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Živilė
Puidokaitienė

Festivalio sumany-
tojo ir meno vadovo 
profesoriaus Robertas 
Beinario vadovauja-
mas Lietuvos nacio-
nalinės filharmonijos 
kamerinis ansamblis 
„Musica humana“ ir 
Varėnos J. Čiurliony-
tės menų mokyklos 
mokytojai bei moki-
niai paruošė ir atliko 
bendrą koncertinę pro-
gramą, kurioje skam-
bėjo baroko ir šiuo-
laikinių užsienio ir 
lietuvių kompozitorių 
kūriniai. Lietuvos na-
cionalinės filharmoni-
jos kamerinio ansam-
blio „Musica humana“ 
kūrybinis kelias prasi-
dėjo 1974 metais. Jo koncertai buvo 
vieni pirmųjų senosios muzikos au-
tentiškos interpretacijos atgaivinimo 
Lietuvoje ženklų. Didelį impulsą ko-
lektyvui davė meno vadovo A. Viz-
girdos studijos Paryžiaus nacionali-
nėje konservatorijoje. Daugelį metų 
ansambliui vadovavo prof. Algirdas 
Vizgirda, o nuo 2018 m. gruodžio 
mėnesio jį pakeitė prof. Robertas 
Beinaris.

Senosios Varėnos Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčioje vykusiame kon-
certe kūrinius atliko Varėnos J. Čiur-
lionytės menų mokyklos mokiniai: 
Urtė Akulavičiūtė (fleita, sopranas), 
Justė Marija Stramkauskaitė (smui-
kas), Gabrielė Šukaitytė (smuikas), 
absolventas Rokas Volungevičius 
(tenoras), Aistis Tamulevičius (akor-
deonas), jaunių choras „Varėnė“. 
Mokinius paruošė mokytojai: Alber-
tas Tiškus, Aušra Liutkutė Povilai-
tienė, Romualda Pridotkienė, Renata 
Bakulienė, Ilona Zalanskienė, kon-
certmeisteriai Laima Petruškevičie-
nė, Aldona Jakavonienė, Elvyra Sin-
kevičienė, Darius Bachovas. Kūrinį 
atliko Eišiškių muzikos mokyklos 
mokytojos R. Pridotkienės mokinė 
Živilė Kulpovič.

Menų mokyklos l.e.p. direktorė 
Renata Bakulienė išreiškė viltį, kad 

Muzika po bažnyčios skliautais
Praėjusį sekmadienį Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko 

„Varėnos krašto muzikos festivalio su Palaimintuoju Teofiliumi – 2019“ antra-
sis koncertas - Dzūkų atžalynas“, kuriame savo koncertinę programą ir mu-
zikos garsus dovanojo ne tik Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis 

ansamblis „Musica humana“, bet ir Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų moky-
klos mokiniai

šis festivalis taps tęstiniu mūsų kraš-
te ir menų mokykloje.

Klebonas Pranciškus Čivilis vi-
siems dalyviams įteikė padėkas, at-
minimo ženklus ir taip pat vylėsi, jog 
festivalis taps tęstiniu projektu.

P. Čivilis teigė, kad visko buvo 
po šiuo bažnyčios skliautu, bet to-
kio įspūdingo renginio dar nebuvo: 
„Toks festivalis yra pirmas, bet jei 
Dievulis duos laimės ir visiems svei-
katos, dar daug gražių metų, tai šią 
tradiciją laikysime ir stengsimės ją 
plėtoti“.

Padėka įteikta ir medžio skulpto-
riui, drožėjui bei pedagogui, dailės 

studijos „Kadagys“ vadovui Algir-
dui Juškevičiui už jaunųjų skulpto-
rių globą. Tautodailininkas atviravo, 
jog visada labai smagu būti Senojo-
je Varėnoje pas gerbiamą kleboną 
Pranciškų, nes čia menas, tikėjimas 
ir muzika randa tokį galingą postūmį 
į priekį.

Trečioji festivalio dalis vyks bir-
želio 30 d. 11 val. Akmens Nukry-
žiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Čia visų 
lauks koncertas „Svajos“, solistai: 
Brigita Beinarytė (fleita), Robertas 
Beinaris (obojus), Gabrielė Beina-
rytė (arfa), Ramunė Grakauskaitė 
(smuikas).

Birželio 20 d. Dzūkijos naci-
onalinio parko „Šalcinio“ gale-
rijoje buvo atidaryta Algimanto 
Kazlausko darbų paroda TIK ĖJI-
MAS. Į atidarymą suplaukė žmo-
nės iš Vilniaus, Alytaus, Veisiejų 
ir Druskininkų, iš kažkur atsirado 
pora latvių. 

Parodos kvietime parašyta, ko-
kie darbai laukia žiūrovų: skulptū-
ra, keramika, koliažai ir objektai, 
bet visa ta darbų, medžiagų ir jų 
apdorojimo, atlikimo technikos 
ir būdų įvairovė liudija tik viena: 
autoriaus meilę gyvenimui, kuri 
gimsta TIK ĖJIMU, kad visi mes, 

Nauja paroda
Algimanto Kazlausko TIK.ĖJIMAS „Šalcinio“ 

galerijoje

kiekvienas iš mūsų dar galime iš-
trūkti iš prakeiktos „Matricos“, per 
„Sąžinės vartus“ ir „Nubučiuotą 
kryžių“ į „Esmę“, „Atleisti“, „My-
lėti“, viliantis kad kažkur yra tas 
išsvajotas mūsų „Laimės kibutis“, 
o gal tas laimės kibutis ir yra Tavo 
gyvenimas. Laimė gyventi, „My-
lėti“ šiandien ir „Mylėti rytoj“. 
Visą tai reikia ir verta pamatyti 
„Šalcinio“ galerijoje Vilniaus g. 3. 
Merkinė. Paroda lankytojų lauks 
iki rugsėjo vidurio.

dnP inf.

Prof. Jonas GriGas

Iš viso Žemėje išgauto aukso 
mažiausiai 600 tonų atsirado dvejų 
neutroninių žvaigždžių susidūrimo 
metu.

Mokslininkai seniai suprato, kad 
sunkiuosius (ir ne tik juos) ele-
mentus visatoje sukuria galingi 
kosminiai sprogimai. Kai kurie iš 
šių elementų yra radioaktyvūs ir 
jie palaipsniui suyra. Šie elemen-
tai yra tarsi kosminiai laikrodžiai, 
nešantys informaciją apie savo pri-
gimtį. Mokslininkai suprato, kad 
tokie laikrodžiai rodo į neutroninių 
žvaigždžių susidūrimą už 1 000 
šviesmečių. Šis įvykis atsakingas 
už susidarymą mažiausiai 0,3 proc. 
Žemės sunkiųjų elementų, įskaitant 
auksą, uraną, platiną, jodą ir kitus. 
Iš viso Žemėje iškasto aukso bent 
600 tonų yra iš neutroninių žvaigž-
džių susidūrimo prieš 4,6 milijardų 
metų.

Neutroninės žvaigždės yra miru-
sios žvaigždės, suirusios dėl gravi-
tacinės traukos. Jų svoris didesnis 
už saulės, bet matmenys yra miesto 
dydžio. Jos sudarytos beveik tik iš 
neutronų.

Pirmąjį neutroninių žvaigždžių 
susidūrimą praeito amžiaus šešta-
jame dešimtmetyje pastebėjo JAV 
kariniai žemės palydovai „Vela“, 
skirti sekti sovietų atominius sprog-
dinimus. Jie užfiksavo kosmose ga-
lingus gama spindulių pliūpsnius, 
kurie vėliau paaiškėjo esą sukelti 
neutroninių žvaigždžių susidūrimų.

2017 metais JAV „LIGO“ ir Eu-
ropos „Virgo“ erdvėlaivių detekto-
riai aptiko neutroninių žvaigždžių 
susidūrimų sukeltas gravitacines 
bangas ir patvirtino, kad kosmose 

Iš kur žemėje atsirado 
auksas?

neutroninės žvaigždės susiduria 
neretai. Jie paskleidžia į erdvę sun-
kiųjų elementų debesis. Prieš susi-
darant saulės sistemai iš neutroninių 
žvaigždžių susidūrimo paskleisto 
dulkių debesies planetose nusėdo 
auksas, platina, uranas ir kiti sunkie-
ji elementai, kuriuos dabar randame 
Žemėje. Kitus Žemės elementus į 
erdvę paskleidė kitų sprogstančių 
žvaigždžių debesys. Mes taip pat 
esame sudaryti iš šių elementų, to-
dėl esame žvaigždžių vaikai.

Iš neutroninių žvaigždžių kilę 
elementai svarbūs mūsų gyvenimui. 
Tai vertingi metalai, kaip auksas 
ir platina, ypač elektronikai reika-
lingi elementai. Jodas yra esminis 
gyvybei. Uranas svarbus atominių 
reaktorių ir bombų gamybai. Jeigu 
neutroninės žvaigždės būtų susidūrę 
rečiau arba Žemė būtų kitoje Paukš-
čių Tako galaktikos vietoje, neutro-
ninių žvaigždžių pasėtų sunkiųjų 
elementų Žemėje gal ir neturėtume.

Kaip kosminiai įvykiai įtakoja 
mūsų aplinką Žemėje, plačiau rašo 
žurnalas „Scientific American“ 
(2019 m. gegužė).


