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savaitæ ar metus.
Mokykloje kiekvienas randa
savo vietà – jeigu nemëgsti groti solo, ásijungi á ansamblá, ávairius projektus, atitinkanèius poreikius ir galimybes. Labai daug
padëjo mokiniø tëvai, Mokyklos taryba, kurios pirmininkas
Egidijus Mensevièius. Aèiû
jiems, ypaè tokio bendradarbiavimo reikëjo mokantis nuotoliniu bûdu.
Yra sakoma, kad jeigu ne kunigaikðèio Mykolo Oginskio parama, mes nebûtume turëjæ Mikalojaus Konstantino Èiurlionio… Dþiugu, kad mûsø jaunieji
talentai visada sulaukdavo paramos ið Alytaus miesto verslininkø, visuomenininkø. Iðskirtiná dëmesá savo buvusiai mokyklai rodo operos primadona Justina Gringytë – ji ákûrë savo
vardo labdaros ir paramos fondà, paskyrë mokiniams kasmetines stipendijas, rûpinasi jaunø
talentø puoselëjimu, padeda á
Alytø pakviesti garsiausius Lietuvos atlikëjus.
Visuomeniniai Zonta, Rotary,
Alytaus Dzûkijos LIONS klubai,
„Oranþinis choras“, „De Þavu“
choras, UAB „Vita Baltic International“ ir asmeniðkai Vladislavas Gunevièius, Antanas Andrulionis, Èeslovas Daugëla, Semionas Bondarevas, Marytë Karpavièiûtë-Bagdanavièienë –
aèiû Jums uþ ásigytus brangius
muzikos instrumentus, vaikø galimybes iðvykti á uþsiená, sukurtà mokiniø stipendijø fondà.
Ðiandien mokykla ðvytinti, atnaujinta, miesto vadovø ir administracijos rûpestis profesionaliàja kultûra jauèiamas nuolat, o
atëjus energingai ir reikliai vadovei Gabrielei Dambauskaitei,
gal mokykla suskambës savo
verþlumu, muzikinis kaleidoskopas suksis naujomis spalvomis – juk jaunimas mato kitaip?
– Ypatinga Jûsø veiklos mozaikos dalis – muzikos terapija?
– Alytaus sveikatos sistemos
prieþiûros ir globos bei slaugos
ástaigose jau 2005 metais pradëjau ágyvendinti muzikos terapijos sveikatinimo programas. Kadangi esu dviejø nevyriausybiniø organizacijø „Senoji muzika“ ir „Etnomuzikos terapijos
asociacijos“ vadovë, inicijavau
tarptautinius muzikos terapijos
projektus, kuriø metu á Alytø pakvieèiau garsius muzikos terapeutus ir medikus, taikanèius
muzikos terapijà – doc. dr. Alfredà Lohningerá (Austrija), prof.
dr. Gerhardà Tucekà (Austrija),
dr. Izabelà Lunjansky (Ispanija)
ir kt.
Drauge su ðiais mokslininkais
pradëjome bendradarbiavimà su
Alytaus S. Kudirkos ligoninës
Reabilitacijos skyriaus personalu, Alytaus medicininës reabilitacijos ir sporto centru. Suradome bendraminèiø muzikos mokytojø ir teikëme ligoniams bei
neágaliesiems muzikos terapijos
sveikatinimo paslaugas. Èia labai didelá ðvieèiamàjá darbà atliko ir mums pagelbëjo daktarë
Adelë Dimðienë, ligoninës direktorius Artûras Vasiliauskas, tuometinis Medicininës reabilitaci-

jos ir sporto centro direktorius
doc. dr. Juozas Jakutis.
2008–2014 metais, finansuojant Alytaus miesto savivaldybei,
vykdëme projektà „Gydanèios
muzikos gijos“. Ðio projekto metu su grupe muzikos mokytojø
pagal medikø rekomendacijas
vykdëme muzikos terapijos sveikatinimo paslaugas Alytaus
miesto poliklinikoje, Alytaus S.
Kudirkos ligoninëje, lankëme
namuose negalinèius judëti po
insulto ligonius ir taikëme muzikos terapijos metodus.
Nuolat esu kvieèiama skaityti praneðimus Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninëje vykstanèiose konferencijose, seminaruose, pavyzdþiui, praktinë-mokslinë konferencija „Paliatyvioji medicina – alternatyva eutanazijai“ (2011); praktinë-mokslinë
konferencija „Optimistinë-etinë
pasaulëþiûra ir paliatyvi pagalba“ (2012). Nuo 2017-øjø iki dabar (su pertraukomis dël pandemijos) muzikos terapijos paslaugos Alytaus neágaliesiems ar ligoniams teikiamos visuomeniniais, savanoriðkais pagrindais.
Muzikos terapijos veiklà plëtoju ir akademiniu lygmeniu –
dëstau jungtinëje Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos terapijos magistrantûros programoje, vadovauju muzikos terapijos tyrimams, magistrantams. Savo akademinëje veikloje sutikau nuostabiø þmoniø, mokslininkø, kurie skleidë dvasios ðilumà ir proto ðviesà, su kuriais visà gyvenimà dalijomës idëjomis, drauge
atlikome tyrimus, vedëme seminarus.
Negaliu nepaminëti kai kuriø
ið jø: prof. dr. Gerhardas Tucekas (Austrija), kiekvienà kartà atvykdamas á Alytø, sako „atrodo,
kad gráþèiau á savo namus“. Jis
atveþë á Alytø savo kolegas muzikos terapeutus, konsultavo ligoninëje medikus, vedë paskaitas Muzikos mokyklos mokytojams, drauge su juo iðleidome
knygà „Kai kurie kultûriniai muzikos terapijos aspektai“.
Dr. Ioannis Makris (Graikija),
baigë Sorbonos universitetà, apsigynë daktaro disertacijà prancûzø kalba, iðleido knygas apie
muzikos terapijà, savo gimtajame kaime netoli Atënø pastatë
baþnytëlæ. Ten skamba varpas ir
ið Alytaus… Dabar jis pasirinko
specialiøjø ugdymosi poreikiø
vaikø mokyklos mokytojo darbà
maþame Graikijos miestelyje.

Su mokslininkëmis ið Libano ir Indijos. Kremsas, Austrija (2014).
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Su tarptautine muzikos terapeutø komanda Medicininës reabilitacijos ir
sporto centre. Centre – prof. dr. Gerhardas Tucekas.
Atskirà istorijà galima bûtø papasakoti apie Ronnie Gardinerá,
amerikieèiø kilmës perkusininkà ir muzikos terapeutà, sukûrusá savo metodà (RGM), padedantá atkurti po smegenø insulto paþeistà kalbà ir raumenø darbà. Ðiuo metu jis gyvena Ðvedijoje, yra apdovanotas Ðvedijos
vyriausybës uþ nuopelnus muzikos terapijos srityje. Rengiant
bûsimuosius muzikos mokytojus
Lietuvos edukologijos universitete pavyko pasikviesti ðá unikalø muzikos terapeutà, kurio
paskaitose studentai ir dëstytojai susipaþino su daugybe bûdø,
praktiniø pratimø, padedanèiø
koordinuoti kalbos, judesio ir
màstymo procesus pasitelkus
muzikà.
Su ðiais ir daugybe kitø pasaulio mokslininkø susitinku
ávairiose pasaulio vietose, tarptautinëse konferencijoje, muzikos terapijos kongresuose. Èia
skaitau mokslinius praneðimus,
kuriuos grindþiu moksliniais tyrimais, atliktais Lietuvoje, taikant
lietuviðkà muzikà, etnokultûrà.
Ákvëpimo semiuosiu ið þmoniø,
tradicijø, etninës muzikos. Ðtai
Paryþiuje, Amerikos universitete,
skaièiau praneðimà „Terapinë etninio meno reikðmë: kas yra bendro tarp Lietuvos ir Turkijos?“.
Susidomëjusiø buvo tiek daug,
kad nebuvo kur atsisësti, kelias
dienas prieð mano praneðimà universiteto koridoriuose sulaukdavau klausimø: „Tai kas gi bendro tarp tø, tokiø skirtingø ðaliø“? Nevarginsiu skaitytojo
moksliniais iðvedþiojimais, ir atsakymas paprastas – þmogaus
prigimtis ir jos sàlygojama kultûrinë aplinka yra ta bendrystë.
Kai kada tas tarpkultûrinës
bendrystës pojûtis áneða ir nuostabos. 2011 metais Pietø Korëjoje, Seule, Sookmyung moterø
universitete vykusiame Pasaulio
muzikos terapijos kongrese po
mano praneðimo, kuriame buvo
demonstruojama, kaip nesudëtinga lietuviø liaudies daina, pritaikius tam tikras muzikos terapijos technikas, veikia suþaloto
jaunuolio kalbà, iðsirikiavo eilë
Japonijos muzikos terapeutø,
praðanèiøjø uþraðyti ðios dainos
melodijà… Þinoma, uþraðiau, bet
kalbëjome ir apie tai, kad reikia
surasti atitikmená savo tautos
kultûroje, muzikoje, dainoje.
– Kas Jums apskritai yra

MOKYTOJO LAIMË?
– Mano rankose mokinës, turinèios klausos sutrikimà, laiðkas, raðytas prieð dvideðimt metø: „Jeigu ðiandien að ðypsausi
ir tikiu, kad yra nuostabus muzikos pasaulis, aèiû Jums. Tai Jûs
man nutiesëte tiltus á nepaþástamà, pilnà virpesiø muzikos ðalá.
Jûsø þodis mane iðmokë suprasti, kas að ir kokia, davë pradþià
dideliam ëjimui per didelæ þemæ“…
Tai ir yra mokytojo darbo prasmë, laimë.
Savo metodiniuose leidiniuose, straipsniuose daug kartø analizavau ávairias mokytojo darbo
aktualijas. Jau 2004 metais iðkëliau mokytojo padëjëjo poreikio
bûtinybæ (tuo metu Lietuvoje buvo skirti tik keli etatai), padëjau
parengti studijø programas, analizavau pedagoginës intuicijos ir
mokytojo asmenybës dvasingumo prielaidas. 2016 metais iðleidau mokslinæ monografijà „Specialusis ir átraukusis meninis ugdymas“. Joje apraðomi specialiøjø ugdymosi poreikiø turinèiø
mokiniø átraukiojo ugdymo pavyzdþiai. Ðiø patirèiø pagrindu
sukûriau naujà átraukiojo meninio ugdymo strategijà, vadinamà laisvai integralia meninio ugdymo sàveika (LIMUS). Ji grindþiama vertybiniais principais,
nukreiptais á mokytojo paðaukimo aktualijas: ar mokytojas pakankamai pozityvus, ar jis nori
dirbti su kitaip atrodanèiu ar
màstanèiu mokiniu, ar jis pajëgus suderinti pamokos tvarkà,
struktûrà su mokinio laisve kurti ir savarankiðkai veikti, ar jis
þino sutrikimø specifikà, pedagogines technikas. 2024 metai
netruks ateiti, kai kiekvienas mokinys turës visiðkà teisæ atverti
jam patrauklios mokyklos duris.
Taigi, mokytojø laukia „aukðtojo pilotaþo“ laikas.
– Esate ir ne vieno leidinio
apie Alytaus kultûros istorijà
autorë?
– 1995–1996 metais, paaiðkëjus, kad po Nepriklausomybës
atgavimo alytiðkiai pasigenda istoriniø þiniø apie savo miesto
kultûrà, aplankiau deðimtis senøjø miesto gyventojø, menanèiø tarpukario Alytaus visuomeniná gyvenimà (Petras Bakanauskas, Aldona Likerauskaitë, Zofija Balkauskienë, Nijolë Jasinskaitë, Pranas Kuncevièius ir kt.),

surinkau medþiagà apie Alytaus
miesto muzikinio gyvenimo istorijà. „Alytaus naujienø“ redaktorius Romas Burba pasiûlë padëti, ir 1996 metais buvo iðleista
pirmoji po Nepriklausomybës atgavimo knyga apie tarpukario
muzikà Alytuje „Muzikinis tarpukario Alytus“. Papildyta Alytaus kultûros istorija apie vëlesnius deðimtmeèius buvo publikuota 2001 metais leidinyje „Alytaus miesto istorijos fragmentai“.
2004 metais, vadovaujant profesorei Reginai Þepkaitei, drauge
su doc. dr. Juozu Jakuèiu iðleidome monografijà „Alytaus istorinë raida“. Alytaus muzikinis
gyvenimas detaliai apraðytas ir
mano knygoje „Skambantys metai“ (2017).
– Koká vaidmená Jûsø gyvenime uþima Alytaus kraðto
mokslininkø draugija „Vizija“?
– Kai gyveni toli nuo didþiøjø miestø, visada ðalia norisi turëti bendraminèiø bûrá, panaudoti savo þinias miestui. Su tokia intencija Alytuje subûrëme
buvusius ir gyvenanèius miesto
ir jo kraðto mokslininkus. 2004
metais drauge su kitais Alytuje
gyvenanèiais ir dirbanèiais
mokslininkais (Kazimieru Sventicku, Juozu Jakuèiu, Vytautu
Lubausku ir kt.) ákûrëme Alytaus
mokslininkø draugijà „Vizija“,
subûrëme per 100 Alytuje gyvenusiø mokslininkø, kuriø dëka
uþsimezgë bendradarbiavimas su
Lietuvos mokslø akademijos
akademikais Antanu Tyla, Antanu Buraèu, Zenonu Rudziku,
Algirdu Gaiþuèiu ir kt. Ðie akademikai 2004 metais Mokslo dienø Alytuje metu lankësi su paskaitomis, konsultavo verslininkus, bendravo su gabiais gimnazijø mokiniais. Vadovaudama
ðiai draugijai, suorganizavau Alytuje kraðtieèiø mokslininkø konferencijas „Kad Alytus neiðsivaikðèiotø“, „Mokslinë veikla ir
regiono siekimai“ ir kt. 2021 metø rugsëjá drauge su kraðto
mokslininkais atkûrëme ir iðplëtëme Alytaus kraðto mokslininkø draugijà „Vizija“, buvau iðrinkta jos viceprezidente.
– Kaip manote, kodël taip
susiklostë, kad Jums teko tiek
daug sudëtingø pareigø, atsakomybës?
– Jauèiu, kad manimi pasitikëjo þmonës. Pasiûlydavo, pakviesdavo dirbti drauge. Gal todël, kad darbà padarau iki galo,
kad nebijau, jeigu bus sunku.
– Kas toliau, gerbiamoji profesore?
– Labai norëèiau pakviesti
mokytis muzikos ar dalyvauti
muzikos terapijos uþsiëmimuose tuos vaikus, kuriems ypaè
sunku. Turiu ásipareigojimø magistrantams, kvietimø skaityti
praneðimus uþsienyje konferencijose, plenariniuose posëdþiuose, esu kvieèiama vesti mokymus
Lietuvos miestuose apie átraukøjá
ðvietimà, muzikos terapijà.
O ir labai mielas mano laisvalaikis – knygos, muzika, tyla
ir ðalia mylimas þmogus, kuris
man visà gyvenimà leido bûti savimi.

„Platformà” remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

