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Įvairiapusis menininkas
Dešimties paveikslų paroda ir 

muzikinės interpretacijos smui
ku -  tokį derinį sukūrė Kaune 
gyvenantis Jose Ignacio Davila. 
Menininkas šykštus žodžiui, tad 
į klausimus mieliau atsakinėjo 
grodamas.

Su poetu G. Patacku argenti
nietis iš Buenos Airių netikėtai 
susitiko Kauno Laisvės alėjoje. 
Poetas pokštavo, kad tai buvo 
tarsi ženklas, nes popiežius taip 
pat yra iš Buenos Airių.

„Džiugu, kad kultūros žmogus 
įsilieja į Lietuvos kultūrą", -  sakė 
G. Patackas. -  Jis -  vos ne žmo
gus orkestras: tapo gilios filo
sofinės minties paveikslus, yra 
dirigentas, kompozitorius, su
kūrė dalį oratorijos dvidešimčiai 
instrum entų."

Profesorius Vytenis Rimkus, 
kalbėdamas apie muzikos ir dai
lės susidūrimą, priminė M. K. 
Čiurlionį, kuris muziką bandė 
pavaizduoti tapydamas. „Ar čia

-  muzikos atvaizdas dailėje?" -  
retoriškai apie abstrakcijas klau
sė menotyrininkas.

\ klausimą, kas pirmiau gims
ta, muzika ar paveikslas, argen
tinietis atsakė teatrališkai. „My 
best friend smuikas", -  pusiau 
angliškai, pusiau lietuviškai apie 
geriausią draugą paaiškino Jose 
Ignacio Davila. Padėjęs smuiką 
ant žemės, klausė, kur yra m u
zika: čia, ten? Taip parodė, kad 
muzika yra visur ir visiškai ne
svarbu, kas pirmiau.

Meilė gyvenimui
Jose Ignacio Davila tėvas -  žy

mus skulptorius Luis Torralva, 
tapybos jaunasis menininkas mo
kėsi pas senelę Aną Marią Tor- 
ralvą, turėjusią meno galeriją. 
Smuiką ir kompoziciją studijavo 
katalikiškajame universitete.

f Lietuvą argentinietis atvyko 
šių metų vasarį. Renginio da
lyviams buvo smalsu, kas jį čia 
atvedė. „Meilė, -  paaiškino ne- 
daugžodžiaudam as. -  Gyveni
mui."

O kodėl būtent į Lietuvą? „O 
kodėl ne į Lietuvą?" -  klausimu

PO EZIJA: Poetas Gintaras Patackas 
skaitė eiles iš naujausių knygų.

KLAUSIfl/IAS:
„Kur yra muzika: čia, ten?" - 
svarstė Jose Ignacio Davila.

į klausimą atsakė menininkas. 
Jam Lietuva -  „labai graži ir daug 
lietaus".

Poetas G. Patackas juokavo, 
kaip pasisekė atėjusiem s, nes 
už vieną gavo keturis: kompo
zitorių, dailininką ir dvi kny
gas. Šios dvi knygos -  naujausi 
poeto kūriniai, iš jų  jis skaitė 
eilėraščių.

Pasidžiaugęs arg en tin ieč io  
muzikinėmis interpretacijomis, 
kūriniais, gimusiais ką tik, G. 
Patackas ir pats improvizavo: 
„Džiugu atvykti į Šiaulius, kai 
saulė pasislėpus už kalnų..."
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