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Įėjimas laisvas 

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba  

 

 

2020 metais sukanka 10 metų, kai UNESCO komiteto sesijoje, vykusioje Nairobyje, Kenijoje, lietuvių liaudies 

sutartinės buvo įtrauktos į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo apsaugos sąrašą. Šis sutapimas 

- Afrika ir sutartinės (!) paskatino sukurti programą, kurioje derėtų archajiška, bet visuomet aktuali sutartinių apeiginė 

dvasia bei provokuojanti, užburianti Afrikos būgnų energija.  

Teatralizuotame koncerte „Sutrinko trinko“ „Liepaičių“ Merginų choras atliks Vitalijaus Neugasimovo specialiai 

šiam projektui aranžuotas sutartines, klausytojus naviguos Pijaus Čeikausko gyvai kuriamos vaizdo projekcijos, o 

visus suvienys motyvuojanti ir gyvybinga būgnų galia! 

Koncerto rengėjai - Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“. Jos kolektyvas, Merginų choras (vadovė Jolita 

Vaitkevičienė, mokytojos Edita Jaraminienė, Nina Timofejeva), atlikęs įdomias ir įsimenančias programas su 

daugeliu Lietuvos orkestrų ir dirigentų, ieško naujų chorinės muzikos atlikimo formų. Viena įspūdingiausių patirčių 

- Liepkalnio vandens saugykloje skambėjęs J. Pranulytės audio vizualinis kūrinys „Vandenys“. Jolita Vaitkevičienė 

domisi chorinio dainavimo ir judesio sinteze, keliolika metų bendradarbiauja su režisiere Egle Storpirštiene. Šis 

kūrybinis tandemas padėjo „Liepaičių“ merginoms pelnyti nugalėtojo vardą Lietuvos televizijos chorų konkursuose 

„Lietuvos balsai“ (2009, 2014). 

Egzotiškieji koncerto dalyviai - perkusijos grupė „Afrikos būgnai“. Jų vadovas Gediminas Mačiulskis, palikęs 

profesionalaus perkusininko kelią simfoniniame orkestre, besigilinantis į Vakarų Afrikos būgnų muziką, šokius, 

kultūrą, tapo neabejotinu Afrikos būgnų „guru“ Lietuvoje. Kolektyvas jau eilę metų sėkmingai užsiima edukacine, 

interaktyvia veikla, rengia išskirtinius koncertus ir skleidžia afrikietišką dvasią uždegančiuose pasirodymuose. 

Pijaus Čeikausko, koncerto „Sutrinko trinko“ vaizdo projekcijų kūrėjo, užsiėmimų ir kaupiamos patirties laukas 

platus - animacija, instaliacijos, scenografija ir vizualizacijos. Jaunojo menininko, Vilniaus dailės akademijos 

magistranto, laimėjusio Meno ir mokslo laboratorijos rengtą konkursą (2019), darbas „Menas ir mokslas“ puošia 

Vokiečių g. 13 Vilniuje esančio pastato sieną. Netikėtu ir originaliu tikrovės matymo rakursu stebina trumpo metro 

filmai „Šventoji rutina“ ir „ Kilniaširdis medis“. 

Sutartines chorui aranžavo Vitalij Neugasimov - pianistas, improvizatorius, kompozitorius, populiarios a cappella 

grupės „Quorum“ įkūrėjas, žinomas įvairių koncertinių programų, aranžuočių autorius, kurių išskirtinis bruožas - 

originalūs ir taiklūs skirtingų epochų, žanrų, tautų muzikos persiliejimai. 

Būgnų gaudimu, protėvių giesmėmis pasitikime pavasarišką, viltingą Lietuvos laisvės dieną! 

 

 

Merginų choro vadovė Jolita Vaitkevičienė 


