
Prancūziškas vakaras Vilniaus klube 

2017 m. spalio 19 –osios vakarą Umiastovskių rūmus užliejo prancūziška dvasia.  

Vilniaus klube tąkart vyko teminis vakaras „Karališkoji medžioklė – paslaptinga kilmingųjų pramoga“,  tarsi 

nukėlusi visus į kelių šimtmečių viduramžių Prancūzijos 

dvaro atmosferą. Apie Karališkosios Elnių medžioklės 

subtilybes bei su tuo susijusias mados tendencijas 

pasakojo mados kritikas, daugelio knygų autorius,  

Prancūzijos kultūros žinovas Eugenijus Skerstonas, savo 

prezentaciją įliustruodamas senovinėmis medžioklės 

vaizdų graviūromis bei šiuolaikinio dokumentinio filmo 

vaizdais, kuriuos autoriai maloniai leido parodyti tik šį 

vakarą ir tik Vilniaus klubo nariams bei renginio svečiams. 

O prieš Karališkąją medžioklę Vilniaus klubo namų 

erdvėse skambėjo stebuklingi fortepioninės muzikos 

garsai. Felix Mendellsohn-Bartoldy, P. Čaikovski, Ferenz List, Claude Debussy, Michel Sogny ir kitų garsių  

kompozitorių kūrybą atliko jaunieji virtuozai, tarptautinių konkursų laureatai, „SOS Talents Foundation – 

Michel Sogny“ fondo nariai, pianistai Marija Kaleničenko (11 m.), Milda  Daunoraitė (16 m.) ir Kasparas 

Mikužis (16 m.), pakerėję visus savo artistiškumu ir talentu. Atliekamą muziką komentavo jaunųjų muzikantų 

kuratorius, garsaus lietuvių kompozitoriaus Balio Dvariono anūkas, pianistas Justas Dvarionas. 

Justas Dvarionas ir pats daug koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, yra Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos 

akademijos docentas, Parcell  jaunųjų talentų mokyklos Londone, kur ir tobulinasi jaunieji pianistai, 

vizituojantis mokytojas, nacionalinės M.K. Čiurlionio meno mokyklos dėstytojas. 

Vakarą vainikavo prašmatni teminė vakarienė. Klubo virtuvės šefė Rūta paruošė gurmaniškų žvėrienos 

patiekalų, o naujasis klubo narys Alvydas 

Stulpinas pavaišino paties sumedžiota ir 

parūkyta puikaus skonio, burnoje tirpte 

tirpstančia šerniena. Visa tai užgeriant 

sodriu Prancūzišku raudonuoju vynu 

atrodė laikas sustojo... 

 

 

 

 

Na, o vakarienės staigmena tapo desertas, kurį savo vestuvių sukakties proga 

pateikė Vilniaus klubo nariai -Vidūnas ir Kristina Mekšrūnai. Ir, žinoma, neapsieita be „Ilgiausių metų, 

ilgiausių!“ 

Tokio šilto jaukaus ir emociškai stipraus vakarojimo galėtų pavydėti patys rafinuočiausi renginių mėgėjai. 

Laikas prabėgo tiesiog vienu atsikvėpimu. 

Ir aš ten buvau, alų, vyną gėriau, per barzdą varvėjo ir į vidų nutekėjo. Kas nebuvo, pavydėkit  

Ričardas Sartatavičius 


