
ZITA BRUŽAITĖ

Išsilavinimas
Įgytas mokslo laipsnis ir/ ar 

kvalifikacija 

Studijų laikotarpis Institucija

Magistras 1989 - 1994 Lietuvos muzikos ir teatro akademija 
(LMTA)

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas Studijų pakopa

Muzikinė kompozicija  bakalauro  magistro
Solfedžio ir muzikos kūrinių analizė

(muzikos kūrinių analizė)
 bakalauro  magistro

Profesinė patirtis
Institucija Metai Užimama pozicija/ 

pareigos 
Darbo pobūdis

Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos 
akademija

2012 iki dabar Docentė
Grupinių paskaitų 

dėstytoja
VšĮ Iš Arti 2009 iki dabar Direktorė Įstaigos vadovė

Lietuvos kompozitorių sąjunga 2009 – 2017 Pirmininkė Įstaigos vadovė

Kauno technologijos universitetas 2003 - 2005 Lektorė
Grupinių paskaitų 

dėstytoja

Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos 
akademija

2011-2012

Docentė, Muzikos 
teorijos ir pedagogikos 

katedros muzikos 
teorijos skyriaus vadovė

Grupinių paskaitų 
dėstytoja, katedros 

vadovė

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Kauno fakultetas

2003 - 2011 Asistentė, lektorė
Grupinių paskaitų 

dėstytoja

Kauno J.Naujalio muzikos gimnazija 2000 - 2010

Direktoriaus 
pavaduotoja 

papildomam ugdymui, 
mokytoja metodininkė

Vadovavimas

Kauno J.Naujalio muzikos gimnazija 1994 - 2000
Koncertinės praktikos 
kabineto vedėja ir vyr. 

mokytoja

Vadovavimas ir 
pedagoginis

Narystė profesinėse 
organizacijose ir kita 
meninė patirtis
(Dalyvavimas 
organizacijose, konkursų 
komisijose, mokslinių 
žurnalų redkolegijose,  
ekspertinėje veikloje, 
vesti meistriškumo 

Tarybos pirmininkė Lietuvos kompozitorių sąjunga (pirmininkė 2009-2017 )
Narė Lietuvos kompozitorių sąjunga (Tarybos narė nuo 2009 )
Narė
Narė
Tarybos pirmininkė
Narė

Redkolegijos narė
Ekspertė

Asociacija LATGA (Tarybos narė nuo 2013)
LR Kultūros ministerijos Lietuvos kultūros ir meno 
taryba (2009-2015; tarybos pirmininkė 2013-2015)
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
(Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė nuo 2017)
Kultūros ir meno savaitraštis „Nemunas“ (nuo 2017 m.)
Lietuvos mokslo taryba (meno doktorantūrų vertinimas, 



kursai, seminarai
Ekspertė

nuo 2017 m.)
Lietuvos mokslo taryba (meno produkcijos vertinimas, 
2012, 2015)

Reikšmingiausi meniniai,
moksliniai, metodiniai 
nurodyti daugiausiai10 
pozicijų (straipsniai,
koncertai, fondiniai 
įrašai, kompaktinės 
plokštelės, kūriniai, kino 
ir televizijos filmai, 
spektakliai, meno 
projektai, vaidmenys) ir 
jų įvertinimas (padėkos)

2016 Publikacija Melodijos punktuacijos kanonai lietuvių 
kompozitorių kūryboje / publikacijos autorė.
Muzikos komponavimo principai: melodijos fenomenas, 
XV, Lietuvos muzikos teatro akademija, Vilnius.

CANZONA. V-ojo tarptautinio 
J. Heifetz smuikininkų konkurso užsakymas smuikui 
solo, pasaulinė premjera, Vilnius.

SKYDAS. Simfortas orkestrui, pasaulinė premjera
aktualios muzikos festivalyje GAIDA, Vilnius.

CD Zita Bružaitė. Kantorija Lumen fidei,
Leidėjas – VšĮ „Naujosios muzikos komunkacijos
centras, 013

2015 Publikacija Muzikos kūrinio anotacija kaip kodas /  
publikacijos autorė
Mokslo žurnalo „Kūrybos erdvės“ nr. 24, Šiauliai.

Publikacija „Etniškumo ir regioniškumo atspindžiai 
lietuvių kompozitorių muzikoje“ / publikacijos autorė.
Vilniaus universiteto mokslo žurnalas „Acta Museologica
Lithuanica“, Lietuvos muziejų asociacijos leidinys 
„Lietuvos muziejų rinkiniai“, Nr. 14, Vilnius.

REQUIEM.  Kauno valstybinės filharmonijos užsakymas
ir premjera solistams, chorui ir simfoniniam orkestrui,
Kaunas. 

2014 SOLEN. Pasaulinė premjera fleitai, altui, violončelei ir
arfai E. Munch muziejuje, Oslas (Norvegija).
COLORS. Pasaulinė premjera obojui, fagotui ir
fortepijonui Galerie Maison, Bazelis (Šveicarija).
PABUDIMAS. Koncertas altui ir simfoniniam orkestrui.
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro užsakymas ir
premjera, Vilnius.
LUMEN FIDEI. Kantorija chorui, solistams, pučiamųjų 
ansambliui ir elektronikai. Festivalio „Pax et Bonum“ 
užsakymas ir pasaulinė premjera, Vilnius

2015

2010

2008
2008

Įsimintiniausia Kauno menininkė ir Kauno savivaldybės
premija.
„Tikros muzikos“ apdovanojimas už „Tautinės muzikos
paveldo saugojimą ir puoselėjimą“.
Pasaulinės muzikos dienos proga už nuopelnus muzikai ir
Kauno miesto kultūrai įteikta nominacija  „Tikra muzika“
Už muzikos indėlį į teatrų pastatymus: „Grybų karas ir
taika“, Undinė“, „Voro vestuvės“ premijuota Fortūnos
statula (2008 m.)



2004

2003 ir 2014

2003

Už prasmingus ir įsimintinus darbus miestui nominuota
Kauno m. savivaldybės mero diplomu. 
Už kūrinius „Fading dance“ (2003 m.), sukurtą Švedijoje
ir „Lumen fidei“ (2014 m.) paskirtos Lietuvos
Kompozitorių Sąjungos premijos.
Už kūrybinį metų darbą nominuota festivalio „Muzikos
Ruduo“ laureate, įsimintiniausia festivalio „Iš arti“ kūrėja

Užsienio 
kalbų 

mokėjimo 
lygis 

Supratimas Kalbėjimas Rašymas

Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu

Informacijos 
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Anglų k.
C1

Įgudęs 
vartotojas

C1
Įgudęs 

vartotojas
B2

Pažengęs 
vartotojas

B2
Pažengęs 
vartotojas

B2
Pažengęs 
vartotojas

Rusų k.
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