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Apie autorius

iRena alPeRytė – socialinių mokslų daktarė, kultūros ir meno tyrėja, lietuvos muzikos akademi-
jos Meno vadybos skyriaus, teatro ir kino fakulteto docentė, taip pat Vilniaus dailės akademijos 
UneSco kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros docentė. 1980 m. baigė Vilniaus 31-ąją 
vidurinę mokyklą, Vilniaus justino Vienožinskio dailės mokyklą, 1982 m. – Vilniaus konservato-
riją (baigė su pagyrimu), 1987 m. – Maskvos valstybinį kultūros institutą (Rusija; įgijo kultūrinės 
veiklos vadybos specialisto su dramos specialisto specializacija kvalifikaciją), 1991 m. Vilniaus uni-
versiteto Žurnalistikos institute baigė vienerių metų žurnalistikos kursą. 1998 m. baigė niujor-
ko universiteto studijas ( jaV; įgijo viešojo administravimo vadybos magistro laipsnį) ir tų pačių 
metų vasarą atliko stažuotes lietuvos Respublikos generaliniame konsulate niujorke ( jaV) ir 
jeilio universiteto „Menų ir idėjų festivalio“ ( jaV) veikloje. 2001 m. baigė dijono universiteto 
(Prancūzija) specializuotas kultūros ir meno institucijų valdymo studijas ir gavo magistro laips-
nį. 2003–2009 m. studijavo Vilniaus gedimino technikos universitete, Verslo vadybos fakulteto 
tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedroje (doktorantūros studijos), apgynė daktaro disertaciją 

„tarptautinio bendradarbiavimo kultūros sektoriuje vadyba“ ir įgijo socialinių mokslų daktaro laips-
nį. 2004 m. ji stažavosi Bragança politechnikos institute (Portugalija). Pagal stažuočių programą 
2013 m. dalyvavo „erasmus“ mainuose ir aplankė Varviko universiteto kultūros politikos studijų 
centrą ( jungtinė karalystė). laimėjusi Fulbrighto stipendiją, 2016–2017 m. atliko menų lyderystės 
tyrimus Sirakūzų universitete ( jaV).
irena.alperyte@lmta.lt

linaS BalandiS 2007–2013 m. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (lMta) studijavo cho-
ro dirigavimą (prof. V. Miškinis), 2013–2014 m. – muzikos pedagogiką (laipsnio nesuteikiančios 
studijos). nuo 2014 m. yra lMta meno doktorantas (doc. dr. d. kalavinskaitė, prof. P. gylys). 
2007–2016 m. tobulinosi B. Makalo (dainavimas, lenkija), e. ortnerio (dirigavimas, austrija), 
M. a. carpio (muzikos interpretavimas, Filipinai), M. tranchant’o (dirigavimas, Prancūzija), 
g. grüno (muzikos interpretavimas, Vokietija), g. Venislovo (muzikos interpretavimas, lietuva), 
V. augustino (muzikos interpretavimas, lietuva), e. Wesbergo (muzikos interpretavimas, lietu-
va), t. caplino (muzikos interpretavimas, norvegija) ir kitų lektorių vestuose kursuose. 2009 ir 
2015 metais už aktyvią kūrybinę veiklą apdovanotas lietuvos Respublikos Prezidentės padėkomis. 
2016 m. dalyvavo lMta mokslinėje konferencijoje (pranešimo tema „choras katalikų Bažnyčio-
je: samprata, repertuaras, atlikimo pobūdis“). Šiuo metu l. Balandis yra generolo jono Žemaičio 
karo akademijos vyrų choro „kariūnas“ meno vadovas, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 
chormeisteris. tyrimų sritys: choro samprata, repertuaras, atlikimo pobūdis katalikų Bažnyčios 
apeigose, lietuvių chorvedžių religinė kūryba.
linas.balandis@stud.lmta.lt
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laiMa BUdzinaUSkienė 1995 m. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė muzikologi-
jos bakalauro, 1996 m. – muzikologijos magistro studijas (darbų vadovė doc. dr. jūratė gustai-
tė). 2000 m. apgynė humanitarinių mokslų srities (menotyra, muzikologija) daktaro disertaciją 

„ XViii a. pabaigos – XiX a. lietuvos bažnytinės kapelos. Veikla ir repertuaras“ (darbo vadovė 
dr. j. trilupaitienė). 1996−2002 m. – nacionalinės M. k. čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytoja, 
nuo 2002 m. – lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja, nuo 2010 m. – lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos lektorė, nuo 2012 m. – Muzikos istorijos katedros vedėja, docentė. 
l. Budzinauskienė yra parašiusi per 20 mokslo straipsnių, skaitė pranešimus lietuvos ir tarptau-
tinėse konferencijose, 2007−2012 m. – žurnalo Menotyra muzikologijai skirto numerio sudarytoja, 
nuo 2013 m. – žurnalo Ars et praxis atsakingoji redaktorė ir sudarytoja. nuo 2012 m. – lietuvos 
kompozitorių sąjungos narė. l. Budzinauskienės mokslinių tyrimų objektas – XViii−XiX a. lie-
tuvos muzikos istorija, muzikiniai rankraščiai, personalijos, bažnytinių kapelų veikla ir repertuaras.
laima.budzinauskiene@lmta.lt

gRaŽina daUnoRaVičienė su pagyrimu baigė lietuvos valstybinę konservatoriją. daktaro di-
sertaciją rengė Maskvos P. čaikovskio konservatorijoje (vadovas prof. habil. dr. j. n. cholopovas), 
o apgynė 1990 m. Vilniuje. 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą. 1996 m. gavo Saksonijos krašto 
kultūros ir švietimo ministerijos stipendiją moksliniam darbui Vokietijoje. Profesorė, habilituota 
daktarė 2002 m. laimėjo Oxford Colleges Hospitality scheme stipendiją moksliniams tyrimams jung-
tinėje karalystėje. 2007 m. gavo daad (Deutscher Akademischer Austauschdienst) stipendiją moks-
liniams tyrimams tęsti leipcigo universitete. Skaitė panešimus ir publikavo straipsnius lietuvoje, 
latvijoje, Vokietijoje, Rusijoje, gruzijoje, Ukrainoje, didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, 
Slovėnijoje, jugoslavijoje, kinijoje, italijoje, Suomijoje, jaV ir kt. Parengė ir išleido monografiją 
Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas (2016) ir tris kolektyvines monografijas: Feliksas 
Bajoras: viskas yra muzika (2002), Algirdas Jonas Ambrazas: muzikos tradicijos ir dabartis (2007) bei 
M. K. Čiurlionis: jo laikas ir mūsų laikas (2013). Įsteigė žurnalą Lietuvos muzikologija, sudarė ir išlei-
do 17 jo tomų; žurnalas rengiamas remiantis aukščiausiais mokslinių publikacijų standartais. Šiuo 
metu toliau rengia penkiatomį studijų vadovą Muzikos kalba; du tomai išleisti 2003 ir 2006 metais. 
2008–2013 m. g. daunoravičienė buvo lietuvos mokslo tarybos HSM komiteto narė. 
grazina.daunoraviciene@lmta.lt, daunora@gmail.com

VytaUtaS giedRaitiS – lietuvių klarnetininkas, kauno j. naujalio muzikos gimnazijos absolven-
tas (V. Žemaičio kl.). 2007–2008 m. mokėsi Paryžiuje (prof. M. arrignono kl.), stažavosi danijos 
karališkojoje konservatorijoje (prof. j. jenseno kl.), šiuo metu yra lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos meno doktorantas (prof. a. Budrio kl., prof. dr. R. Stanevičiūtė-kelmickienė). Penkiolikos 
tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas (iV tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų 
konkursas „jūrmala 2008“, 38-asis tarptautinis kamerinės muzikos konkursas Šveicarijoje „lyceum 
club international de Suisse“, i tarptautinio j. Pakalnio konkurso antrosios premijos laureatas). 
2012 m. laimėjo „yamaha“ fondo stipendiją. kaip solistas koncertuoja su žymiausiais lietuvos 
kolektyvais – nacionaliniu (lnSo), lietuvos valstybiniu, lMta simfoniniu orkestrais. Su jaunųjų 
lietuvos atlikėjų trio „claviola“ aktyviai dalyvauja konkursuose, festivaliuose, įvairiose europos 
šalyse atlieka lietuvių kompozitorių kūrinius. Šiuo metu vykdomų meno tyrimų tema – „Prancūzų 
klarneto mokyklos recepcija ir įtaka šiuolaikinei pučiamųjų instrumentų kultūrai lietuvoje“.
vytautas.giedraitis@lmta.lt
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PaUlė gUdinaitė – pianistė, koncertmeisterė. Baigė kauno j. gruodžio konservatoriją (2007) bei 
lietuvos muzikos ir teatro akademiją; pastarojoje 2011 m. įgijo atlikimo meno bakalauro, 2013 m. – 
magistro laipsnius (prof. P. geniušo fortepijono ir prof. i. armonienės koncertmeisterio klasės). 
2012 m. pagal „erasmus“ mainų programą studijavo F. Mendelssohno-Bartholdy aukštojoje mu-
zikos ir teatro mokykloje leipcige (Vokietija), prof. Ph. Moll Lied klasėje. Šiuo metu tęsia studijas 
lMta meno doktorantūroje, prof. i. armonienės koncertmeisterio klasėje. 2011 m. pelnė geriau-
sios koncertmeisterės diplomą tarptautiniame kamerinio dainavimo konkurse „Beatričė“, 2012 m. 
tapo i vietos laureate respublikiniame koncertmeisterių konkurse Vilniuje. aktyviai koncertuoja 
lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo šiuose festivaliuose: „Vasara su M. k. čiurlioniu“ (druskininkai, 
2011), „Thomo Manno festivalis“ (nida, 2012), „Pažaislio muzikos festivalis“ (2015), „Užutrakio 
vakarai“ (2015). Meninių tyrimų sritis: literatūrinio soneto adaptacija XX–XXi a. kamerinėje voka-
linėje muzikoje, žodžio ir muzikos sąveika, kultūrinis vertimas, atlikimų studijos. 
paulegood@gmail.com

eglė jUciŪtė 2007 m. įstojo į lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prof. V. gelgoto fleitos klasę. 
2011 m. įgijo bakalauro laipsnį, 2012 m. – mokytojo profesinę kvalifikaciją lMta pedagogikos 
krypties laipsnio nesuteikiančių studijų programoje, 2013 m. baigė magistrantūros studijas. Šiuo 
metu studijuoja lMta doktorantūroje, 2013–2014 m. mokėsi prof. a. Vizgirdos klasėje, nuo 
2014 m. rudens – doc. ilzės Urbanės fleitos klasėje; meno doktorantūros tiriamajam darbui va-
dovauja doc. dr. l. Budzinauskienė. nuo 2010 m. groja lietuvos kariuomenės orkestre, 2016 m. 
pradėjo dirbti fleitos mokytoja lietuvos vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre. Šiuo metu vykdomų 
meno tyrimų tema – „XViii–XXi a. fleitos vibrato: kontekstai ir interpretacijos“.
eglejuciute@yahoo.com

danUtė kalaVinSkaitė – muzikologė ir bažnyčios vargonininkė, menotyros mokslų daktarė, lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros docentė. Mokslinio domėjimosi sritys: 
Felikso Bajoro kūryba, bažnytinė muzika, šiuolaikinė lietuvių kompozitorių religinė kūryba, muzikos 
padėtis katalikų Bažnyčios liturgijoje, religinių apeigų ir meno santykių raida. Šiomis temomis skaitė 
pranešimų mokslinėse konferencijose, paskelbė straipsnių. jos daktaro disertacijos tema „Musicae sacrae  
samprata katalikų Bažnyčios XX–XXi a. pradžios dokumentuose ir šiuolaikinė lietuvių muzika“.
danute.kalavinskaite@lmta.lt

MantaUtaS katinaS baigė Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą (mokytojai pianistai natalija 
kosenko ir juozas Rimtenis Šimulynas) bei lietuvos muzikos ir teatro akademiją (pianistės gra-
žina Ručytė-landsbergienė ir Veronika Vitaitė). Studijas tęsė karališkojoje muzikos akademijoje 
londone, kurioje įgijo magistro laipsnį. čia studijavo pas žymią pianistę ir pedagogę Sulamitą 
aronovsky, kurios patirtis jam yra reikšminga iki šiol. atlikėjas taip pat stažavosi pas Vladimirą 
krainevą. Šiuo metu M. katinas yra lMta meno doktorantas. 2010 m. atlikėjas laimėjo pirmąją 
vietą ir Philomuses asociacijos apdovanojimą tarptautiniame Ile de France pianistų konkurse. jis 
kviečiamas koncertuoti Prancūzijoje, Šveicarijoje, didžiojoje Britanijoje, Baltijos šalyse ir airijo-
je. Su lietuvos kameriniu, Vilniaus Šv. kristoforo ir lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestrais 
atliko j. S. Bacho, j. Haydno, W. a. Mozarto, F. liszto ir S. Rachmaninovo koncertus. Pianistas 
bendradarbiavo su dirigentais Sauliumi Sondeckiu, josefu Wallnigu, donatu katkumi ir kt.
mantautas.katinas@gmail.com
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iVan kUzMinSkyi – muzikologas (istorinė muzikologija), tęsia podoktorantūros studijas Ukrai-
nos nacionalinėje P. čaikovskio muzikos akademijoje (kijevas). jo vadovė – prof. habil. dr. nina 
gerasimova-Persidskaja. tyrimo objektas – XVi–XViii a. Ukrainos muzikos istorija, išskirtinis 
dėmesys skiriamas partesiniam giedojimui, instrumentinei muzikai, muzikos teorijos traktatams.  
kuzminskio tyrimų akiratyje – ir Ukrainos bei Baltarusijos religinės ir pasaulietinės muzikos ryšiai 
su kitomis muzikos kultūromis (abiejų tautų Respublikos, Rusijos ir kt.). Muzikologo darbai nuo 
2009 m. publikuoti Ukrainoje ir lietuvoje (Lietuvos muzikologija, 2012). 

Rita MačiliŪnaitė-dočkUVienė – kompozitorė, šiuolaikinės muzikos atlikėja. 2010 m. įgi-
jo magistro laipsnį lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2012 m. – pedagogo kvalifikaciją, šiuo 
metu tęsia doktorantūros studijas (darbo tema „Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdra-
miniame teatre“). kompozitorė stažavosi Vokietijoje, didžiojoje Britanijoje, olandijoje, lenkijo-
je ir latvijoje, pagal mainų programą studijavo Hagos karališkojoje konservatorijoje. Menininkė 
yra sukūrusi daugybę tarpdisciplininių projektų, performansų, per 40 akustinių ir elektroakustinių 
kompozicijų, 5 operas; parašė muziką 30-čiai teatro ir šokio spektaklių, 8 eksperimentiniams fil-
mams. nuo 2014 m. dirba muzikos padalinio vedėja lietuvos rusų dramos teatre. 2014 m. Mači-
liūnaitei buvo paskirta lietuvos mokslo tarybos stipendija už akademinius doktoranto pasiekimus, 
tais pačiais metais apdovanota auksiniu scenos kryžiumi už spektaklių „59’online“, „W(o)men“, 

„eugenijus oneginas“ muziką, 2015 m. kartu su kūrybine grupe pelnė antrą auksinį scenos kryžių 
už spektaklį „Smėlio žmogus“.
r.maciliunaite@gmail.com

VygintaS oRloVaS – Vilniaus dailės akademijos lektorius ir meno doktorantas. jo kūrybinės prak-
tikos tyrimų objektas – vertimas ir transformacijos procesai tarp skirtingų medijų ir raiškų, o pa-
grindinis dėmesys yra skiriamas vaizdo ir garso ryšiams. nuo 2009 m. aktyviai dalyvauja parodose 
ir meno festivaliuose lietuvoje ir užsienyje (Švedijoje, latvijoje, norvegijoje ir jaV). Moksliniuose 
tyrimuose, panašiai kaip ir kūrybinėje praktikoje, remdamasis meninio tyrimo principais, orlovas 
nagrinėja tiek įvairias garso ir vaizdo jungtis, tiek patį transformacijos procesą tarp skirtingų me-
dijų. nuo 2014 m. skaito pranešimus meno, meno filosofijos ir muzikos temoms skirtose konfe-
rencijose.
vygintas.orlovas@vda.lt

HelMUtaS ŠaBaSeVičiUS 1989 m. baigė Vilniaus dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės aka-
demija), 1993 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją, nuo 
1997 m. dirba lietuvos kultūros tyrimų instituto Muzikos ir teatro istorijos skyriuje. tyrimų sritys: 
lietuvos teatro, dailės, scenografijos, choreografijos istorija, XiX a. vaizdų kultūra, teatro ir dailės 
ryšiai. Šiomis temomis paskelbė mokslinių ir populiariųjų straipsnių lietuvos ir užsienio spaudoje, 
skaitė pranešimus konferencijose. dėsto Vilniaus dailės, lietuvos teatro ir muzikos akademijose, 
yra meno kultūros žurnalo Krantai vyriausiasis redaktorius.
helmutass@gmail.com
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ViRginija UngURaitytė-leVickienė – pianistė, tarptautinių konkursų laureatė. 2005 m. 
baigė kauno j. gruodžio konservatoriją (dėst. S. Bielionytės kl.). 2009 m. įgijo bakalauro laipsnį 
lietuvos muzikos ir teatro akademijos kauno fakultete. 2007 m. pagal „erasmus“ mainų progra-
mą stažavosi Štutgarto aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija, prof. H. P. Stenzl kl.). Magistro 
studijas tęsė Vytauto didžiojo universiteto Muzikos akademijoje (prof. R. Rikterės kl.). 2011 m. 
įgijo atlikimo meno ir pedagogikos magistro laipsnius. Šiuo metu yra lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos doktorantė (mokslo darbo vadovė doc. dr. a. Versekėnaitė, meno darbo vadovas prof. 
z. ibelgauptas). Pianistė aktyviai koncertuoja solo ir kartu su kitais jaunosios kartos muzikais. dir-
ba pedagoginį darbą kauno j. naujalio gimnazijoje. 
virgungu@gmail.com

aUdRa VeRSekėnaitė – humanitarinių mokslų daktarė (2006), lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos docentė, Muzikos teorijos katedros vedėja (nuo 2008), Šiaurės ir Baltijos šalių muzikos 
teorijos tinklo organizacinės tarybos narė (nuo 2010). lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mu-
zikos teorijos katedroje dėsto nuo 2004 metų. Stažavosi Helsinkio universitete (2003), dalyvavo 
tarptautinėse konferencijose (lietuvoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, latvijoje, estijoje, 
didžiojoje Britanijoje), paskelbė mokslinių straipsnių lietuvoje ir užsienyje. Mokslinių interesų 
sritys: XX–XXi a. muzikos formos, kompozicinių technikų, intertekstualumo aspektai. 
audra.versekenaite@lmta.lt

RŪta VoSyliŪtė – barokinės muzikos dainininkė. dešimt metų mokėsi nacionalinėje M. k. čiur-
lionio menų gimnazijoje ir įgijo chorinio dirigavimo specialybę. dainavimo specialybės bakalau-
ro studijas (2005–2009) baigė lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. S. Stonytė). italijoje, 
a. Pedrollo Vičenzos konservatorijoje (2009–2011), baigė specializuotas barokinio dainavimo ma-
gistro studijas (prof. P. Vaccari, prof. g. Banditelli). Šiuo metu (nuo 2014) yra meno doktorantūros 
studentė (prof. S. Stonytė, prof. habil. dr. g. daunoravičienė). Barokinio dainavimo meistrišku-
mo kursuose tobulinosi su P. lucciarini (Pesaras, 2010), Sara Mingardo (neapolis, 2010), Paulu 
agnew (Veimaras, 2013). ji yra senosios muzikos tarptautinių konkursų laimėtoja: „Fatima terzo“ 
(Vičenza, 2011) – pirmoji vieta, „Francesco Provenzale“ (neapolis, 2009) – antroji vieta. aktyviai 
dalyvauja įvairiuose koncertuose ir senosios muzikos festivaliuose lietuvoje ir europoje. kaip so-
listė koncertuoja su „Baroko operos teatru“, ansambliais „chiaroscuro“, „canto Fiorito“, taip pat 
yra bendradarbiavusi su „la Venexiana“, „Sonatori de la gioiosa Marca“, „cantar lontano“, „de 
labyrintho“ ir „Rosso Porpora“.
ruta.vosyliute@stud.lmta.lt 


