Nacionalinė Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokykla
Namai, kuriuose po vienu stogu skleidžiasi trijų mūzų sparnai...

Talentas žmogui duotas Dievo – kaip
Prometėjo į žemę atnešta ugnis, deganti mumyse amžinai. Tačiau jeigu
žmogus nepuoselėja savo talento, nesiekia tobulumo, talentas menksta ir
galų gale išnyksta kaip paprasčiausias laužas, kurio niekas nepakursto.
Darome viską, kad ta kūrybos ugnis
Jumyse neužgestų, įkvėptų naujiems
ieškojimams ir laimėjimams. Laimingi tie, kurie gali nešti džiaugsmą
žmonėms ir uždegti juos kūrybai. Tad
būkime laimingi kurdami geresnį pasaulį, šviesesnę Tėvynę, laimingesnį žmogų.
Direktorius
Romualdas Kondrotas
Vaizdingoje Vilniaus vietoje, Antakalnyje, netoli Šv. Petro ir
Povilo bažnyčios, Kalnų parko, Sluškų rūmų, Trijų kryžių kalno
ir kitų įspūdingų gamtos ir žmonių sukurtų paminklų, įsikūrusi
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
skaičiuoja savo 70-uosius gyvavimo metus.
Ši menui gabių vaikų įstaiga savo veiklą 1945 m. pradėjo kukliai
– vienu Muzikos skyriumi. Palaipsniui augo ir stiprėjo. 1952 m.
mokykloje buvo įsteigtas Choreografijos skyrius, 1960 m. – Dailės skyrius. Tais pačiais metais mokyklai pradėjo vadovauti pianistas, pedagogas, nusipelnęs meno veikėjas Dainius Trinkūnas
(1960–1970), vėliau mokyklai vadovavo pedagogas Vytautas Sereika (1970–1983), pianistas, pedagogas Aleksandras Jurgelionis
(1983–1994).
1994 m. kultūros ir švietimo ministro D. Trinkūno įsakymu
mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas. Gimnazijai pradėjo vadovauti ir iki šiol vadovauja pedagogas, chorų ir ansamblių

vadovas Romualdas Kondrotas. Po septynerių metų švietimo ir
mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus 2001-04-30 įsakymu Nr.
720 Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazija
ir Vilniaus baleto mokykla reorganizuotos į Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą. Naujoje menų mokykloje buvo suformuoti keturi skyriai: Bendrasis, Muzikos, Dailės
ir Baleto. Ši unikali švietimo institucija tapo menų ir bendrojo
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokykla, skirta itin
gabiems menui vaikams, rengianti būsimus profesionalius muzikantus, baleto artistus, dailininkus. Menų mokykla yra tarsi įsikūnijusi M. K. Čiurlionio svajonių vizija – namai, kuriuose po vienu
stogu sugyvena trys mūzos: muzika, šokis ir dailė.
XXI a. pirmasis dešimtmetis Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje pažymėtas reikšmingais
pokyčiais: sutvarkyti, suremontuoti mokyklos pastatai, klasės,
papuošta aplinka. Bene reikšmingiausias šio laikotarpio kūrinys –
šalia mokyklos Baleto skyriaus pastatytas Šokio teatras. Šokio teatro viduje įrengta standartus atitinkanti scena, šiuolaikiška garso, vaizdo, apšvietimo aparatūra, speciali baleto artistams skirta
danga, nesudėtinga dekoracijų keitimo technika. Šokio teatras –
tai erdvi ir visokeriopiems įgūdžiams lavinti tinkanti repeticijų ir
sceninės praktikos aikštelė. Čia vyksta ne tik baleto spektakliai,
bet ir įvairūs muzikos, šokio, teatro ir kitokie renginiai.
Mokykla aktyviai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose kultūriniuose renginiuose. Vien 2008–2013 m. muzikantai dalyvavo tęstiniuose projektuose su Austrijos, Anglijos
(Mančesterio), Rusijos (Kaliningrado), Kosta Rikos, Vokietijos,
dailininkai – su Afganistano, Rusijos (Krasnojarsko), JAV (Čikagos), įvairių Lenkijos miestų menininkais. Baleto skyrius nuolat
bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru:
mokiniai dalyvauja teatro klasikinio repertuaro spektakliuose
„Miegančioji gražuolė“, „Gulbių ežeras“, „Bajaderė“, šoka mokyklos
spektaklyje „Pelenė“. Kasmet mokykloje vyksta tradicinis ataskaitinis Muzikos skyriaus koncertas „Viva la musica“, Baleto skyriaus

6–12 klasių mokinių choras Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, 2014 m.
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Baleto „Paquita“ premjera

Dailės skyriaus mokinių paroda, skirta Motinos dienai

Mokyklos orkestras
– „Vive le ballet“, nuo 1975 m. abiturientai kasmet pastato operą,
kurioje dalyvauja visų skyrių (Muzikos, Baleto, Dailės) mokiniai.
Didžiausias mokykloje yra Muzikos skyrius. Apytikriais duomenimis, trečdalio Lietuvos kultūros darbuotojų kelias prasidėjo būtent šiame mokyklos skyriuje. Čia mokėsi pasaulyje žinomi
Lietuvos menininkai: Jonas Aleksa, Feliksas Bajoras, Leopoldas
Digrys, Aldona ir Jurgis Dvarionai, Petras Geniušas, Dovydas Geringas, Danutė Pomerancaitė, Gintaras Rinkevičius, Mūza Rubackytė, Audronė ir Birutė Vainiūnaitės ir daugelis kitų. Mokyklos
auklėtiniai sudaro apie pusę profesionalių Lietuvos muzikinių
kolektyvų atlikėjų. Šiuo metu skyriui vadovauja buvusi „čiurlioniukė“ Eglė Žlibinaitė-Čobotienė.
Dailės skyriaus steigėjas Antanas Garbauskas į mokyklą dirbti
pasikvietė savo bendraamžius, ką tik baigusius tuometinį Dailės
institutą ir daugiau negu du dešimtmečius formavusius lietuviškos
pokarinės modernistinės dailės pagrindus. Tai buvo Juozas Galkus, Aloyzas Stasiulevičius, Egidijus Talmantas, Valentinas Antanavičius, Vytautas Ciplijauskas, Alfonsas Ambraziūnas, Rimantas
Dichavičius, Vladas Vildžiūnas, Birutė Žilytė, Rimtautas Gibavičius, Arvydas Každailis, Vincas Kisarauskas, Danutė Jedzinskienė,
Romualdas Kunca, Bronislovas Gobis, Vladislovas Žilius, Linas
Katinas, Gediminas Karalius, Anicetas Jonutis, Kęstutis Ramonas.
Vėliau į skyrių įsiliejo Stanislovas Kuzma, Petras Mazūras, Gied
rius Plechavičius, Mindaugas Skudutis, Romualdas Karpavičius,
Daina Steponavičiūtė ir kiti profesionalūs kūrėjai, mokytojai. Per
daugiau kaip pusę šimto metų Dailės skyriuje mokytojavo aštuoniasdešimt dailininkų. Dabar mokykloje dirba mokytojų karta,
susiformavusi jau per Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį.

Šiuo metu skyriui vadovauja Romualdas Karpavičius.
1952 m. baletmeisterių Vytauto Grivicko, Michailo ir Klavdijos Moisejevų iniciatyva prie Vilniaus dešimtmetės muzikos
mokyklos buvo atidarytas Choreografijos skyrius. Baleto solistas
Henrikas Kunavičius tapo šio skyriaus vadovu. 1963–2001 m.
Choreografijos skyriui, vėliau reorganizuotam į Vilniaus baleto
mokyklą, vadovavo Lili Ramanauskienė-Navickytė. 2001 m. Vilniaus baleto mokykla reorganizuota į Nacionalinės Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrių. Šiuo metu
jam vadovauja Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė.
Buvusiems mokyklos auklėtiniams, dabar – jau žymiems baleto solistams, mokyklos pedagogams yra įteikti valstybės apdovanojimai ir teatro premijos. Loreta Noreikienė, Jonas Katakinas,
Eglė Špokaitė ir Edvardas Smalakis apdovanoti Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordinu. Mindaugas Baužys tapo Baltijos
Asamblėjos meno premijos ir Šv. Kristoforo premijos laureatu.
Pastarąją premiją taip pat yra laimėję Anželika Cholina, Rūta
Jezerskytė, Eglė Špokaitė, Voldemaras Chlebinskas, Jurijus Smoriginas, Živilė Baikštytė, Nerijus Juška, Aurelijus Daraškevičius.
Aušra Bagdzevičienė, Vytautas Brazdylis, Audronė Domeikienė,
Vytautas Kudžma, Marina Levickienė ir Petras Skirmantas 2005
m. tapo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premijos ir atminimo ženklo „Auksinis scenos kryžius“ laureatais už geriausią
2004–2005 m. sezono choreografiją.
„Jeigu žmoguje, kol jis visai jaunas ir ypač plačiai atveria savo
jautrią sielą grožiui, pažadinsime menininką, ugdysime jo gabumus ir suteiksime reikiamų žinių, visas jo tolesnis gyvenimas bus
turtingesnis ir kilnesnis.“ (Dainius Trinkūnas)
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