
2012 m. spalio 26 d. (penktadienis) 19.00 val. 

PIANO.LT koncertų salė (Trakų g. 9/Kėdainių g. 1, Vilnius)

"RUSIŠKŲ SENOVINIŲ ROMANSŲ VAKARAS"  

TOOMAS KUTER (baritonas, Estija) 

HELIN KAPTEN (fortepijonas, Estija) 

  

Programoje Franco Šuberto, Piotro Čaikovskio, Edvardo Grygo 
senoviniai rusų romansai  

 

Rusų romansas - kaip amžinai mylinti ir kenčianti žmogaus siela (V. Savoškinas). Romanso užuomazga buvo 

rusiškoje dainoje. XIX a. buitinis romansas atsiskiria nuo dainos ir tampa savarankišku žanru, pasiekiantis 

labai aukštą meninį lygį. 

Tad šiame koncerte  talentingai, nepaprastai jautriai dainininkas papasakos skausmingas, bet pilnas vilties 

ir meilės istorijas, sutalpintas "už širdies griebiančiuose" romansuose. 

  

Toomas KUTER gimė 1965 m. Pernu 

m. Jis yra rašytojas, dainininkas ir žurnalistas, 

Rusijos G. R. Deržavino vardo rusų literatūros ir 

dailės akademijos narys korespondentas, nuo 

2008 m. šios akademijos profesorius. 

Pradėjo mokytis dainuoti nuo 15 metų Pernu 

mieste pas žymią dėstytoją ir praeityje garsią 

dainininkę Klaudiją Taev. Savo pirmąjį solinį 

koncertą – senovinių rusų romansų vakarą – T. 

Kuter surengė Pernu m. būdamas 17 metų. 

Vėliau T. Kuter mokėsi Taline pas Terezę Raidę. 

T. Kuter pelnė pripažinimą kaip dainininkas – rusų romansų bei įvairių tautų kamerinių dainų atlikėjas. Sėkmė lydėjo jo 

koncertus Maskvoje, Sankt-Peterburge, Pskove, Novgorode, taip pat JAV, Vokietijoje, Baltarusijoje, Italijoje, Suomijoje, 

Lietuvoje ir Latvijoje. 

Kaip rašytojas Toomas Kuter yra kelių literatūros konkursų nugalėtojas ir laureatas. Jo pagrindinis kūrybinis amplua – 

pasakos, novelės ir lyrika. 

Ligi šiol atskirais leidiniais buvo išleistas jo kūrybos pasakų rinkinys „Berniukas ir Sapnas“ (1994), „Pasaka apie gaivų 

kvėpavimą“ (1995), pasaka „Pilnaties mergaitė“ (1996), lyrikos rinkinys „Kelias į meilę“ (2002), „Eilėraščiai ir pasakos“ (rusų 

kalba, Sankt-Peterburgas, 2003), pasakų rinkinys „Širdies šviestuvas“ (2004). Toomas Kuter taip pat dalyvavo rengiant 

„Rašančiųjų Pernu gyventojų antologiją“ (1998), išleista jo solinė plokštelė su rusų, amerikiečių ir estų romansais „Mano 

kelias“ (2006).  
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Toomas Kuter taip pat verčia iš rusų kalbos į estų kalbą. Jis išvertė tokias knygas, kaip antai Liudmilos Sivoliubovos „Karolių 

papuošalai“ (Tikslinė ne estų integracijos įstaiga, 2001), „Balionėliai – šviestuvėliai“ (Estijos poetų sąjunga, 2002), Valentinos 

Sijg „Jei pasikartotų...“ (Pegasus, 2009), Ala-Jukš Meos „Senelė ir elementorius“ (Pernu, 2009). 

Drauge su kompozitoriumi Andraniku Kečeku sukūrė muzikinę pasaką „Užmirštoji pasaka“ (2002), bendradarbiaudamas su 

kompozitoriumi Jurijumi Dmitrijevu parašė vokalinį ciklą „Kelias į meilę“ (2004 m., rusų kalba 2006 m.)  

Toomas Kuter nuolat rašo koncertų apžvalgas, knygų recenzijas, jo straipsnius publikuoja įvairūs Estijos leidiniai. 

Toomas Kuter yra Tarptautinio Klaudijos Taev vardo jaunųjų okalistų konkurso prezidentas, Rusijos G. Deržavino vardo rusų 

literatūros ir dailės akademijos narys korespondentas, Estijos žurnalistų sąjungos narys, Rusijos tarpregioninės rašytojų 

sąjungos narys, Estijos autorių sąjungos narys, Vokietijos ir Estijos forumo narys ir t. t. 

T. Kuter apdovanotas Rusijos taikos fondo Tarptautinių taikos fondų asociacijos garbės medaliu (Maskva, 2004), gavo 

akademinį apdovanojimą „G. Deržavino aukso medalis“ (Sankt-Peterburgas, 2004), A. Puškino vardo medalį „Už tradicijų 

puoselėjimą rusų literatūroje“ (Sankt-Peterburgas, 2005), Marjamaaso konvento medalį (Talinas, 2005), akademinį 

apdovanojimą „S. Jesenino aukso medalis" (Sankt-Peterburgas, 2005), fondo „Estijos kultūros kapitalas“ metų premiją 

(Talinas, 2005), Tarptautinės rašytojų sąjungų bendrijos vykdomojo komiteto Garbės raštą (Sankt-Peterburgas, 2006), pelnė 

Märjamaa konvento Garbės riterio vardą (Roma, 2010), valstybinę premiją „Pernu miesto metų muzikantas“ (Pernu, 2011).  

Maskvos tarptautinio festivalio „Auksinis ruduo Tušine“ laureatas (Maskva, 2007, 2011). 

  

  

Helin KAPTEN baigė Talino valstybinę konservatoriją (dabar – Estijos muzikos akademija) fortepijono klasėje 

(mokėsi pas profesorių Bruno Luką) bei Sankt-Peterburgo N.A. Rimskio – Korsakovo konservatorijos asistentūrą – stažuotę 

koncertmeisterės meistriškumo klasėje (pas profesorę Sofją Borisovną Vakman). Paskui savo kaip repetitorės meistriškumą 

tobulino Hamburgo aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje. 

 

Dirbo nacionalinėje operoje „Estonija“, Vasos operoje bei Juveskiulės konservatorijos operos studijoje, taip pat 

bendradarbiavo su daugeliu dainininkų (tarp kurių G. Ahrensas, J. Anvelt-Skarafoncas, Šen-Čiuangas, L. Agostis, M. 

Lehtinenas, V. Noreika, V. Džiojeva) ir dirigentais (pvz., K. F. Cillario, Zheng Xiaoying, Erki Pehk, Neeme Järvi, Arvo Volmer, 

Toomas Kapten ir kt. ). 

 

Helin Kapten yra rengusi praktinius seminarus Estijoje, Suomijoje, Rusijoje, Italijoje ir Vokietijoje, taip pat buvo daugelio 

Estijos atlikėjų, sėkmingai pasirodžiusių tarptautiniuose konkursuose, pvz., Ain Anger (1-oji premija konkurse „Gintarinės 

jūros balsas“ ("Amber Sea Voices"), Ryga, 2000 m.), Mirjam Helin konkurso pusfinalininkė, Helsinkis, 1999 m.), Rauno Elp 

(„Gintarinės jūros balsai“ ("Amber Sea Voices"), Ryga, 2000 m.), Aile Asszony Braun (Karalienės Elžbietos konkurso 

finalininkė, Briuselis, 2004 m.), Merle Silmato (2-oji premija Klaudia Taev konkurse, Pernu, 2001 m.), Mejeli Tammu ir kt. 

repetitorė. 

 

Kaip akompaniatorė Helin Kapten koncertavo Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Rusijoje, JAV ir Kanadoje. Šiuo 

metu Helin Kapten yra kamerinės muzikos katedros vedėja Estijos muzikos akademijoje bei eina akompanavimo klasės 

profesorės pareigas. 
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Video: http://www.kuter.eu/index1.php?Video:B.Fomin_%22Hei%2C_s%26otilde%3Bber_kitarr%21%22 

  

   

Bilietų kaina 

  

33,00 Lt            RINKTIS BILIETUS 
 

Prisijunk prie „Tiketos” klubo ir sulauk neįtikėtinų pasiūlymų! Į šį renginį bilietus gali įsigyti 

patogiausiu būdu – „Tiketos” kasose arba e. bilietus internetu. 

Dėl pardavimų grupėms susisiekite su „Tiketos“ tiesioginių pardavimų vadove Manta darbo 

dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. ( manta@tiketa.lt , +370 685 05480). 

 

Renginio vieta: PIANO LT koncertų salė (Įėjimas iš Kėdainių gatvės), Trakų g. 9/1, Vilnius. 

Renginio data: 2012 m. spalio 26 diena, 19.00 val. 

Renginio trukmė: 1 val. 30 min. 

Durys atidaromos: 1 val. iki renginio. 

 

Uždaryti langą
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