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Vilimas Norkūnas  
 
Vilimas	Norkūnas	 –	 gerai	 žinomas	 atlikėjas,	 baigęs	 studijas	 Austrijoje,	 per	
paskutinį	 dešimtmetį	 spėjęs	 į	 Lietuvos	 kultūrą	 įnešti	 ženklų	 indėlį	 kaip	
vargonininkas	 ir	 kaip	 klavesinininkas.	 Per	 tuos	 metus	 yra	 sukūręs	
nesuskaičiuojamą	gausybę	Senosios	muzikos	koncertinių	programų:	 solo,	
kamerinės	instrumentinės	ir	vokalinės	muzikos,	taip	pat	chorinės	muzikos.	
V.	Norkūno	išskirtinės	Senosios	muzikos	žinios	ir	patirtis	siekia	dar	2002-
uosius	metus	 Zalcburge,	 kai	 įstojęs	 į	 koncertinės	 vargonų	 ir	 sakralinės	
muzikos	 specialybes	 garsiajame	 Mocarteumo	 universitete	 (prof.	
Heriberto	 Metzgerio	 vargonų	 klasė)	 ėmėsi	 studijuoti	 ir	 atlikimą	
klavesinu,	klavikordu,	hamerklavyru	(ankstyvuoju	fortepijonu)	ir	basso	
continuo	–	kamerinį	muzikavimą.		

Nuo	2008	metų	studijas	tęsė	Grace,	kur	2011	metais	įgijo	sakralinės	
muzikos	 ir	 vargonų	 magistrą	 (prof.	 Ulricho	 Waltherio	 vargonų	
klasėje),	 2012	 metais	 –	 chorinio	 dirigavimo	 magistrą	 (prof.	
Johanneso	 Prinzo	 klasėje).	 2014	metais,	 tame	 pačiame	Graco	menų	
universitete,	 baigė	 Senosios	 muzikos	 –	 klavesino	 specialybės	 studijas	
diplomu	su	pagyrimu,	prof.	Michaelio	Hellio	klasėje.	

Vilimas	Norkūnas	 dalyvavo	 profesorių	M.	 Sander	 (2006),	 L.	 Lohmann	 (2007),	 P.	 van	 Dijk	
(2008),	M. Märkl,	H.	Vogel	ir	R.	Meyer	(2010),	M.	Melcova	ir	P.	Planyavski	(2011),	L.	Ghielmi	(2013),	
T.	Lindner	(2016)	vargonų	meistriškumo	kursuose.	2002–2007	m.	V.	Norkūnas	dirbo	Zalcburgo	Jėzaus	
Širdies	 misionierių	 vienuolyne	 vargonininku	 ir	 chorvedžiu;	 2012–2014	 m.	 –	 Kauno	 sakralinės	 muzikos	
mokyklos	mokytoju,	2014–2015	m.	dėstė	vargonavimą	Klaipėdos	universiteto	Menų	fakultete.	Nuo	2015	metų	–	
Vilniaus	Šv.	Ignoto	bažnyčios	vargonininkas.	Nuo	2017	metų	–	Nacionalinės	vargonininkų	asociacijos	narys.	

Vilimas	Norkūnas	surengė	ne	vieną	koncertų	eilę	su	barokinio	smuiko	virtuozėmis	Ūla	Kinder	(JAV)	ir	Vera	Otasek	
(Austrija).	 Jis	yra	 lietuvių	atlikėjų	Senosios	muzikos	ansamblio	„Chiaroscuro“	bendraįkūrėjas	 ir	narys.	Ne	kartą	
koncertavo	 tarptautiniuose	 Senosios	muzikos	 „Banchetto	musicale“	 ir	 „Marko	 Skakio“	 festivaliuose,	 Latvijoje	 –	
„Vivat	Curlandia“	ir	„Rygos	senosios	muzikos	ir	šokio“	festivaliuose,	gastroliavo	Lenkijoje.	Su	vokaliniu	ansambliu	
„Ignis“	parengė	programą	„Canones	nonnulli“	ir	su	šia	programa	gastroliavo	Italijoje,		o	2018	metų	vasarį	laimėjo	
1-ąją	vietą	„Musica	religiosa“	konkurse	Kaune.	V.	Norkūnas	koncertuoja	su	jo	įkurtu	tarptautiniu	senosios	muzikos	
ansambliu	„CordAria“	ir	rengia	solinius	klavesino	bei	vargonų	rečitalius.	

Vilimas	Norkūnas	vienas	iš	nedaugelio	Lietuvos	vargonininkų	atsidavęs	senajai	muzikai,	po	jo	pirštais	muzika	kalba,	
alsuoja	kaip	gyva.	Grodamas	romantinę	muziką	sugeba	sukurti	įspūdį,	kad	instrumentas	geba	būti	lankstesnis,	negu	
jam	 leidžia	 jo	 fizikinės	 savybės.	 Jį	 nemažiau	 žavi	 ir	 tokie	 iššūkiai,	 kaip	 chorinės	muzikos	 akomponavimas,	 kai	
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vargonai	turi	virsti	spalvingu	orkestru.	O	Klaipėdos	Šv.	Pranciškaus	bažnyčioje,	be	kita	ko,	gebėti	muzikuoti	per	
įspūdingą	atstumą	nuo	choro.	

Vilimą	lengvai	užburia	istoriniai	barokiniai	vargonai,	kuriais	 jam	tenka	groti	užsienio	koncertuose.	Instrumentai	
tarsi	 asmenybės	kalbina	 jį,	 o	 jis	 juos.	Tuo	 tarpu	grodamas	basso	 continuo	 vargonais,	 akomponuodamas	 jis	 tarsi	
susilieja	su	soliniais	instrumentais,	vokalu	ar	choru,	tačiau	tuo	pat	metu	ir	veda	ir	palydi,	tai	vienas	iš	įdomiausių	
basso	continuo	muzikavimo	aspektų.	

Įsimintiniausi	 koncertai	 –	 vargonų	 rečitalis	 Zalcburgo	 katedroje	 (2019	m.),	 vargonų	 solo	 koncertas	 su	 Varnos	
filharmoniniu	 orkestru	 (Bulgarija),	 gastrolės	 su	 tarptautiniu	 Gustavo	Mahlerio	 jaunimo	 orkestru:	 įspūdingiausi	
pasirodymai	įvyko	BBC	PROMS	renginyje	Royal	Albert	Hall	Londone,	Concertgebow	Amsterdame,	KKL	Lucernoje.		
V.	Norkūnas	bendradarbiauja	su	įvairiais	kolektyvais:	konsortu	„Brevis”,	chorais	„Jauna	muzika”,	„Aukuras“,	Stirijos	
barokiniu	orkestru	„Neue	Hofkapelle	Graz”	(Austrija)	ir	kitais.	

Vilimas	Norkūnas	su	užsidegimu	veda	meistriškumo	kursus,	interpretacijos	studijas,	dirbtuves	apie	Senąją	muziką,	
vargonavimą,	bažnytinę	muziką,	grigališkąjį	choralą,	psalmių	giedojimą,	taip	pat	dirigavimą	bei	klavesiną.	Nuo	2018	
metų	 Vilimas	 kasmet	 drauge	 su	 Nacionaline	 vargonininkų	 asociacija	 veda	 pažintinius	 susitikimus	 ir	 vargonų	
koncertus		 vaikams	 visoje	 Lietuvoje	 „Pažinkime	 instrumentų	 karalių“.	 Vilimas	Norkūnas	 dėstė	Menų	 fakultete	
Klaipėdoje,	Šv.	Grigaliaus	vargonininkų	metiniuose	kursuose,	dirbo	Sakralinės	muzikos	mokykloje	pedagogu	
Kaune,	mišrių	chorų	„Exaudi“	ir	„Giesmė“	vadovu.	

Nuo	2015-ųjų	–	Senosios	muzikos	„Baroko	pavasario“	Biržuose	festivalio	organizatorius	ir	meno	vadovas,	jaunųjų	
Senosios	muzikos	atlikėjų	kuratorius	ir	globėjas,	meistriškumo	kursų	rengėjas	ir	lektorius.	Jis	taip	pat	organizavo	
Šv.	 Kazimiero	 senosios	 muzikos	 edukacinius	 festivalius	 (dab.	 Šv.	 Cecilijos	 festivalis)	 Valdovų	 rūmuose	 ir	
meistriškumo	 kursus.	 2022	m.	 vedė	Grigališkojo	 choralo	 dirbtuves	 Jūžintuose,	 	 į	 šiuos	meistriškumo	 kursus	
susibūrė	skirtingų	Rokiškio	raj.	miestų	ir	miestelių	chorai.	

2022-ais	metais	su	klavesino	ir	smuiko	programa	„Pasimatymas	su	muzika“	Vilimas	ir	Julija	Ivanovaitė	aplankė	
atokiausius	globos	namus	Lietuvoje,	lankydami	senolius	–	kurie	patys	į	koncertus	atvykti	negali.	Taip	pat	šiemet	
keliauja	su	„Duo	Barocco“	programa	„Serafimų	giesmės“,	pasiekdami	toliausias	bažnyčias	ir	skleisdami	barokinę	
muziką	su	vargonais	po	regionus.	Naujausios	Senosios	muzikos	ansamblio	„Chiaroscuro“	programos	–	„Stebuklai“	
(nuo	viduramžių	 iki	ankstyvo	baroko),	 „Canticum	canticorum“	 (Giesmių	giesmė)	 ir	visų	pamėgtos	 „Vilanelos“	
(neapolietiškos	 meilės	 dainos)	 –	 skambėjo	 2021-ais	 metais	 gastrolėse	 po	 Lietuvą.	 O	 šiemet,	 su	 pasirinktomis	
programomis,	ansamblis	aplanko	skirtingus	festivalius.		

Dvi	 naujausios	 Vilimo	 Norkūno	 koncertinės	 programos	 –	 tai:	 solinė	 programa	 „Vargonų	 atsiradimo	 istorija“	
organetu	 ir	 didžiaisiais	 vargonais;	 ir	 „Permainų	muzika“	 –	 su	barokinio	 smuiko	virtuoze	Ūla	Kinder	 (JAV)	bei	
klavesinu,	kuri	jau	spėjo	suskambėti	Alytaus	sinagogoje,	Trakų	Vokės	dvare	Vilniuje,	bei	tarptautiniame	Senosios	
muzikos	festivalyje	„Vivat	Curlandia“	Bauskės	pilyje	(Latvijoje).	

§§§	
„Klavesinininkas	 V.	 Norkūnas	 ne	 tik	 atidžiai	 akompanavo	 savo	 kolegėms,	 bet	 ir	 pasirodė	 kaip	 solistas,	 gebantis	 iš	
specifinio	 instrumento	 išgauti	 paveikių	 dinaminių	 kontrastų	 ir	 niuansų,	 tiksliai,	 preciziškai	 atlikti	 ornamentuotą	
baroko	muziką.	Po	koncerto	likęs	šviesos	ir	ramumos	pojūtis	–	pastorališką	atmosferą	savo	muzikavimu	ir	artistiškumu	
sukūrusių	atlikėjų	nuopelnas.	 Jiems	turėtume	dėkoti	 ir	už	entuziazmą	atlikti	tokias	retai	girdimas	kompozicijas	bei	
puoselėti	ir	gilintis	į	istorinio	atlikimo	tradicijas.“	
Paulina	Nalivaikaitė,	Jubiliejinio	„Muzikinio	banketo“	džiaugsmai	ir	rūpesčiai.	Muzikos	barai,	2015,	Nr.	9–10.	


