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iais metais vykstančio, jau 31-ojo, festivalio 
„Banchetto Musicale“ tema — „Dievo Motina“. 
Jo rengėjai kviečia patyrinėti mistinę kūrybos ir 

dvasingumo visatą, kuri supa Marijos kultą. Visuose kata-
likiškosios Europos kraštuose Marijos garbinimas reiškėsi 
ne tik sakralinėmis muzikos kompozicijomis, bet ir buvo 
svarbus kasdieniame gyvenime, — vienodai veikė dvasi-
ninkus, aukštuomenę, valstiečius ar karius. Turėdama galią, 
tikinčiųjų suteiktą šventajai Mergelei, ji, būdama ir Dievo 
Motina, rūpinasi ne tik nuolankių žmonių likimais, bet ir 
saugo miestus, bažnyčias ar netgi lemia karų baigtį. Dėl tur-
tingos maldų Šventajai Motinai tradicijos muzikos istorijoje 
vyko įspūdingos pasaulietinių meilės dainų transformacijos 
į giesmes ir atvirkščiai.

Prieš oficialų festivalio atidarymą džiaugiamės galėdami 
pristatyti koncertą „Actus tragicus“, kuriame skambės 
Johanno Sebastiano Bacho ir Georgo Philippo Telemanno 
kūriniai. Jis atidėtas iš 2020 m., kai festivalio planus sukliudė 
kelionių apribojimai, kilę dėl covid-19 krizės.

31-ąjį festivalį atveria Lietuvos klausytojams gerai pažįsta-
mas estų ansamblis „Vox Clamantis“. Programai „Filia Sion“ 
jis parengė Perotino ir Guillaume’o de Machault kūrinius, 
skirtus Mergelei Marijai. Marijos gyvenimo slėpinius pra-
skleis Heinricho Ignazo Franzo von Biberio Rožinio sonatos, 
kurias grieš italų smuikininkas Stefano Rossi. Festivalis 
pristatys ir du viduramžių muzikos renginius: pirmajame 
jų skambės garsiojo ispanų rankraščio „Cantigas de Santa 
Maria“ giesmės — juos atliks Carla Babelegoto ir Peppe 
Frana, o spalvingą muzikos Marijai repertuarą iš įvairių 
Europos kraštų atliks viduramžių muzikos pionieriai Sabine 
Lutzenberger ir Norbert Rodenkirchen. Pasaulinio garso an-
samblis „Gesualdo Consort Amsterdam“ programoje „Hodie 
beata Virgo Maria“ interpretuos religinius Carlo Gesualdo 
ir Jano Pieterszoono Sweelincko kūrinius, šiuo koncertu 
menininkai paminės 400-ąsias Sweelincko mirties metines. 
Koncerte „Oratio Dominica: evangeliškosios himnodijos 
keliai“ ansambliai „Jerycho“, „GŠ ansamblis“ ir „Morgaine“ 
pristatys visą iki šiol žinomą Kiprijono Baziliko muzikinę 
kūrybą, pateikiamą unikalia dvikalbe interpretacija.

Š
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Ryškus mūsų festivalio prioritetas yra muzikinis ugdy-
mas ir jaunų perspektyvių menininkų skatinimas. Jaunas 
lietuvių kolektyvas „GŠ ansamblis“ koncerte „Clavis coeli“ 
atliks liturginę muziką, skambėjusią Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje. Edukacinį renginį vaikams ir šeimoms, 
pavadintą „Himnas Mergelei Marijai“, pristatys ansamblis 

„In campo aperto“. Festivalis „Fringe Day“ renginiui pasi-
rinko du pasirodymus, kurie ir šiais metais bus transliuojami 
internetu — tai jaunųjų menininkų „Lúthien Consort“ 
(Lenkija) ir Melindos Móriczi (Rumunija) parengti kon-
certai. „Banchetto Musicale“ metu taip pat vyks ir giedojimo 
dirbtuvės „Atgaivinant senąją muziką“, kuriam vadovaus 
Bartosz Izbicki iš Lenkijos. Šiuos meistriškumo kursus vai-
nikuos koncertas „Bogurodzica“ (Dievo Motina), kuriame 
skambės XVII a. giesmės Marijai, parinktos ir iš spausdintų 
šaltinių, ir iš gyvosios tradicijos — šis koncertas bus šių 
metų festivalio baigiamasis renginys.

Festivalio renginiai vyks Vilniuje 2021 m. rugsėjo 7–26 d. 
Nacionaliniame muziejuje — Lietuvos valdovų rūmuose, 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų kon-
ventualų) bažnyčioje, Bernardinų bažnyčioje, Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos bažnyčioje.

2021 rugsėjo 7
Filia Sion · · · 6 
Perotino ir Guillaume’o de Machaut’o  

giesmės Mergelei Marijai

rugsėjo 8
Rožinio sonatos · · · 8 
Heinricho Ignazo Franzo von Biberio (1644–1704)  

sonatos smuikui ir basso continuo

rugsėjo 9
Miragres!  · · · 10 
Menestrelių dainos ir giesmės Švč. Mergelei Marijai  

Alfonso X Išmintingojo dvare

rugsėjo 14
Hodie beata Virgo Maria · · · 12
Jano Pieterszoono Sweelincko ir Carlo Gesualdo motetai

rugsėjo 18
Mergelės Marijos giesmė · · · 14
Edukacinis renginys vaikams ir visai šeimai

rugsėjo 19
Clavis coeli · · · 16 
Mišios iš XVII–XVIII amžių Gardino ir Vilniaus  

bernardinų giesmynų

rugsėjo 22
Oratio Dominica · · · 18
Kiprijonas Bazilikas ir evangeliškosios himnodijos keliai

rugsėjo 24
Maris Stella · · · 20
Viduramžių giesmės Švč. Mergelei Marijai

rugsėjo 26
Bogurodzica · · · 22
Pamaldumo giesmės Dievo Motinai XVI–XVII amžiuose  

Lenkijoje ir Lietuvoje
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Filia Sion 
Perotino ir Guillaume’o de Machaut’o giesmės  
Mergelei Marijai

Vox Clamantis (Estija)
Vadovas Jaan-Eik Tulve

Mari-Liis Urb, Miina Pärn, Susanna Paabumets, 
Mikk Dede, Anto Õnnis, Sander Pehk, Taniel Kirikal, 
Tõnis Kaumann, Ott Kask, Aare Külama

Koncertą remia Estijos ambasada Vilniuje

Ansamblis „Vox Clamantis“ susikūrė 1996 metais. Ansamb-
lio nariai — vokalistai, kompozitoriai, instrumentininkai, 
dirigentai, o juos visus vienija domėjimasis grigališkuoju 
choralu. Šalia grigališkojo choralo, kuris laikomas visos 
Europos profesionaliosios muzikos kultūros pagrindu, 

„Vox Clamantis“ dažnai atlieka ir ankstyvąją polifoniją, ir 
šiuolaikinę muziką. Ansamblio įrašai ir pasirodymai atnešė 
jiems tarptautinę šlovę ir pelnė daugybę apdovanojimų, 
tarp kurių — „Diapason d’Or“ ir „Grammy“. 2017 m. jis 
apdovanotas Estijos nacionaline kultūros premija.

Programoje „Filia Sion“ grigališkasis choralas derinamas 
su viduramžių kompozitorių Perotino ir Guillaume’o 
de Machaut’o muzika. Šiems kūrėjams grigališkasis choralas 
buvo kasdieninė muzikos kalba — jų kompozicijose apstu 
ir grigališkųjų melodijų, ir apskritai monodinio mąstymo. 
Iš programos pavadinimo (lot. „Siono dukra“) matyti, kad 
koncerto kūrinius vienija Mergelės Marijos tema — skam-
bės „La Messe de Nostre Dame“ (Dievo Motinos Mišios),  

„Beata viscera“, „Ave Maria“ ir kitos giesmės.

rugsėjo 7 • 20.00

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
(pranciškonų konventualų) bažnyčia  

Trakų g. 9, Vilnius

Jaan-Eik Tulve
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Rožinio sonatos 
Heinricho Ignazo Franzo von Biberio (1644–1704)  
sonatos smuikui ir basso continuo

Stefano Rossi — smuikas (Italija/Vokietija)
Alina Rotaru — vargonai, klavesinas (Vokietija/Lietuva)

Ši atlikėjų parengta programa — puiki Heinricho Ignazo 
Franzo von Biberio, kompozitoriaus, gebėjusio perteikti 
muziką drąsia kompozicine architektūra, kūrybos sintezė. 
Dažnai, aptariant jo Rožinio sonatas, pabrėžiamos smuiko 
technikos naujovės. Tačiau kur kas reikšmingesnė yra pati 
kūrinio tema — stipri, drąsi, raiškiai bylojanti ir be jokio 
vokalinio teksto — tai Jėzaus gyvenimas. Ypatingą dėmesį 
Biberis skiria Mergelės Marijos figūrai: būtent jos akimis 
žvelgiame į jos Sūnaus istoriją — nuo Apreiškimo (I sonata) 
iki Karūnavimo (XV sonata). Taigi klausytojas taps abiejų 
Biberio genialumo aspektų liudininku — vieno, kaip smui-
kininko virtuozo, kito, kaip ypatingo simbolizmo ir intensy-
vumo sakralinės muzikos kompozitoriaus.

Stefano Rossi baigė cum laude baroko smuiko specialybę 
Amsterdamo Sweelincko konservatorijoje. Šiuo metu jis yra 
ansamblių „Les Ambassadeurs“ ir „Concerto d’Amsterdam“ 
koncertmeisteris, bendradarbiauja su daugybe kolektyvų, 
tokių kaip „Il Pomo d’Oro“, „Olandijos barokas“ ar Amster-
damo baroko orkestras.

rugsėjo 8 • 19.00

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
valdovų rūmai

Stefano Rossi



11 banchetto musicale ,2110

Miragres! 
Menestrelių dainos ir giesmės Švč. Mergelei Marijai  
Alfonso X Išmintingojo dvare

Carla Babelegoto — balsas (Italija)
Peppe Frana — ūdas, čitola, perkusija (Italija)

XIII a. ispanų rankraštis „Cantigas de Santa Maria“ —  
tikras muzikinis ir literatūrinis lobynas. Šiame rinkinyje 
užrašytos daugiau nei 400 giesmių šlovina Mergelės Marijos 
stebuklus — jos pateiktos unikaliu pasakojimo stiliumi, 
kuriame krikščioniškosios tradicijos susipina su legendomis 
ir tautosakos elementais.

Kodekse išsamiai atsispindi kultūrinė ir socialinė Kastili-
jos karaliaus Alfonso X (vadinto Išmintinguoju, 1221–1284) 
aplinka — jo rūmuose Tolede darbavosi muzikantų iš įvairių 
socialinių ir etninių grupių. Iliuminacijose pavaizduoti 
maurų ir žydų liutnininkai, smuikininkai, choristai ir mene-
streliai atlieka, kaip galime įsivaizduoti, patį rankraščio 

„Cantigas“ repertuarą. Muzika liudija apie šį unikalų mišinį, 
kuriame lydėsi grigališkasis choralas, trubadūrų melodijos 
ir netgi musulmoniškojo viduramžių pasaulio muzikos 
atšvaitai. Atlikėjai šioje programoje naujai atskleis šį nuo-
stabų muzikos istorijos laikotarpį, paryškindami kai kuriuos 
muzikos aspektus, kurie rankraštyje atsispindi dėl pamaldžių 
vyrų ir menestrelių kūrybiškumo.

rugsėjo 9 • 19.00

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia  
Maironio g. 10, Vilnius

Carla Babelegoto
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Hodie beata 
Virgo Maria 

Jano Pieterszoono Sweelincko ir Carlo Gesualdo motetai

Gesualdo Consort Amsterdam (Nyderlandai)
Vadovas Harry van der Kamp

Monika Mauch — sopranas, Nele Gramß — sopranas,
Marnix De Cat — altas, Charles Daniels — tenoras, 
Harry van Berne — tenoras, Harry van der Kamp — bosas

Savo programoje „Hodie beata Virgo Maria“ ansamblis 
„Gesualdo Consort Amsterdam“ Jano Pieterszoono Swee-
lin cko (1562–1621) kūrinius kaitalioja su Carlo Gesualdo 
da Venosos (1566–1613) kūriniais. Šie du žymiausi Renesanso 
kompozitoriai niekada nebuvo susitikę, tačiau tikrai turėjo 
žinoti apie vienas kito egzistavimą.

Tiek Gesualdo, tiek Sweelinckas priklausė  katalikiškajai 
tradicijai, tačiau Sweelinckas sukūrė ir visą kalvinų psal-
myną — padovanojo pasauliui 150 psalmių rinkinį. Klausy-
tojai susipažins su šiuo Sweelincko kūriniu, gretinamu su 
Gesualdo muzika, kuri skamba visiškai kitaip; itin asmeniš-
kai perteikia netikėtus harmoninius posūkius ir medžiagą, 
glaudžiai susijusią su tekstu.

Pasaulyje pripažintas ansamblis „Gesualdo Consort 
Amsterdam“ yra pasišventęs Carlo Gesualdo ir Sweelincko 
muzikai, kurią yra ir įrašęs. 

2010 m. karalienė Beatrix ansamb lio vadovą Harry van der 
Kampą už išskirtinius nuopelnus pa skyrė Nyderlandų liūto 
ordino riteriu.

rugsėjo 14 • 19.00

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
valdovų rūmai

Gesualdo Consort Amsterdam



15 banchetto musicale ,2114

Mergelės Marijos 
giesmė 

Edukacinis renginys vaikams ir visai šeimai

in campo aperto
Vadovė Beatričė Baltrušaitytė

Viktorija Silenkovaitė, Beatričė Baltrušaitytė, 
Roberta Daugėlaitė, Emilė Ribokaitė, Milda Vitkutė

Indrė Kučinskaitė — išilginės fleitos, kornetas

Programos parengimą remia  
Lietuvos kultūros taryba

„Mergelės Marijos giesmė“ — tai biblinis muzikinis pasako-
jimas apie Švč. Mergelės Marijos gyvenimą, kupiną meilės ir 
išminties. 

Kodėl Marija laikoma Dievo Motina? Kodėl jai buvo 
statomos didingiausios katedros, kuriami gražiausi muzikos 
kūriniai, o dailininkai ir šiandien tapo nuostabiausius Mari-
jos paveikslus? Ar tikrai Marijos paveikslai yra stebuklingi, 
ir kodėl žmonės nukeliauja tūkstančius kilometrų į šventas 
Marijos vietas ir jai meldžiasi?

Šioje programoje skambės viduramžių muzikos kūri-
niai — grigališkasis choralas, kūriniai Švč. Mergelės Marijos 
iškilmėms, daugiabalsė viduramžių muzika iš Las Huelgas 
ir Montserrat vienuolynų Ispanijoje.

Ansamblis „In campo aperto“ nuolat tobulinasi atlikda-
mas viduramžių muziką — dalyvauja Jaan-Eik Tulve (Estija) 
ir Dominique Vellard’o (Prancūzija) meistriškumo kursuose, 
rengia edukacines ir koncertines programas, dalyvauja 
 sakralinės ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose Lietuvoje ir 
svetur.

rugsėjo 18 • 19.00

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia 
Savičiaus g. 15, Vilnius

In campo aperto
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Clavis coeli 
Mišios iš XVII–XVIII amžių Gardino  
ir Vilniaus bernardinų giesmynų

GŠ ansamblis (Lietuva)
Vadovė Gabija Adamonytė 

Gabija Adamonytė, Milda Adamonytė, 
Indrė Jurgelevičiūtė, Tautvydas Mažeika, 
Laurynas Adamonis, Antanas Pundzius

Programos parengimą remia  
Lietuvos kultūros taryba

Koncerte „GŠ ansamblis“ atliks XVII–XVIII a. Lietuvos 
 Didžiosios Kunigaikštystės šventovėse skambėjusią liturginę 
muziką — Mišių dalių fragmentus, užrašytus rankraštyje 

„Clavis coeli“. 
Šis rankraštinis giesmynas (saugomas Lietuvos nacio-

nalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje) yra vertingas 
XVIII a. vidurio Europos bažnytinės muzikos paminklas, 
ypač reikšmingas Lietuvai, nes surašytas 1760 m. Gardine, 
svarbiame LDK mieste. Iš jo buvo giedota Vilniaus Bernar-
dinų bažnyčioje, taip pat tikėtina, kad kai kurias iš šių Mišių 
sukūrė Lietuvos pranciškonai. 

Rankraštis ypatingas tuo, kad giesmyne užrašyti vieni 
 pirmųjų LDK skambėję bažnytinės polifonijos kūriniai. 
,,Clavis coeli“ surašytos tik nekintamosios Mišių dalys, gie-
dotos Lietuvoje ne tik XVIII, bet, spėjama, — ir XVII amžiuje. 
Greta Mišių, apibūdintų pagal dermes, esama susijusių su 
geografiniais pavadinimais, o bent dvejos — su to meto 
Lietuva: vienerios Mišios pavadintos Gardino (Missa Grod
nense), kitos — Vilniaus (Missa Vilnensis) Mišiomis.

rugsėjo 19 • 18.30

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia  
Maironio g. 10, Vilnius

Gabija Adamonytė
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Oratio Dominica 
Kiprijonas Bazilikas ir evangeliškosios himnodijos keliai

Projekto vadovas ir dirigentas Bartosz Izbicki (Lenkija)

Jerycho (Lenkija)
GŠ ansamblis (Lietuva)
Morgaine (Vokietija, Lietuva, Lenkija)

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba

Kiprijonas Bazilikas (apie 1535–apie 1600) — vienas ryš-
kiausių Lenkijos Renesanso muzikos atstovų, rašytojas, 
spaustuvininkas. Buvo žymus intelektualas, dirbęs Lietuvos 
Brastos (dab. — Bresto) spaustuvėje, įkurtoje LDK kanclerio 
Mikalojaus Radvilos Juodojo (beje, ši evangelikų reformatų 
spaustuvė buvo pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys-
tėje, naudojusi lotynišką šriftą).

Baziliko muzikinė kūryba buvo išleista XVI a. šeštojo 
dešimtmečio pabaigoje ir muzikologams ir atlikėjams 
žinoma. Šiame koncerte pristatoma idėja atlikti Baziliko 
kūrybą, pritaikius jai lietuviškus tekstus iš XVI–XVII a. gies-
mynų, kaip antai Merkelio Petkevičiaus „Lenkiško ir lietu-
viško katekizmo“ (Vilnius, 1598) ar Stepono Jaugelio-Telegos 

„Knygos nobažnystės krikščioniškos“ (Kėdainiai, 1653).
Atlikėjų iš Lenkijos ir Lietuvos rengiamas projektas at-

veria muzikinį palikimą, skambantį senosiomis abiejų šalių 
kalbomis. Tai — priminimas apie kultūrinį atvirumą, kuriuo 
kadaise garsėjo Lenkijos ir Lietuvos sandrauga; jis išlieka 
aktualus ir šiandien.

rugsėjo 22 • 20.00

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
(pranciškonų konventualų) bažnyčia  

Trakų g. 9, Vilnius

Bartosz Izbicki 
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Maris Stella 
Viduramžių giesmės Švč. Mergelei Marijai

Candens Lilium (Vokietija)

Sabine Lutzenberger — balsas
Norbert Rodenkirchen — viduramžių skersinės fleitos  

ir arfa

Koncertas yra kultūros ir meno festivalio  
„Kultūros naktis“ dalis

Programoje „Maris Stella“ vokiečių duetas „Candens Lilium“ 
panyra į mistinį Mergelei Marijai skirtos viduramžių muzi-
kos pasaulį. Kadangi nuo senų laikų buvo kuriama daugybė 
muzikinių maldų Šventajai Motinai, o dauguma pasaulietinių 
dainų virto pamaldžiomis giesmėmis — muziką Marijai 
sudaro įvairiausių stilių pavyzdžiai, aprėpiantys visą paletę 
nuo gedulingų raudų iki džiugių melodijų.

Koncerto klausytojai išgirs sakralią IX a. muziką iš Sankt 
Galeno rankraščių, mistinės regėtojos Hildegardos Binge-
nietės antifonų, XIII a. giesmių iš Huelgas kodekso ir Llibre 
Vermell iš Montserrat vienuolyno rankraščio Ispanijoje, 
viduramžių poeto Frauenlobo vokiškų giesmių Marijai, taip 
pat XV a. kompozitoriaus Josquin’o Desprez muzikos.

Sabine Lutzenberger ir Norbert Rodenkirchen yra vidur-
amžių muzikos atlikėjai, kuriuos sieja ilgametis darbas 
įvairiuose ansambliuose, kaip „Per-sonat“ ar „Sequentia“. 
Daugiausia dėmesio jie skiria XIII a. minezingerio ir poeto 
Heinricho von Meisseno, vadinamo Frauenlobu, repertuarui, 
taip pat muzikai, susijusiai su vokiečių mistikais.

rugsėjo 24 • 18.00

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
valdovų rūmai

Candens Lilium
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Bogurodzica 
Pamaldumo giesmės Dievo Motinai XVI–XVII amžiuose 
Lenkijoje ir Lietuvoje

Projekto vadovas ir dirigentas Bartosz Izbicki (Lenkija)

Jerycho (Lenkija) ir giedojimo dirbtuvių  
dalyviai

Vilnius jau XVI a. buvo reikšmingas kultūros centras, 
kuriame gyveno daug skirtingų tautų ir religijų atstovų. 
XVII a. jis pra dėjo garsėti ir kaip Mergelės Marijos, Gai-
lestingumo Moti nos, garbinimo vieta — šiam kultui stip-
rėti ypač svarbus buvo stebuklingas Aušros Vartų Marijos 
paveikslas.

Koncerto programoje, gilinantis į muzikinį repertuarą, 
skirtą Mergelei Marijai, siekiama atkurti tų laikų dvasią. 
Pagrindinis programos elementas yra keturių dalių 
giesmės „Bogurodzica“ (Dievo Gimdytoja) versija, kurią 
maždaug 1630 m. užrašė dominikonas Błażej Derey. Kiti 
kūriniai susiję su Vilniumi — tai kompozicijos iš giesmyno 

„Parthe nomelica“ (1613), Vilniaus tabulatūros (1626), Žygi-
manto Liauksmino „Graduale pro exercitatione studen-
tium“ (1693) ir kt. Koncertą pradės ir užbaigs Lenkijoje ir 
Lietuvoje iki šiol giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos 
(Officium parvum de BMV), kurios bus atliekamos su basso 
continuo instrumentais. Jos skambės pakaitomis su kompo-
zitoriaus Diomedo Cato 1606 m. giesmėmis Marijai.

rugsėjo 26 • 19.00

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
(pranciškonų konventualų) bažnyčia  

Trakų g. 9, Vilnius
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Jan Muller. 
„Poilsis pakeliui 
į Egiptą“.  
1593, vario graviūra,  
22×19,5 mm.  
The Met


