
Rugsėjo 18 d., 19 val.
Valdovų rūmų muziejaus Didžiojoje renesansinėje menėje

Dangaus stulpai 
Salamone‘o Rossi (apie 1570–1630) ir Gintauto Venislovo muzika

Projekto vadovai Gintautas Venislovas ir Darius Stabinskas

Ieva Gaidamavičiūtė-Barkauskė – sopranas, 
Nora Petročenko – altas, 

Mindaugas Bargaila – tenoras, 
Povilas Vanžodis – tenoras, 
Nerijus Masevičius – bosas

Stefano Rossi – smuikas (Italija / Vokietija), 
Raimonds Melderis – smuikas (Latvija),

Alina Rotaru – vargonai, klavesinas (Vokietija / Lietuva), 
Darius Stabinskas – violončelė 

Arkadijus Gotesmanas – perkusija

    

    XXXII 
  senosios muzikos
festivalis Jeruzalė

      Muzikinės projekto dalies pagrindu buvo pasirinktos ankstyvojo italų 
baroko žydų kilmės kompozitoriaus Salomone’o Rossi (apie 1570–1630) 
psalmės ir giesmės hebrajų kalba. Prieš 450 metų gimęs muzikas buvo 
vienintelis savo laikmečio žydų kompozitorius Italijoje, antisemitizmo 
apsuptyje sugebėjęs laisviau reikštis profesinėje srityje ir pelnęs pripažinimą 
ankstyvojo baroko meno kontekstuose.
      Kitą projekto dalį sudaro Gintauto Venislovo kompozicijos pagal 
Matildos Olkinaitės eiles. Antrojo pasaulinio karo metu kartu su savo 
seserimis ir tėvais Panemunėlyje nužudytos poetės gyvenimas nutrūko 
vos 19-kos. Išlikusiuose poetės eilėraščiuose ryškėja ne tik literatūrinis 
talentas, bet ir tragiškos lemties nuojauta.
      Šios dvi muzikinės temos, papildytos Arkadijaus Gotesmano improvizaci-
jomis, tapo ir šių metų rudenį pasaulį išvysiančio muzikinio dokumenti-
nio filmo „Dangaus stulpai – skambančios sinagogos“ (režisierius Laurynas 
Valkiūnas) pagrindu.



•
Salamone Rossi (apie 1570–1630)

Sinfonia Grave 
iš rinkinio Il primo libro delle sinfonie et gagliarde (Venecija, 1607)

Malda: Bar'chu 
8 psalmė: Lam'natzeach 'al hagitit, mizmor l 'David

Gagliarda detta Narciso 
iš rinkinio Il secondo libro delle sinfonie è gagliarde (Venecija, 1608)

•

Sinfonia decima 
iš rinkinio Il secondo libro delle sinfonie è gagliarde (Venecija, 1608)

137 psalmė: Al naharot Bavel
Sinfonia vigesima seconda 

iš rinkinio Il secondo libro delle sinfonie è gagliarde

80 psalmė (4, 8, 20): Elohim Hashivenu
12 psalmė: Lam'natzeach 'al hash'minit, mizmor l’David

•

Sinfonia Nona 
iš rinkinio Il terzo libro de varie sonate, sinfonie, gagliarde e corrente (Venecija, 1623)

121 psalmė: Shir lama'alot
Gagliarda detta la Massara 

iš rinkinio Il primo libro delle sinfonie et gagliarde

Malda: Hashkivenu
•

Malda K'dushah: Keter yit'nu lach
67 psalmė: Lam'natzeach bin'ginot, mizmor shir 

•
Kaddish: Yitgadal v'yitkadash 

Isaiah 35 (1, 2, 5, 6, 10): Y'susum midbar
•

Gintautas Venislovas

 Aštuoni Matildos Olkinaitės eilėraščiai:
  Tu užmik, užmik
  Nulinks žiedai ant Tavo balto veido
  Jau seniai užgeso saulė [instr.]

  Tylią naktį tylios žvaigždės
  Visi laivai nuskendo [instr.]

  Girdžiu, kaip tyliai šnabždas gėlės [instr.]

  Man taip sunku [instr.]

  Tu užmik. Per laukus tyliai žengia tamsa
•

Salamone Rossi

Vestuvių odė: L'mi echpotz
Visi vokaliniai Salamone Rossi kūriniai 

iš rinkinio Hashirim asher leSholomo (Venecija, 1622–23)

•
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