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Kronika. 2018

Leidiniai

Mokslo Monografijos, studijos, Šaltiniai
rūta stanevičiūtė, danutė Petrauskaitė, Vita gruodytė. Nailono uždanga. i tomas. Šaltasis karas, 

tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika. 356 p. isBn 978-609-8071-45-0
Nailono uždanga. ii tomas. Lietuvių muzikų užsienio korespondencija 1945–1990. sudarė ir parengė 

rūta stanevičiūtė, danutė Petrauskaitė, Vita gruodytė. 664 p. isBn 978-609-8071-46-7 
krzysztof droba. Susitikimai su Lietuva. sudarė ir parengė rūta stanevičiūtė. 270 p. isBn 978-609-

8071-44-3 
Liber continens. faksimilinis leidinys. Parengė jonas Vilimas. 136+332 p. isMn 979-0-706210-88-9
daiva račiūnaitė-Vyčinienė. Sutartinių audos. 600 p. isBn 978-609-8071-47-4

Moksliniai žurnalai
Lietuvos muzikologija. XiX. issn 1392-9313
Ars et praxis. Vi. issn 2351-4744
Principles of music composing: links between audiation and composing. XViii. issn 2351-5155

natos 
arvydas Malcys. Sniegynų hiacintas. fortepijoninis kvartetas. isMn 979-0-706210-87-2
Lietuvių kompozitorių kūriniai birbynei ir fortepijonui. sud. kęstutis lipeika. isMn 979-0-706210-86-5

kiti leidiniai
arūnas Šlaustas. Nepažeidžiamas lengvumas. Cd

Konferencijos 

Mokslinė konferencija „garsas ir vaizdas mene: estetinės tendencijos ir socialiniai iššūkiai“ (2018 m. 
vasario 27 d.)

respublikinė muzikos ir meno mokyklų moksleivių konferencija „Modernios lietuvos šimtmetis: mu-
zikos istorija ir jos herojai“, skirta lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018 m. kovo 3 d.)

jaunųjų muzikologų konferencija-konkursas „naujų muzikos tyrimų žvalgytuvės“ (2018 m. kovo 13 d.)
42-oji lMta metinė konferencija „rytdienos meno šiandiena“ (2018 m. balandžio 25 d.)
jaunųjų etnomuzikologų mokslinė-praktinė konferencija „tradicijos samprata šiandien“ (2018 m. ba-

landžio 26 d.)
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jaunųjų dailės, muzikos ir teatro istorikų konferencija „atkurtai lietuvos valstybei – 100. dailės, mu-
zikos ir teatro raidos akcentai“ (2018 m. gegužės 4 d.)

iii tarptautinis muzikos atlikimo meninių tyrimų festivalis-konferencija „doctors in Performance“ 
(diP) (2018 m. rugsėjo 4–6 d.)

46-oji tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija „kultūros pokyčiai ir muzikos kritikos diskursas“ 
(2018 m. spalio 23–26 d.)

18-oji tarptautinė kompozitorių ir muzikologų konferencija „Muzikos komponavimo principai: nuo 
audijavimo link komponavimo“ (2018 m. lapkričio 13–15 d.)

konferencija „Muzika ir teatras: sąveikos, skirtys, tarpininkavimai“, skirta muzikos istorikei, habil. dr. 
jūratei trilupaitienei (2018 m. lapkričio 20 d.)

Meno doktorantūros projektai 

olga lapina. „improvizacija kaip kūrybinė strategija spektaklio kūrimo procese“. teatras ir kinas 
(W400). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas doc. oskaras koršunovas, tiriamosios dalies 
vadovė doc. dr. ramunė Balevičiūtė-liugienė. Meno projektas gintas lMta 2018 m. birželio 
4 ir 5 d.

rūta Vosyliūtė. „fiksuoto ir nefiksuoto muzikinio teksto santykis italų baroko vokalinėje muzikoje: 
teo rija ir atlikimo praktika“. Muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovė prof. si-
gutė stonytė, tiriamosios dalies vadovė prof. habil. dr. gražina daunoravičienė. Meno projektas 
gintas lMta 2018 m. birželio 5 ir 6 d.

Vytautas giedraitis. „Prancūzų klarneto mokyklos recepcija ir įtaka šiuolaikinei pučiamųjų instrumen-
tų kultūrai lietuvoje“. Muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. algirdas 
Budrys, tiriamosios dalies vadovė prof. dr. rūta stanevičiūtė-kelmickienė. Meno projektas gin-
tas lMta 2018 m. birželio 25 ir 26 d.

sigitas Mickis. „kūrybingumo fenomeno projekcija muzikinėje kompozicijoje“. Muzika (P03). Meno 
projekto kūrybinės dalies vadovas prof. Vaclovas augustinas, tiriamosios dalies vadovė prof. habil. 
dr. gražina daunoravičienė. Meno projektas gintas lMta 2018 m. gruodžio 12 ir 13 d.

giedrė Beinoriūtė. „Vaikų vaizdavimas kine: režisūrinis aspektas“. kinas (P05). Meno projekto kūry-
binės dalies vadovas prof. audrius stonys, tiriamosios dalies vadovė prof. dr. aušra Martišiūtė-
linartienė. Meno projektas gintas lMta 2018 m. gruodžio 4 ir 5 d.

Brigita Bublytė. „Balso tembro transformacijos: etninių tradicijų praktikos poveikis šiuolaikiniam at-
likėjui“. teatras (P04). Meno projekto kūrybinės dalies vadovė prof. nelė klimienė-savičenko, 
tiriamosios dalies vadovė doc. dr. ramunė Balevičiūtė-liugienė. Meno projektas gintas lMta 
2018 m. gruodžio 5 ir 6 d.

linas Balandis. „Choras katalikų bažnyčios liturgijoje“. Muzika (P03). Meno projekto kūrybinės da-
lies vadovas prof. Povilas gylys, tiriamosios dalies vadovė doc. dr. danutė kalavinskaitė. Meno 
projektas gintas lMta 2018 m. gruodžio 13 ir 14 d.
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Bakalauro, magistro darbai

Muzikos teorija ir kritika
Bakalauro darbai
ieva gelžinytė. „interaktyvumo teorijos adaptacija bei raiška justės janulytės monochrominėse kom-

pozicijose“ (darbo vadovė doc. dr. rima Povilionienė). 
skaistė gorobecaitė. „integruotojo miuziklo ištakos lietuvoje: g. kuprevičiaus „ugnies medžioklė su 

varovais“ (darbo vadovė prof. dr. rūta gaidamavičiūtė).
laura svirskaitė. „trigarsio fenomenas ir kintanti jo raiška XX–XXi a. kompozicijose“ (darbo vadovė 

lekt. eglė gudžinskaitė). 

Magistro darbai
agnė janušaitė. „Makrointervalinės sistemos šiuolaikinėje muzikos kompozicijoje“ (darbo vadovė prof. 

habil. dr. gražina daunoravičienė).
gražina Montvidaitė. „noa festivalis šiuolaikinės operos kontekste: operų-spektaklių intermedialu-

mas“ (darbo vadovė doc. dr. rima Povilionienė).
jurgita Valčikaitė. „tautiškumo aspektai lietuvių kompozitorių bažnytinėje muzikoje: XiX–XX a. san-

kirta“ (darbo vadovė doc. dr. Vytautė Markeliūnienė).

Muzikinis folkloras
Bakalauro darbai 
Milda andrijauskaitė. „Peterburgo armonikos: šiaurės rytų aukštaičių muzikavimo tradicijos“ (darbo 

vadovas doc. evaldas Vyčinas).
teresė andrijauskaitė. „Mandolina tradicinėje lietuvių muzikoje“ (darbo vadovas doc. evaldas Vyčinas).
greta andriuškaitė. „dainininkės Valerijos Mizinienės kūrybinis portretas: žemaitiškos tapatybės 

raiška“ (darbo vadovė prof. habil. dr. daiva Vyčinienė).
Vera Venckūnaitė-Čepulienė. „dieveniškių krašto dainavimo tradicijos kaita: XX a. antroji pusė – 

XXi a. pirmoji pusė“ (darbo vadovė prof. habil. dr. daiva Vyčinienė).

Magistro darbai
jurga roličienė. „Paukščių medžioklė lietuvoje: muzikinis aspektas“ (darbo vadovai doc. dr. rimantas 

astrauskas, doc. dr. gaila kirdienė).
rūta kotryna Vyšniauskienė. „Rasos šventė šiandien: etnomuzikologinis aspektas“ (darbo vadovai prof. 

habil. dr. daiva Vyčinienė, doc. dr. rimantas astrauskas).

teatrologija ir kinotyra
Magistro darbai
lina Matulaitytė. „Planimetrinis kadras ir jo percepcija“ (darbo vadovė prof. dr. rasa Vasinauskaitė).
gabrielė stasiūnė. „Vaizdinis naratyvas kine: nuo i. Bergmano iki Š. Barto“ (darbo vadovė prof. dr. 

rasa Vasinauskaitė).
deimantė Petrutytė. „kino kalbos įrankis moterų rankose. Montažas“ (darbo vadovė doc. dr. lina 

kaminskaitė-jančorienė).
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apdovanojimai 

lietuvos kompozitorių sąjungos garbės apdovanojimas skirtas prof. dr. rūtai stanevičiūtei už 
prarastomis laikytų jeronimo kačinsko trio nr. 1 ketvirtatonių sistema (1933) natų suradimą 
Čekijos archyvuose ir šio kūrinio premjeros inicijavimą.

onos narbutienės premija skirta dr. eirimui Veličkai už inovatyvią ir atvirą pedagogiką bei 
autentiškumo ir metodikos dermę monografijoje Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio 
ugdymo sistemoje (išleido lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Bronio savukyno premija už publicistinius kūrinius skirta doc. dr. Vytautei Markeliūnienei.

Parengė zita Abramavičiūtė-Mučinienė
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