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Pratarmė

Šis leidinys – tai mokslinių straipsnių rinktinė, sudaryta pranešimų, pristatytų 16-ojoje tarptautinėje muzikos 
teorijos konferencijoje „Muzikos komponavimo principai: XX a. antroji pusė – XXI a. pradžia“, pagrindu. Kon-
ferencija vyko 2016 m. lapkričio 9–11 d. Vilniuje. Ją surengė Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos 
kompozitorių sąjunga. Konferencijoje savo mokslines idėjas pristatė beveik dvi dešimtys muzikologų ir kompo-
zitorių iš įvairių šalių – Lenkijos, Graikijos, Austrijos, Izraelio, Serbijos, Rumunijos ir Lietuvos. 

Moksliniai straipsniai sugrupuoti į tris potemes.
I potemė – „Evoliuciniai, teoriniai ir metodologiniai komponavimo principų aspektai“. Pranešimų spekt-

ras labai įvairus. Tyrinėdama antrojo muzikos avangardo prigimtį, Justyna Humięcka-Jakubowska pirmiausia 
iškelia jo multimodalumą. Šiame evoliucijos tarpsnyje kompozitoriams ypač svarbu manifestuoti savo kūrinio 
multidimensiškumą ir orginalumą. Milošo Zatkaliko nuomone, skirtingi teleologinio muzikos proceso tipai 
(kulminacija, sugrįžimas, pusiausvyra) yra taikomi tiek tonaliuose, tiek netonaliuose kūriniuose. Muzikologas 
susitelkia ties  elizijos subalansavimo principu (šuolis–užpildymas) ir jį holistiškai plėtoja. Aistė Vaitkevičiūtė 
išskirtines sensorines tembrinės aktualizacijos prezumpcijas šiuolaikinėje muzikoje atskleidžia pasitelkdama 
materializmo, sensualizmo, perceptualizacijos konceptus. Marius Baranauskas tyrinėja pastarųjų dešimtmečių 
simfoninio struktūravimo pokyčius ir diferencijuoja keletą jų tipų. Magdalena Stochniol muzikos naratyvumui 
analizuoti pasitelkia lingvistikos ir kognityvinės psichologijos kategorijas (girdėjimo pojūtis, mentalinė repre-
zentacija, skambesio forma, archetipas). Analitinės metodikos efektyvumą autorė iliustruoja S. Gubaidulinos 
muzikos pavyzdžiais. Zita Bružaitė, išskirdama keletą kūrybinių preferencijų (turinio, žanro, kompozicijos), 
mėgina nusakyti universalų metodologinį principą, aktualų ir šiuolaikiniams kompozitoriams. 

II potemė – „Estetiniai, meniniai ir kūrybiniai nacionalinės muzikos komponavimo aspektai“. Čia nuo-
dugniau tyrinėjamos nacionalinės ir regioninės šiuolaikinės muzikos raiškos galimybės. Rimanto Janeliausko 
nuomone, binarinis (opozicinis) komponavimo principas, glūdintis lietuvių etnomuzikoje, galėtų būti dabartinio 
lietuviškumo muzikoje šaltiniu. Šio principo aktualizavimui, autoriaus nuomone, turėtų būti pasitelktos klausos 
intuicijos (atpažįstančioji, dinaminė, toniškumo, sonantiškumo). Anat Viks atskleidžia, kaip postmodernistinės 
estetikos įtaka išryškėja B. Olivero muzikoje jungiant turtingą žydų folklorą su arabų melodijomis bei vakarų 
muzikos menu. Kompozitorės naudojamos charakterinės priemonės (ornamentika, heterofonija, improvizacija) 
įgyja šiuolaikinį skambesį. Agnieszka Nowok tyrinėja J. M. Sánchez-Verdú intertekstualiai jungiamus arabiškų 
ir vakarietiškų kultūrų muzikinius elementus, taip pat naujas prasmes, kurias šie įgyja kompozitoriaus kūriniuose. 
Paulina Nalivaikaitė transtekstualiu žvilgsniu lygina skirtingų nacionalinių mokyklų (lietuvių, serbų) kompozitorių 
interpretuojamus muzikos objektus (baroko muziką, W. A. Mozarto kūrinius). Manos Panayiotakis etnomoda-
linius elementus sieja su spektrinėmis harmonijomis, o jos generuojamos naudojant algoritmus, kurių atrankai 
pasitelkiama intui cija. Šie principai iliustruojami autoriaus kūriniais. Antanas Kučinskas siekia reprezentuoti 
ir interpretuoti Lietuvoje girdimus garsinius peizažus (angl. soundscape) ir sutelkti juos į atitinkamus girdimų 
peizažų žemėlapius (angl. soundmap).

III potemė – „Kūrybiniai šiuolaikinių kompozitorių principai“. Pranešimų spektras atveria gana margą 
komponavimo principų paieškų lauką. Katarzyna Bartos aptaria kompozicijas, inspiruotas gamtos. Jos požiūriu, 
panašios inspiracijos prilygsta komponavimo principams (skambesio spalva, modusų palindromai ir kt.). Šis 
teiginys iliustruojamas G. Pstrokońskos-Nawratil kūriniais. James Willams nagrinėja kūrybinio bendradarbia-
vimo (kolaboravimo) fenomeną, kai kompozitoriai nutolsta nuo pirminių kūrybinių nuostatų ir kūrinio versijų. 
Martin Vishnick tyrinėja išplėstines klasikinės gitaros technikas, kurios ypač aktualios atliekant kompozicijas, 
nutolusias nuo tradiciškai natomis rašomos muzikos. Małgorzata Kaniowska, komentuodama R. ir A. Gabryśų 
kompozicijas, aptaria kontroversišką dirigento ir kompozitoriaus santykį interpretuojant šiuolaikinę muziką. 
Anna Stachura-Bogusławska atskleidžia avangardo reiškinių, komponavimo idėjų ir techninių sprendimų įvairovę 
XX a. 7-ojo–8-ojo dešimtmečių Aukštutinės Silezijos kompozitorių (E. Bogusławskio, W. Skwiruto, E. Maleko) 
kūryboje. Maciej Kabza nagrinėja roko muzikos įtaką kompozitoriaus L. Andriesseno kūrybai tembrų, modusų, 
faktūrų ir ostinatinių formų atžvilgiais. 

Tikimės, kad 16-osios muzikos teorijos konferencijos straipsnių rinktinė sulauks skaitytojų dėmesio ir bus 
įdomi kiek vienam besidominčiajam šiuolaikine muzika. Redaktorių kolegija tikisi skaitytojų dėmesio tiek čia, 
Lietuvoje, tiek užsienyje. Būsime dėkingi už visas pastabas ir atsiliepimus apie leidinį. Organizatorių vardu dė-
kojame visiems rėmėjams ir rengėjams.
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