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DĖL BIRŠTONO VASAROS MENŲ AKADEMIJOS – V TARPTAUTINIO SIMPOZIUMO
IR MEISTRIŠKUMO KURSŲ ,,INTERPRETACIJOS PASLAPTYS IR SUBTILYBĖS
XXI A. ATLIKIMO MENE IR PEDAGOGIKOJE“.
2017-11-30 gavome Jūsų 2017-11-30 raštą Nr. S-2017-10833, kuriuo prašote iki
2017 m. gruodžio 4 d. pateikti informaciją apie LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio
vaidmenį Birštone vykusiame V Tarptautiniame simpoziume ir meistriškumo kursuose
,,Interpretacijos paslaptys ir subtilybės XXI a. atlikimo mene ir pedagogikoje“.
Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Jūsų rašte nurodyta data (2017 m. liepos 3 –
rugpjūčio 8 d.) yra netiksli, nes V Tarptautinis simpoziumas ir meistriškumo kursai ,,Interpretacijos
paslaptys ir subtilybės XXI a. atlikimo mene ir pedagogikoje“ vyko nuo 2017 m. liepos 29 iki 2017
m. rugpjūčio 7 d.
Atsakydami į Jūsų pateiktus klausimus teikiame informaciją, kuria disponuojame.
Pirmiausia norėtume pabrėžti, kad LR Seimo narys Vytautas Juozapaitis yra
asociacijos Lietuvos muzikų sąjunga narys.
Birštone vykusį menininkų susibūrimą organizavome mes – Lietuvos muzikų sąjunga,
kuri yra meno kūrėjų organizacija, turinti visas meno kūrėjų organizacijos teises ir pareigas.
LR Seimo narys į šį renginį buvo pakviestas kaip svečias, kuriam suteiktas meno
kūrėjo statusas ir kuriam už jo išskirtinę kūrybinę veiklą yra suteiktas reikšmingiausias Lietuvos
Respublikoje menininkui suteikiamas įvertinimas – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato
vardas.
Tiek Lietuvos muzikų sąjunga, tiek LR Seimo narys V. Juozapaitis šiame renginyje
tarpusavio įsipareigojimų neturėjo, todėl džiaugiamės tokio lygio menininko geranorišku
dalyvavimu mūsų asociacijos rengtame susibūrime.
Informuojame, kad tarptautinio simpoziumo metu V. Juozapaitis bendravo su jaunais
atlikėjais, kūrėjais, muzikais, menininkais ir kitais asmenimis (pedagogais, poilsiautojais, Birštono
gyventojais ir pan.), kurie jame dalyvavo.
Šio simpoziumo metu ir kiti įvairių kartų ir specialybių meno kūrėjai dalinosi meno
subtilybėmis ir interpretacijos paslaptimis.
Pažymime, jog Lietuvos muzikų sąjunga honoraro Vytautui Juozapaičiui už
dalyvavimą šiame renginyje neišmokėjo ir jokios sutarties, kuria V. Juozapaitis būtų
įsipareigojęs dalyvauti Birštono vasaros menų akademijos renginiuose, taip pat nebuvo
sudariusi.
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