
Aktualijos

Salų dvare - V.Čepinskio (kairėje) ir S.Krinicino koncertas. 

 
Reda Milaknienė 
Publikavimo data: 2012.08.06 

Salos - pasaulio kalbininkų traukos centras
Praėjusį penktadienį, baigiantis Salų dvare devintą kartą vykusiai 
kalbotyros mokyklai "Academia Grammaticorum Salensis Nona", 
"Gimtasis Rokiškis" susitiko su mokslininkais. Jų šiemet susirinko iš viso 
pasaulio. Aplink dvarą ir jame kalbėta angliškai, rusiškai, estiškai, lenkiškai 
ir kitomis pasaulio kalbomis...  
 
Griūvančiame dvare 
Čia kaip tik vyko koncertas "Džentelmenų susitikimas". Tai - viena 
sudedamųjų mokyklos programos dalių, jau irgi tapusi tradicija. Šį kartą 
organizatoriai publikai pristatė smuiko virtuozą Vilhemą Čepinskį ir gitaristą 
Sergejų Kriniciną, dvaro salės antrame aukšte atlikusius iki skausmo 
pažįstamus rusiškus romansus. Skambėjo ir Georgo Filipo Telemano, 
Nikolo Paganinio, Franco Šuberto, Astoro Piacolos bei kitų autorių kūriniai. 
Pasiklausyti nostalgiškos muzikos susirinko pilnutėlė salė - ne tik patys 
mokyklos dalyviai, bet ir vietiniai Salų gyventojai bei nemažas būrys 
rokiškėnų. Nebuvo justi jokios pompastikos, dirbtinio blizgesio, vyravo 

bohemiška nuotaika. Šventiškiausiai apsirengę buvo muzikantai.  
Paklausta, ar sudėtinga į apgriuvusį dvarą prisikviesti pasaulinio lygio žvaigždę, kalbininkų mokyklos organizatorė Gina Kavaliūnaitė-
Holvoet neslėpė: V.Čepinskis pats pasisiūlė kviečiamas. Jis žinojo, kur važiuoja: V.Čepinskio kolega S.Krinicinas jau buvo koncertavęs 
Salose, liko patenkintas publika ir renginio atmosfera.  
Pats smuikininkas yra apvažiavęs visą pasaulį, žino Amerikos ir Europos sales, tačiau nepažįsta lietuviškos publikos. Mokyklos 
organizatoriams muzikas sakė, jog jam ypač mieli tie žiūrovai, kurie į koncertą renkasi ne savęs ar savo suknių parodyti. 
Daugiau antradienio GR  
  

xxx

Puikus koncertas. Nereali galimybė paklausyti tokio lygio atlikėjų. Labai gaila, kad buvo klausytojų,kurie koncerto metu vaikščiojo, darinėjo 
langus, o po maestro replikos "nesižudykite, mes po 5 minučių baigsime" norėjosi iš gėdos prasmegti skradžiai žemę. Arba tėveliai, kurie" 
kankino" muzika kūdikiško amžiaus verkiančius vaikus, šlamino šokolado popieriais ir t.t. Nepagarba atlikėjams. Kamerinėje aplinkoje 
kiekvienas krepštelėjimas trikdo. Ačiū atlikėjams už pakantumą. Muzika buvo dieviška.
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