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LAIMA APANAVIČIENĖ

Svečiai, 2016 m. lapkričio 5 d. atvykę į Lietuvių
Fondo metinį po kylį Pasaulio lietuvių centre, bus ma-
loniai nustebinti – akustinę koncertinę programą
,,Muzikiniai tiltai” atliks jungtinės jėgos – žinoma Či-
kagos dainininkė sopranas Nida Grigalavičiūtė ir vie-
nas ryškiausių Lietuvos padangės vokalo žvaigždžių
Jeronimas Milius. Jiems pritars trys neeilinio talen-
to muzikantai iš Lie tuvos: gitaristai Audrius Piragis,
To mas Varnagiris ir pianistas Paulius Zdanavičius.
Šių atlikėjų kūryba leng vai prisibeldžia tiek į jaunų,
tiek ir į brandaus amžiaus žmonių  širdis. Koncerto
programoje – gražiausios visų laikų pop ir akustinio
roko ba ladės, romantiškas, švelnus skambe sys ir ži-
nomi klasikiniai kūriniai. Kalbi name pianistą Pau-
lių Zdanavičių. 

– Augant muzikų šeimoje, tikriausiai kito pasirinkimo
ir ne buvo – „privalėjote” tapti muziku?

– Žodis ,,privalėti” gal čia netiktų. Gal ir genai su-
veikė, o taip pat tėvai, kurie anksti pastebėjo mano
muzikinius gabumus, todėl nukreipė tinkama link-
me. Kadangi mama bu vo muzikos pedagogė, o tėvu-
kas – mu zikantas, tai daug muzikuodavome kartu. Jei
būtų man pačiam nepatikę, nelabai būtų ir privertę.
Nemėgstu kažko daryti per prievartą ir šiandien.

– Sakoma, kad jau būdamas 5-rių improvizuodavote,
7-rių sugrojote džiazo festivalyje girdėtą regtaimą (forte-
pijoninės pramoginės neimprovizacinės muzikos stilius).  Kuo
mažametį sužavėjo džia zas? Ir gal posakis, jog 45-eri džia-
zui – tik jaunystė, neteisingas?

– Ko tik nepadarai žmogus, būda mas 5-rių! (juo-
kiasi). Negaliu  pasa kyti, kad tuo metu mane sužavėjo
džiazas, nes, ko gero, dar nelabai su pratau, kas tai
yra. Tai turbūt buvo tiesiog muzika, kuri  patiko. Ir
tą regtaimą sugrojau tik todėl, kad pamačiau ben-
draamžį grojantį. Pagalvojau, kodėl nesugrojus ir
man? Jei būtų jis grojęs ne džiazą, o kitą muziką ir
gerai tą daręs, ko gero iš pavydo būčiau bet ką su-
grojęs (juokiasi). 

Šiaip, manau, jog džiazui, kaip ir kiekvienai rim-
tesnei muzikai, reikia subręsti.

– Besimokant M. K. Čiurlionio menu gimnazijoje taip
pat sugebėdavote džiazuoti. Kaip Jums tai pavykdavo, juk
tais laikais džiazas buvo ,,uždraustas vaisius”?

– Nesu aš jau toks senas (juokia si). Mano lai-
kais  džiazas nebuvo kategoriškai draudžiamas, tik
gal jo bu vo nedaug, kaip dabar. Gal polinkį padžiazuoti
lėmė mano genai ir ab soliuti klausa? Ji leisdavo leng-
vai ,,pasigauti” kažkokią melodiją ir improvizuoti.

Ką esu pasiekęs – tai nuolatinio darbo vaisius

– Ar esate iš tų žmonių, ku riems viskas sekasi?
– Anaiptol. Viską, ką esu pasie kęs – tai nuolati-

nio darbo vaisius. Daug kam atrodo, kad, jei turi kaž-
 kokį gabumą, tai visi keliai atviri. Deja, reikia įdė-
ti labai daug darbo, tą daryti nuolatos, kad pasiektum
nori mą rezultatą. Talentas ar gabumai gali išgarsinti
nebent vaiką.

– Ar į sceną einate nešdamasis talismaną? Kaip su-
sikaupiate prieš koncertą?

– Nesu prietaringas, todėl talismano neturiu ir
pašalinių daiktų į sceną nesinešu. Prieš koncertą
sten giuosi pabūti vienas, surikiuoti min tis. Būtinai
turiu pereiti mintyse visą koncerto programą, dar
kartą įsitikinti, ar nebus kokių ,,kabliukų”. Į tai žiū-
riu profesionaliai.

– Jūsų darbų paletė – spalvinga. Kaip viską spėjate?
– Taip, darbų pakanka, kartais tenka labai suk-

tis, vos spėju, tačiau padeda įgimtas gebėjimas dar-
bus atlikti labai greitai. Be to man padeda ir šeima.

Pianistas Paulius Zdanavičius.
http://www.trakaijazz.lt nuotrauka

– Su įvairiomis džiazo grupė mis koncertavo daugely-
je Europos šalių. Ar skiriasi skirtingų šalių klausytojas?

– Skiriasi, jei lygintume su Lie tuvos klausytojais.
Užsieny je   žmo nės laisvesni, šilčiau priima, aud-
ringiau reaguoja į pavykusią improvizaciją.

– Jums duota daug: atlikėjas, pianistas, pedagogas,
kompozitorius. Kokia veiklos sritis Jums at neša didžiausią
pasitenkinimą?

– Na, darbas ne visuomet būna vien tik pasi-
tenkinimas, kartais jis būna tiesiog darbas. Patinka
kurti, patinka improvizuoti ir būti ant sce nos – tai
lyg kažkoks adrenalinas. Gal pedagoginė veikla  dau-
giau iš pareigos, nes reikia juk kažkam perduoti nau-
dingą patirtį.

– Kaip reaguojate į kritiką?
– Kaip ir dauguma normalių žmo nių – nesma-

giai. Tiesa, dar priklauso, kas tą kritiką išsako ir kaip
tą padaro. Visuomet atsirenku ir priimu kompeten-
tingą kritiką.

– Taip jau yra, kad kai kitiems šventė, Jums pats dar-
bymetis. O kas Jums yra šventė?

– Per tuos muzikavimo metus tapau profesionalu,
todėl švenčių ne sureikšminu, nes dažniausiai tenka
dirbti ne tik savaitgaliais bet ir per pačias šventes.
Man šventė yra pa būti su savo šeima, artimųjų
rate.

– Gyvenate pašėlusiu tempu. Ar dėl to nenukenčia ar-
timieji?

– Ne daugiau, nei kitų sričių specialistų šeimos.
Kadangi darbas daugiausiai kūrybinis, tai nemažai
laiko praleidžiu namuose kurdamas, todėl šeima
mane ,,mato”. Nebent koks ilgesnis koncertinis tu-
ras, bet jis juk nesitęsia metus. Be to šeima taip pat
žino su kuo ,,gyvena”, todėl supranta ir stengiasi pa-
dėti.

– Ar galima  Lietuvoje duoną valgyti tik iš muzikos?
– Visų pirma, turi būti įdomus publikai, kažkuo

išsiskirti. Kitas da lykas, norint gyventi Lietuvoje iš
mu zikos, turi labai daug dirbti. Tiesiog – daug.

– Ko Pauliui Zdanavičiui trūksta šiuo metu?
– Tikriausiai tikro fortepijono namuose. O iš tie-

sų, net nežinau: tu riu mėgstamą darbą, turiu my-
linčią šeimą bei aplinkinius, turim kur gy venti, tu-
rim svajonių, tad kaip ir vis ko šiandien užtenka. Kas
bus ateity – matysim.

– Dėkoju už pokalbį ir iki susitikimo.

ryno R. Misevičiaus prizu – Lietuvos
krepšinio rinktinės fanų marškinė-
liais „Mes už Lietuvą’’. Varžyboms
teisėjavo Čikagos lietuvių krepšinio ly-
gos teisėjai Žydrūnas Širvinskas ir
Evaldas Monstavičius.

Apdovanojimų iškilmių, vykusių
Lietuvos ambasadoje Washing tone
metu, ambasadorius Rolandas Kriš-
čiūnas, dar kartą pasidžiaugęs Lietu-
vos ir JAV diplomatinių santykių at-
kūrimo 25-osiomis metinėmis, pabrė-
žė neįkainojamą lietuvių išeivijos in-
dėlį kovojant dėl nepriklausomos Lie-
tuvos atkūrimo, pagalbą bei rūpestį at-
kuriant valstybę, stiprinant lietuvybės
puoselėjimą už Atlanto, kuriant užjū-
rio lietuvių sporto klubus, ypatingą dė-
mesį skiriant krepšiniui. Ambasado-
rius taip pat įteikė užsienio reikalų mi-
nistro padėkos raštą ŠALFASS Centro
valdybos pirmininkui, ilgamečiam
„Ambasadoriaus taurės’’ krepšinio
turnyro organizavimo entuziastui ir
pagalbininkui Laurynui R. Misevi-
čiui, taip pat padėkojo šios sąjungos at-
stovui Baltimorėje ir Washingtone
Visvydui Matuliui. Varžybų dalyviai ir
svečiai vaišinosi lietuviškomis vaišė-
mis ir alumi. „Ambasadoriaus tau-
rės’’ laimėtojai, Lietuvos ambasado-
rius, ŠALFASS pirmininkas bei Balys

Brazauskas pasirašė ant dviejų krep-
šinio kamuolių, vienas kurių atiteks
Joniškyje esančiam Krepšinio muzie-
jui. 13-asis „Ambasadoriaus taurės’’
turnyras buvo surengtas URM šiam
renginiui skirtų lėšų, Kūno kultūros ir
sporto departamento prie LR vyriau-
sybės paramos ŠALFASS specialiems
projektams bei rėmėjų –  Lietuvos gar-
bės konsulės Wisconsino valstijoje Les-
lie Liautaud, JAV Lietuvių Bendruo-
menės Krašto valdybos ir Washingto-
no apylinkės – dėka. 

Lietuvos ambasados JAV ir Meksikoje
bei ŠALFASS informacija Loreta Timukienė prie Lituanistikos tyrimų ir studijų centro paruoštos parodos stendų.

Dar viena LR ambasados rinktinės (už kurią žaidė ir ŠALFASS pirmininkas – dešinėje) varžovė – LA ,,Banga”.


