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Susitikimo vieta – kaimo 
turizmo sodyba „Bična-
mis“, visada geras oras, 
daug gerai nusiteikusių 
draugų ir gitarų muzika. 
Savaitgalį vykęs vienuo-
liktasis respublikinis gi-
taristų festivalis buvo 
tradicinis, bet tuo pačiu 
išsiskiriantis savo daly-
viais ir žiūrovų gausa. 
Nors kai kam neužteko 
vietos prie stalelio ir teko 
surėmus pečius sėdėti ant 
laiptelių, bet tai tik sut-
virtino festivalio nuotai-
ką. 
 

   Gitaristų festivalio šei-
mininkas Arūnas Danie-
lius, neseniai gitaristų 
klubo vadovu išrinktas 
dar trejų metų kadencijai, 
turėjo tiek rūpesčių, jog 
gal ne kiekvienam spėjo 
paspausti ranką. O ir pla-
nuotos 150 vietų buvo už-
imtos dar gerokai prieš 
renginį, bet į festivalį be-
veik antra tiek susirinku-
sių žmonių įsitaisė kam 
kur patogiau,- juk svar-
biausia – smagi kompani-
ja ir širdžiai miela gitarų 
muzika. Renginio vedėja 
Violeta Simanavičienė 
pastebėjo, kad švenčių 
vyksta daug, tačiau gi-
taristų festivalis – vienas, 
todėl visi čia ir susirinko. 
   Tą vakarą buvo numa-
tytas trijų valandų kon-
certas, bet jis užtruko ge-
rokai ilgiau, nes gitaris-
tams patiko brazdinti gi-
tara, o publika taip plojo, 
jog niekas neskubėjo – vi-
si improvizavo ir mėga-
vosi tiek profesionalių, 
tiek pradedančiųjų atlikė-
jų muzika ir dainomis. 
Pirmą kartą festivalyje 
dalyvavo dainuojamąją 
poeziją festivaliu „Akaci-
jų alėja“ atgaivinęs etni-
nės kultūros puoselėtojas, 
kanklėmis, gitara bei ki-
tais instrumentais skam-
binantis, tekstus savo dai-
noms kuriantis Algirdas 
Svidinskas. Jis spaudė 
ranką ir bendravo su ži-
nomiausiais šalies atlikė-
jais, o šį kartą nepasidi-
džiavo atvykti į provinci-
ją. „Ne menkumo kriteri-
jumi dabar  tampa kai-
mas. Nemanykime, kad 
kažkur Vilniuje yra Lie-
tuvos ateitis. Lietuvos 
ateitis prasideda nuo Lie-
tuvos kaimo,- kalbėjo A. 
Svidinskas. – Oficialiuose 
kultūros židiniuose mes 
išmokstame ne kultūros, 
bet standartų, ir panieki-
name tai, kas savaime rei-
kalinga žmonėms.“ 
   „Akacijų alėja“ - A. Svi-
dinsko dainuojamosios 
poezijos projektas, kurio 
tikslas – dainuojamąją 
poeziją sugrąžinti iš ofi-
cialios kultūros užkulisių. 
Dainuojamoji poezija, A. 
Svidinsko žodžiais, buvo 
išsekusi, nes ją atliko sen-
stantys atlikėjai, o jis no-
rėjo, kad ateitų nauja kar-
ta. Pesimistai Algirdą 
„protino“, jog dainuoja-
mąją poeziją galima atlik-
ti tik žvakių šviesoje ir 
siaurame draugų būryje, 
o ne viešoje erdvėje. 
Užsikrėtę dainuojamosios 
poezijos „bacila“, po kele-
rių metų prasidėjo bardų 
žygiai per Lietuvą, o mū-
sų rajone – gitaristų festi-
valis. Visame šio muzikos  

 
 

Gelgaudiškiečiai – Deividas, Marija, Gabrielė ir Emilija – gitaristų festivalyje dalyvavo pirmą kartą, 
bet, sulaukę gausių žiūrovų plojimų, žadėjo atvažiuoti ir kitąmet. 
 

 

 

niu už gitarą ir didesniu 
už smuiką – altu – grojo 
Lietuvos operos ir baleto 
teatro atlikėjas, profesio-
nalus muzikantas altinin-
kas Kęstutis Pleita. Įspū-
dingą koncertą su gitaro-
mis, būgnais ir netgi lūpi-
niu fortepionu atliko A. 
Svidinskas ir jo „šutvė“ – 
Raudondvario muzikinių 
projektų grupė „Vitra-
žai“. Ne mažesnis kolek- 
tyvas atvyko iš Kriūkų: 
Laura Zėringytė ir Jurgita 
Petkūnaitė, Vidas Murei-
ka ir Valentinas Pranaitis, 
be abejo, Juozas Bacevi-
čius, labiau žinomas Zu-
zės slapyvardžiu. Pirmą 
kartą festivalyje dalyvavo 
nuo jaunystės grojantis 
Tomas Skaisgirys, antrą 
kartą, bet vis dar bijoda-
ma, lekėtiškė Milda Vait-
kutė, o vakrą baigė kau-
nietis Eimantas, savamo-
kslis muzikantas, mėgs-
tantis groti ir dainuoti. 
Festivalio nuotaiką paį-
vairino lazerių šou, o vi-
siems festivalio dalyviams 
buvo įteiktos stilizuotos 
keramikės Eglės Kurcike-
vičienės gitaros. Šventės 
svečiai turėjo progą pasiū-
lyti pavadi-nimą Gitaristų 
klubo planuojamai išleisti 
trečiajai kompaktinei plo-
kštelei. Pasak A. Danie-
liaus, gauta per tris dešim-
tis įvairiausių pavadinimų, 
iš kurių vienas originales-
nių – „By tik zyst“, bet 
tinkamiausią išrinks susi-
rinkusi klubo valdyba. 
   Pasibaigus festivaliui, 
vienai dienai sujungu-
siam poeziją ir muziką, 
norėjosi sužinoti nuomo-
nę apie renginį.  Muzi-
kuojantis Seimo narys 
Mindaugas Bastys: „Gera 
paklausyti gitarų muzi-
kos. Man gera klausyti 
savos kūrybos dainų. Gir-
dime ir sudėtingą muzi-
ką, sukurtą kitų. Šis festi-
valis yra prasmingas, nes 
gerai nuteikia ir yra pro-
ga pabendrauti“. 
   Kęstutis Pleita, profe-
sionalus muzikantas: 
„Esu nustebęs, kad dėdė 
Arūnas organizuoja to-
kias gražias šventes. Aš 
čia mačiau daug žmonių, 
kurie gerai ir smagiai lei-
džia laiką. Nesitikėjau, 
kad čia bus taip smagu“. 
   Visi dalyviai ir svečiai 
buvo įsitikinę, kad tokio 
festivalio reikia ir norėtų-
si „Bičnamyje“ susirinkti 
dar ne vieną kartą. 

 

Daugeliu instrumentų mokantis groti dainuojamosios poezijos 
gaivintojas Algirdas Svidinskas turi daug nuopelnų, bet visiems 
sako, jog svarbiausia žmogaus prigimtis – būti žmogumi. 
 

žanro rate, tvirtino pašne-
kovas, sukasi tiepatys 
žmonės. Tai ir gitaristų 
festivalyje kasmet daly-
vaujantys Kastytis Petry-
la, Darius Leveckis, Rytas 
Germanavičius. A. Svi-
dinskas yra Raudondva-
ryje vykstančio bardų fes-
tivalio „Ant žemės kraš-
to“ sumanytojas, čia jis ir 
susipažino su Arūnu Da-
nieliumi. „Folkloras – 
meditacija, o dainuojamo-
ji poezija – kalbėjimas. Aš 
kalbėjimu stengiuosi kaž-
ką pasakyti ir dėkoju die-
vams, jeigu mane išgirs-
ta,-kalbėjo svečias. – Ne-
vadinu savęs nei poetu, 
nei bardu, nei folkloristu. 
Pagrindinę profesiją, kaip 
ir kiekvienas iš mūsų, ga-
vau gimdamas – būti 
žmogumi. Ir jeigu mūsų 
įgyta kita profesija, įvaiz-
džiai arba išsilavinimai, 
duodantys mums kažką 
naujo, perauga mūsų pri-
gimtį, mūsų pirmąją pro-
fesiją, tai jau yra nelai-
mė“. 
   Su muzika visą savo 
amžių nesiskiriantis A. 
Svidinskas sako, kad be 
poetų, nebūtų ir dainuo-
jamosios poezijos. Kūry-
bos perdainuojančio atli-
kėjo jis nepripažįsta bar-
du, - tik tą, kuris sukuria 
sielai artimą tekstą ir savo 
muziką, galima vadinti 
bardu. Toks yra A. Svi-
dinskas. 
   Gitaristų festivalyje bu-
vo įvairiausių atlikėjų – 
bardų „profesionalų“ ir 
pradedančiųjų, kuriančių 
dainas ir jas perdainuo-
jančiųjų, vyresnio am-
žiaus ir jaunimo. Renginį 
pradėjo A. Danielius, 
kukliai pakomentavęs, 
jog tekstą apie vėją sukū- 

rė mamos draugė, o kita 
draugė paprašė suskurti  
muziką. Nuolatinio festi-
valio dalyvio Šarūno Šim-
kevičiaus atminimui 
skambėjo Aidos Rėčku-
vienės ir Gintaro Biliaus 
kūrinys. Jaunimą gitara 
mokantis groti Agnius 
Rušys scenoje pasirodė 
kartu su mokine Gabriele, 
o paskui prie jų prisijun-
gė ir Kristina bei Evaldas. 
Bardų žygio per Lietuvą 
iniciatorius ir organizato-
rius, gitarų meistras Kas-
tytis Petryla prisipažino 
pernai festivalyje nedaly-
vavęs, todėl gailėjęsis. 
„Padainuosiu, nes groti 
nemoku“,- šmaikštavo ži-
nomas atlikėjas. Jis prisi-
minė vieną kolegos pasa-
kymą, jog „groti  bliuzą 
gali tik negras arba aklas 
žmogus, o visa kita – val-
sas“. Tačiau tą vakarą jis 
dainavo bliuzą. Drąsiai 
dainas traukė penkerius 
metus kartu dainuojan-
čios gelgaudiškietės Ma-
rija, Emilija ir Gabrielė, 
pasivadinusios grupe 
„MEG“, kurioms gitara 
pritarė Deividas. Nors 
gelgaudiškiečiai festiva-
lyje dalyvavo pirmą kar-
tą, tačiau žiūrovų gausūs 
plojimai tikriausiai jas 
dar ne kartą sugrąžins į 
sceną „Bičnamyje“. Seni 
festivalio „vilkai“ Darius 
Leveckis ir Rytas Germa-
navičius dainavo savo 
kūrybos dainas, o gitarų 
akordus papildė lūpinės 
armonikėlės garsai. 
   Muzika taip „vežė“, jog 
scenoje pasirodė ir tą va-
karą smagiai į taktą linga-
vęs, septynerius metus į 
festivalį su šeima atva-
žiuojantis Saulius Lapė- 
nas. Instrumentu, mažes- 

 


