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„Muzika – man malonumas. Tai – kaip ledai, saulė, jūra, švelnios mamos rankos, saldus 
miegas. Tai kažkas ypatingai gero ir gražaus. Ir ne visada nusakoma žodžiais...

Muzika – tai stebuklingas garsų pasaulis, paslaptinga erdvė, kurioje viską pamirštu ir 
žaidžiu su garsais, vejuosi melodiją, o kartais pasuku dar negirdėtos, naujos muzikos 
takeliais. 

Dažnai panyru į muziką kaip į žaidimą, su muzika pasaulis man įdomesnis, gražesnis ir 
spalvingesnis. O jei mano skambinimas ir kūryba tuos gražius jausmus sukelia ir kitiems, 
džiaugiuosi dovanodama tą paslaptingai malonų jausmą!” – sako natų knygos autorė 
Indrė Manikaitė.

Indrė Manikaitė
Gimė 2006 m. balandžio 19 d.

2010 m. pradėjo lankyti Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės” ankstyvojo 
muzikinio ugdymo grupę.

2012 m. įstojo į Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės” pirmąją klasę.
Šiuo metu Indrė mokosi Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės” šeštoje klasė-
je. Ji lanko choro, solfedžio, muzikos istorijos, balso lavinimo ir fortepijono disciplinas, 
domisi kūryba, savarankiškai mokosi groti ukulele, jai puikiai sekasi lietuvių kalba ir 
literatūra.  

Indrė dalyvavo daugiau nei penkiolikoje tarptautinių ir respublikinių konkursų solo 
fortepijono ir kamerinių ansamblių kategorijose. Ryškiausi ir svarbiausi konkursai:
2013 m. VII Johano Sebastijano Bacho jaunųjų pianistų konkursas, diplomantė;
2014 m., 2016 m. III ir IV respublikiniai konkursai „Su šypsena”, I vietos laureatės diplomai;
2015 m. IV respublikinis jaunųjų pianistų konkursas Musica Amabile, I vietos laureatės 
diplomas; 
2015 m. III respublikins jaunųjų atlikėjų konkursas Piano-Forte, laureatės diplomas;
2016 m., 2017 m., 2018 m. III, IV, V respublikiniai konkursai „Iš muzikos lobių skrynios”, 
laureatės diplomai;
2016 m. II respublikinis R. Žigaičio vardo vaikų ir jaunimo konkursas, grand prix laimėtoja;
2018 m. VI tarptautinis kamerinės muzikos konkursas Muzikinė akvarelė, II vietos laurea-
tės diplomas.
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Mintys, kurios skrieja iš širdies…

Pirmąjį muzikinį kūrinį sukūriau būdama maždaug dešimties. Jis vadinosi „Laikas”, „Va-
landos”, „Dūžiai” ar kažkaip panašiai – paprastai ir banaliai. Natomis, deja, jo neužra-
šiau… Ko dabar labai gailiuosi…

Kai sužinojau, kad mano puikioji mokinė Indrė kuria muziką, kelias fortepijono pamokas 
skyriau tik jos kūrybai. Grojome, kalbėjomės, dalinomės mintimis ir svajonėmis. Tuomet 
pajutau, kad negaliu leisti, jog ši nuostabi vaiko kūryba liktų užmarštyje – su, o gal be 
pavadinimų, su, o gal be prisiminimų… Tad mes abi ryžomės rimtam natų įrašymo ir 
užrašymo darbui.

Šioje natų knygoje sudėti keturi pastaraisiais metais Indrės sukurti kūriniai solo fortepi-
jonui. Jų Indrė yra sukūrusi ir daugiau, iš viso apie dešimt, taip pat ir kūrinį chorui a cap-
pella, kurį 2017 m. atliko ir įrašė „Liepaičių” jaunučių choras su mokytoja Edita Jara-
miniene. Tačiau nusprendėme į šią knygą sudėti tik pačius naujausius ir pačios autorės 
mėgstamiausius bei jos pačios atliekamus kūrinėlius.

Esu pianistė, koncertmeisterė ir mokytoja. Šiuos kūrinius redagavau inspiruota savo il-
gametės pianistinės ir pedagoginės veiklos bei patirties, tačiau kiekvienas, kuris atliks 
šias muzikines Indrės miniatiūras, jas gali interpretuoti savaip, įdėti savo išmonės ir 
širdies. 

Už šios knygos išleidimą esu dėkinga nuoširdžiai ir atsidavusiai Indrės šeimai, tėveliams 
Giedrei ir Martynui Manikams, kurie palaiko ir laimina visus mūsų kūrybinius planus, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos inovacijų studijų centrui ir Mantautui Krukaus-
kui, savo nuostabiajai draugei, talentingai dailininkei ir šiaip puikiam žmogui – Giedrei 
Brazytei, spaustuvei „Piko valanda” ir jos elegantiškajam, meną ir muziką mylinčiam 
vadovui Arūnui Reinikiui, na ir žinoma, mano muzikos širdies namams, kurie atviri ir 
įkvepiantys – Vilniaus chorinio dainavimo mokyklai „Liepaitės”, supratingiems kolegoms 
ir mielai direktorei Editai Jaraminienei.

Indrei ką tik sukako dvylika metų ir žingsnis po žingsnio ji keliauja iš vaikystės pasaulio 
į suaugusiųjų žemę… „Kaip skamba pasakos…” – tai jos maži ir dideli išgyvenimai, tai jos 
įdomios ir fantazijos kupinos istorijos, tai jos pasakos vakar ir dabar…

„Kaip skamba pasakos…” – atsiveria durys į vaiko širdies muzikos pasaulį, kuris kupinas 
mažoro – sutikę „Auksinį rytą” ir pasigrožėję „Tokijo rūmais”, keliaujame savo vaikystės 
pasakų pasauliu „Senuoju traukiniu”, o iš jo išlipę, esame apdovanoti „Drugelio bučiniu” 
ir tai mus veda tolyn, ten, kur trokšta širdis! 

Indrės mokytoja, Eglė Kasteckaitė



auksinis rytas
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auksinis rytas
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tokijo rumai
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tokijo rumai
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senasis traukinys
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senasis traukinys
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drugelio bucinys
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drugelio bucinys
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