, such as The Process 
IP Musical Network and the Druskomanija festival.

laurute.mail@gmail.com
Delivered: 2012 05 21

Ivan Kuzminsky (b. 1983) was born in Berdychiv (Zhyto-
myr region). He has a BA from the Zhytomyr Music College, 
postgraduate studies of the Department of Early Music of the 
National Music Academy of Ukraine (Kyiv). His supervisor 
is Prof. Habil. Dr. Nina Herasymova-Persydska.

Tel. + 380976435114 
Terra_Cosaccorum@ukr.net 

Dr Eva Mantzourani studied musicology at the Aris-
totle University of Thessaloniki, where she was awarded a 
BMus(Hons); Goldsmiths College – University of London, 
gaining two MMus qualifications, one in Music Theory and 
Analysis, and another (with distinction) in Historical Musicol-
ogy; and King’s College – University of London, where she was 
awarded her PhD. She is a Reader in Musicology at Canterbury 
Christ Church University, England. Her research interests 
are wide ranging and cover both music analysis and historical 
musicology. She has given numerous papers at conferences 
in Britain, Austria, Germany, Greece, Ireland and Italy, and 
she has published work on theoretical issues relating both to 
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the music of Nikos Skalkottas and music analysis. Her mono-
graph The Life and Twelve-Note Music of Nikos Skalkottas was 
published by Ashgate in 2011. At Canterbury Christ Church 
University she has organised four international conferences, 
in conjunction with the Sounds New Contemporary Music 
Festival. 

eva.mantzourani@canterbury.ac.uk
Delivered: 2011 09 15

Albertas Navickas (b. 1986) has studied composition 
at the Lithuanian Academy of Music and Theatre, Paris 
Conservatoire (CNSMDP) as well as biochemistry at the 
Vilnius University; currently continuing his studies in music 
anthropology PhD in EHESS, Paris.

info@albertasnavickas.lt
Delivered: 2012 06 29

Michał Ł. Niżyński (b. 1983 m.), conductor, composer, art 
licenciate (LMTA 2011), in Poland has a PhD in Art (2012); 
was born in Warsaw where he studied at the G. Bacewicz and J. 
Elsner music schools, received grants. He first received his MA 
in Conducting from the Faculty of Composition, Conducting 
and Theory of Music (Prof. T. Bugaj’s conducting class) at the 
F. Chopin Music Academy in Warsaw in 2007 (now F. Chopin 
University of Music). Later he continued studies at the Lithu-
anian Academy of Music and Theatre under Prof. J. Domarkas  
(2007–2009 studies for an MA, in 2009–2011 post-graduate 
course in art). He studied composition under Prof. S. Czarnecki, 
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