SAVAITĖS NAUJIENOS
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ARBIT BLATO SUGRĮŽIMAS Į TĖVYNĘ
Penktadienį, liepos 2 d. Nacionalinėje dailės
galerijoje
buvo
atidaryta
pasaulio
menininkų elitui priklausančio Arbit Blato
paroda „Arbit Blatas. Sugrįžimas į
Tėvynę“.
Parodos
atidarymo
metu
Ministras
Pirmininkas A. Kubilius teigė, kad šioji
diena savyje talpina daug simbolių.
Ar bit

Blat as .

Gu lint i

„Sugrįžimas į Tėvynę – labai prasmingi
žodžiai. Visi žinome, kad Arbit Blatas,
Arbit Blatas. Gulinti moteris (Gasson portretas) gimęs Kaune, daug metų mokęsis ir dirbęs
Paryžiuje, gyvenęs Niujorke, Venecijoje,
šiandien grįžta namo į Tėvynę. Grįžta ne tik savo kūriniais, bet ir turtingiausiu kultūriniu
paveldu, kurį simbolizuoja ši paroda. Tai labai žymi litvakų kultūros dalis. Menininko
kūriniuose susilieja dvasinė litvakų ir lietuvių bendrystė. Jo drobės ir skulptūros – tai
priminimas, kokią tragediją išgyveno žydų tauta.“
Anot
dailininką
pažinojusio
LŽB
pirmininko S.Alperavičiaus, Arbit Blatas–
pasaulio žmogus, bet kartu ir Lietuvos
patriotas. „Jis – tikras litvakas. Mes
buvome susitikę Niujorke bei Vilniuje, ir
visada kalbėjomės lietuviškai. Jam
pasisekė,
kad
neteko
išgyventi
Holokausto, bet per šeimos asmenines
patirtis, žydų tautos išgyvenimus savo
Parodos akimirkos (pirmas iš dešinės – LŽB pirmininkas dr. S. Alperavičus).
kūriniuose
Arbir
Blatas
atspindi
Holokausto temą“, – sakė S. Alperavičius.
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Amerikos ambasadorė Lietuvoje Anne Derse taikliai pastebėjo, kad ši paroda turi gilią
prasmę daugelyje autoriaus darbų atspindėtas Holokaustas, o Arbit Blatas juose perteikia
jautriai išgyventą žydų tautos siaubą.
Parodoje atskirą grupę sudaro Holokausto aukų atminimui sukurti darbai - 7 bronzos
plakečių kompozicija „Holokausto monumentas“, ekspresyvios ir dramatiškos drobės,
piešiniai ir skulptūros.

JAŠOS HEIFECO 110-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO KONCERTAS

Birželio 29 d. Lietuvos žydų
bendruomenėje
vyko
garsaus smuikininko Jašos
Heifeco 110-ųjų gimimo
metinių
paminėjimo
koncertas. Kūrinius atliko
J. Heifeco koncertas. Smuikininkė A. Agus, akomponuoja J. Fomičiova.
J. Heifeco mokinė, žinoma
smuikininkė A. Agus iš
JAV, jai akomponavo J.
Fomičiova iš Rusijos. Kaip
mena
pati A.
Agus,
genealus smuikininkas buvo
J. Heifeco koncertas. Smuikininkė A. Agus, akomponuoja J. Fomičiova. sudėtingo charakterio, labai
reiklus sau ir mokiniams,
dažnai nesugyvenamo būdo. Su juo bičiuliavęsi amžininkai rašė: „Pasauliui buvo pažinus tik
Heifecas-menininkas, bet ne Heifecas-žmogus. Netgi pats menininkas nesuvokė, kas jis esąs,
išskyrus tą laiką, kai imdavo į rankas smuiką.“ A. Agus išmoningai pasakojo apie J. Heifecą,
su kuriuo bendravo paskutinius septyniolika jo gyvenimo metų, džiaugėsi galėdama
atvažiuoti į Vilnių, kur atgijo prisiminimai apie J. Heifeco gyvenimą šiame mieste ir netgi
rusiškai atkartojo mėgstamą smuikininko perfrazuotą posakį: „Старостъ не радость,
небедность не порок“.
A. Agus atliko keletą mėgstamiausių J. Heifeco autorių kūrinių: Debiusi, Čaikovskio,
Rachmaninovo, Betchoveno, Verdžio, Geršvino ir kitų.
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Pasiklausyti J. Heifeco muzikos susirinko pilna salė jo gerbėjų, tarp kurių buvo ir LŽB
pirmininkas S. Alperavičius, orkestrų vadovas prof. S. Sondeckis, B. Dvariono muzikos
mokyklos direktorė L. Užkuraitienė ir šios mokyklos pedagogė I. Kirzner, smuikininkas M.
Švėgžda von Bekeris, muzikai E. Janutėnas, B. Trauba, L. Melnikas, P. Radzvičius ir kiti.
Visiems neišdildomą įspūdį paliko talentingos smuikininkės ir pianistės virtuoziškai atliekami
klasikos kūriniai.

SUSITIKIMAS SU IZRAELIO TURIZMO MINISTRU

Liepos 6 d. įvyko LŽB pirmininko S.
Alperavičiaus susitikimas su Izraelio turizmo
ministru Stasu Meseznikovu. Pokalbio metu
buvo aptarti turizmo plėtojimo klausimai,
Izraelio ir Lietuvos dvišalio bendradarbiavimo
galimybės, kitos aktualios žydų bendruomenės
problemos.

LABDAROS FONDO VIZITAS

Liepos 6–17 d. Lietuvoje vieši fondo „Lietuvos ir Latvijos žydams paremti“ atstovai, kurie
susitiko su LŽB nariais. Grupės atstovai lankėsi LŽB socialinio centro valgykloje, apsilankė
pagyvenusių žmonių užsiėmimuose, susipažino su LŽB veikla ir ateities tikslai.
Svečių grupė aplankė varganai gyvenančius pagyvenusius žmones ir jaunas žydų šeimas,
įteikė jiems dovanų. Vizito metu labdaros fondo pirmininkas Ch. Margalis pasidžiaugė LŽB
gebėjimu operatyviai teikti socialinę paramą tiems, kuriems iš tiesų jos labiausiai reikia, teigė,
kad mūsų bendruomenė galėtų tapti sektinu pavyzdžiu kitiems.
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LIETUVOS „MAKABI“ RINKTINĖ IŠVYKO Į MAKABIADĄ

Liepos

5

d.

Lietuvos

„Makabi“ rinktinė išvyko
į Vieną, Austrijoje, kur
liepos
Europos

5–13

d.

vyks

„Makabi“

žaidynės. Šiame renginyje
dalyvaus daugiau nei 2400
atletų iš 32 Europos šalių.
Lietuvos „Makabi“ rinktinė išvyksta į makabiadą Vienoje

Lietuvos delegaciją sudaro
24

sportininkai:

salės

futbolo, badmintono, plaukimo, teniso atstovai. Į Lietuvos salės futbolo rinkinės sudėtį įeina
Vilniaus „Žalgirio“ gynėjas A. Sobolis, buvę A lygos futbolininkai M. Zurza ir V.
Daniličevas. Veteranų teniso varžybose jėgas išmėgins žinomas animacinio kino režisierius,
dailininkas ir scenaristas I. Bereznickas.
Sporto klubas „Makabi“ yra iškovojęs daug svarbių laimėjimų: salės futbolo komanda gavo
vieną aukso ir tris sidabro medalius, aukso medalį taip pat iškovojo plaukikai ir
badmintonininkai, o sidabro bei bronzos medaliai atiteko imtynininkams, šachmatininkams ir
plaukikams.
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PAMINKLINIS AKMUO MASINĖJE ŽYDŲ KAPAVIETĖJE

Liepos 2 dieną Kretingoje, Kvecių miške, masinėje žydų
kapavietėje atidengtas koplytstulpis ir paminklinis akmuo.
Šioje vietoje buvo sušaudyti 700 žydų ir 21 žemaitis. V.
Gendvilas, kurio tėvas taip pat buvo nužudytas, šiai vietai
pažymėti skulptoriaus A. Vaškio paprašė sukurti žydų ir
žemaičių vienybę simbolizuojančią ąžuolinę skulptūrą.
Pastatyti skulptūrą, prie akmens pritvirtinti metalo plokštę
Paminklinis akmuo

su žemaitišku užrašu „Pruotievems, mums, atēnontims“
rūpinosi Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas.

PAGERBTA LŽB NARĖ

Liepos

7

d.

Lietuvos

žydų

bendruomenėje apsilankęs Izraelio
ambasadorius Lietuvai ir Latvijai
Nati Tamir perdavė nuo Avner
Shalev,

Izraelio

muziejaus
Fania Broncovskaja su atminimo dovana

direktoriaus

„Yad
padėkos
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Holokausto
Vashem“
laišką

ir

atminimo dovaną Faniai Brancovskajai, Buvusių geto ir koncentracijos kalinių sąjungos
valdybos narei. Įteiktas simbolinis raktas kaip padėkos ženklas už ilgametį darbą siekiant
išsaugoti Holokausto atmintį.

KLEZMERIŲ MUZIKOS FESTIVALIS
Liepos 20 d. 18 val. Festivalio atidarymo koncertas
Liepos 20 d. 17.00 val. iš Vilniaus geležinkelio stoties į Kaišiadoris šventės dalyvius ir
žiūrovus nemokamai veš greitasis traukinys Vilnius-Kaunas.
Kaišiadorys, geležinkelio stoties holas.
Istorija: Kaišiadorių stotis kadaise buvo vieta, iš kurios žydai išvažiuodavo svetur iš Lietuvos,
atsisveikindami su savo kaimynais ir draugais.
Skambės 7 žydiškos dainos, komp. M. Bronner.
Atlieka solistas Boris Livschitz – smuikas (Šveicarija).
Šv. Kristoforo kamerinis orchestras, dir. prof. Donatas Katkus.
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