JOZĖNAS ANTANAS
Gimė 1927 05 17 Kriaunose Rokiškio rajone, mirė 2014 10 07 Vilniuje
Muzikos pedagogas, dirigentas
1939-1945 m. Kriaunų pradžios mokyklojebaigė 6 klases. 1945-1950 m. vargonuoti ir diriguoti
mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje. 1950-1954 m. chorinį dirigavimą studijavo Lietuvos
valstybinėje konservatorijoje.
Mokydamasis vadovavo chorams Kauno valstybiniame universitete, Žemės ūkio technikume, dėstė
fortepijoną Kauno aklųjų institute. 1949-1950 m. dėstė muziką ir vadovavo merginų chorui Kauno S.
Nėries vidurinėje mokykloje. 1950-1965 m. dėstė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos
mokykloje. 1952-1971 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos choro dirigavimo
skyriaus vedėjas ir moksleivių choro studijos vadovas. 1957-1972 m. dirbo Vilniaus valstybiniame
pedagoginiame institute: 1958-1960 m. – Muzikos katedros vedėjas, 1960–1972 m. – Choro dirigavimo
katedros vedėjas, 1957-1972 m. – studentų choro studijos meno vadovas ir dirigavimo dėstytojas,
nuo 1965 m. – docentas. 1972-1985 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo
katedros vedėjas ir studentų choro studijos vadovas, nuo 1975 m. – profesorius, iki 1995 m. dėstė choro
dirigavimą. Per 45 pedagoginio darbo metus išugdė didelį būrį vidurinės ir aukštos kvalifikacijos choro
dirigentų, kurių dalis tapo orkestrų ir operos dirigentais, kompozitoriais ir solistais.
1973-1978 m. vadovavo Lietuvos valstybinės konservatorijos kameriniam mišriajam chorui, padarė
įrašų Lietuvos radijui ir televizijai, keletą kūrinių įdainavo į plokšteles. 1976-1992 m. buvo Lietuvos
aklųjų draugijos mišriojo choro „Vilnius“ meno vadovas ir vyr. dirigentas.
Nuo 1960 m. visų respublikinių dainų švenčių ir chorų sąskrydžių vyr. dirigentas, 1969 m. 2-osios
respublikinės moksleivių meno ir sporto šventės meno vadovas ir vyr. dirigentas, 1980 ir 1985 m.
respublikinių dainų švenčių meno vadovas ir vyr. dirigentas, 1990 m. Lietuvos tautinės dainų šventės
vyr. dirigentas, nuo 1974 m. Baltijos studentų dainų švenčių „Gaudeamus“ vyr. dirigentas, 1978 m.
„Gaudeamus-VII" Vilniuje meno vadovas ir vyr. dirigentas. 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų
šventės Kaune ir Vilniuje dirigentas, 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Vilniuje garbės
dirigentas. 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventės Vilniuje dirigentas. Respublikinių dainų švenčių
konsultantas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri narys ir pirmininkas, Maskvos, Leningrado, Rygos ir
Lietuvos muzikos mokymo įstaigų valstybinių egzaminų komisijų pirmininkas.
1965 m. dirigentui suteiktas nusipelniusio artisto, 1975 m. nusipelniusio meno veikėjo, 1985 m.
liaudies artisto garbės vardai. 1986 m. apdovanotas Lietuvos valstybine premija.
Atsiminimai įtraukti į knygas: „Nikodemas Martinonis“ (1987), „Kompozitoriaus Aleksandro
Kačanausko asmenybės bruožai ir muzikinė veikla / A. Kačanauskaitė-Zaborienė“ (1992), „Vilniaus
pedagoginis universitetas (1935-1995)“ (1995), „Esi graži ir nuostabi… : dainininkės Beatričės
Grincevičiūtės artimųjų laiškai ir atsiminimai„ (1998), „Variacijos viena tema : pianistas, kultūros
puoselėtojas Dainius Trinkūnas / R. Aleknaitė-Bieliauskienė“ (2003), „Elena Martinonienė-Navickaitė:
gyvenimas ir veikla, prisiminimai, laiškai“ (2005) ir kt.
Kartu su V. Krakauskaite parengė muzikos vadovėlius bendrojo lavinimo mokyklų I–IV klasėms
(1960 m.), parašė mokymo priemonę „Balso lavinimo pratimai, dirbant su vaikų choru" (1970 m.), kitų
metodinių darbų ir straipsnių, sudarė 14 dainų rinkinių chorams. 2001 m. išleido atsiminimų knygą „
Apie save ir nuo savęs“.
Bendradarbiavo spaudoje: „Komjaunimo tiesa“, „Kultūros barai:, „Literatūra ir menas“, „Mūsų žodis“,
„7 meno dienos“, „Tarybinis mokytojas“, „Tiesa“, „Vakarinės naujienos“ ir kt.
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