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Naujienos
2006.09.11 Rengiamasi pirmojo tarptautinio sakralinės muzikos ir labdaros
projekto PAX ET BONUM pradžiai
Savaitgalį Vilniuje prasidės tarptautinis sakralinės muzikos ir labdaros projektas PAX
ET BONUM – Taika ir gėris. Jo metu bus galima gėrėtis senosiomis gruzinų
dainomis, sardinų vokaliniu atlikimu, XV a. vienuolių eremitų psalmėmis, susilies
skirtingų tradicijų muzika bei dabarties muzikos kūriniai. Visa tai — kultūrinis
civilizacijų turtas, kuris visoje Lietuvoje bus skleidžiamas nuo 2006 m. rugsėjo 17 d.
iki spalio 4 d.
PAX ET BONUM koncertai vyks netradicinėje erdvėje. Didžiųjų koncertų atlikėjai
kūrinius atliks bažnyčiose, sinagogose bei vienuolynuose. Labdaros renginių dalyviai
koncertuos „socialinėje“ aplinkoje: ligoninėse, internatuose, senelių globos namuose,
kolonijose, kalėjimuose. Labdaros programą vainikuos Andriaus Mamontovo
koncertas Pakutuvėnuose. Ten įsikūrusiame pranciškonų vienuolyne gyvena ir dirba
su priklausomybės ligomis kovojanti bendruomenė.
Aukščiausio lygio užsienio ir Lietuvos atlikėjų koncertai bus nemokami, tad juos
galės išgirsti kiekvienas Lietuvos gyventojas. PAX ET BONUM muzikinėje
programoje vyrų choro „Rustavi“ (Gruzija), kvarteto Tenores di Bitti „Mialinu Pira“
(Italija), Tarptautinio kamerinio orkestro, vad. Saulius Sondeckis, choro „Jauna
muzika“, vad. Vaclovas Augustinas ir kitų meistrų pasirodymai. Skambės Arvo Parto
muzika bei naujausi Algirdo Martinaičio kūriniai.
Tikimasi, kad šie socialiniai ir labdaros projektai prisidės prie pagarbos ir tolerancijos
ugdymo mūsų visuomenėje. Renginių metu bus renkamos aukos Pakutuvėnų
reabilitacijos centrui, senelių globos namams. Labdarai skirti koncertai bus
solidarumo su vargstančiaisiais ir atstumtaisiais evangelinis liudijimas.
Pasak brolio Arūno Peškaičio OFM, „šalia labdaros akcijų ir aukų rinkimo, vis dėlto
svarbiausia — mūsų (pirmiausia visų dainininkų ir kolektyvų) noras pasikalbėti.
Pabūti su žmonėmis – seneliais, vaikais, paaugliais, ligoniais, kaliniais – su tais, kurie
dėl vienų ar kitų priežasčių nėra tokie laisvi kaip mes. Pasidalinti ne tuo, kas atlieka,
o tuo, ko nemažėja, bet daugėja dalijantis — muzika, malda ir džiaugsmu.“
PAX ET BONUM globoja Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Šv. Kazimiero
provincijos provincijolas brolis Benediktas S. Jurčys OFM.
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