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Klaida
Kartu su „Sirenų“ meno vadovės pareigomis mano
gyvenime atsirado daug kelionių. Vienoje jų sutikau režisierių Shankarą iš Indijos, kuris jau dešimt metų gyvena
ypatingoje bendruomenėje Indijos pietuose, tarp žmonių,
kurie yra atskirti nuo bet kokios valstybinės sistemos, nepriklauso jokiai kastai, nenaudoja pinigų, neturi laiko matavimo sistemos ir gyvena taip, kaip prieš tūkstantmečius
gyveno jų protėviai. Šių žmonių pasaulėvaizdis skiriasi
nuo mūsiškio dar ir tuo, kad lyties sąvoka jiems nėra binarinė. Jų pasaulyje egzistuoja keturios lytys: vyras-vyras,
vyras-moteris, moteris-vyras ir moteris-moteris.
Pažintis su Shankaru ir ilgi pokalbiai apie šią ypatingą
bendruomenę mane įkvėpė pažvelgti į šių metų „Sirenų“
temą kitaip. Kaip mūsų mąstymą veikia binarinis pasaulio
modelis, kuriame egzistuoja tik vyras-moteris, juoda-balta, tiesa-klaida, jaunas-senas? Juk tokio mąstymo vedini
mes patys užblokuojame savo galimybes pamatyti beribę
spalvų paletę, kuri egzistuoja tarp dviejų mūsų susigalvotų priešingų polių. Mes patys užsidarome pasaulio
baigtinumo sampratoje, pamiršdami, kad visata yra beribė, laikas – tik mūsų pačių sugalvotas kaitos matavimo
vienetas, o didžiąją materijos dalį sudaro tuštuma.
Tiesa
Binarinį pasaulį susikūrėme patys. Ši dichotomija palengvina mums gyvenimą, leidžia viską sudėlioti į reikiamus
stalčiukus, išrasti karalystes, šeimas, pirmuonis atskirti
nuo grybų, o kates − nuo lapių. Ir galbūt renkamės geriau
daugybę kartų suklysti, mėgindami surūšiuoti, nei prarasti pasaulio vertinimo matą – skalę ir kategorijų žymes.
Visa žmonijos istorija – tai klaidų ir jų taisymų virtinė.
Tai, kas vieną dieną laikoma klaida, kitą dieną tampa
tiesa, ir atvirkščiai. Ar ne todėl šiandien taip sunku rasti
atsakymus į klausimus, kaip auklėti vaikus, ką valgyti yra
sveika (ir etiška), kokios viešos erdvės turi atsirasti mūsų
miestuose, kokie istoriniai paminklai turi būti statomi ir
kurie – griaunami? Nes vieno žmogaus tiesa yra kito žmogaus klaida. Kaip dažnai girdime sakant: „Abi pusės yra
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teisios.“ O juk pusių paprastai yra daugiau nei dvi...
Ir čia, šioje nei tiesos, nei klaidos teritorijoje, užtinkame
minų lauką: juk mūsų sistema sukurta taip, kad mes esamu laiku privalome rinktis vieną – kandidatą į prezidentus, išsilavinimą, darbą, šalį, kurioje gyvename, pilietybę,
sutuoktinį, wifi tinklą ar barikadų pusę. Tačiau vis sunkiau
įtikėti, kad ta teisingoji pusė iš viso egzistuoja, kad esama
autoritetų be paslydimų, sistemų be errorų, realybės be
fikcijos.
Žinau, kad šiųmetė „Sirenų“ programa kelia daugiau
klausimų nei atsakymų. Tačiau tikiu, kad kartu ir leidžia
pamatyti pasaulį kitu kampu, galbūt kito žmogaus, kitos
kartos, tautos akimis. Festivalis kinta, juda naujomis
kryptimis, bet ypač jaučiuosi dėkinga visai „Sirenų“ komandai už pasitikėjimą, atsidavimą festivaliui ir buvimą
kartu 24 valandas per parą, sprendžiant pačius sudėtingiausius klausimus.
Programą kūrėme trise: šviesios atminties Viktorija Ivanova sudarė užsienio programą, mano misija buvo ją kiek
papildyti ir įgyvendinti, o Agnė Pulokaitė sukomponavo
ryškią lietuviškos teatro vitrinos mozaiką − tarp mokinių
ir mokytojų, jaunų balsų ir meistrų. Neabejoju, kad pirmą
kartą kurdamos festivalio programą padarėme ir klaidų,
pasakėme per daug arba per mažai, o kai kas galbūt liko
užribyje, anapus, nepasiekiama, nepasakyta. Tačiau visi
pirmi kartai yra patys įsimintiniausi.
Ryšys
Viktorija Ivanova, 2015 12 03
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įžanginis žodis

Klaida. Tiesa. Ryšys

Kristina Savickienė

įžanginis žodis

Apie galimybę kuruoti lietuvišką „Sirenų“ programą
pirmą kartą garsiai pagalvojau prieš daugiau nei metus –
2018 m. birželį būdama ant Latvijos kultūros akademijos
„Žirgų pašto“ stogo, kur atsidūriau dėl kito teatrinio
projekto. Apie jį tąkart kaip tik ir kalbėjome su Viktorija
I. Tą vakarą, kuris, jei gerai pamenu, buvo šaltas tiek prie
Baltijos, tiek prie Atlanto, ji paklausė, ar nenorėčiau pabandyti dirbti su lietuviškosiomis „Sirenomis“. Viktorija
I. jau kūrė savas festivalio vizijas, braižė kryptis, kėlė uždavinius. Tąkart suabejojau, ar ne per daug to teatro mano
gyvenime. Nutarėme prie šitos temos sugrįžti vėliau, bet
taip ir negrįžome. Kelias valandas trukęs ryšys Ryga−Porto po kiek mažiau nei mėnesio nutrūko ilgam.
Šių metų festivalio tema sluoksniavosi ir lipdėsi keliais
etapais. Tačiau nuo pat pradžių šmėžavusi kartų ryšio
linija pateisino norą pirmą kartą Lietuvos teatro vitrinoje
pristatyti tiek daug jaunų balsų. Daug galvojau apie tą
mokytojo ir mokinio santykį, juolab kad ne kiekvienas šių
metų programos kūrėjas įvardintų save tiesioginiu kieno
nors mokiniu ar manytų esąs mokytoju kitam. Vis dėlto
kai greta sustatai tiek skirtingų kartų kūrėjų, mezgasi
ryšys tarp ieškančiųjų atsakymų į tuos pačius klausimus –
savaip, kartais piktai vienas kitam prieštaraujant, kartais
bandant prisijaukinti tai, kas laiko patikrinta, universalu.
Iš tiesų nei klausimai, nei atsakymai per daug nekinta,
tik tas noras savuosius atrasti iš naujo varo į priekį. Šiais
metais spektaklių per daug, kad paminėčiau kiekvieno iš
jų atsiradimo vitrinoje motyvą, tačiau jų visuma siekta
atspindėti kuo įvairesnį Lietuvos teatro veidą. Dėl logistinių, laiko ir techninių trukdžių neapsieita be kompromisų, bet tikiu, kad tie keturiolika, kurie sutiko dalyvauti
ir kuriuos pavyko pristatyti, daro šį veidą įdomų, kelia
klausimus ir žadina lūkesčius. Ačiū kūrėjams, mezgantiems ryšius.
Šiemet „Sirenų“ programoje pirmą kartą vyksta ir Baltijos
dramos forumas, kurio dalyviai iš Latvijos ir Estijos turės
galimybę ne tik pamatyti naujausius pastarųjų sezonų
lietuviškus spektaklius, bet ir susipažins su kolegomis iš
Lietuvos ir užsienio net keturiuose tinklaveikos renginiuose, keisis akademinėmis įžvalgomis apie kartų virsmą

Baltijos šalių teatre tarptautinėje konferencijoje „Mind
the Gap“. Mes, kuriantieji šiame regione, esame įdomūs
savo išskirtinumu, kitokia istorine, socialine ir kultūrine
patirtimi, todėl tikiu, kad pasižvalgius po kaimyninių
šalių kultūros ir meno lauką gali rastis daug naujų idėjų,
ryšių, bendradarbiavimo. Tikiuosi, kad šiemet užsimezgę
saitai kada nors šį baltiškąjį elementą įkvėps išaugti forumo drabužius.
Už pokalbius, konstruktyvumą, kritiką norėčiau padėkoti
lietuviškos programos „krikštamotėms“ Godai Dapšytei,
Aušrai Kaminskaitei, Virginijai Rimkaitei ir Dovilei
Zavedskaitei, sutikusioms pasidalinti įžvalgomis apie
matytus spektaklius. Dirbu su nuostabia komanda, kuri
yra stipriausias variklis, skatinantis judėti pirmyn, ir
galingiausios antenos, palaikančios nuolatinį ryšį. Labai
džiaugiuosi, kad galiu iš šių žmonių mokytis.
Apie trūkinėjančius santykius šiais laikais kalbame
daug. Dėl fizinių atstumų silpnėjančius ryšius bandome
stiprinti telekomunikaciniais, prarastus – keisti naujais.
Tačiau to prieš daugiau nei metus nutrūkusio ryšio, apie
kurį rašiau įžangos pradžioje, jokie mobilieji tinklai nebeatkurs. Pakeisti irgi nelabai pakeis. Kaip tokiomis aplinkybėmis išsaugoti draugystės saitą dar nesupratau – gal to
mane kada nors išmokys Rytų meditacijos, šamanistinės
praktikos ar kūryba. Užtat jaučiuosi savotiškai tęsiantį
mokytojo ir mokinio ryšį, dabar gal net stipriau nei kada
nors anksčiau. Už profesinį nenuolaidžiavimą, atvirumą,
net jei kartais tiesmuką ir skaudų, įdomiausius pokalbius,
išplėstus horizontus, Berlyną ir apskritai mano atsiradimą
teatre, kurio randasi vis daugiau, ačiū Viktorijai I. Draugei ir Mokytojai.

LIETUVos vitrina

Ryšio antenos ant praėjusio birželio stogo

Agnė Pulokaitė

REŽISIERIUS | Augtumas Danielius Harner
VAIDINA | Džiugas Grinys, Jonas Golubovskis, Karolis Norvilas, Aurelijus Pocius
PRODIUSERIS | Lietuvos muzikos ir teatro akademija
TRUKMĖ 60 min (vienos dalies)
PREMJERA 2019 m.
KALBA lietuvių su angliškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+
< jauni balsai >

Spektaklis „Viskas, kas žemiška, liudija apie mirtį“ laimėjo
scenos meno eskizų darbų konkurso „Balkono okupacija 2018“
publikos simpatijų prizą.
Spektaklyje naudojamas stroboskopo efektas, dūmai.

@ Modestas Endriuška

Spektaklyje pasakojama apie nusigyvenusio rašytojo pastangas
išlikti kraupioje ir absurdiškoje kasdienybėje. Nuo gyvenimo
akibrokštų veikėjas ginasi vieninteliu turimu skydu – vaizduote.
Tai ir yra spektaklio varomoji jėga. Logiką ir racionalumą nustelbia spektaklio teatrališkumas. Smurto ir žiaurumo fone veikėjai
priversti žaisti, kad išvengtų mirties. Stebinčiajam šios veikėjų
pastangos pateikiamos kaip kraupios ir juokingos scenos,

šiek tiek primenančiomis ir jų pačių būtį.
Kūrybinę grupę sudaro Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
režisūros bei vaidybos trečiokurso studentai (kurso vadovas Oskaras Koršunovas). Spektaklio užuomazgos radosi
atliekant kurso vadovo užduotį, pagal kurią aktoriniai ir režisūriniai studentų darbai turėjo būti kuriami, remiantis Daniilo
Charmso kūryba. Charmso ,,Nutikimai“ suteikė labai daug
teatrinės laisvės ir privertė mąstyti. Charmso ,,Nutikimuose“ kūrybinė grupė atrado įdomią ir sau artimą filosofiją, kurią norėjosi
interpretuoti. Taip gimė spektaklis ,,Viskas, kas žemiška, liudija
apie mirtį“. Iš mažo antro kurso baigiamojo etiudo jis virto valandą trunkančiu reginiu.

Laikas | rugsėjo 25 d. 14.00
Vieta | Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Balkono teatras (Gedimino pr. 42, Vilnius)
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LLIETUVos vitrina

Viskas, kas žemiška, liudija apie mirtį

Pagal Daniilo Charmso „Nutikimus“

„Sirenų“ klausimai

Viskas, kas žemiška, liudija apie mirtį

Jūsų kurso vadovas Oskaras Koršunovas pats
būdamas antrame kurse kartu su bendramoksliais pastatė spektaklį „Ten būti čia“ pagal Daniilo Charmso apsakymus. „Ten būti čia“ ne tik atspindėjo tuometinį laikotarpį, bet ir savotiškai
jį pralenkė. Apie kokį laiką kalbama jūsų spektaklyje? Kokias temas ar būsenas išskirtumėte?

Spektaklyje kalbama apie dabartį. Nuotaikos, nuojautos,
kurios tvyrojo XX a. prieš Antrąjį pasaulinį karą, jaučiamos ir dabar. Regis, laukiame to, kas neišvengiama – mirties (Charmsui mirtis – tai vienintelis tikras įvykis); ir šis
laukimas jau savaime yra absurdiškas. Charmsas aktualus
dėl jo kūryboje nuolatos tvyrančio ir pagrindiniu dėsniu
tapusio paradokso, nesąmonių, kurios tam tikra prasme
yra realesnės nei pasaulis už teatro ribų, nes tiksliai atskleidžia žmogaus, kuris yra apatiškas smurtui, žiaurumui
ir, kartais atrodo, nesuvokia savo paties laikinumo, gyvenimo pasaulyje esmę. Šiuolaikinis žmogus atbuko nuo
neaprėpiamo informacijos srauto, jam tampa vis sunkiau
atskirti, kas yra tiesa, o kas ne, nesąmonės visuomenėje
įgauna tokią pat reikšmę kaip ir sudėtingi reiškiniai, viskas tarsi susilieja į absurdišką visumą, mes lyg Charmso
personažai vis krentame ir stojamės, prarandame savo
drabužius ar tiesiog išnykstame, bet to nepastebime ar
nebesugebame pastebėti. Šiame kontekste ta apatija,
abejingumas aplinkai, žiaurumas tampa logiška dabarties
pasaulio išvada. Tam tikra prasme Charmso ir šiuolaikinis
žmogus atsiduria tarpinėje būsenoje, kai neaišku, ar jis
gyvas ar miręs.
Kaip šiam kalbėjimui padeda Charmsas? Ar skatina priemonių įvairovę, ar priešingai – nukreipia
labai konkrečia absurdo kryptimi?

Charmso kalbėjimas yra universalus, jis peržengia istorinio, kultūrinio konteksto ribas, nes autorius mums atveria
paradoksą iš esmės, tai yra reiškinys, kuris suprantamas
tiek XX a. Rusijoje, tiek XXI a. Europoje. Dėl įvairių
priežasčių žmogus visuomet yra bejėgis prieš valdžios,
gamtos, visatos dėsnius, visuomet yra kažko veikiamas.
Atrodo, kad Charmso apsakymuose už vieno veikėjo
nuolatos yra dar kažkas, kas nematoma, neįvardijama, o jo
istorija tėra absurdiškos realybės fragmentas.

Charmsas yra labai teatrališkas. Žinoma, dėl savo paradoksalumo jis nukreipia absurdo link, tačiau jo apsakymų
taupumas ir konkretumas suteikia ir didelę kūrybinę
laisvę, vaidybines galimybes. Jo žaismingumas ir lengvumas tam tikra prasme taip pat tampa atsaku realybei, kuri
autoriui pasirodė gana nepatraukli, kad jis parašytų tai, ką
turime dabar, leidžia sukurti formą, kuri papildo spektaklio siunčiamą žinią.
Studijuojate Koršunovo kurse, stebite jo sukurtus spektaklius, profesinius dalykus jums
dėsto vis dar aktyviai vaidinantys aktoriai.
Netrukus ir patys žengsite į OKT sceną. Ar jums
svarbu turėti galimybę matyti savo mokytojų
aktorinius, režisūrinius darbus? Kaip jie veikia
jus kaip studentus?

Džiaugiamės, kad turime galimybę stebėti savo mokytojų
aktorinius ir režisūrinius darbus. Mums dėsto vieni
stipriausių teatro kūrėjų Lietuvoje, o jų darbai savotiškai
tampa jų pačių kompetencijos patvirtinimu. Tačiau mūsų
santykis su mokytojais yra pagrįstas visų pirma tuo, kad
jie yra mūsų dėstytojai, pedagogai. Šiuo metu mums
svarbesni ne jų kūriniai, o darbas, santykis su mumis,
kuris, laimei, pasireiškia visišku pasitikėjimu studentais
– jie leidžia klysti, skatina ieškoti ir viską patirti savo
kailiu. Turime daug kūrybinės laisvės, mums primygtinai
nesiūloma tam tikra estetika. Darome ir tobuliname tai,
ką pasiūlome mes. Mokytojų darbas teatre, žinoma, įkvepia, bet dabar svarbiausia mūsų bendravimas ir darbas
Akademijoje.
Kūrybinė komanda
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – vienintelė šalyje
specializuota muzikos, teatro, kino ir šokio meno aukštoji
mokykla. Akademija išsiskiria aukščiausios kvalifikacijos
dėstytojais, motyvuotais studentais, unikaliomis Lietuvoje
studijų programomis, ryškia menine veikla ir meno tyrimais, išplėtotu tarptautiniu bendradarbiavimu. Įkurta 1933
m., LMTA yra aukštoji mokykla, turinti tvirtas tradicijas ir
rengianti aukščiausios kvalifikacijos menininkus.
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Aš neužsikimšau ausų. Visi
užsikimšo, o aš vienas neužsikimšau, todėl viską girdėjau. Taip pat neužsidengiau
skuduru akių, kaip tai padarė
VISI. Ir todėl viską mačiau.
Taip, aš vienas viską mačiau ir
girdėjau. Bet, deja, nieko nesuprantu, vadinasi, ko gi tai
verta, kad aš vienas viską mačiau ir girdėjau?

Pagal Antono Čechovo pjesę „Ivanovas“

REŽISIERĖ | Ieva Kaniušaitė
SCENOGRAFAS | Marius Nekrošius
KOSTIUMŲ DAILININKĖ | Nadežda Gultiajeva
KOMPOZITORIUS | Andrius Šiurys
ŠVIESŲ DAILININKAS | Audrius Jankauskas
VAIZDO PROJEKCIJŲ AUTORIAI | Kornelijus Jaroševičius, Nidas Kaniušas
VAIDINA | Matas Pranskevičius, Ieva Kaniušaitė
PRODIUSERIS | Teatras „Meno fortas“
KOPRODIUSERIS | Lietuvos muzikos ir teatro akademija
TRUKMĖ 60 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2019 m.
SPEKTAKLIO KALBA spektaklis be žodžių
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+
< jauni balsai >

@ Guoda Traškevičiūtė

Šis spektaklis – tai autentiškas jaunos kūrėjos žvilgsnis į Antono
Čechovo dramą „Ivanovas“. Sutelkusi kūrybingą ir ambicingą
skirtingų sričių menininkų komandą, Ieva Kaniušaitė sugebėjo ne
tik sukurti prasmingą emocinio vyksmo dermę, bet ir pati jame
suvaidinti.
Apie Ivanovą – sutrikusį, besiblaškantį tarp dviejų mylinčių moterų, kankinamą savigraužos– jauna režisierė kalba nuoširdžiai
ir atvirai. Kūrėja ieško ryšių, siejančių Sarą su Saša, kurie aukoja

savo gyvenimus dėl meilės Ivanovui. Vis dėlto realybė visuomet
yra kitokia nei mūsų pačių susikurtas vaizdinys. Ar įmanoma
rasti kompromisą ir sąsają tarp svajonių ir to, ką jos įkūnija?
Režisūrinis debiutas yra estetiškai vientisas ir švarus. Maksimaliai išnaudojamos minimalios sceninės raiškos priemonės – tekstas, judesys, vokalas, muzika, vaizdas, nuosaiki scenografija –
profesionaliai sujungiamos į žiūrovus jaudinantį spektaklį.

LAIKAS | rugsėjo 25 d. 16.00
VIETA | teatras „Meno fortas“ (Bernardinų g. 8, Vilnius)
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LIETUVos vitrina

1+1=1

„Sirenų“ klausimai

Nesinori vardinti to, kas tikriausiai būtų prigalvota ir
išmąstyta interpretuojant, ko galbūt net ir nebuvo. Mano
manymu, liko pjesės idėja ir, žinoma, liko Ivanovo personažas.
Vaidinate Eimunto Nekrošiaus spektakliuose,
beveik ketverius metus jis jums dėstė režisūrą
– kokią patirtį įgijote? Kaip arba kokias režisūrines ir pedagogines Nekrošiaus pastabas pritaikote savo kūryboje?

Visų pirmiausia, įgyta patirtis – visokeriopa. Žmogiškumo, paprastumo ir tikrumo patirtis. Dėl pastabų – nėra
konkrečios vienos pastabos, jų būta labai daug ir itin
taiklių, susijusių ne tik su mokymo procesu, bet ir apskritai – bendražmogiškų. Reikiamu momentu jos išnyra
atmintyje, padeda ir lydi.

1+1=1

Į pastarojo dešimtmečio Nekrošiaus kūrybą
žvelgiama tarsi ši būtų sustingusi praeityje,
neaktuali, nešiuolaikiška, o jis pats tapatinamas tik su ankstesniais savo spektakliais. Ar
sutiktumėte su nuomone, jog Nekrošius – praeities figūra? Kaip manote, ar išties Nekrošiaus
spektaklių ir publikos santykis kurį laiką buvo
„sutrūkinėjęs“? Ar jums, kaip jaunam kūrėjui,
Nekrošius buvo artimas meniniais sumanymais ir
sprendimais? Kaip jus (pa)veikė jo teatras?

nuvertinama ir pati publika tarsi ji – tai vienalytė, negalvojanti masė, o ne pavieniai, skirtingai mąstantys, suvokiantys, priimantys ir jaučiantys asmenys. Su vienais iš jų
gali užsimegzti ryšys, o su kitais – ne. Kiekvienam kūrėjui,
jaunosios kartos ir nebūtinai, kiekvieną dieną ir kiekvieną
akimirką gresia prarasti santykį, ryšį, neužmegzti kontakto, todėl negalima to susieti tik su viena asmenybe. Tai
galioja visiems.
O kai kūrėjas tapatinamas tik su tam tikrais savo darbais... Šitai atrodo tiesiog keista, nes tai lyg priimti žmogų
tik su rankomis, bet nepriimti jo kojų, mat ši jo dalis tarsi
jau nelabai panaši į jį. Galbūt reikia mėginti pamatyti
visumą ir suprasti, jog išties galbūt ji kinta.
Ieva Kaniušaitė

IEVA KANIUŠAITĖ
2019 m. baigė teatro režisūros studijas Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje (kurso vadovas – režisierius
Eimuntas Nekrošius). Dar būdama studentė, sukūrė
įsimintinus vaidmenis Nekrošiaus spektakliuose „Cinkas“
ir „Inferno-Paradiso“. „1+1=1“ – puikiai komisijos
įvertintas jaunos režisierės diplominis darbas.
TEATRAS MENO FORTAS

Eimunto Nekrošiaus teatras mane paveikė tiesiogiai ir
asmeniškai. Kaip kūrėjai, o ir apskritai kaip jaučiančiam
ir mąstančiam žmogui, jo sumanymai buvo artimi savo
įžvalgumu, taiklumu, o svarbiausia – jautrumu ir jausmingumu.
Tiesą sakant, manau, kad klaidinga apibrėžti Nekrošių
kaip praeities figūrą, o jo spektaklių bei publikos santykį
kaip sutrūkinėjusį. Mano manymu, kiekvienas kūrėjas turi
savo temas, kurias gvildena, kuriomis kalba, duok Dieve,
savo raiškos formą. Ir jeigu nesivaikoma vyraujančių
madingų tendencijų, o tiesiog einama savo keliu, tuomet
tarsi išsyk esi nustumiamas į paraštes, net nesivarginama
pasidomėti, išgirsti, įsiklausyti pamatyti ir pajausti. Be to,

Eimunto Nekrošiaus, Nadeždos Gultiajevos ir Kultūros
ministerijos iniciatyva 1998 m. sausio 28 d. buvo kurta
viešoji įstaiga teatras „Meno fortas“. Du dešimtmečius
teatre buvo kuriami, prodiusuojami ir Lietuvos bei
užsienio publikai pristatomi režisieriaus Eimunto
Nekrošiaus spektakliai. Po režisieriaus mirties „Meno
fortas“ ir toliau rūpinasi Nekrošiaus spektaklių sklaida,
į repertuarą įtraukia buvusių Nekrošiaus studentų
pastatymus. Siekdamas išlikti kūrybinio režisieriaus
palikimo centru, teatras „Meno fortas“ organizuoja
parodas, susitikimus su spektaklių kūrėjais, filmų ir
spektaklių vaizdo įrašų peržiūras.
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@ Guoda Taraškevičiūtė

Kas jūsų spektaklyje liko iš Čechovo „Įvanovo“?

LIETUVos vitrina

Doriano Grėjaus portretas
Pagal Oscarą Wilde'ą

REŽISIERĖ, DAILININKĖ | Gintarė Radvilavičiūtė
SCENOGRAFĖ | Renata Valčik
CHOREOGRAFĖ | Sigita Mikalauskaitė
KOMPOZITORĖ | Rita Mačiliūnaitė
DRAMATURGIJOS KONSULTANTĖ | Gabrielė Labanauskaitė
VAIDINA | Sigita Mikalauskaitė, Šarūnas Gedvilas, Erika Gaidauskaitė, Deivis Sarapinas
PRODIUSERIS | Vilniaus teatras „Lėlė“
TRUKMĖ 60 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2018 m.
SPEKTAKLIO KALBA spektaklis be žodžių
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+

@ LauraVansevičienė

Spektaklio sukūrimą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija.
Airių rašytojas Oscaras Wilde’as garsėjo žavesiu ir ekstravagancija – tiek savo kūrybos, tiek gyvenimo estetizmu. Būdamas 34
metų, jis išleido knygą „Laimingasis princas ir kitos pasakos“
– nuo to laiko tapo gerai žinomu autoriumi. Vienintelis jo
romanas „Doriano Grėjaus portretas“, pirmą kartą išspausdintas
1890-aisias, galima sakyti, taip pat parašytas pasakos forma.
Tačiau turinys čia gerokai niūresnis... Taigi nestebina, kad romanui pasirodžius kilo skandalas: reikalauta jį uždrausti, o autorių
nuteisti už amoralaus gyvenimo būdo propagavimą.
Spektaklio „Doriano Grėjaus portretas“ kūrybinė grupė – žinomos lėlių teatro menininkės, kurių bendro darbo rezultatai
„Lėlės“ žiūrovams jau gerai žinomi: 2014 m. Gintarės Radvilavičiūtės kartu su scenografe Renata Valčik, choreografe Sigita Mikalauskaite ir kompozitore Rita Mačiliūnaite sukurtas spektaklis
„Smėlio žmogus“ pelnė Auksinį scenos kryžių. Naujasis spektaklis tarytum pratęsia jau „Smėlio žmoguje“ pradėtą gvildenti
žmogaus asmenybės dvilypumo ir jo savidestrukcijos temą.

„Žiūrėdamas į paveikslą žmogus įžengia į kitą laiką. Laikas prasiplečia. Portrete žmogus atpažįsta save patį. Žiūrėjimas į portretą – tarsi
žiūrėjimas į veidrodį. Veidrodis žmogui suteikia unikalią galimybę
matyti save, savo veidą, savo akis, ir sudaro sąlygas dialogui su pačiu
savimi. Žiūrėdamas į išorę, žmogus mato savo vidų. Žiūrėdamas į
veidrodį, žmogus gali pakliūti į kitą pasaulį. Ir šie du pasauliai gali
susiliesti. Žiūrėdami į veidrodį, mes galime pamatyti tai, kas tiesiogiai
mūsų žvilgsniui neprieinama. Veidrodžio gylis mums sako, kad mes
galime pamatyti kur kas daugiau arba visai kitaip, nei matome savo
realybėje. Veidrodis yra mūsų asmeninis dabarties portretas.
Šiandien žmogų supa labai daug veidrodžių, t. y. atspindinčių paviršių
– nuo tikrų veidrodžių ir langų iki ežerų ir balų, snaigių, akmens anglies
gabalėlių ir t. t. Visi jie sukuria matomo pasaulio, daiktinio audinio
įtrūkius, tai – tarsi langai į kitą pasaulį. Tačiau perdėtas susikoncentravimas į save ir savo fizinę išvaizdą – kelias į tuštybę, savimeilę, pasipūtimą, išpuikimą, egocentrizmą. Be meilės, artimų žmonių, ėjimo kartu,
grožis, sėkmė nieko nereiškia. Nemielas gyvenimas nuolat žiūrint į save.
Iki šiol kai kuriose pirmykštėse gentyse tikima, kad veidrodis gali
pavogti sielą.“
Gintarė Radvilavičiūtė

Laikas | rugsėjo 25 d. 18.30
Vieta | Vilniaus teatras „Lėlė“ (Arklių g. 5, Vilnius)
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„Sirenų“ klausimai

Atrodo, kad Jūsų spektakliuose pasirodo daikto
gyvybė ar net pavyksta sužmoginti patį daiktiškumą. Kaip žvelgiate į daiktą, objektą scenoje?
Kuo jis skiriasi, o gal nesiskiria nuo žmogaus?

Lėlių teatras – tai daiktų, objektų, lėlių gaivinimo menas.
O žmogus yra to daikto, lėlės, objekto įkvėpėjas, tarpininkas, nematoma jėga. Man įdomi ta sąjunga. Kas vyksta
tarp jų. Man įdomi ta atgijimo akimirka. Visada žiūriu
tarp.

Visada padeda, jei pasako daugiau, jei turi tankį, gylį,
plečia kūrinio ribas. Jei objektas animuojamas tiksliai ir
įtaigiai. Man objektas atrakina pasakojimą. O jį perskaityti, kaip ir poeziją, reikia laiko.
Objektų ir lėlių teatras iš vaikams skirto teatro
pamažu tampa ir suaugusiųjų reikalu. Ko tikitės
iš savo spektaklių žiūrovo? Ar galvojate apie jį
kurdama?

Doriano Grėjaus portretas

Lėlių teatras visada ir buvo suaugusiųjų reikalas. Tai unikali meno šaka, turinti gilias šaknis.
Taip, žiūrovas man labai svarbus. Be jo neįvyktų spektaklis. Laukiu žiūrovų, kurie skverbiasi pro paviršių gilyn ir
nebijo rizikuoti.
Kas jūsų mokytojai, autoritetai, įkvėpėjai lėlių
ir objektų teatro srityje?

Visą gyvenimą lydi žmonės, asmenybės, kurias sutinki
kasdien, kurios šneka iš praeities; kartais prisilieti prie
kūrinio ir per jį pažįsti asmenybę... Čia ir literatūra, teatras, poezija, muzika, dailė…
Man atrodo, kad gyvenime visą laiką atsiranda žmonės,
kurie tave veda, įkvepia, pamoko, nuleidžia laipteliu
žemyn… tu vėl iš naujo imi save pažinti, daugiau sužinai
apie šalia esantįjį… Nelengva būtų juos visus surašyti...
Ačiū jiems, kad yra.
Gintarė Radvilavičiūtė

Lėlių teatro režisierė, dailininkė, išsiskirianti savitu
meniniu braižu, režisūrinių sprendimų autentiškumu,
atida sceninei dramaturgijai, polinkiu eksperimentuoti, kurti naujas teatrinės raiškos formules. Gimė 1981
metais. 1999–2006 m. studijavo teatro režisūrą Klaipėdos
universitete. Nuo 2004-ųjų dirba Klaipėdos lėlių teatro
meno vadove, lėlių spektaklių režisiere ir dailininke. Yra
dalyvavusi tarptautiniuose lėlių teatrų festivaliuose Rusijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje,
Švedijoje. Spektaklius kūrė Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune,
Liepojoje (Latvija). 2004 m. jos spektaklis „Vienintelė“
buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už metų debiutą. Jos kurtas spektaklis
„Smėlio žmogus“ 2014 m. pelnė Auksinį scenos kryžių
lėlių ir objektų teatro kategorijoje.
VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Įsikūręs pačiame Vilniaus senamiestyje, 1975 m. restauruotuose buvusiuose grafų Oginskių rūmuose. Teatro
steigėjas ir išlaikytojas yra Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija.
Vilniaus lėlių teatrą, iš kurio ir išaugo „Lėlė“, 1958 m. įkūrė lėlininkas, aktorius ir režisierius Balys Lukošius. Po jo
šiame teatre dirbo ir jam vadovavo garsus lietuvių lėlininkas ir scenografas Vitalijus Mazūras. XX a. 8–9 dešimtmetyje jo statyti spektakliai „Pelenų antelė“, „Baltas berniukas Niekas“, „Žemės dukra“ ir kiti sukėlė estetinę Rytų
Europos lėlių teatro meno revoliuciją. Šiuo metu Vilniaus
teatre „Lėlė“ yra 20 profesionalių aktorių lėlininkų. Teatre
taip pat dirba aukštos kvalifikacijos ir meistriškumo lėlių
meistrai ir konstruktoriai.
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@ LauraVansevičienė

Veidrodžiai, objektai, tūriai, paviršiai kuria spektaklio „Doriano Grėjaus portretas“ turinį. Kada
šie daugiaprasmiai simboliai padeda, o kada ima
trukdyti kuriant pasakojimą?

GINTARĖ RADVILAVIČIŪTĖ

LIETUVos vitrina

Sapnavau sapnavau*

Audiospektakis

* Dialogas: dokumentiniai nuteistųjų iki gyvos galvos ir aukų artimųjų liudijimai
REŽISIERĖ | Kamilė Gudmonaitė
DRAMATURGĖ | Teklė Kavtaradze
KOMPOZITORIUS | Dominykas Digimas
PRODIUSERIS | Valstybinis jaunimo teatras
TRUKMĖ 60 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2019 m.
SPEKTAKLIO KALBA lietuvių su angliškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+
< jauni balsai >

„Mūsų tikslas – tirti, ar yra įmanomas dialogas tarp visuomenės ir atstumtųjų. Ar mums įmanoma kalbėtis?“ – sako viena ryškiausių jaunosios kartos režisierių Kamilė Gudmonaitė. Ji kartu su dramaturge Tekle
Kavtaradze naują spektaklį sukūrė tyrinėdamos kalinių gyvenimus.
Abi menininkės metus rezidavo Jaunimo teatre tam, kad pasirengtų
įgyvendinti savo projektą. Jos lankėsi Lukiškių kalėjime ir susitikinėjo
su nuteistaisiais iki gyvos galvos.
„Iš pradžių norėjau tiesiog sukurti spektaklį, bendraudama su kaliniais.
Tada neturėjau konkrečios idėjos. Prie kūrybinio proceso pakviečiau
prisijungti Teklę Kavtaradzę, ir mes pradėjome gilintis, konkretizuoti,
kas tose temose mums yra įdomu. Nusprendėme, kad mums įdomi kaltės ir kaltinimo tema. Pavyzdžiui, po #metoo judėjimo pastebiu, kaip
visuomenė reaguoja ir iš karto teisia. Suprantu, kad tai lemia dialogo
trūkumas, neįsigilinimas į konkrečias situacijas – tiesiog teisimas
neturint jokių argumentų. Kaliniai yra sudėtingesnėje teisiamųjų situacijoje. Jie – atstumtieji, visiškai „nurašyti“ žmonės. O kiti tiesiog nori
pamiršti, kad apskritai egzistuoja. Mums įdomu, koks yra kaltinamųjų
santykis su jiems mestais kaltinimais ir koks yra jų pačių santykis su
padarytu nusikaltimu. Kaip jie jaučia, išgyvena kaltę? Ir kas apskritai
jiems yra kaltė? Ar mes galime kalbėtis?“

„Bendraudama su kaliniais, stengiuosi suprasti, kas jiems yra išgyvenimo būdas, kur jie atranda prasmę, kad galėtų ištverti. Žmogus padarė
nusikaltimą, jis uždarytas, baudžiamas. Bet ką ta bausmė reiškia? Atrodo, kad viduje turime patys peržengti tą slenkstį. O tai yra labai sunku.
Tačiau jeigu žmogus padarė nusikaltimą, ar tai reiškia, kad jis tiesiog
iš prigimties yra blogas? Ką galime ir norime padaryti, kad kiekvienas
iš jų galėtų taisytis? Ar turime vilties ir tikėjimo, kad nuteistasis gali pasitaisyti ir kad išvis verta ką nors daryti siekiant, jog jis pasikeistų? Akivaizdu, kad, jeigu jie turėtų galimybę bendrauti, turėtų žmogišką ryšį, jų
gyvenimo kalėjime ir apskritai likusio gyvenimo kokybė taptų kitokia.
O kartu keistųsi ir mūsų suvokimas apie nuteistuosius. Paprasčiausia
žmogiško santykio galimybė galėtų padaryti didžiulius dalykus.“
Teklė Kavtaradze

Kamilė Gudmonaitė

LAIKAS | rugsėjo 26 d. 15.00
VIETA | Lukiškių kalėjimas (Lukiškių skg. 6, Vilnius)
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Mūsų visuomenėje įprasta ieškoti kaltininkų
dažnai neįsigilinant į situaciją. Atrodo, jog
norime atsakyti į klausimą jo net neišklausę. Ar
klausydamasi nuteistųjų istorijų susidūrei su
šia nuostata? Ar spektaklio herojais tapusiems
kaliniams teko susidurti su šiuo visuomenės
„aklumu“?

Mes apkritai dažnai teisiame, turime išankstinių nuostatų, esame linkę kategorizuoti ir skirstyti žmones į skyrius,
skyrelius, lentynėles, neįsigilinę į situaciją. Taip nutinka
kiekvieną kartą, kai visuomenę „supurto“ koks socialinis
įvykis – galima pastebėti, kaip greitai žmonės susiskirsto
į keletą grupių ir aršiai gina savo nuomonę, nedaugelis
iš tiesų analizuoja situaciją, bando suvokti aplinkybes,
analizuoja tam tikrų poelgių motyvus. Tai pastebėjusi,
nusprendžiau pati pabendrauti su eliminuota visuomenės
grupe, kurie akivaizdžiai tiek politiškai, tiek socialiai
išstumti iš mūsų gyvenimo ir nugrūsti į „visuomenės pasąmonę“, lyg nusikaltimai ir blogis neegzistuotų. Iš tiesų
viskas, ką mes mėginame paslėpti, priešingai – išryškėja.
Tam, kad suvoktume visuomenę, kurioje gyvename, visų
pirma reikia įsisąmoninti, jog nusikalstamumas yra natūrali sociumo dalis, jis egzistuos visada, taip kaip žmoguje
egzistuoja neišreikštas ir užgniaužtas blogis. Pirmiausia,
mums derėtų įsisąmoninti, kad kiekvienas poelgis ir istorija turi keletą pusių, o tik tada klausti, ką mums dėl to
daryti. Šis spektaklis buvo abiejų pusių – tiek nukentėjusiųjų, tiek nusikaltusiųjų tyrinėjimas, bandymas sujungti
(ne)sujungiamus dalykus.

Režisūros studijas baigėte pas režisierių Gintarą Varną. Kaip Varnas formavo Jūsų teatro sampratą? Kuo panaši ir (arba) skirtinga Judviejų
režisūrinė teatro kalba?

Su Gintaru Varnu visada turėjom aštrų, atvirą santykį. Be
abejo, kaip pirmasis teatro mokytojas jis labai stipriai formavo mano teatro sampratą ir skonį. Iš jo išmokau etikos,
pagarbos aktoriui, vertybių laikymosi ir tikėjimo neįmanomais dalykais. Pastarasis labiausiai apibūdina mano
mokytoją – jis visada įkvėpdavo daryti dalykus, kurie
atrodo neįmanomi, ir visada išmintingai būdavo šalia, kai
dėl teatro kildavo didžiausios abejonės. Jaučiu stiprų ryšį
ir labai gerbiu jį, tačiau visada savo spektakliais slapčia
diskutuoju su juo, oponuoju jo idėjoms ir įsitikinimams,
koks turėtų būti teatras.
Kamilė Gudmonaitė

KAMILĖ GUDMONAITĖ
Teatro režisierė, muzikinio dueto „Kamanių̨ šilelis“
vokalistė ir dainų̨ autorė. 2016 m. baigė teatro režisūrą̨
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (vadovas Gintaras
Varnas), vėliau ir režisūros magistrantūrą. Teatro scenoje
debiutavo su spektakliu „Sapnas“, kuris buvo apdovanotas Spoleto mieste (Italija) rengiamo festivalio-konkurso
„Jaunasis Europos teatras“ pirmuoju prizu. Tame pačiame
festivalyje buvo įvertintas ir spektaklis „Dievas yra DJ“.
Spektaklis taip pat apdovanotas festivalio „Encounter“
(Brno, Čekija) prizu už geriausią režisūrą̨ ir publikos simpatijų̨ apdovanojimu. Su spektakliais „Keturi“ ir „Trans
trans trance“ apkeliavo tarptautinius teatro festivalius
Romoje, Milane, Berlyne, Londone, Dresdene.
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Valstybinis jaunimo teatras įkurtas 1965 m. Vilniuje, o
1982 m. perkeltas į naujas patalpas, kuriose veikia iki šiol.
Teatro vardą pasaulyje išgarsino režisierius Eimuntas
Nekrošius, sukūręs čia savo pirmuosius legendinius
spektaklius, teatrui tuo metu vadovaujant jo pirmajai
mokytojai režisierei Daliai Tamulevičiūtei. 2016 m.,
naujuoju teatro vadovu tapus teatrologui Audroniui
Liugai, prasidėjo naujas jo kūrybinis etapas – su nauja
menine programa. Teatre yra kūrę tokie Lietuvos ir
užsienio režisieriai kaip Eimuntas Nekrošius, Gintaras
Varnas, Kirsten Dehlholm, Árpádas Schillingas, Yana
Ross, Kristianas Smedsas, Ericas Lacascade’as ir
Krystianas Lupa, taip pat daug žadantys jauni lietuvių
teatro kūrėjai.

Kaip atsirado audiospektaklio forma? Ar vaidyba ir (arba) aktorius spektakliui būtų pakenkę?
Sapnavau sapnavau

LIETUVos vitrina

„Sirenų“ klausimai

Kalbėdama su nuteistaisiais, aš greitai supratau, kad joks
aktorius ar situacijos reprezentavimas tradicinėmis teatro
formomis neatskleis to, ką patyriau lankydamasi kalėjime.
Kaliniai turi kalbėti patys, nes visuomenėje jie yra užtildyti. Įstrigimo jausmas ir pabaigos bei išėjimo nebuvimas
buvo kaip raktinė asociacija, kuri pagimdė ir pačią spektaklio formą. Norėjau pasidalinti jausmu, kurį patyriau ir
išgyvenau ištisus metus lankydamasi kalėjime.
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REŽISIERIUS, DRAMATURGAS | Paulius Markevičius
MOKSLO KONSULTANTAS | dr. Vytenis Pranculis
KOMPOZITORIAI | Arturas Bumšteinas, Antanas Dombrovskij
SCENOGRAFĖ, VIDEOMENININKĖ | Barbora Šulniūtė
KOSTIUMŲ DAILININKĖ | Sandra Vasilevskaitė
ŠVIESŲ DAILININKAS | Audrius Jankauskas
VAIDINA | Simonas Dovidauskas, Greta Grinevičiūtė, Paulius Markevičius, Gediminas Rimeika, Vygandas Vadeiša
PRODIUSERIS | „Meno ir mokslo laboratorija“
TRUKMĖ 60 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2016 m.
SPEKTAKLIO KALBA lietuvių su angliškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+
< jauni balsai >

@ LauraVansevičienė

Visa apie mus
nėra vien
nebulos ir dulkės kosmoso.
Visata nėra
kraštutinumai ir absoliutai
yra ir kvantinių atsitiktinumų
bangų – dalelių dualumo
ir mūsų realybė
gali būti daug kuo
tuo pačiu metu.

Spektaklyje istoriniai įvykiai ir veikėjai perkeliami į kvantinę
erdvę. Besipinančios laiko, dramos, šviesos ir garso analizės taip
pat veikėjų istorijos nukelia stebėtojus į siurrealistinę tikrovę,
kur įprasti dėsniai tampa utopiniais, o kvantinės teorijos – kasdienybe.
Spektaklis – tai tyrimas. Aktoriai – kvantai. Žiūrovas – stebėtojas,
kuris vien savo buvimu gali pakeisti stebimojo kryptį, greitį,
pasirinkimus, poelgius ar įpročius.

LAIKAS | rugsėjo 26 d. 17.30
VIETA | teatras „Meno fortas“ (Bernardinų g. 8, Vilnius)
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Dalykai

Spektaklis įkvėptas kvantinės fizikos mokslo

Kaip į meną atėjo mokslas, o į teatrą – fizika?

Įdomu tai, kad niekas niekur nėjo. Šie dalykai visuomet
buvo šalia vienas kito, šalia manęs. Tik nebuvo taip arti,
taip konkrečiai įvardinti, kol nebuvau pakviestas kurti
drauge su „Meno ir mokslo laboratorija“. Fizikos dėsniai
mus lydi kiekviename žingsnyje, suprantant juos, įsigilinant, galime paaiškinti daug dalykų, vykstančių mūsų
gyvenime. Dažnai mūsų reakcija yra neatsiejama nuo
emocijų, kurias sukelia tam tikri įvykiai, – taip gimsta
žmogiškosios dramos, o iš jų – spektakliai apie meilės,
neapykantos, žiaurumo, netekties, vilties sūkuriuose
blaškomus žmones. Nusprendėme palikti emocijų viesulų
pakraščius ir nerti į priežastingumo epicentrą, kur kaip
kūrėjai atradome Visatos kūrimosi, augimo ir nykimo
dėsnius, nuo kurių esame tiesiogiai priklausomi ir, tiesą
sakant, labai panašūs organizmai. Tad fizika mūsų teatriniame kelyje tapo tuo pamatiniu akmeniu, į kurį remdamiesi siekiame geriau pažinti ir suprasti mūsų gyvenamą
Pasaulį. Manau, visi turėtume būti dėmesingesni tam, kas
vyksta aplink mus ir kokią įtaką savo veiksmais darome
patys sau, šalia esantiems žmonėms, taip pat planetai,
kurioje gyvename. Gerais dalykais ir atradimais norisi
dalintis – taip atsirado spektaklis „Dalykai“.

LIETUVos vitrina

„Sirenų“ klausimai

pildančios minėtus dėmenis fraktaliniais erdvės piešiniais
bei spalvinėmis temperatūros gamomis. Visa tai virsta
asociatyvia, nuolat judančia ir banguojančia sąmonės
kelione, į kurią ir norime pakviesti žiūrovą. Kas bus jo
nesustojantis, į priekį vedantis, save auginantis gyvybės
motyvas – augimas, tobulėjimas, žydėjimas. Smalsumas?
Kviečiu patiems atrasti individualius ir bendrus termodinamikos dėsnius.
Vaidinate Eimunto Nekrošiaus spektakliuose,
studijavote jo aktorių kurse – kokią patirtį
įgijote? Kaip režisūrines ir pedagogines Nekrošiaus pastabas pritaikote savo kūryboje? Koks
yra tas mokinio ir mokytojo santykis?

Žmogiškosios ir profesinės pagarbos santykis. Tiesioginių
režisūros studijų neturėjau, bet studijuojant vaidybą,
kuriant spektaklį įgyta patirtis ir buvo tos kompleksinės
profesinės žinios – apie vaidybą, režisūrą, teatrą. Tačiau
daug svarbesnė buvo žmogaus ir gyvenimo, atsakomybės
ir pagarbos mokykla.
Paulius Markevičius

DALYKAI

„Dalykai“ neturi konkretaus dramaturginio
pagrindo, bet, atrodo, kad esamas pagrindas vis
tiek labai konkretus – begalinis judesys, judėjimas į niekur. Kokias būsenas, nuotaikas ar nuojautas norėjote perteikti šiuo spektakliu?

PAULIUS MARKEVIČIUS
Paulius Markevičius 2014 m. baigė teatro vaidybos magistro studijas, režisieriaus Eimunto Nekrošiaus mokinys.
Vaidina Eimunto Nekrošiaus, Oskaro Koršunovo, Gintaro
Varno ir kitų žymių Lietuvos teatro režisierių spektakliuose. Aktyviai ieško savo teatro kalbos, jo spektakliai išsiskiria muzikalumu, atmosferiškumu, performatyvumu.
2017 m. už spektaklį „Alberai, WRU“ buvo nominuotas
Auksiniam scenos kryžiui jaunojo menininko kategorijoje, 2018 m. jam įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Jaunojo kūrėjo premija. 2019 m. jis apdovanotas
kaip geriausias aktorius už vaidmenį filme „Išgyventi
vasarą“ tarptautiniame kino festivalyje „Kino pavasaris“.
2019 m. Markevičius išrinktas Dalios Tamulevičiūtės nacionalinės dramaturgijos konkurso laimėtoju.
MENO IR MOKSLO LABORATORIJA
„Meno ir mokslo laboratorija“, įkurta 2014 m., vienija
jaunus meno ir mokslo kūrėjus, vykdančius bendrus
edukacinius, meno bei tyrimų projektus. Tai – teatro
kūrybos erdvė, neapsiribojanti vien mokslo temomis,
bet ir skatinanti jaunųjų menininkų eksperimentus,
naujų formų bei temų paiešką. Tai – vienas sparčiausiai
augančių ir vienas perspektyviausių jaunųjų menininkų
kolektyvų Lietuvoje, pripažintas kritikų ir žiūrovų. 2019
m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija „Meno ir
mokslo laboratorijai“ suteikė profesionalios scenos meno
įstaigos statusą.

Spektaklis „Dalykai“ išties išsiskiria savo pagrindinės
minties pristatymu – fragmentiška, koliažinė spektaklio
eiga susideda iš kelių veiksnių, kurie vienas be kito
negalėtų egzistuoti. Tai – aktorių įkūnijami skirtingi personažai, spektaklyje jie tampa istorinėmis asmenybėmis,
atomais, energija, pačiais savimi; muzika ir garsas, kurie
tarsi vienas iš veikėjų veda žiūrovą į nekasdienišką patirtį,
prabildami žodžiais, enciklopedijos citatomis ar byrėdami
Visatos susikūrimo garsais, kelionės laiku tirpiais šuoliais, kuria išskirtinę atmosferą; šviesa ir projekcijos, pa28
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Durys
KONCEPCIJOS IR DRAMATURGIJOS AUTORIUS, REŽISIERIUS, CHOREOGRAFAS | Jo Strømgren
DAILININKĖ | Goda Palekaitė
ŠVIESŲ DAILININKAS | Vilius Vilutis
REŽISIERIAUS ASISTENTĖS | Dominyka Skarbaliūtė, Giedrė Kriaučionytė
DAILININKĖS ASISTENTĖ | Sima Jundulaitė
VAIDINA | Diana Anevičiūtė, Žygimantė Elena Jakštaitė, Augustė Pociūtė, Rytis Saladžius,
Rasa Samuolytė, Mantas Stabačinskas, Ugnė Šiaučiūnaitė, Rimantė Valiukaitė
PRODIUSERIS | Lietuvos nacionalinis dramos teatras
KOPRODIUSERIS | Jo Strømgren Kompani
PARTNERIAI | Anykščių kultūros centras, Norvegijos Karalystės ambasada
TRUKMĖ 75 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2018 m.
SPEKTAKLIO KALBA spektaklis vyksta nonsenso kalba
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+

/ 2018 m. Auksinis scenos kryžius. Geriausias choreografas – Jo
Strømgren
/ 2018 m. Auksinis scenos kryžius. Geriausias nepagrindinio
vaidmens dramos aktorius – Rytis Saladžius
/ 2018 m. Auksinis scenos kryžius. Geriausia scenografė – Goda
Palekaitė
/ 2018 m. Auksinis scenos kryžius. Geriausias šviesų dailininkas
– Vilius Vilutis

@Dmitrij Matveje

Jo Strømgrenas, kurdamas šokio spektaklį, neignoruoja teatrinės
materijos: scenografija, nonsenso kalba, naratyvas – svarbūs
„Durų“ dėmenys. Žiūrovui siūloma paklaidžioti po šmaikštų
aliuzijų ir iliuzijų pasaulį. Fragmentiškame pasakojime komiškai
klausiama: kur geriau – šiapus ar anapus durų? Tačiau galbūt vis
dėlto geriausia ten, kur mūsų nėra?
„Durys skiria „čia“ ir „kitur“. Dažnai tvirtai tikima, kad toje kitoje
pusėje yra geriau. Šis tikėjimas verčia žmones judėti. Kažkur Europoje,
šalių sienų, kalbų, religijų ir geografinių ribų padalintoje žemėje, visuomet egzistavo migracijos fenomenas. Tai būdas išgyventi ir priešintis,
galimybė pradėti gyvenimą iš naujo, taip pat ir sudeginti tiltus, viską
palikti užnugaryje. Spektaklyje „Durys“, pasitelkiant judesį ir šokį, keliaujama po skirtingus istorinius laikotarpius ir regionus, kad išvystume

amžinus modelius, migracijos priežastis ir tai, kuo ji skiriasi įvairiose
tautose.“
Jo Strømgren
Žmones visada riboja aplinka – namai, mokykla, darbovietė, šalis,
restoranas, kuriame išgalime lankytis, asmuo, kurį mylime ar
apsimetame mylį.
Priklausyti tam tikrai aplinkai yra puiku, ypač jei tavo kaimynas
restoranuose lankytis neišgali. Tokie dalykai mus priverčia jaustis
gerai, šypsotis. Tačiau kai vieną dieną kitas kaimynas grįžta namo
su kanoja ant mašinos stogo, mes pradedame jaustis apgailėtinai.
Ir kai kaimyno veide atpažįstame tą šypseną, mes, be abejonės,
užsimanome kanojos. Net jei ir labai nemėgstame būti gamtoje.
Spektaklyje „Durys“, naiviai ir asociatyviai žvelgiant į grupę žmonių, atskirtų sienos, siekiama atskleisti labiausiai nuviliančius
ir destruktyvius žmonių bruožus. Kadangi kitoje pusėje viskas
visuomet atrodo įdomiau, siauros durys tampa tramplinu į pokyčius. Tačiau juk niekas nėra patenkintas tuo, ką turi, taigi geresnio gyvenimo paieškos tampa nesibaigiančiu procesu. Ar esame
laisvi žmonės, galbūt net žavingi ir kūrybingi, ar visgi beviltiškai
prisirakinę prie savo įpročių, kaip Pavlovo šunys?

LAIKAS | rugsėjo 26 d. 19.00
VIETA | „Menų spaustuvė“, Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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Ar šiandien mus gelbsti tik ironija? Kodėl? O jeigu ironija virsta cinizmu?

Ironija – sudėtingas reiškinys. Viena vertus, mums
reikia atsargiai vertinti kai kuriuos dalykus, ypač dabar,
kai žmonės kur kas pesimistiškiau žiūri į visuomenę
ir pasaulį apskritai, bet, kita vertus, man neramu, kad
ironija gali tapti pasyvi. Taip pat ironija neatsiejama nuo
tam tikrų kultūrinių, socialinių sampratų ar nuorodų,
todėl neturėtumėme tikėtis, kad žmonės juoksis ir supras
sąmojį toli nuo mūsų esančiuose regionuose. Manau, kad
aš pats asmeniškai turėčiau ironizuoti atsargiai, nes esu
kilęs iš Norvegijos, kuri nebūtinai atspindi visą pasaulį.
Tačiau mano kūryba linkusi į asociatyvumą ir yra atvira
interpretacijoms, todėl manau, kad galiu išvengti nesusikalbėjimo tarp skirtingų regionų. „Durys“ taip pat yra
toks kūrinys, kurį statydamas bandžiau nebūti ironiškas.
Spektaklyje plėtojamos temos yra gana rimtos, o realijos,
su kuriomis jos gali būti susijusios, nėra būdingos tik
Norvegijai. Repeticijų metu stengiausi Europą laikyti tam
tikru atskaitos tašku. Nebūti pernelyg abstraktus, bet ir
netapti labai konkrečiu. Mes gyvename žavinčiame kontinente, bet kartais, atrodo, pamirštame bendrą istoriją ir
sunkumus, kuriuose teko ištverti. Tačiau šiais sudėtingais
laikais turime atsargiai viską vertinti, kitaip tapsime
emocingi, iracionalūs ir situacija tik prastės. Tikiuosi, kad
bent mikroskopiniu lygmeniu „Durys“ gali padėti laikytis
atokiau nuo kasdienių problemų ir vis labiau dekadentiška tampančios visuomenės.
Tiek kūryboje, tiek ir kasdieniniame gyvenime jaučiu
antipatiją žmonių grupėms, bet visuomet žaviuosi individualybėmis.

JO STRØMGREN

choreografija turi savo logiką, ritmą ir kompoziciją. Mėginau atspindėti momentą, kai nugrimztama į apmąstymus,
– kai sėdime autobuse ir žiūrime pro langą, mintys seka
viena kitą, bet mąstymas nebūtinai yra nuoseklus. Norėjau parodyti situacijų ir veiksmų ryšį, kuris yra visiškai
natūralus, kol vyksta, bet, užrašius jį ant popierius, jis ima
atrodyti neracionaliai. Galima sakyti, kad tai – bandymas
išplėsti teatro tradiciją, kai istorija pasakojama labiau
paisant nuojautos. Tiek Norvegija, tiek Lietuva itin gerbia
rašytinį žodį, bet kartais tai gali imti blokuoti kūrybinį
procesą. Asmeniškai man yra logiškos visos „Durų“ scenos. Tartum tai būtų devyniasdešimt minučių trunkantys
apmąstymai važiuojant autobusu. Mėgstu skaityti knygas,
bet jos vaizduotę įsiūbuoja tik tiek, kiek leidžia rašytojas.
Nevaržoma vaizduotė nuneša kur kas toliau.
Jo Strømgren

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Pagrindinį įėjimą į teatrą žyminčios skulptoriaus
Stanislovo Kuzmos sukurtos „Trys mūzos“ yra tapusios
Lietuvos nacionalinio dramos teatro simboliu. Nuo 1940 m.
gyvuojantis teatras ieško ryšio su visuomene ir tradicija,
todėl LNDT repertuare – tiek klasikos, tiek šiuolaikinės
dramaturgijos kūriniai, eksperimentiniai, dokumentinio
bei taikomojo teatro spektakliai. Nuo 2010-ųjų LNDT tapo
atviras naujoms meninėms formoms. Teatras stengiasi
ugdyti meninį publikos skonį, nuolat kviečia garsius
Lietuvos ir įvairių Europos šalių režisierius įgyvendinti
savo kūrybinius sumanymus, todėl LNDT repertuare greta
Oskaro Koršunovo, Eimunto Nekrošiaus, Jono Vaitkaus,
Gintaro Varno bei Yanos Ross darbų sukurti Krystiano
Lupos, Árpádo Schillingo, Łukaszo Twarkowskio, Jo
Strømgreno, Saaros Turunen, Kristinos Werner ir kitų
pasaulyje pripažintų režisierių spektakliai. LNDT taip pat
sparčiai plečia savo gastrolių amplitudę, teatras aplankė
svarbiausių teatro festivalių scenas tiek Europoje, tiek už
jos ribų.

Spektaklyje „Durys“ labai stipriai išreikštas
dabarties momentas – būti dabar, nors bet kurią
akimirką gali įvykti tai, kas neišvengiama. Kaip
kūrėte spektaklio dramaturgiją? Ar ji „susidėliojo“ intuityviai?
DURYS

Norvegas Jo Strømgrenas (g. 1970) yra vienas žymiausių
Skandinavijos choreografų. Gimęs centrinėje šalies dalyje
esančiame Trondheime, choreografas nemažai laiko praleido tropikuose, kur dėl darbų persikėlė jo tėvai. Ši ankstyva
keliautojo patirtis padarė įtaką ir jo profesinei veiklai, tiek
temų, variacijų žanrais prasme, tiek jo domėjimuisi įvairiomis kalbomis. Įstojęs mokytis į Nacionalinę baleto mokyklą Osle, dėl skepticizmo, demonstruojamo akademiniams
metodams, ir prasto lankomumo Jo Strømgrenas nebaigė
nei klasikinio baleto, nei choreografijos. Nepaisant to, jis
pradėjo labai sėkmingą šokėjo karjerą, vėliau susidomėjo
choreografija ir režisūra. Nebuvo pamirštos ir jaunystėje
puoselėtos literatūrinės ambicijos – jos paskatino imtis
dramaturgo darbo. Nors šios trys kryptys yra įvardijamos
kaip pagrindinės menininko veiklos, Jo taip pat kuria ir
scenografiją bei šviesų dizainą. Tarpdiscipliniškumas yra
viena ryškiausių šio menininko savybių, toks jo kūrybos
būdas rodo kone įgimtą siekį visapusiškai atskleisti istoriją. 1998 m. jis įkūrė šokio trupę „Jo Strømgren Kompani“,
tapo jos meno vadovu ir suformavo išskirtinį stilių, kuriame dera įvairūs scenos menai: teatras, šokis, lėlių teatras,
kinas, gyvai atliekama muzika ir absurdo kalba. Šiuo metu
Jo Strømgrenas taip pat yra Nacionalinio Norvegijos baleto
asocijuotas choreografas.

„Durų“ dramaturgija gana sudėtinga. Viena vertus, tai
teatrinis kūrinys su pasakojama istorija, kita vertus, jo
32
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„Sirenų“ klausimai

REŽISIERĖ | Eglė Kazickaitė
KOSTIUMŲ DAILININKĖS | Erika Jankauskaitė ir Pelkių Tyla
MUZIKA | Giovanni Batista Pergolesi
VAIDINA | Greta Gudelytė, Ričardas Bartašius, Kristina Švenčionytė, Valerijus Kazlauskas
PRODIUSERIS | Apeirono teatras
TRUKMĖ 70 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2018 m.
SPEKTAKLIO KALBA spektaklis be žodžių
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+
< jauni balsai >

@Ruslan Bolgov

Šiame spektaklyje klasikinis Šiaurės ir Rytų Europos teatro kūrinys pateiktas pačia netikėčiausia, bet vizualiai tikslia ir įtaigia
forma. Kurdama spektaklį, režisierė išsižada dramaturgo tekstų,
motyvuodama savo pasirinkimą pjesės „Pelikanas“ veikėjos
Dukros žodžiais: „Mes labai daug kalbame, bet gali būti, jog
tai darome tam, kad žodžiais užmaskuotume esmę, tiesą.“ Anot
režisierės, tiesa ir tikrumas slypi ne žodžiuose.
Ši frazė nejučia tampa spektaklio kertine ašimi, kai tekstų atsisakymą pakeičia metaforinė aktorių kūno kalba. Sekvencijos „Stabat Mater“ fone pagrindinė pjesės veikėja Motina vyro rankomis
paverčiama Milo Veneros klonu, ikona. Siekiant apriboti moters
laisvę, paversti ją Motinos funkciją atliekančia vyro nuosavybe,
jai nukertamos rankos. Šimtų puodų, kaip pragaištingo archeti-

pinio pasaulėvaizdžio ir buities, fone vyksta Moters ir jos šeimos
tragedija:
Moters prigimtis – būti Motina. Būti atsidavusia, pasiaukojančia,
kenčiančia, vakarais tyliai verkiančia ir braukiančia ašarą dėl
savo vaikų. Atiduoti visą save vyrui ir vaikams. Pradžioje – širdį.
Paskui – rankas. Jei prireikia – ir kojas. Galiausiai likti tik torsu.
Bet būtinai gražiu.
Moters prigimtis – nesigailėti ir negailėti nieko, ką atidavei šeimai. Moters prigimtis – nejusti alkio, tik vis maitinti alkstančius.
Tačiau Ji nejuto tos prigimties. Jai trūko iš jos atimtų ir moteriškai prigimčiai atiduotų rankų. Todėl Ji jas tiesiog atsiėmė.

LAIKAS | rugsėjo 27 d. 14.00
VIETA | teatras „Atviras ratas“ (Ašmenos g. 8, Vilnius)
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Stabat Mater

Pagal Augusto Strindbergo pjesę „Pelikanas“

Stabat Mater

Kurdama spektaklį atsisakote dramaturgo
teksto, bet sekate Augusto Strindbergo pjese
„Pelikanas“. Koks buvo pirminis impulsas spektakliui „Stabat Mater“ ir kokią kryptį jis įgavo
kūrybinio proceso metu?

Pjesė „užkabino“ vos ją perskaičius. Bet tas „užkabinimas“ buvo maksimaliai subjektyvus, nes, žiūrint
profesiniu aspektu, tiesą sakant, man ji atrodo prasta –
primityvokos priemonės, struktūra, įvykiai ir galimos pasekmės – nuspėjama iš pirmų žodžių, tekstiniu lygmeniu
– pernelyg teatrališkai išreikšta buitis. Tačiau pats pjesės
stuburas – vadinamoji matrica – amžinasis antikinis mitas
apie Klitaimnestrą, jos vaikus ir nužudytą vyrą. Remiantis
šiuo mitu, parašyta daugybė pjesių. Ne be reikalo. Šitoje
matricoje man įdomiausia – Motinos figūra apskritai.
„Pelikane“ man labiausiai imponavo tai, kad galvoje
pradėjo knibždėti klausimas apie Moterį kaip idėją, lygiai
kaip apie Vyrą – kaip idėją. Apie tai, kad lytis lemia mūsų
buvimo vietą visuomenės stereotipų tiesėje. Turbūt man ši
tema artima labiausiai dėl savo pačios išgyvenimų, kadangi, priskirta Moters idėjos genčiai ir sulaukusi trisdešimties, pradedu gvildenti motinystės klausimą ne todėl, kad
jis manyje kyla dėl tuksenančio motinystės instinkto, bet
dėl visuomenės stereotipų ir reikalavimų moteriai. Strindbergo laikais (ar, sakykim, Žemaitės – mums artimiau),
tikėtina, būčiau seniai pagimdžiusi. Esu įsitikinusi, kad
gimdymo faktas moters dar nepadaro Motina. Gal būčiau
buvusi „Pelikano“ sukirpimo Motina. Tad, atsakant į klausimą apie pirminį impulsą, – tai tikriausiai feministinė
pasaulėžiūra ir priešinimasis stereotipams, kurie, mano
galva, „Pelikane“, kaip ir populiariojoje medijoje, kaip ir
daugelio mūsų sąmonėje, yra labai intensyvūs.
Kūrybinio proceso metu „Pelikanas“ transformavosi į
„Stabat Mater“ – tai ironiškas pavadinimas tam spektaklio
kontekstui, kuris buvo sukurtas. Ironija – manau, jog tai
ta kryptis, kurią spektaklis įgavo. Sau „Stabat Mater“
įvardiju kaip tragiironiją.
Jūsų spektaklyje tekstą keičia vizualūs simboliai, teatrinės metaforos. Viena vertus, teatro

kalba leidžia pasakyti kur kas daugiau nei dramaturgija, kita vertus, tai neretai „paklaidina“
žiūrovą. Kiek dėmesio skiriate pasakojamai
istorijai? Ar siekiate nuoseklumo, aiškumo, ar,
atsisakiusi žodinio teksto spektaklyje, ieškote
kuo jį pakeisti?
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kurie kasdien vis kitokie.
Todėl nemanau, kad būtina spektaklyje suprasti ir atverti
visus kontekstus. Pati, kaip žiūrovė, sau tokio reikalavimo
nekeliu. Tiesiog pasiimu iš spektaklio ar bet kokio kito
kūrinio tai, kas man tuo metu reikalinga.
Eglė Kazickaitė

Manau, kad spektaklis pakankamai nuoseklus pasakojamos istorijos atžvilgiu. Atpasakojus spektaklį, gauname
esminį „Pelikano“ siužetą, tačiau atsisakius žodžių istorija
tampa asmeniškesnė – asmeniška jos atpasakotojui, t. y.
žiūrovui, nes įvairūs spektaklio kontekstai praplečią visa
ko reikšmę ir leidžia prisitaikyti sau tai, kas artimiausia.
Žodinį tekstą spektaklyje pakeitėme veiksmu, judesiu,
simboliais – visa tai gimė proceso metu, analizuojant
šeimos tarpusavio santykius – tai esmių esmė, tai, kas
mums visiems suprantama, nepriklausomai nuo kalbos ar
socialinės padėties.
Apeirono teatro spektakliai prisodrinti įvairių
kontekstų ir tekstų, prasmių ir simbolių. Tai
punktyrai žiūrovui ar kūrėjui?

Tai nėra punktyrai. Man labiau patinka šia prasme apie
spektaklį galvoti kaip apie anagramą, – kai iš tų pačių
raidžių galime sudaryti skirtingus žodžius, – nuo „klare
Maengel“ (aiškūs trūkumai) ar Karamelengel (karamelinis
angelas) iki Angela Merkel. Todėl, mano supratimu,
žiūrovas yra kūrėjas, kuris iš mūsų spektaklyje panaudotų
raidžių sukuria žodį, jam pačiam artimiausia reikšmę.
Ieškant dar paprastesnio palyginimo, spektaklis – kaip
žmogus, su kuriuo bendraujame kasdien. Vienos jo savybės mus erzina ar net pykdo, kitos – žavi, kompensuodamos pirmąsias, vienus žmogaus poelgius mes suprantame
ir palaikome, nes jo vietoje elgtumėmės taip pat, o kiti
– absoliučiai nesuprantami. Nepaisant tokių skirtingų
emocijų, kurias mums sukelia vienas žmogus, mes jį galime mylėti, nes vienaip ar kitaip suprantame, kad tai, kas
mus jame erzina, pykdo ar yra nesuprantama, yra ne to
žmogaus, o mūsų pačių problema. Tad, kaip neįmanoma
iki galo pažinti žmogaus, taip neįmanoma atrakinti visų
kūrinio durų, nes jas sukūrė daugybė pasaulių – žmonių,

Apeirono teatras – dviejų režisierių Eglės Kazickaitės ir
Gretos Gudelytės iniciatyva 2012 m. Klaipėdoje įkurtas
teatras, 2018 m. savo kūrybinę veiklą perkėlė į Vilnių.
Apeirono teatre vengiama vienprasmiškumo, laiko ir
veiksmo nuoseklumo, čia esama daug kontekstų, sąsajų
su filosofinėmis koncepcijomis, poezija, bet visada teikiamas prioritetas minčiai. Labai svarbus vaidmuo tenka
žiūrovams: publika Apeirono teatre suprantama kaip
spektaklio bendraautorė, nebijanti savaip pamatyti, interpretuoti, suprasti spektaklį. „Provokuojantis“, „eksperimentuojantis“, „laužantis ribas“, „veržlus“, „nepatogus“,
„chaotiškas“, „iracionalus“, „amorfiškas“ – tokie epitetai
vartojami apibūdinant Apeirono teatrą. Galima teigti, kad
per gana trumpą gyvavimo laiką Apeirono teatras spėjo
tapti vienu labiausiai intriguojančių ir kontraversiškiausių teatrų Lietuvoje.
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Pagal Jorge’ės Luiso Borgeso knygas „Smėlio knyga“ ir „Fikcijos“

REŽISIERIUS, SCENOGRAFAS IR INSCENIZACIJOS AUTORIUS | Adomas Juška
REŽISIERIAUS ASISTENTAS | Lukas Petrauskas
VAIDINA | Andrius Bialobžeskis, Motiejus Ivanauskas, Aleksas Kazanavičius, Arūnas Sakalauskas, Augustė Šimulynaitė
PRODIUSERIS | Valstybinis jaunimo teatras
KOPRODIUSERIS | Lietuvos muzikos ir teatro akademija
TRUKMĖ 100 min (vienos dalies)
PREMJERA 2019 m.
SPEKTAKLIO KALBA lietuvių su angliškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+
< jauni balsai >

@Laura Vansevičienė

Adomas Juška žiūrovams pristato savo baigiamąjį režisūros
studijų darbą „Fikcijos“, paremtą Jorge’o Luiso Borgeso apsakymais. Jaunasis režisierius konstruoja savitą rašytojo kelionę per
gyvenimą, nuo pirmųjų kūrybinio įkvėpimo akimirkų iki senatvės
refleksijų apie nueitą kelią. Mažame scenos kvadrate, kaip
tuščiame lape, tikrovė pinasi su sapnais, iš kurių gimsta fikcijos –
nuolatinis kuriančio žmogaus palydovas.

„Tai – ne biografinis spektaklis apie Borgesą, nors tam tikra jo gyvenimo epizodų dalis neišvengiamai atsiranda, mat Borgesas patį save kaip
veikėją neretai įtraukdavo į apsakymus. Dauguma jo kūrinių veikėjų
yra rašytojai. Man svarbios asociacijos. Magiškojo realizmo paieškos.
Teksto spektaklyje labai mažai. Veiksmas radosi dirbant su aktoriais.
Repetuojant išsigrynino nauja žmogaus gyvenimo istorija.“
Adomas Juška

LAIKAS | rugsėjo 27 d. 16.30
VIETA | Valstybinis jaunimo teatras, „Salė 99“ (Arklių g. 5, Vilnius)
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Jūsų spektaklyje susilieja sapno, vaizduotės
erdvė su realybe, biografinėmis paties Borgeso
gyvenimo aplinkybėmis. Šiai erdvei sukurti svarbiausia tampa teatrinė materija. Kodėl būtent
teatro kalba šiuo metu arčiausiai jūsų vaizduotės raiškos priemonių?

klausdavo mūsų – „kiek laiko vakar dirbai, galvojai? Kiek
darbo iš tikrųjų įdėjai, o kiek laiko vireisi kavą, klauseisi
muzikos?“, – taip dabar paties savęs reikia klausti. Kitaip
tariant, būti sąžiningam pačiam su savimi, o teatriniai
dalykai išmokstami būtent dirbant praktiškai.

Vienas svarbiausių ir mane labiausiai žavinčių teatrinės
kalbos bruožų yra sąlygiškumas. Dirbant su tokia „išplaukusia“ medžiaga kaip Borgeso tekstai – apie sapnus,
pramanus, sąlygiškumas leidžia panaikinti ribą tarp
realybės ir sapno. Kitaip tariant, tai, kas vyksta scenoje,
gali būti ir realybė, ir sapnas. Jau repeticijų pradžioje mes
su aktoriais kalbėjome apie spektaklį kaip „kelionę per sapnus“, nors dar visiškai neįsivaizdavome, kaip tai atrodys.
Tai leidžia peršokti psichologinės vaidybos duobes, taip
pat ir performatyvios vaidybos duobes, į kurias dažnai
įpuolama. Pasakius „visa tai sapnas“, aktoriams tam tikra
prasme tampa lengviau. Matyti save kaip personažą kito
žmogaus sapne. Kita vertus, tai yra ir sudėtinga, nes galima sutrikti – kam visa tai, kur tai veda. Tokiais atvejais su
aktoriais kalbėdavome apie tai, koks žmogus visa tai sapnuoja, kodėl žmogus tai sapnuoja. Ko jis labiausiai bijo,
ko jam trūksta? Knygas mylinčiam žmogui matyti, kaip
jas plėšo – košmaras. O gal jis vaikystėje lange pamatė
gražią merginą ir jai mojo, svajojo, kaip vieną dieną mylės
ir bus mylimas, o prieš mirtį tai prisimena ir supranta,
kad jokia moteris per visa gyvenimą jo taip ir nemylėjo.
Labai paprasti pavyzdžiai. Visų sapnų, iš kurių susideda
mūsų spektaklis, pagrindas – Borgeso tekstai.

Į pastarojo dešimtmečio Eimunto Nekrošiaus
kūrybą žvelgiama tarsi ši būtų sustingusi praeityje, neaktuali, nešiuolaikiška, o jis pats tapatinamas tik su ankstesniais savo spektakliais. Ar
sutiktumėte su nuomone, jog Nekrošius – praeities figūra? Kaip manote, ar išties Nekrošiaus
spektaklių ir publikos santykis kurį laiką buvo
„sutrūkinėjęs“? Ar jums, kaip jaunam kūrėjui,
Nekrošius buvo artimas meniniais sumanymais ir
sprendimais? Kaip jus (pa)veikė jo teatras?

Fikcijos

Vaidinate Eimunto Nekrošiaus spektakliuose,
beveik ketverius metus jis jums dėstė režisūrą –
kokią patirtį įgijote? Kokias režisūrines, pedagogines Nekrošiaus pastabas įsiminėte?

Tai buvo išvien praktinis darbas, nuo pat pirmo semestro.
Nebuvo jokio „susipažinimo“, kas yra teatras, kokios jo
galimybės, kaip jis daromas, kokiais būdais ir t. t. Jau pirmą savaitę kūrėme etiudus pagal konkrečią medžiagą.
Gal labiau įsiminė tam tikri gyvenimiški, moraliniai jo
principai. Požiūris į darbą, į aktorius, į repeticijas. Kaip
neleisti sau tingėti, kaip neleisti sau blefuoti. Kaip jis

Aš visiškai nesutinku su prielaida, kad Nekrošius – praeities figūra. Sudėtingas knygas reikia išmokti skaityti, klasikinę muziką reikia išmokti klausyti, o sudėtingus spektaklius reikia išmokti žiūrėti. Juk kalbama apie literatūros
klasiką. Tie jo spektakliai yra individualus kūrėjo santykis,
gal net susidūrimas su tais literatūros kūriniais. Jie nėra
skirti „šiandieninei publikai“ – tokiai, kokia ji dažniausiai
įsivaizduojama. Vis dėlto laikausi nuomonės, jog žmogaus
santykis su menu ir žiūrovo santykis su spektakliu yra
visiškai individualus, todėl, manau, kad buvo išties daug
žmonių, kurie atrado gyvą santykį su tais spektakliais.
Man jis, kaip kūrėjas, buvo ir yra artimas. Ir iš studijų
metų, ir iš spektaklių įrašų, ir iš spektaklių, kuriuos
galėjau pamatyti gyvai. Nepakenčiu žodžio „publika“,
nes jis implikuoja masę. O aš manau, kad Nekrošius kūrė
žmonėms, individams, vienetams. Mano požiūris irgi toks.
Manau, kad galima pasakyti apie spektaklį ar jis skirtas
„publikai“, ar vis dėlto – „žiūrovui“. Jokiu būdu nesakau,
kad teatras, skirtas „publikai“, būtinai yra blogas. Tiesiog,
tai ne mano kelias, ir, man atrodo, nebuvo Nekrošiaus kelias. Dėl to kalbėjimas apie Nekrošiaus spektaklių „ryšį su
publika“ yra tarsi bandymas primesti tiems spektakliams
uždavinį, kurio jie patys sau nekėlė.
Adomas Juška
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ADOMAS JUŠKA
aunosios kartos režisierius Adomas Juška, Eimunto Nekrošiaus mokinys, 2018 m., dar studijuodamas trečiame
kurse, debiutavo Valstybiniame jaunimo teatre su spektakliu „Šveikas“, pastatytu pagal Jaroslovo Hašeko knygą
„Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“. Nors jaunas kūrėjas
dar visai neseniai pradėjo režisieriaus kelią, jo braižas,
minties gelmė, savitos teatro kalbos paieškos, taip pat
savotiška mokytojo darbų tąsa teikia daug vilčių.
Valstybinis jaunimo teatras
Valstybinis jaunimo teatras įkurtas 1965 m. Vilniuje, o
1982 m. perkeltas į naujas patalpas, kuriose veikia iki šiol.
Teatro vardą pasaulyje išgarsino režisierius Eimuntas Nekrošius, sukūręs čia savo pirmuosius legendinius spektaklius, teatrui tuo metu vadovaujant jo pirmajai mokytojai
režisierei Daliai Tamulevičiūtei. 2016 m., naujuoju teatro
vadovu tapus teatrologui Audroniui Liugai, prasidėjo
naujas jo kūrybinis etapas – su nauja menine programa.
Teatre yra kūrę tokie Lietuvos ir užsienio režisieriai kaip
Eimuntas Nekrošius, Gintaras Varnas, Kirsten Dehlholm,
Árpádas Schillingas, Yana Ross, Kristianas Smedsas,
Ericas Lacascade’as ir Krystianas Lupa, taip pat daug
žadantys jauni lietuvių teatro kūrėjai.
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REŽISIERĖ | Yana Ross
SCENINĖS ADAPTACIJOS AUTORIAI | Mindaugas Nastaravičius, Yana Ross
REŽISIERĖS ASISTENTĖS | Saulė Norkutė, Goda Januškevičiūtė, Uršulė Bartoševičiūtė
TEKSTŲ VERTĖJAS | Teodoras Četrauskas
KOSTIUMŲ DAILININKAI | Juozas Valenta ir Flore Vauvillé (Prancūzija)
SCENOGRAFIJOS DAILININKĖ | Justyna Elminowska (Lenkija)
ŠVIESOS DAILININKAS | Vilius Vilutis
VIDEOMENININKAS | Algirdas Gradauskas
KOMPOZITORIUS | Gintaras Sodeika
VAIDINA | Matas Dirginčius, Sergejus Ivanovas, Irmantas Jankaitis, Aleksas Kazanavičius, Janina Matekonytė,
Dalia Morozovaitė, Vidas Petkevičius, Aušra Pukelytė, Simonas Storpirštis, Dovilė Šilkaitytė, Paulina Taujanskaitė
PRODIUSERIS | Valstybinis jaunimo teatras
Už konsultacijas kūrybinė komanda dėkoja Andriui Bielskiui ir Norber
TRUKMĖ 180 min. (dviejų dalių)
PREMJERA 2019 m.
SPEKTAKLIO KALBA lietuvių su angliškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 18+

Austrų dramaturgas Ödönas von Horváthas „Vienos miško
pasakas“ parašė 1931 metais. Pjesėje atskleidžiamas fašizmo
užuomazgų radimasis vokiečių ir austrų sąmonėje. Ši ideologija
sudarė palankias sąlygas 1933 m. Hitleriui ateiti į valdžią, o 1939
m. fašistinei Vokietijai be jokio pasipriešinimo okupuoti Austriją. Pjesė „Vienos miško pasakos“ Europos teatruose interpretuota
daug kartų, bet Lietuvoje beveik nežinoma. Ją statyti ėmėsi pirmą
kartą Jaunimo teatre dirbanti režisierė Yana Ross kartu su dramaturgu Mindaugu Nastaravičiumi. Autoriai šią pjesę spektaklyje
perskaito savaip.

Yana Ross
„Šiek tiek keičiame siužetą, veikėjus, iš 1931 m. keliamės į 2019-uosius,
iš Vienos keliamės į Vilnių, iš austriško nacionalizmo – į lietuvišką
nacionalizmą, iš austrų ir vokiečių santykių – į lietuvių ir rusų santykius, bet kūrinio esmė vis tiek išlieka susijusi su tomis problemomis ir
temomis, kurias savo dramaturgijoje įvardina Horváthas.“
Mindaugas Nastaravičius

@Laura Vansevičienė

„Mes kuriame adaptaciją, bet esminės pjesės temos – nacionalizmas,
kultūrinės tradicijos, veidmainystė – išlieka spektaklio ašimi. Spektaklio žanras – tragikomedija. Spektaklis provokuoja juoktis, bet kartais
juokas gali priversti pasijusti labai nepatogiai...“

LAIKAS | rugsėjo 27 d. 19.00
VIETA | „Menų spaustuvė“, Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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Pagal Ödöno von Horvátho pjesę

„Sirenų“ klausimai

Ne pirmą kartą statydama klasiką nesidrovite
šimto metų senumo dramą perkelti į šiuolaikinę,
buitinę aplinką. Jūsų režisūriniams darbams
būdinga ironija, groteskas, paradoksai. Kaip
savo spektakliuose ieškote turinio ir žanro bei
formos santykio?

Vienos miško pasakos

Pradėjote dėstyti režisūros magistrantams –
kaip pedagoginė veikla dera su jūsų profesiniu
požiūriu? Kokį teatro suvokimą ar požiūrį į teatrą norite perduoti savo mokiniams?

Man, kaip režisūros magistrantų kurso vadovei, svarbu su
savo studentais pasidalinti tam tikru meno ciklo suvokimu – žinoti, kas čia buvo prieš mus, kūryboje mezgti dialogą tarp praeities ir dabarties, o ne pasilikti pavieniame,
nuliniame užmaršties taške. Niekas nėra visiškai originalu, visa susiję su kuo nors, kas jau buvo sukurta anksčiau.
Reikia tai gerbti. Šitai išmoko nuolankumo ir suteikia
stiprybės išgirsti savo paties balsą šiame milžiniškame
vaiduoklių chore.
Yana Ross

Yana ross
Yana Ross gimė Latvijoje, vaikystę ir jaunystę praleido
tarp Europos, Rusijos ir JAV. Baigė Yale’io universiteto
dramos mokyklą, yra šio universiteto doktorantė. Buvo
specialaus „Yale Theater“ žurnalo, rašančio apie XXI a.
rusų teatrą, redaktorė, už jį buvo apdovanota Johno Gassnerio vardo prizu. Bendradarbiavo su Nobelio premijos
laureate Elfriede Jelinek statant jos pjeses „Miegančioji
gražuolė“ ir „Bembilendas“. Dėstė teatro disciplinas, dirbo įvairiuose teatruose nuo Berlyno iki Seulo ir Niujorko.
2006–2007 m. buvo Fulbrighto stipendininkė. Sukūrė
eksperimentinių filmų, režisavo TV laidų kanalams HBO,
„ParisPremière“, „E! Entertainment“. Jos spektakliai apdovanoti Lietuvoje ir užsienyje.
Valstybinis jaunimo teatras
Valstybinis jaunimo teatras įkurtas 1965 m. Vilniuje,
1982 m. perkeltas į naujas patalpas, kuriose veikia iki šiol.
Teatro vardą pasaulyje išgarsino režisierius Eimuntas Nekrošius, sukūręs čia savo pirmuosius legendinius spektaklius, teatrui tuo metu vadovaujant jo pirmajai mokytojai
režisierei Daliai Tamulevičiūtei. 2016 m., naujuoju teatro
vadovu tapus teatrologui Audroniui Liugai, prasidėjo
naujasis jo kūrybinis etapas – su nauja menine programa.
Teatre yra kūrę tokie Lietuvos ir užsienio režisieriai kaip
Eimuntas Nekrošius, Gintaras Varnas, Kirsten Dehlholm,
Árpádas Schillingas, Yana Ross, Kristianas Smedsas,
Ericas Lacascade’as, and Krystianas Lupa, taip pat daug
žadantys jauni lietuvių teatro kūrėjai.
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@Laura Vansevičienė

Viskas prasideda nuo esminių klausimų – kokia yra mūsų
laiko atmosfera, koks tai Zeitgeist? Kokia dramaturgija
kelia šiuos klausimus savo struktūra ir kalba? Tuomet
prasideda idėjų vystymo ir ryšio su šia medžiaga ieškojimo procesas. Žanras visuomet užkoduotas pjesėje – Antonas Čechovas nevengia savo pjesių vadinti komedijomis,
bet koks jų subžanras – tragikomedija, farsas? Paprastai
užtrunka, kol kartu su aktoriais tai perprantame. Ir tik
tada vystosi forma: iš bendros sinergijos – kartais pasakojimu grubiai nutolstant nuo psichologijos, laužant rėmus;
o kartais kuriant sudėtingą psichologinę visumą tik tam,
kad paskutiniame veiksme ji subyrėtų.

REŽISIERIUS | Oskaras Koršunovas
SCENOGRAFĖ | Irina Komissarova
KOMPOZITORIUS | Dominykas Digimas
VIDEOMENININKAI | Aneta Bublytė ir Vytautas Narbutas
KOSTIUMŲ DAILININKĖ | Bartė Liagaitė
ŠVIESŲ DAILININKAS | Rimas Petrauskas
VAIDINA | Gailė Butvilaitė, Žygimantė Jakštaitė, Aidas Jurgaitis, Taura Kvietinskaitė, Lukas Malinauskas, Kamilė
Petruškevičiūtė, Artiom Rybakov, Karolis Vilkas
PRODIUSERIS | OKT/Vilniaus miesto teatras
TRUKMĖ 100 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2019 m.
SPEKTAKLIO KALBA lietuvių su angliškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+

Tai buvo laikai, kai TV žvaigždžių gamybos fabrikuose gimė
pirmieji selebričiai, kino teatrai rodė pirmąsias „Matricos“,
„Žiedų valdovo“ ir „Hario Poterio“ dalis, o prezidentu nors ir
trumpai, bet itin skandalingai pabuvo Rolandas Paksas. Tai –
laukiniai 2000-ieji. Anie laikai, žvelgiant šiandien, – tokia Oskaro
Koršunovo premjerinio spektaklio „Liučė čiuožia“, pastatyto
pagal Lauros Sintijos Černiauskaitės pjesę, tema. Spektaklyje
naudojamos kameros, ekranai, live stream’as. Pasak režisieriaus,
šiandien teatre galima apsieiti ir be medijų, bet jie čia tampa tiek
pat svarbūs, kiek ir mūsų realiame gyvenime.
„Gal nuo tada, kai Shakespeare’as savo „Romeo ir Džuljetos“ istoriją
perkėlė į viduramžių Veroną, o gal nuo tada, kai Homeras aprašė karą

dėl Elenos senaisiais Trojos laikais, mes įpratę, kad tikrosios meilės istorijos galėjo vykti tik kažkada praeityje, beveik mitiniame laike. Tokie
dabar yra 2000-ieji. Tai tarsi mūsų viduramžiai. Tai buvo laikai, kai
tik atsirado supermarketai, mobilieji telefonai ir mes pradėjome rašyti
pirmas „taupias“ SMS žinutes. Ir čia meilė sugrįžo į trubadūrų laikus.
Tai buvo laukiniai vartotojiškumo pradžios laikai. Lietuvoje žmonės
pagaliau ėmė turėti pinigų. Pinigų kultas tada buvo tiesiog baisus.
Prasidėjo vartotojiška Sodoma ir Gomora. Beje, tuo metu pasirodė
mūsų spektaklis „Shopping and Fucking“, kritikuojantis tą vartotojiškumą, bet buvo staigiai „suvartotas“ kaip pirmas spektaklis apie gėjus ir
narkomanus. Viena vertus, tai buvo primityvus, kita vertus – viltingas
laikas. Tada visi tikėjo ateitimi. Pastebėjau, jog dabar jaunimas į tai
žiūri kaip į gerą vintažą.“

@Dimitrij Matvejev

Oskaras Koršunovas

LAIKAS | rugsėjo 28 d. 14.00
VIETA | OKT studija (Ašmenos g. 8, Vilnius)
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Liučė čiuožia

Pagal Lauros Sintijos Černiauskaitės pjesę

oskaras koršunovas

Lauros Sintijos Černiauskaitės pjesė „Liučė
čiuožia“ į jūsų rankas pateko dar studijų metais.
Kuo jums artima ši dramaturgija?

Ši pjesė į mano rankas pakliuvo dar trečiame studijų
kurse. Gavusi užduotį susirasti medžiagą naujo spektaklio eskizui, praleidau daug laiko ieškodama. Po ilgų
paieškų, visai netikėtai mano rankose atsidūrė ši lietuvių
dramaturgės pjesė. Pirmas dalykas, kuris patraukė mano
dėmesį, ir buvo tai, kad lietuviška dramaturgija gali būti
tokia įtraukianti, labai aktuali. Tuo metu pati gyvenau
bandydama suvokti save, jausdama nuoskaudas, todėl
puikiai supratau Liučės personažą ir pjesėje nagrinėjamas santykių, nelaimingos meilės problemas, savasties
paieškas. Tuomet beliko tik rasti komandą, kuriems ši
tema tiktų, būtų aktuali ir sukurti gerą spektaklį, kuris ir
patiems patiktų.

Liučė čiuožia

Režisuodamas spektaklį, Oskaras Koršunovas
pjesę pakreipia į jos sukūrimo laikotarpio aplinkybes – vartotojų visuomenės užuomazgas. O
kas jums rūpėjo tais 2000-aisiais, kai buvote dar
vos įžengusi į paauglystę?

OKT repertuare matome ne vieną jūsų kurso
spektaklį, kurį režisavo kurso vadovas Oskaras
Koršunovas. Kaip pasireiškia šis režisieriaus ir
aktoriaus kaip mokytojo ir mokinio santykis
jūsų bendroje kūryboje? Ar lengvai randate
bendrą kalbą, ar Koršunovas spektakliuose
užčiuopia jums svarbius dalykus, skaudžias ir
prasmingas temas?

Koršunovas net ir studijų metais mus laikė bendrakūrėjais, visada tai akcentavo. Dirbdamas su režisieriumi taip
ir jautiesi, jauti pagarbą, jauti, kad kiekvienas žmogus yra
lygiavertis spektaklio dėmuo. O jis, matydamas visumą,
labai gražiai moka visa tai, ką sukuriame, nukreipti teisinga kryptimi. Labai lengva juo pasitikėti.
Dirbdamas su bet kokia medžiaga, visada atrandi artimų
ir skausmingų dalykų. Manau, kad mūsų darbas ir pareiga
yra nerti giliai į skaudžias temas, nebijoti savęs ir pasidalinti savo atradimais. Tai, žinoma, baisu. Galbūt tai net
pats baisiausias dalykas kūryboje, tačiau kartu tai suteikia
didžiulę stiprybę.
Gailė Butvilaitė

Negalėčiau smulkiai papasakoti apie tą laikotarpį, nes
tuomet aš buvau maždaug 10–12 metų, laksčiau basa
kieme, su kitais vaikais žaidžiau „tuku tuku“, gaudynes,
„aukštyn žemę“, kitus žaidimus ir tikrai negalvojau apie
vykstančius visuomenės pokyčius, apie kuriuos kalbame
spektaklio pradžioje. Tačiau tuo pačiu metu jau įsivaizdavau save kaip suaugusią. Prisimenu, kaip su viena iš vyresnių draugių pirkdavome kioskelyje sveriamas trešnes,
po to sėdėdamos ant suoliuko stebėdavome žaidžiančius
„vaikus“, kapodavome tas trešnes kaip sėmkas ir aptarinėdavome viską, kas vyksta aplink mus. Panašiai kaip ir šio
spektaklio veikėja, kuri pasakojo apie mergaitę, valgančią
vyšnias ir stebinčią pasaulį iš telefono būdelės.
Taura Kvietinskaitė
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režisierius, OKT / Vilniaus miesto teatro meno vadovas.
1993 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją (kurso vadovas
Jonas Vaitkus). Dar studijuodamas jaunas režisierius
išsiskyrė neįprasta teatrine kalba. Apie jo spektaklius
imta kalbėti kaip apie atskirą organizmą, teatrą teatre.
1998 m. kartu su bendraminčiais jis įkūrė nepriklausomą
Oskaro Koršunovo teatrą (OKT). Koršunovas už savo
kūrybą yra gausiai apdovanotas: 2006 m. jam įteiktas
Europos naujosios teatro realybės prizas, 2009-aisiais –
Prancūzijos meno ir literatūros kavalieriaus ordinas, dar
po metų – Vsevolodo Mejerholdo vardo apdovanojimas.
Ne vienas jo spektaklis Lietuvoje apdovanotas Auksiniu
scenos kryžiumi, 2002 m. jam įteikta Lietuvos nacionalinė
kultūros ir meno premija.
OKT
1998 m. režisierius Oskaras Koršunovas kartu bendraminčiais įkūrė nepriklausomą teatrą, vadinamą Oskaro
Koršunovo teatru (OKT). Padedamas kviestinių režisierių
iš Lietuvos ir viso pasaulio, Koršunovas, sukūrė tvirtą
repertuarą, apimantį tiek šiuolaikines dramas, tiek klasikinę dramaturgiją. Vadovaudamasis principu klasikinius
kūrinius scenoje perteikti kaip šiuolaikinę dramaturgiją,
o šiuolaikinę dramą – kaip klasiką, Koršunovas Lietuvos
publikai pristatė garsiausius savo spektaklius: Marko Ravenhilio „Shopping and Fucking“, Williamo Shakespeare’o
„Vasarvidžio nakties sapnas“ bei „Įstabioji ir graudžioji
Romeo ir Džuljetos istorija“, Mariuso von Mayenburgo
„Ugnies veidas“, Michailo Bulgakovo „Meistras ir Margarita“, Sofoklio „Oidipas karalius“ ir kt. Režisieriaus
nuomone, šiuolaikinis teatras turi atspindėti šiandieną,
o kartais, net užbėgdamas už akių, prognozuoti ateitį ir
veikti kaip įspėjimas. Šiandien OKT repertuare – didelė
dalis režisieriaus studentų spektaklių ir stipriausi paties
Koršunovo darbai. Nuo 2008 m., pastačius „Hamletą“,
prasidėjo naujas režisieriaus ir jo teatro laboratorinis etapas, kuriame svarbu tapo nebe rezultatas, o pats procesas,
savęs, kaip režisieriaus, aktorių, žmonių tyrinėjimas ir
atsakymo į tą amžiną klausimą „Kas aš esu?“ paieškos. Tai
ryškiausia spektakliuose „Hamletas“, „Dugnas“ ir „Žuvėdra“. OKT taip pat bene daugiausiai užsienyje gastroliuojantis teatras, kurio kelionės driekėsi nuo Australijos iki
Pietų Korėjos, nuo Japonijos iki Argentinos teatrų scenų.
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„Sirenų“ klausimai

TEKSTO AUTORIUS, REŽISIERIUS | Motiejus Ivanauskas
SCENOGRAFĖ, KOSTIUMŲ DAILININKĖ | Izabelė Narečionytė
VAIDINA | Andrius Alešiūnas, Mantas Bendžius, Deividas Breivė, Povilas Jatkevičius, Kamilė Lebedytė
PRODIUSERIS | Lietuvos muzikos ir teatro akademija
TRUKMĖ 60 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2019 m.
SPEKTAKLIO KALBA lietuvių su angliškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+
< jauni balsai >

Spektaklis „Užšalimas“ laimėjo scenos meno darbų eskizų konkursą „Balkono okupacija 2018“.

@Modestas Endriuška

„Užšalimas“ – tai vienos dalies spektaklis, sukurtas Lietuvos
muzikos ir teatro akademiją ką tik baigusių aktorių (kurso vadovai Algirdas Latėnas ir Vidas Bareikis). Spektaklis yra aktoriaus
Motiejaus Ivanausko tiek dramaturginis, tiek režisūrinis debiutas. Spektaklio atspirties tašku tapo kurso vadovo Vido Bareikio
sugalvota užduotis – pamėginti parašyti pjesę. Su bendrakursiais
(Andriumi Alešiūnu, Povilu Jatkevičiumi, Deividu Breive, Kamile
Lebedyte, Mantu Bendžiumi) laimėjęs „Balkono okupacijos“ eskizų konkursą, Ivanauskas, prie komandos prisijungus kostiumų

dailininkei ir scenografei Izabelei Narečionytei, „Užšalimą“
pavertė pilnaverčiu spektakliu.
Spektaklio veikėjai – nesukonkretinti asmenys, tarpusavyje
susiję ryšiais, kuriuos iš pirmo žvilgsnio gana sunku įvardinti. Jie
susirenka į posėdį ir… kalba. Tiesiog kažką kalba. Jų išsakomos
„svarbios“ mintys sukuria absurdišką mišinį, tad spektaklis neabejotinai turi nemažai komiškų, žaismingų elementų. Tai nėra
atviras kokios nors konkrečios šiuolaikinės problemos nagrinėjimas, veikiau tiesiog bandymas pažvelgti į „problemas“ šiek tiek
kitu aspektu. Itin daug laisvės paliekama žiūrovų interpretacijai.

LAIKAS | rugsėjo 28 d. 16.30
VIETA | Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Balkono teatras (Gedimino pr. 42, Vilnius)
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Užšalimas

„Sirenų“ klausimai

Studijuodamas gavai užduotį – parašyti pjesę.
Apie ką ji? Apie ką galvojai ją rašydamas?

Pjesę pradėjau rašyti tiksliai nežinodamas, kas joje turėtų
vykti ar kokia tema joje turėtų būti nagrinėjama. Tiesiog
rašiau trijų žmonių pokalbį, labiau pasikliaudamas nuojauta nei dramaturginiais principais. Rašant aiškėjo, kad
tas pokalbis atrodo gana beprasmiškas, tad stengiausi tai
dar labiau išryškinti. Mano manymu, šioje pjesėje, bent iš
dalies, kalbama apie tai, kaip dažnai pernelyg sureikšminami ,,svarbūs“ dalykai. Tačiau kiekvienas žiūrovas ją gali
suvokti ir interpretuoti savaip.
Debiutuoji ne tik kaip dramaturgas, bet ir kaip
režisierius, nors šiemet baigei aktoriaus specialybę. Kuris iš šių vaidmenų vis dėlto tau artimiausias? Kodėl?

Užšalimas

Baigei Algirdo Latėno ir Vido Bareikio aktorių
kursą. Koks šis mokytojų ir mokinio santykis?

Mūsų kurso vadovai labai skirtingi, ir dažnai man atrodo,
kad patys to neplanavę, skirtingais darbo metodais ir
kitokia samprata apie teatrą jie mums išugdė labai reikalingą norą ieškoti savo asmeninės raiškos ir suvokimą,
kad nereikia aklai sekti nė vienu autoritetu. Tačiau kurso
santykis su dėstytojais buvo artimas, atmosfera retai kada
tapdavo nemaloni ar įtempta. Todėl ir ,,Užšalimo“ kūrybinis procesas man buvo vienas įdomiausių ir smagiausių
dalykų, kuriuos nuveikiau besimokydamas akademijoje.
Motiejus Ivanauskas

MOTIEJUS IVANAUSKAS
2015–2019 m. studijavo vaidybą Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje, Algirdo Latėno ir Vido Bareikio kurse.
Be spektaklių, sukurtų su kurso vadovais studijų metu,
vaidina Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje „Fikcijos“
(rež. Adomas Juška). 2019 m. laimėjo Jaunųjų kūrėjų programos konkursą Lietuvos nacionaliniame dramos teatre;
joje sukurtą spektaklį pristatys 2020 metais.
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – vienintelė šalyje
specializuota muzikos, teatro, kino ir šokio meno aukštoji
mokykla. Akademija išsiskiria aukščiausios kvalifikacijos
dėstytojais, motyvuotais studentais, unikaliomis Lietuvoje studijų programomis, ryškia menine veikla ir meno
tyrimais, išplėtotu tarptautiniu bendradarbiavimu. Įkurta
1933 m., LMTA yra aukštoji mokykla, turinti tvirtas tradicijas ir rengianti aukščiausios kvalifikacijos menininkus.
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@Modestas Endriuška

Man patinka visi trys. Kurdamas ,,Užšalimą“, turėjau galimybę pabūti ir dramaturgu, ir režisieriumi vienu metu.
Manau, kad tai – neeilinė patirtis, nes galėjau scenoje
sukurti nors ir nedidelį, bet vis dėlto savo pasaulį. To aš
kartais pasigendu vaidindamas, kai esu atsakingas tik už
vieną spektaklio dalelę, o pati spektaklio visuma kartais
neatrodo tokia artima ir ne visada atitinka mano paties
supratimą apie teatrą. Vaidinti man patinka, bet, atsiradus galimybei išmėginti save kitose srityse, klaida būtų
tuo nepasinaudoti.

REŽISIERIUS IR SPEKTAKLIO DAILININKAS | Artūras Areima
DRAMATURGĖ | Inga Sanakojevaitė
KOMPOZITORĖ | π
CHOREOGRAFAS | Marius Pinigis
VIDEOMENININKAS | Paulius Jakubėnas
ŠVIESŲ DAILININKAS | Eugenijus Sabaliauskas
ŠVIESŲ OPERATORIUS-PROGRAMUOTOJAS | Julius Kuršis
VAIDINA | Giedrius Arlauskas, Eduardas Genys, Albinas Kėleris, Ligita Kondrotaitė, Karolis Legenis, Laimutė
Mališauskaitė, Lolita Martinonytė, Emilis Pavilionis, Jolita Skukauskaitė, Vita Šiaučiūnaitė, Petras Šimonis, Julius
Tamošiūnas, Rimantas Teresas
Prodiuseris | Juozo Miltinio Dramos Teatras
Viešo atlikimo teisės priklauso Diogenes Verlag AG Zurich.
TRUKMĖ 180 min. (dviejų dalių)
PREMJERA 2019 m.
SPEKTAKLIO KALBA lietuvių su angliškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+

@Tadas Povilionis

Visų pirma, tai – komedija. Tai juokingiausia komedija visoje Lietuvoje. Tik neįmanoma patikrinti, ar tai tikrai pati juokingiausia komedija
visoje Lietuvoje, nes šiandien nebėra aišku, kas yra tikra, kas yra ta
tikrovė. O kai nebėra aišku, kas yra tikra, nebelieka ir atskaitos taško,
kuriuo remdamiesi galėtume palyginti, kas juokinga, kas juokingiau
ir kas juokingiausia. Tai tokia juokinga komedija, kad pro mūsų
sumerktas akis net skverbiasi tragizmo ašaros. Ir mums tai savaime yra
triumfas. Jau dabar. Ne vėliau, kai kažkas kitas įvardys ar paskelbs,
jog triumfavome, bet savaiminis triumfas jau dabar. Nes mes patys tai
žinome ir patys tai teigiame. Jeigu jūs žinote, kas yra tikrovė, ir jeigu
jūs žinote, kas yra tikra, o kas ne, jei žinote, kas šiandien yra žmogus, o
kas – ne žmogus, jūs jau savaime susimovėte. Nes tik čia, tik teatre-beprotnamyje dar gali skambėti tiesa. Todėl teatras ir yra savaiminis
triumfas prieš trimatę tikrovę, įsitikinimus, žinojimą, vertybių lentynas
ir dėžutes. Kai dar mokame ir nebijome juoktis, vadinasi, dar truputį
esame. Kviečiame prisijungti prie mūsų, bepročių, sanatorijos!
Spektaklio kūrybinė komanda
Friedrichas Dürrenmattas (1921–1990) – šveicarų dramaturgas,
rašytojas humanistas, siekęs suprasti sudėtingą XX a. tikrovę, paliesti opiausias visuomenės problemas, susijusias su sudėtingais

žmogaus, atsidūrusio ant didžiųjų kultūrinių paradigmų kaitos
konvejerio, egzistencijos klausimais. Dürrenmatto pjesė „Fizikai“
– dviejų dalių tragiška komedija, parašyta 1962 metais. Pjesės
veiksmas vyksta psichiatrinėje ligoninėje „Vyšnių sodas“, kurioje
gydomi trys fizikai: vienas jų save laiko Albertu Einšteinu,
kitas – Izaoku Niutonu, o trečiasis tiki, kad su juo kalba karalius
Saliamonas. Pjesėje plėtojamos mokslininko pasiaukojimo bei
atsakomybes prieš visuomenę, žmogaus (ne)gebėjimą pakeisti
pasaulį temos. Pjesės autorius problemas atskleidžia per fizikų
išgyvenimus, tačiau lygiai tokius pat klausimus kelia ir sprendimus turi priimti ir kitų sričių mokslininkai, kūrėjai, įstaigų tarnautojai, verslininkai, ir visi kiti, susiduriantys su bet kokiomis
galios struktūromis.
Artūrui Areimai tai – trečiasis pastatymas Juozo Miltinio dramos
teatre. Anksčiau daugiausiai dirbęs su jaunaisiais teatro trupės
aktoriais, šįsyk režisierius išradingai mobilizavo vyresniosios
kartos aktorių pagrindu suburtą spektaklio kūrybinę komandą
ir drauge su ja teatro scenoje kelia klausimus, susijusius su
žmogiškumo bei moralės transformacijomis, už lango vykstant
didiesiems paradigminiams pokyčiams, neišvengiamai keičiantis
žmogiškumo, sąmoningumo, moralės, realybės sampratoms.

LAIKAS | rugsėjo 28 d. 19.00
VIETA | „Menų spaustuvė“, Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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Fizikai

Pagal Friedricho Dürrenmatto pjesę

This Order Goes Wrong

Jūsų spektakliuose bet kokia literatūra pavirsta provokatyvia. Dėl radikalių klasikos pastatymų tarp teatralų buvote vadinamas teatro
chuliganu, tradicijų laužytoju. Kaip spektakliui
pasirenkate literatūrą? Kaip į Jūsų rankas pateko „Fizikai“?

O kaip teatras gali veikti neprovokuodamas? Vaizduotės,
minties provokacijos teatre būtinos, kaip oras. Kitu
atveju teatras virs pamokslaujančiu kunigu, kuris beria
pasenusias biblines „tiesas“ nuo altoriaus. Literatūrą renkuosi dažniausiai pagal temas, kuriomis noriu kalbėti tuo
metu. Žinoma, ieškau nepaviršutiniškų temų, stengiuosi
atsiriboti nuo tų, kuriomis gyvena „masės“. Man neįdomu
būti suprastam, pateikti spektaklį taip, kad žiūrovas per
penkias spektaklio minutes jau suprastų visą spektaklio
esmę, mintį ir, atsidūręs komforto zonoje, toliau ramiai
stebėtų lengvai besikeičiančius vaizdus. Aš noriu, kad
mano žiūrovas nertų giliau, kur dar nėra buvęs, ir susitiktų su savo paties sukeltais minties vaizdiniais – vaizduotės
chimeromis, atsidurtų kitame pasaulyje, bent trumpam.
Aš nelaužau „tradicijos“, nes tokios iš viso nėra. „Tradicija“ – tai blogas skonis, nusistovėjęs ir jau seniai
dvokiantis vanduo baloje. Sako, kad Čechovą reikia statyti
„čechoviškai“. Ką tai reiškia? „Tradicija“ čia niekuo dėta.
Jeigu pasaulis yra dinamiškas, kur niekas nestovi vietoje,
viskas kinta, atomai be paliovos trankosi vienas į kitą, tai
kodėl teatras turėtų virsti stovinčia bala?
Aš tiesiog žaidžiu, ieškau „kitokios“ teatro kalbos (formos)
– kaip pažadinti žiūrovą būti sąmoningu žaidėju? Man
nepatinka žmonių kvailinimas. Ypač kai ne ką protingesni
naudojasi už juos šiek tiek kvailesniais. Labai liūdna, kad
pasauliui, visuomenei nereikia sąmoningų žmonių, nes
dėl jų grius sisteminis laukas, reikės ir vėl ieškoti būdų,
kaip paversti žmogų sistemos auka.
„Fizikai“ šiuo metu yra labai aktuali medžiaga. Tai spektaklis, kuriame kalbama, jog šiandien bet kas, net pats
protingiausias žaidėjas, gali paspausti ne tą „mygtuką“,
ir viskas žlugs. O kas tas „mygtukas“? Jų šiandien be galo
daug, turime patys savęs klausti, kas tai. Gal tas „mygtu-
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kas“ – aš? Gal tą „mygtuką“ aš jau esu paspaudęs? O gal
bijau, kad kuris nors jo nepaspaustų? Galbūt tą „mygtuką“
primygtinai saugo sistemos sargai?
Turite nemažai bendrakeleivių su kuriais sukūrėte ir vis dar kuriate Artūro Areimos teatrą
(AAT). Ar jaučiate tampąs mokytoju? O kas jūsų
paties mokytojai, įkvėpėjai, autoritetai? Koks
mokytojo ir mokinio santykis jums priimtiniausias arba artimiausias?

Mūsų bendrakeleivių, kurie yra ir AAT trupės nariai, šiuo
metu yra šeši. Žinoma, yra atvykstančių ir išvykstančių
svečių. Mums asmeniškai svarbu, kad mes bendrakeleiviais galime vadinti ir žiūrovus, kurie nuolat keliauja su
mumis. Tokiais bendrakeleiviais be galo didžiuojamės. Žinoma, esame dėkingi svečiams, kurie atvykę palieka dalelę
savęs, ir mes taip pat juos be galo branginame ir mylime.
Jie savo paliktą aurą visuomet ras pas mus.
Nesijaučiu tampąs mokytoju. Niekada nenorėjau ir
nenoriu tokiu tapti. Net dėstydamas visuomet stengiausi
nebūti mokytoju. Mano tikslas – būti bendrakeleiviu, ir,
jei to reikia kitam keleiviui, – padėti. Suprantama, jis turi
žinoti, kokios pagalbos jam konkrečiai reikia, taip susikuria sąmoningumo laukas. Jei tu nežinai, ko tau reikia, ir ko
tu pats asmeniškai nori, niekas tau ir nepadės. Mano mokytojai yra Pasaulis ir Pasauliai. Su jais susitinku kasdien
ir iš jų mokausi, stengiuosi iš kiekvienos praleistos dienos
ką nors pasilikti sau, ir tai nebūtinai turi būti naudinga ar
prasminga. Kaupiu įvairiausias nesąmones savo galvoje,
jos dažnai būna net įdomesnės. Pasauliai – tai knygos, filmai, muzika, žmonės, gyvūnai ir įvairiausi dariniai, kurie
kasdien mane supa.
Artūras Areima
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ARTŪRAS AREIMA
Dar kūrybinio kelio pradžioje pramintas teatro chuliganu,
Artūras Areima šį epitetą išlaiko iki šiol. Jo spektakliai
nuolat provokuoja kritikų ir žiūrovų diskusijas. Areimos
kūryba ne sykį pripažinta profesionalių scenos meno
vertintojų: 2013 m. už naujų sceninės išraiškos formų
paieškas režisierius apdovanotas Boriso Dauguviečio
auskaru, 2013, 2014 ir 2015 m. nominuotas Auksiniam
scenos kryžiui režisieriaus kategorijoje. 2016 m. vasarą vykusiame „Fringe“ festivalyje Edinburge jo spektaklis „Po
ledu“ žiuri įvertintas specialiuoju „Summerhall“ menų
centro prizu. Areimos meninė pozicija balansuoja tarp
klasikinio, epinio teatro tradicijos ir naujųjų laikų scenos
meno reiškinių.
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Valstybinis dramos teatras Panevėžyje. Pradėjo veikti
1940 m. ir, vadovaujant legendiniam režisieriui Juozui
Miltiniui, keturis dešimtmečius buvo svarbi vieta augančio Panevėžio miesto, Lietuvos ir tarptautinio teatro
žemėlapyje. Dabartinės teatro komandos siekis – grąžinti
Panevėžio miestą ir Juozo Miltinio dramos teatrą į šalies
profesionalaus meno institucijų lyderių gretas. Iš kitų
menų teatras išsiskiria savo trumpalaikiškumu – jis yra
čia ir dabar, tad šio teatro kūriniuose siekiama atliepti
aktualiausias šiandienos problemas ir apie jas kalbėti
šiuolaikine menine kalba. Anot Juozo Miltinio teatro
meno vadovo Andriaus Jevsejevo, „teatras turėtų būti
alternatyva. Alternatyva kasdieniame žmogaus gyvenime,
leidžianti pamatyti pasaulį ne tokiu įprastu kampu,
pasiūlanti naujas požiūrio galimybes, atverianti kelius kitokiam buvimui pasaulyje. Savo spektakliais mūsų teatras
diskutuoja su Lietuvos kultūrine tradicija bei šiuolaikinio
lietuviško teatro estetika. Visa tai darome nepamiršdami
kultūrinio ir socialinio Panevėžio konteksto, norėdami šį
miestą paversti geresne vieta gyventi“.
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Remiantis nerimo sutrikimus ir panikos atakas patyrusių žmonių liudijimais, Senekos ir Cicerono tekstais
SMUIKAS | Lora Kmieliauskaitė
KOMPOZITORIUS | Dominykas Digimas
VAIZDAS | Kristijonas Dirsė ir Kornelijus Jaroševičius
DRAMATURGAS | Rimantas Ribačiauskas
KOSTIUMŲ DAILININKĖ | Morta Nakaitė
SENSORIKA | Marius Čivilis
BALSO KONSULTANTAS | Rupert Enticknap
JUDESIO KONSULTANTĖ | Živilė Virkutytė
PRODIUSERIS | Rimantas Ribačiauskas
Menų spaustuvės jaunųjų menininkų programa „Atvira erdvė’18“
TRUKMĖ 45 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2018 m.
SPEKTAKLIO KALBA anglų
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+
< jauni balsai >

@Dainius Putinas

Pareigos, lūkesčiai, terminai, spūstys, ekranai... Įpratome prie
nerimo. Galvojame, kad jis – neatskiriama šiuolaikinio žmogaus
gyvenimo dalis. Tačiau nerimą pastebėjo ir aprašė jau Antikos ir
romėnų filosofai. Vėliau jis ilgiems amžiams dingo iš medicinos
žodynų, pasislėpė po kitomis sąvokomis, ir buvo grąžintas Sigmundo Freudo XIX a. antroje pusėje.
Performanse nerimas yra ne tik tema – jis tampa atspirties tašku
eksperimentams su muzika ir skaitmeninėmis technologijomis.
Kaip nekontroliuojami kūno judesiai (tikai) – dažni nerimo ir
panikos atakų palydovai – veikia instrumentą ir gyvai atliekamą
muzikos kūrinį? Kas atsitinka su instrumento garsu, atlikėjui jaučiant nerimą scenoje, leidžiant jam augti ir užvaldyti kūną? Kad

šiuos eksperimentus fiksuotų auditorija, pasitelkiama gyvos ir
elektroninės muzikos, vaizdo meno ir sensorių ant smuikininkės
Loros Kmieliauskaitės kūno, sintezė. Visi elementai performanso
metu sąveikauja gyvai milisekundžių tikslumu.
Už siekio eksperimentuoti slypi kūrėjai, dalis kurių patys susidūrė su nerimo sutrikimais, noras kuo labiau atverti šią būseną
jausmiškai ir energetiškai, perkelti ją iš subjektyvaus potyrio
lygmens į visų bendrai patiriamą performatyvų aktą. „This Order
Goes Wrong“ – tarsi nerimo meditacija, parodanti, kad tai, ką
jaučia jį išgyvenantys, yra bendražmogiška ir universalu. Galbūt
net kontroliuojama ir nugalima.

LAIKAS | rugsėjo 29 d. 13.00
VIETA | „Menų spaustuvė“, Kišeninė salė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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LIETUVos vitrina

This Order Goes Wrong

Muzikos ir medijų performansas

LORA KMIELIAUSKAITĖ
Spektaklio turinys tampa neatsiejamas nuo formos, čia slypi ir jo paveikumas – vaizdų ir garsų
„ataka“ sukuria būsenas, apie kurias norite
kalbėti. Tačiau nerimo sutrikimai ne tik būsena,
kurią patiria nemažai žmonių, bet ir gili problema. Koks buvo pirminis impulsas spektakliui? Ar
tema jus „susirado pati“?

This Order Goes Wrong

Iki nerimo, kaip pagrindinės šio darbo ašies, priėjome
labai nuosekliai. Viskas prasidėjo nuo to, kad Lora
Kmieliauskaitė, tuo metu jau naudojusi performatyvumo
elementus savo muzikiniuose pasirodymuose, pasiūlė
kolaboruoti ir sukurti kūrinį, kuriame figūruotų ne vien
garsas kaip vedantysis dėmuo, bet ir kūnas, judesys ar
kita klasikinės muzikos laukui kiek nebūdinga raiška.
Mąstydami apie tai, kaip smuikininkės kūnas gali daryti
įtaką išgaunamam garsui, suvokėme, kad garso spalva, jo
kokybė grojant styginiu instrumentu yra labai priklausoma nuo teisingos (arba ne) kūno pozicijos. Pradėjau
galvoti apie nevalingus judesius, kurie būdingi nervinius
tikus patiriantiems žmonėms, ir jų pritaikymą grojant
smuiku. Plėtodami kūrinio eigą, pabandėme į tai pažvelgti
plačiau ir pradėjome kalbėti apie socialinį nerimą patiriančius žmones, taip pat apie tam tikrą kūno kalbą, kuri
išduoda jų problemą. Taip palaipsniui išgryninome šią
temą ir pradėjome mąstyti apie turinį. Dirbdami nemažai
šnekėjomės apie kiekvieno patirtis – ar teko susidurti su
šia problema, ir, pasirodo, kad didžioji dalis komandos
vienaip ar kitaip yra patyrę nerimą.

tokio tipo metodus leidžia mums suprasti vienam kitą
iš pusės žodžio ar net rankų gesto. Mes gerai pažįstame
vienas kitą ir žinome, ko galima tikėtis skirtingose situacijose ar tam tikrais kūrybos etapais. Tad ir šiuo atveju,
kuriant „This Order Goes Wrong“, visas procesas vyko
labai organiškai – kiekvienas komandos narys, be kurio
procesas būtų sustojęs, savo vaidmenį atlikdavo būtent
tada, kai jo reikėdavo.

Smuikininkė, šiuolaikinės muzikos atlikėja, aktorė. Kartu
su violončelistu Arnu Kmieliausku sukūrė šiuolaikinės
muzikos duetą „Twenty Finger“. Lora Kmieliauskaitė ieško naujų smuiko panaudojimo galimybių, jos kūrybinėje
veikloje ryškus tarpdiscipliniškumas, performatyvumas,
eksperimentai teatro, vizualiųjų menų srityje.
DOMINYKAS DIGIMAS
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Dominykas Digimas įgijo kompozicijos magistro laipsnį. Jo kūrinius ne
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų atlieka įvairios muzikos
grupės, kolektyvai. Digimas yra vienas iš šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ vadovų ir atlikėjų, vienas
iš elektroninių garso praktikų festivalio „Ahead“ įkūrėjų.
KRISTIJONAS DIRSĖ
Pažintį su klasikinės muzikos studijomis Kristijonas Dirsė pradėjo kaip dirigentas, bet, nusprendęs pasukti į kino
kūrimo sritį, įgijo kino ir muzikos išsilavinimą Brunelio
universitete, Didžiojoje Britanijoje. Baigęs kino režisūros
magistro studijas Paryžiaus VIII Vinseno-Sen-Deni
universitete, Kristijonas kūrybinę veiklą tęsia Paryžiuje ir
Briuselyje, kaip režisierius ir fotografas dalyvauja kino bei
vizualiųjų menų projektuose.
KORNELIJUS JAROŠEVIČIUS
Videomenininkas ir kino režisierius, kuria vaizdo projekcijas teatro ir muzikos pasirodymams. Kornelijus Jaročevičius yra sukūręs vaizdo projekcijas Oskaro Koršunovo,
Gintaro Varno, Artūro Areimos spektakliams.

Esate skirtingų sričių menininkai, tačiau jūsų
spektaklis neturi vieno režisieriaus. Kaip
subalansavote spektaklį ir kiekvieno kūrėjo
individualią raiškos priemonę sulipdėte į bendrą
kūrinį?

RIMANTAS RIBAČIAUSKAS
Rimantas Ribačiauskas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo audiovizualiųjų menų, o Dublino universitete
– skaitmeninių medijų magistro laipsnius. Dokumentinių
spektaklių „Žalia pievelė“ (2017) bei „Dreamland“ (2017)
koncepcijos ir teksto bendraautorius. Taip pat Lietuvos
nacionaliniame dramos teatre dirba meno projektų
vadybininku, dalyvauja įvairiuose tarpdisciplininiuose
projektuose.

Su dauguma komandos narių man teko ne kartą bendradarbiauti. Anksčiau kartu realizuoti kūriniai buvo paremti
garsine ir vaizdine raiška, kitaip tariant, visą kūrinio
naratyvą atskleisdavome tik subtiliais, akustiniais instrumentais išgaunamais ir sinergiškai su vaizdo medžiaga
veikiančiais garsais. Įgūdžiai ir patirtis taikant būtent
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LIETUVos vitrina

„Sirenų“ klausimai

LIETUVos vitrina

Nuostabūs dalykai

Pagal Duncano Macmillano pjesę

REŽISIERIUS | Kirilas Glušajevas
VAIDINA, IMPROVIZUOJA | Martynas Nedzinskas
DAILININKAS | Antanas Dubra
KOMPOZITORIUS | Dmitrijus Golovanovas
REŽISIERIAUS ASISTENTĖ | Airina Kazlauskaitė
PRODIUSERIS | „Kitas kampas“
TRUKMĖ 90 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2018 m.
SPEKTAKLIO KALBA lietuvių
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+

@Mantas HeadShooter

„Nuostabūs dalykai“ – tai istorija apie jauną vyrą, gyvenime
patyrusį didžiulių išbandymų, bet radusį būdą nepalūžti. Tas stebuklingas būdas – tai nuostabių dalykų, dėl kurių verta gyventi,
sąrašas. Ne, tai nėra kokie nors didingi ir sunkiai pasiekiami dalykai. Tai – ledai ant pagaliuko, senų knygų kvapas, šokis rateliu
aplink kuprines mokyklos diskotekoj, važiavimas dviračiu nuo
Raganų kalno…
„Nuostabūs dalykai“ – tai spektaklis, kuris prajuokins iki ašarų
ir ne sykį privers nuryti gumulą gerklėje. Tai spektaklis apie
tave, net jei 1990-аisiais negyvenai Klaipėdoje ir nežinai, kas yra
palivalkė. Net jei niekada nei tu pats, nei tavo artimieji nesirgo
depresija. Nes tai spektaklis apie pačius svarbiausius gyvenime

dalykus.
„Nuostabūs dalykai“ pilni nuostabių paradoksų. Spektaklio kūrėjai, kalbėdami apie mirtį, teigia gyvenimą. Rinkdamiesi atviro
žaidimo formą – prasiskverbia iki pačios esmės.
„Nuostabūs dalykai“ nėra įprastas monospektaklis, nors scenoje
matome tik vieną puikų aktorių, improvizacijos meistrą, Auksinio scenos kryžiaus laureatą Martyną Nedzinską, kuriam padeda
džiazo muzikantas Dmitrijus Golovanovas. Spektaklio veikėjais
tampa ir publikos dalyviai, pakviesti į sceną suvaidinti vieną ar
kitą istorijos epizodą. „Nuostabūs dalykai“ sykiu yra ir terapija, ir
meno kūrinys.

LAIKAS | rugsėjo 29 d. 14.00
VIETA | „Menų spaustuvė“, Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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Mūsų spektakliai-vakarai – tai istorijos apie žmones,
susitinkančius su kitomis asmenybėmis pasiūlytų aplinkybių lauke. Kai tai daroma, remiantis minėtais principais,
vieni žmonės kitus „išryškina kaip juostą“, bet kiekvienas
gali „išryškinti“ save patį: gali įvykti ir atmetimas, ir
priėmimas, savanoriškas susitapatinimas ir atsitraukimas.
Šiuose spektakliuose svarbus atsitiktinumas – čia lypi ir
sekmė, ir pravalas, ir skausmas, ir susitaikymas.
Kirilas Glušajevas

KIRILAS GLUŠAJEVAS
Teatro ir kino aktorius, režisierius, improvizacinio teatro
,,Kitas kampas“ meno vadovas. Baigė teatro režisūros
studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
TEATRAS „KITAS KAMPAS“
Vienintelis Lietuvoje profesionalus improvizacijų teatras
„Kitas kampas“ buvo įkurtas 2009 m. Tai aktorių, režisierių ir muzikantų grupė, rengianti skirtingų formatų pasirodymus: spektaklius, improvizacijų kovas, improvizacijų
šou. Teatras rengia seminarus, individualius ir grupinius
mokymus, dalyvauja renginiuose, socialiniuose projektuose bei akcijose. Nauji ir itin sėkmingi teatro projektai
– „Improvizacijos mokykla“ ir „Vilnius Comedy Fest“.
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@Mantas HeadShooter

„Sirenose“ pristatytos „Terapijos“ ir „Nuostabūs dalykai“
išties yra kūriniai, gyvenantys tarp kūrybos ir teatro kaip
socialinio ryšio kūrimo įrankio principų.
Suderinti meninę ir socialinę puses pavyksta koncentruojant dėmesį į ryšio tarp aktoriaus ir spektaklio
svečių-žiūrovų-bendraautorių, taip pat įvykių, esančių
dramaturgo pasiūlytoje istorijoje, kūrimą. Tam naudoju
improvizacinio teatro kūrimo principus, kuriuos jau kurį
laiką tyrinėju „technologiškai-laboratoriškai“, tęsdamas
ilgametę veiklą improvizacijos teatre „Kitas kampas“:
Svarbiausia yra aktoriaus kaip (ir) asmenybės laisvė, taip
pat atsakomybė atsirenkant psichologines dominantes
ir akcentus konstruojant naratyvą. Socialinė spektaklio
kūrimo pusė išryškėja aktoriui esant kaip asmenybei
spektaklio svečių-žiūrovų-bendraautorių bendruomenėje.
Kaip bus reiškiamos emocijos, jausmai ir mintys, pasakojant istoriją, paliekama spręsti ir rinktis aktoriui, susipažinus su spektaklio svečiais-žiūrovais-bendraautoriais.
Tai yra meninė spektaklio pusė. Ar jie ras bendrus sąlyčio
taškus? Kaip apie įvykius kalbama, vaidinama, priklauso
nuo visų esančiųjų. Ir kaip režisierius čia nieko negali
„veržti“, nebent tą vakarą taip pat ir pats esu įtraukiamas
į veiksmą.
Ryšys tarp asmenybės-aktoriaus ir spektaklio svečių- žiūrovų- bendraautorių yra tai, kas tarp jų būtent tą vakarą
atsiranda „asmeniškai“, – pasitikėjimas, pagarba ar nepagarba, abejingumas, inside joke’ai – performatyvioji emocijų, minčių, tekstų ir mizanscenų spontaniška partitūra.
Čia taip pat socialinis resursas tampa žaliava meniniam.
Taip kuriamas spektaklis neduoda galimybės „veržti“ arba

„riboti“. Priešingu atveju, spektaklis labiau primintų darbo pokalbį, kuriame iš anksto žinoma, ko ir kaip siekiama,
kurio tikslas ir būtų „pasiekti tikslą“. Sumažinti ego –
vienas svarbiausių improvizacijos principų, leidžiantis
sukurti jungtis tarp to, kas atrodo nesujungiama.

@Mantas HeadShooter

Nuostabūs dalykai

Praėjusiaisiais metais „Sirenų“ programoje
matėme jūsų spektaklį „Terapijos“ – autobiografinė Birutės Kapustinskaitės pjesė apie
vėžiu sergančias moteris. Šiemet – „Nuostabūs
dalykai“ – pjesė apie depresija sergantį vyrą.
Kaip derinate meninius ir socialinius lygmenis
šiuose spektakliuose? Ar socialinio turinio
sprendimai nugali meninius, o gal atvirkščiai?
Kaip subalansuojate kūrinį? Kokį vaidmenį čia
atlieka aktorius?

LIETUVos vitrina

„Sirenų“ klausimai

TARPTAUTINĖ PROGRAMA

KONCEPCIJOS AUTORIAI, REŽISIERIAI, AKTORIAI | „Gob Squad“ (Johanna Freiburg, Sean Patten,
Sharon Smith, Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost, Simon Will)
DRAMATURGĖ IR PRODIUSERĖ | Christina Runge
ŠVIESŲ DAILININKAS | Chris Umney
GARSO OPERATORIai | Sebastian Bark, Jeff McGrory
VAIZDO PROJEKCIJŲ AUTORIAI | Miles Chalcraft, Noam Gorvat
KOSTIUMŲ DAILININKĖ | Ingken Benesch
KOSTIUMŲ DAILININKĖS ASISTENTĖ | Claudia Gali
SCENOGRAFIJĄ ĮGYVENDINO | Lena Mody
SCENOGRAFIJOS ĮGYVENDINIMO ASISTENTĖ | Julia Buntzel
KŪRYBOS ASISTENTAI | Mat Hand, Amina Nouns
GAMYBOS ASISTENTAI | Ben Mohai
REŽISŪROS PRAKTIKANTAI | Patty Kim, Amina Nouns
GASTROLIŲ VADYBININKAS | Mat Hand
VIETINĖ ASISTENTĖ | Eglė Švedkauskaitė
VIETINIAI AKTORIAI | Eimantas Antulis, Jurgita Maskoliūnaitė, Morta Narkauskaitė,
Ramutis Rimeikis, Vladimir Serov,Vida Vaičiūlytė-Valuckienė
PRODIUSERIS | „Gob Squad“ ir „HAU Hebbel am Ufer Berlin“

@dAVID BALTZER

TRUKMĖ 120 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2018 m. „HAU Hebbel am Ufer Berlin“ teatre
SPEKTAKLIO KALBA anglų, su vertimu į lietuvių kalbą
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 12+

Vieną akimirką – tai pokalbis, o kitą – išpuolis prieš socialinių
medijų suformuotos visuomenės vojeristinę prigimtį ir jaunystės
bei grožio kultą.
„Sukūrimas“ – tai dievų ir menininkų viešpatija, kur jie vien
valios pastangomis, plikomis rankomis kuria grožį. Tačiau kas gi
nusprendžia, kas yra gražu? Kokie užslėpti galios mechanizmai
glūdi menininko, objekto ir žiūrovo santykių trikampyje?
Kolektyvas „Gob Squad Arts Collective“ per pastaruosius 25
metus apkeliavo daug šalių, ir dabar, sulaukę vidutinio amžiaus,
jaučia, kad dar tikrai nenori palikti scenos.
Šiame spektaklyje prie „Gob Squad“ aktorių scenoje prisideda

vietinių atlikėjų grupė, iš kurių viena dalis yra jaunesni, kita –
visa karta vyresni. Koks yra spektaklio tikslas? Ogi pamatyti, kas
slypi už tuštybės veidrodžio, rasti atsakymus į klausimus apie
grožį, moralę, senėjimą, galią. Taip pat – žaismingai paklausti
savęs, kodėl mums taip reikia dėmesio?
Sukurti spektaklį įkvėpė Oscaro Wilde’o romano herojus Dorianas Grėjus, kuris, veikiamas stebuklingo paveikslo, įsitraukia
į dievų žaidimus. Dorianas sustabdo senėjimo procesą, išlieka
jaunas ir gražus, bet už tai brangiai sumoka – praranda sielą.

LAIKAS | spalio 2, 3 d. 20.00
VIETA | „Menų spaustuvė“, Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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TARPTAUTINĖ PROGRAMA

Sukūrimas | Paveikslai Dorianui

GOB SQUAD (Jungtinė Karalystė, Vokietija)

„Sirenų“ klausimai

„SIRENŲ“ BALSAS

Spektaklį sukurti įkvėpė Oscaro Wilde’o „Doriano Grėjaus portretas“. Kaip šiandien veikia šis
amžinai jauno Doriano įvaizdis?

Kartais, pamatę pažįstamo žmogaus asmenukę socialiniame tinkle, nustembame, nes jis pasirodo esąs visai ne tas
žmogus, kokį pažįstame savo aplinkoje. Galbūt mes patys
kuriame save – panašiai kaip savo asmenukes? Gal tikrai
pasaulis priklauso mums tik vieną trumpą sezoną, – kol
esame jauni, sveiki ir gražūs?„Sukūrimas“ – tai vienos
garsiausių Europos teatro trupių autobiografinis spektaklis. Ši trupė pradėjo kurti prieš 25 metus, o šiandien
scenoje atvirai kalba apie tai, ką reiškia būti menininku,
ką reiškia senti ir kaip praeitis susipina su šia diena.

Dorianas pasirinko likti jaunu, nes jį suviliojo grožio
teikiama galia ir privilegijos. Laikais, kai turintys šią dovaną, vis dar gali pasitikrinti, ar ji teikia kokių lengvatų,
suprantame, kad valdžia yra tokia pat viliojanti kaip ir
anksčiau, nedaugelis yra pasirengęs jos atsisakyti.
Spektaklyje kalbate apie laiką ir laikinumą,
senatvės grožį ir bjaurumą, įvaizdį, savęs projektavimą ir tikrovę. Kokiame laike gyvenate jūs
patys?

Kolektyvo „Gob Squad“ nariai jau pasiekė vidutinio
amžiaus tarpsnį, tikėjomės, kad būdami tokio amžiaus
žinosime gerokai daugiau. Tačiau mes vis dar ieškome
atsakymų kartu plūduriuodami šiame pasaulyje, pilname
abejonių ir nežinios. Senstantis kūnas mums nėra atgrasus, kai kas į senatvę žvelgia su pagarba, bet visi mes
suprantame, kad ne visada senatvė jos verta.
Ar šis spektaklis – pasipriešinimas, ar susitaikymas su mūsų epocha ir jos stereotipais?

Visuomet priešinamės stereotipams, nes jie riboja mąstymą. Mums reikia mąstyti ir gyventi plačiai, nesusitraukiant iki konstrukto.

Sukūrimas | Paveikslai Dorianui

Išsirinkote šešis aktorius, kurie vaidins Lietuvoje rodomame spektaklyje. Kodėl spektakliui
reikia „vietinių“ žmonių, ką jie įkūnija?

Žinoma, galėtume keliauti su trupe iš Berlyno – tai būtų
kur kas paprasčiau. Tačiau rinktis paprasčiausią būdą
ne visuomet pati geriausia išeitis. Turėdami visą trupę,
praleistume galimybę gastroliuodami bendradarbiauti
su vietiniais menininkais. Kiekvienas vietinis aktorius, įsitraukiantis į spektaklį, įtraukia ir savo istoriją. Jų istorijos
rezonuoja su publika, dažnai atsiranda artimų sąsajų. Taip
pat darbas su naujais spektaklio dalyviais padeda mums
atsinaujinti. Tai reiškia, kad ir pats spektaklis niekada
nėra užbaigiamas, jis visuomet keičiasi ir auga.
Sarah Thom

„Ką iš tikro reiškia būti matomu ir nematomu, vertinamu kaip
grožio objektas?“
Simon Will

GOB SQUAD
„Gob Squad“ – Jungtinės Karalystės ir Vokietijos menininkų grupė, nuo 1994 m. kurianti performansus, spektaklius, instaliacijas ir videomeną. Notingame ir Berlyne gyvenantys menininkai savo darbus pristato įvairiose miesto
erdvėse, pavyzdžiui, biuruose, parduotuvėse, traukinių
stotyse, viešbučiuose, taip pat – galerijose ir teatruose.
Pasitelkdami kino, televizijos ir populiariosios muzikos
kalbą, „Gob Squad“ tyrinėja sudėtingą, absurdo kupiną
šiandienos gyvenimą, ieško grožio, prasmės ir žmogiškumo tarp žvilgančių šiuolaikinės kultūros fasadų ir tamsių
užkaborių.
Jų pasirodymuose vyraujanti „buitinės kūrybos“ estetika
neretai gretinama su kasdienybės banalumu, taip priartinant teatrą prie „realaus pasaulio“, o viso to rezultatas
užfiksuojamas videojuostoje.
„Gob Squad“ tiek Lietuvoje, tiek „Sirenų“ festivalyje
viešės antrą kartą. Vilniuje kolektyvas lankėsi 2011 m.
– tuomet rodė spektaklį „Super Night Shot“, su kuriuo
apkeliavo didžiąsias teatro scenas visame pasaulyje.
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Pasaulis priklauso tau tik
vieną sezoną.

TARPTAUTINĖ PROGRAMA

Naktis seka dieną

Pjesė septyniolikai jaunų žmonių
Forced Entertainment (Jungtinė Karalystė)

Dramaturgas, režisierius | Tim Etchells
PROJEKTO REŽISIERIUS | Matthew Evans
VIETINĖ ASISTENTĖ | Uršulė Bartoševičiūtė
VAIDINA | 8–14 m. amžiaus vaikai
PRODIUSERIAI | „CAMPO Victoria“ (Belgija),
„Tim Etchells & Forced Entertainment production“ (Jungtinė Karalystė)
TRUKMĖ 60 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2007 m. „CAMPO Victoria“
SPEKTAKLIO KALBA lietuvių
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+

@Hugo Glendinning

Spektaklyje, kuriame suaugusiųjų auditorijai vaidina vaikai,
svarstoma, kaip suaugusieji ir jų pasaulis formuoja jaunų žmonių
patirtį, suvokimą ir galimybes.
„Naktis seka dieną“ kviečia mus kritiškai ir žaismingai pažvelgti
į tai, kaip mes pateikiame savo pasaulį aplinkiniams. Minties
aštrumas ir humoras, atsiskleidžiantis tekste, leidžia jauniems
žmonėms scenoje parodyti, kaip mus suvaržo ir suformuoja
žodžiai, kuriuos girdime.

„Spektaklį pastačiau 2007-aisiais Belgijoje kartu su šešiolikos jaunų
žmonių grupe. Mums buvo įdomu panagrinėti, kokią įtaką jaunų žmonių pasauliui daro suaugusieji, kaip jie tą pasaulį formuoja. Kokomis
taisyklėmis vadovaujasi suaugusieji, kokie yra jų lūkesčiai? Ką galime
vaikams sakyti, o kas yra neleistina?“
Tim Etchells

LAIKAS | spalio 4, 5 d. 19.00
VIETA | Šokio teatras (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
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Kodėl „Naktis seka dieną“ – ne spektaklis, o pjesė septyniolikai jaunų žmonių? Kuo šis formatas
skiriasi nuo spektaklio?

ma dokumentiškumo įspūdžio, didesnio paveikumo, ar vaikai šiame kūrinyje gali pasakyti tai, ko
nepavyks išgirsti iš suaugusiųjų?

Norint sukurti spektaklį, mums reiktų keletą mėnesių
dirbti, kol aktoriai išmoktų tekstą, daug repetuoti, kad šį
kūrinį paverstume išbaigta spektaklio versija. Surepetuoti
skaitymą užima gerokai mažiau laiko – maždaug apie
dešimt dienų. Turėdami tikslą pristatyti šiek tiek nebaigtą
spektaklio versiją, – vaidinantiems aktoriais leidžiame
tekstą turėti savo rankose viso spektaklio metu, – skiriame
jiems kur kas mažiau laiko pasiruošti šiam pasirodymui.
Kūrybinis skaitymo tikslas – pasidalinti įkvepiančia
patirtimi su jaunais žmonėmis – suteikti jiems galimybę
dirbti su tekstu, analizuoti spektaklio idėjas ir teatrinius
požiūrius, bet kartu ir suaugusiųjų auditorijai parodyti šį
dinamišką žvilgsnį į kūrinį.

„Naktis seka dieną“ yra pjesė, kurioje kalbama apie suaugusiųjų ir vaikų santykius. Klausiama, kaip suaugusieji
formuoja ir apibrėžia jaunų žmonių pasaulį? Kokios
teigiamos ir neigiamos šios patirties pasekmės? Tai
taip pat ir galimybė skaitovams apmąstyti savo socialinį
vaidmenį, atsakomybę ir galią. Jauni – 8–14 metų amžiaus
– vaikai yra vieninteliai šio kūrinio atlikėjai. Pasakojama,
žvelgiant iš jų perspektyvos, jų žodžiais, remiantis jų
patirtimi. Suaugusiųjų auditorijai pačių vaikų perteiktas
požiūris gali sukelti daug minčių, galbūt netgi norą nesutikti su tuo, ką išgirdo.
Tim Etchells

Toks surepetuotas skaitymas jauniesiems
atlikėjams suteikia galimybę patirti, ką reiškia
vaidinti, be prievolės išmokti tekstą, ir sykiu pajusti, kaip galima nevaržomai eksperimentuoti.

Sukūrimas | Paveikslai Dorianui

Svarbus ir fizinis skaitymo aspektas – mes girdime vaikus
kalbant apie suaugusiuosius, bet pats pjesės skaitymas
nurodo, kad vis dėlto tai nėra spontaniškai ištartos pastabos. Pasirodymo turinys susijęs su informacija – iš kur
ji atsiranda ir kas ją valdo. Pati pjesė čia tampa įdomiu
objektu.

TARPTAUTINĖ PROGRAMA

„SIRENŲ“ BALSAS

„Sirenų“ klausimai

Kas vaikui yra saugi aplinka? Ar apskritai šią sąvoką galima apibrėžti įstatymu, draudžiančiu bet kokio pobūdžio
smurtą prieš vaikus? Apie tai pastaraisiais metais diskutuojama viešojoje erdvėje.
Šiandien vaikus laikome (ar norime laikyti) tobulais
kūriniais. Ar mums, suaugusiesiems, viso labo reikia juos
„integruoti į visuomenę“, išmokyti, leisti jiems skleistis
ir palaikyti? Šiuolaikinės kartos tėvai kartais elgiasi kaip
tėvai-sraigtasparniai – nuolat stebi savo vaikus tarsi iš
aukščiau, tartum leidžia jiems eiti į priekį, bet prižiūri,
kad šie nenukryptų nuo jų parinktos trajektorijos.
Auklėjimas ir tam tikri dalykai, kurių stengiamės išmokyti vaikus, padeda jiems pažinti pasaulį, bet egzistuoja
riba, ties kuria auklėjimas virsta smurtu ar tiesiog smegenų plovimu. Kur yra toji riba? Ir kas iš šiandien vaikams
peršamų dalykų, taps visiška atgyvena rytoj? Kodėl tai,
kas mūsų tėvų kartai atrodė priimtina, šiandien kelia pasibjaurėjimą? Kas yra tas tėvų ir vaikų ryšys ir kaip galime
jį patikrinti? Kas jame yra netikra ir kokios klaidos yra
leistinos?

Kūrinio atlikėjai – vaikai. Kaip dirbate su jais? Ar
analizuojate pjesę kartu, ar vaikai geba įsigilinti ir visiškai suprasti tekstą?

Pirmąją kūrinio versiją sukūrėme su šešiolikos vaikų grupe, kurių amžius varijavo nuo aštuonerių iki keturiolikos
metų. Kartu su nauja atlikėjų trupe mes svarstome pjesės
idėją, temas. Nuo to, kaip jie supranta kūrinį, priklauso ir
ar jį tikroviškai atliks. Tam tikras susitapatinimo jausmas
ir pjesės teksto suvokimas yra pasirodymo punktyras,
todėl, be abejonės, labai svarbi jo dalis.

FORCED ENTERTAINMENT
Britai „Forced Entertainment“ – vienas ryškiausių, savo
spektakliuose aktualiausius klausimus keliančių teatro
kolektyvų šiuolaikinio teatro panoramoje. Šefilde įsikūrusi trupė veikia nuo 1984-ųjų, su savo spektakliais ji
apkeliavo daugybę scenų ir festivalių visame pasaulyje.
Tai pirmoji trupės viešnagė Lietuvoje.
Kolektyvą sudaro šeši pagrindiniai kūrėjai: Timas Etchellsas (meno vadovas), Robinas Arthuras, Richardas Lowdonas (dailininkas), Claire Marshall, Cathy Naden, Terry
O’Connor, kurie susibūrė siekdami „tyrinėti ir sprogdinti
žanro, naratyvo ir paties teatro kanonus“. Šio itin savitą
sceninę kalbą turinčio kolektyvo įtaka šiuolaikiniam Europos teatrui yra milžiniška; jie vieni iš pirmųjų provokaciją ir išėjimą iš komforto zonos priėmė kaip pagrindinius
kūrybos principus, kuriais vadovaujasi iki šiol.
2016 m. trupė apdovanota tarptautine Ibseno premija,
kurią už „naujas raiškos formas teatre ir dramaturgijoje“,
rekomendavus tarptautiniam žiuri, skiria Norvegijos
vyriausybė.
„Teatras privalo būti gyvas, keistis energija su žiūrovais, ateinančiais į teatro erdvę, kurti įtampą. Mums įdomu statyti spektaklius, kuriuose tyrinėjamas šiuolaikinis pasaulis, spektaklius,
kurie jaudina, kelia iššūkius ir teikia pramogą.“
„Forced Entertainment“

Kodėl šiam kūriniui pasirinkote vaikus? Ar siekia74
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Jūs mus maitinate. Jūs mus
prausiate. Jūs mus rengiate.
Jūs stebite mus, kai mes
miegame. Jūs mums aiškinate
įvairias ligų ir karų priežastis.
Jūs šnabždate, kai manote,
kad jūsų negirdime. Jūs
sakote mums, kad naktis seka
dieną.

REŽISIERĖ IR DRAMATURGĖ | Lola Arias
BENDRAAUTORIAI | Lou Armour, David Jackson, Gabriel Sagastume, Ruben Otero, Sukrim Rai, Marcelo Vallejo
TYRIMO KOORDINATORĖS IR PRODIUSERĖS | Sofia Medici, Luz Algranti
REKVIZITININKĖ | Mariana Tirantte
KOMPOZITORIUS | Ulises Conti
ŠVIESŲ DAILININKAS | David Seldes
VAIZDO PROJEKCIJŲ AUTORIUS | Martin Borini
GARSO OPERATORIAI | Ernesto Fara
KOSTIUMŲ DAILININKAS | Andy Piffer
TYRIMO ASISTENTĖ DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE | Kate O’Connor
TRUKMĖ 100 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2016 m., LIFT festivalis Londone
SPEKTAKLIO KALBA anglų, ispanų, su vertimu į lietuvių kalbą
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 14+

@tristam kenton

Nors Folklando (Malvinų) karinis konfliktas truko vos 74 dienas,
jo padariniai jaučiami ir šiandien. Pergalę šventė Didžioji Britanija, bet kare žuvo apie tūkstantis kariškių ir civilių gyventojų, o
salų suvereniteto klausimas neišspręstas iki šiol.

Šeši Folklando (Malvinų) karo veteranai, buvę priešai mūšio lauke, susitinka filmavimo aikštelėje. Po karinio konflikto praėjus
daugiau nei 35 metams, jie dalijasi karo prisiminimais ir atkuria
realias karo mūšio situacijas spektaklio kūrybinio proceso metu.

LAIKAS | spalio 6, 7 d. 19.00
VIETA | „Menų spaustuvė“, Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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Minų laukas

Lola Arias (Argentina, Didžioji Britanija

Kodėl nusprendėte kurti spektaklį būtent Folklando (Malvinų) karo tema?

Mokykloje augau dainuodama Folklando maršą apie šias
salas ir mokydamasi iš žemėlapio, kuriame jos buvo pažymėtos kaip Argentinos teritorijos dalis. Kiekvienais metais balandžio 2-ąją prisimindavome šiame kare žuvusius
karius. Užaugau su mintimi, kad kai kas pavogė dalį mūsų
šalies. Tačiau be šio mokykloje įdiegto nacionalistinio
patoso, aš daugiau nieko nežinojau apie karą. Nežinojau,
ką ten patyrė kareiviai, kaip po karo gyveno Folklando
(Malvinų) karo veteranai. 2013-aisiais festivalio „Lift“ organizatoriai pakvietė mane dalyvauti renginyje „Po karo“
(„After the War“), čia aš ir pradėjau savo darbą su karo
veteranais. Sukūriau vaizdo instaliaciją, kurioje veteranai
argentiniečiai rekonstravo karo akimirkas savo šiandienio
darbo vietose. Folklando (Malvinų) kare dalyvavo išties
daug šauktinių. Šiandien šie žmonės užsiima skirtingais
dalykais. Pavyzdžiui, vienas iš jų tapo operos dainininku,
kitas – plaukiku. Skirtumas tarp vyrų, kokie jie buvo,
ir vyrų, kokie jie yra dabar, mane itin sudomino, todėl
pradėjau galvoti apie šio projekto tęstinumą ir darbą su
britų karo veteranais. Taip gimė „Minų laukas“. Šis spektaklis – tai tam tikras būdas permąstyti, ką karas reiškė
kariavusiems ir tiems, kurie tą karą stebėjo per televiziją.
„Minų laukas“ – tai šalutinio karo poveikio studija, tiriant
visuomenę ir grupę veteranų. Sykiu tai ir socialinis eksperimentas, siekiant pamatyti, kas gali nutikti seniems
priešams, mėginant atkurti karo istoriją.

Minų laukas

Ar kuriant spektaklį šis „minų laukas“ nė sykio
nesprogo?

Argentinos. Žvelgiant iš argentiniečių perspektyvos, kai
kurie mūsų karo veteranai nerimavo, kad net kūrybinis
bendradarbiavimas su britų veteranais reikštų Argentinos
reikalavimų atsisakymą dėl salų. Salų statuso klausimas
lieka opus iki šiol. Repetuojant spektaklį nutiko visko.
Niekada negali žinoti, kaip žmonės reaguos į eksperimentą, rekonstruojantį jų asmeninį gyvenimą. Prieš
prasidedant repeticijoms kartu su karo veteranais apsilankėme psichologinės pagalbos centre. Kai kurie dalykai
palaipsniui savaime susidėliojo į vietas. Buvo atvejų, kai
turėjome kreiptis pagalbos į specialistus, bet mes taip pat
svarstėme, kaip problemas išspręsti vykstant kūrybiniam
procesui.
Dokumentinis, autobiografinis, mokumentinis
teatras – kodėl būtent į tai krypsta Jūsų dėmesys?

Mano darbas visuomet susijęs su socialiniu eksperimentu,
siekiant suburti žmones, turinčius panašios patirties, bet
skirtingas vizijas. Teatras yra ta nuostabi vieta, kurioje
gali susitikti skirtingų visuomenės sluoksnių atstovai.
Man ne tiek įdomu rašyti dialogus personažams – noriu
leisti scenoje esantiems žmonėms kalbėtis, pasitelkiant
menines priemones. Manau, kad suteikti galimybę karo
veteranams patiems susitikti ir pasakoti savo istorijas
žmonėms nėra tas pats, kas leisti aktoriams kalbėti už
juos. Išties manau, kad menas yra tam tikra laisva zona,
tam tikra erdvė mumyse ir už mūsų. Kitaip tariant, teatras
liovėsi reprezentuoti tikrovę tam, kad taptų vieta, kurioje
būtų galima iškart veikti čia ir dabar.

Folklandas (taip jį vadina britai) arba Malvinų (taip jį
vadina argentiniečiai) karas daugelyje šaltinių net nevadinamas karu – tai vienas trumpiausių karinių konfliktų
Didžiosios Britanijos istorijoje. Tačiau kaip toks trumpas
laikotarpis paveikia žmogų, atsidūrusį šio karo epicentre?
Kaip pasikeičia jo gyvenimas, kaip jis pradeda matyti savo
praeitį iki karo ir kaip įsivaizduoja ateitį jam pasibaigus?
Žmogaus atmintis – subjektyvi, ja lengva manipuliuoti,
bet ar galima ją perkurti, ieškant sąsajos su savimi pačiu
praeityje? Stebint save tarsi iš nuotolio, jaunystėje, esantį
sveiką ir be randų, kovojantį dėl tam tikros politikų sugalvotos ideologinės priežasties, atliekantį pareigą tėvynei,
šeimai, kovos draugams. Ką apie tai sako žmogus, iš kurio
scenoje tik prašoma būti savimi, neatstovauti savo daliniui ir šaliai, kalbėti tik apie tai, kas svarbu jam dabar – su
visais randais ir išgyvenimais.
„Kai pradedi prisiminti, niekada nežinai, ką atrasi. Kartais kai
kas, ko net neįtarei ten esant, gali netikėtai sprogti.“
Lola Arias

Lola Arias

Be abejo, procesas, kai mėginama atkurti kieno nors prisiminimus ir istorijas apie karą, yra ir labai skausmingas,
ir sudėtingas. Privalai būti itin kantrus ir jautrus. Tiek
kurdami vaizdo instaliaciją, tiek spektaklį bei filmą, kartu
su kūrybine komanda patyrėme įvairių krizių. Vienas
svarbiausių aspektų buvo susijęs su Didžiosios Britanijos
istorijos puse kariniame konflikte. Jaučiau baimę, kad
aš pati negalėsiu užimti neutralios pozicijos, nes esu iš
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LOLA ARIAS
Lola Arias yra rašytoja, teatro režisierė, atlikėja. Kurdama
teatro, literatūros, muzikos, kino bei vizualiųjų menų srityse ji dirba su įvairiomis bendruomenėmis: karo veteranais, buvusiais komunistais, vaikais, prostitutėmis, gatvės
muzikantais. Jos darbuose paprastai kuriamas dialogas
tarp realybės (dokumentikos) ir fikcijos.
Lolai Arias individo gyvenimas yra istorinis dokumentas,
galintis mums papasakoti žymiai daugiau nei bet koks
istorijos vadovėlis.
Nuo 2007 m. ji dirba dokumentinio teatro srityje. Ryškiausiuose savo pastarojo meto teatro spektakliuose Lola
Arias, tyrinėdama asmeninius pasakojimus, gilinasi į politinį ir socialinį kontekstą. Šešiomis autentiškomis biografijomis paremtame spektaklyje „Gyvenimas po“ („Mi
vida después“, 2009) aktoriai atkuria savo tėvų jaunystę
Argentinoje diktatūros metais; „Priešas viduje“ („That
Enemy Within“, 2010) – spektaklis apie tapatybę, sukurtas
bendradarbiaujant su identiškais dvyniais; „Metai, kai aš
gimiau“ („The Year I Was Born“, 2012) pastatytas remiantis Pinocheto valdymo laikais gimusių žmonių biografinėmis istorijomis, o „Melancholija ir demonstracijos“ („Melancolía y Manifestaciones“, 2012) – vienas asmeniškiausių
kūrėjos darbų apie mamos depresiją (pjesės skaitymas
pristatytas 2018 m. lapkritį šiuolaikinės dramaturgijos
festivalio „Versmė“ programoje, Lietuvos nacionaliniame
dramos teatre).
Menininkė taip pat kuria filmus ir instaliacijas. Kartu su
Stefanu Kaegi iš pasaulyje garsaus vokiečių teatro kolektyvo „Rimini Protokoll“ inicijavo ir dalyvavo keliuose
urbanistinės intervencijos projektuose. Kartu su Ulisesu
Conti kuria ir atlieka muziką. Yra išleidusi poezijos ir
prozos knygų, taip pat pjesių. Jos darbai rodyti garsiausiose meno scenose ir festivaliuose tiek Europoje, tiek Pietų
Amerikoje.

Malvinų karas tęsėsi 74
dienas. Nuo 1982 m. balandžio
2 iki birželio 14 dienos. Tai
šiek tiek trumpesnis periodas,
nei truko šio spektaklio
repeticijos.

KONCEPCIJOS AUTORĖ, REŽISIERĖ IR ATLIKĖJA | Mallika Taneja
TARPTAUTINIŲ GASTROLIŲ VADYBININKAI | Ligne Directe“ (Prancūzija)
SPEKTAKLIO VADYBININKĖ | Smriti George
TRUKMĖ 45 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2013 m., „Tadpole Repertory“ kaip „NDLS“ programos dalis
KALBA anglų su lietuviškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 18+

@David Wohlschlag

„Būk atsargi“, – sakoma merginoms ir moterims, kai norima
perspėti jas dėl elgesio, požiūrio ar aprangos. Atrodo, visai nekaltai skambanti frazė, bet ji išreiškia tai, kas yra giliai įsišakniję
daugelyje kultūrų: savo saugumu rūpintis privalo pačios moterys.
Ši užslėpta prasmė tartum išlaisvina nuo atsakomybės asmenį,
keliantį pavojų moteriai.

Indijoje, kaip ir kai kuriose kitose šalyse, budrumas bei nuolatinis nerimas dėl savo saugumo yra kiekvienos moters kasdienio
gyvenimo dalis. Delyje gyvenanti ir kurianti Mallika Taneja scenoje demaskuoja veidmainišką požiūrį į moterį kaip galimą auką.

LAIKAS | spalio 9, 10 d. 18.00 ir 20.30
VIETA | „Menų spaustuvė“, Kišeninė salė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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Būk atsargi

Mallika Taneja (Indija)

2012 m. gruodžio 16-ąją pietiniame Delyje autobusu keliavusi Jyoti Singh Pandey buvo prievartaujama ir kankinama grupės vyrų. Ar šis įvykis
išprovokavo jus prabilti apie kultūrinius stereotipus lyties pagrindu?

Jyoti Singh Pandey išprievartavimas ir nužudymas giliai
palietė ne vieną iš mūsų. Šis įvykis paskatino plačiai nuskambėjusį protestą ir palaikančias daugelio menininkų
reakcijas. Nors asmeniškai aš į šią problemą sureagavau
tik po vienerių metų, po dar vieno įvykio Mumbajuje. Būtent Shakti Mills išžaginimas, įvykęs 2013 metų rugpjūčio
22 dieną buvo postūmis atsirasti kūriniui „Būk atsargi“.
Tai sutapo su teatro „Tadpole Repertory“, kuriame aš tuo
metu dirbau, veikla – atsirado platforma siūlanti man
kažką sukurti.
Šis grupinio išprievartavimo atvejis įvyko Mumbajuje,
mieste, kuriame buvo deklaruojamas moterų saugumas.
Gauja žurnalistę išprievartavo šeštą valandą vakaro.
Straipsnis, kurį skaičiau po šio įvykio, ir sudaigino
spektaklio „Būk atsargi“ sėklas. Straipsnyje buvo rašoma
apie kaltinamas aukas ir svarstoma, kodėl, jeigu panašaus
įvykio centre atsiduria moteris, mes visuomet pirmiausia
klausiame − kodėl ji ten buvo, kodėl vilkėjo tokius ar kitokius drabužius. Kodėl niekuomet to neklausiame vyrų –
kodėl JIE ten buvo ir ką vilkėjo JIE? Pagaliau jeigu ir yra
bent vienas žmogus, šioje situacijoje turintis jausti gėdą ir
kęsti tokius kamantinėjimus, – tai tik smurtautojas.

Būk atsargi

Koks jūsų požiūris į šią įsišaknijusią galios santykio tradiciją?

Manau, kad tai labai ilga kova… Viena tų, kurios jau
tęsiasi dešimtmečius… Ir tų, kurios dar ilgai tęsis. Įsisenėjusioms problemoms spręsti prireikia labai daug stiprybės
ir pastangų, taip pat laiko, norint jas pašalinti, išrauti su
šaknimis… Mąstau apie seniausią medį, augantį kaimynystėje… Aš myliu medžius, galbūt neturėčiau jų lyginti su
patriarchatu. Tačiau net ir giliai įaugusias šaknis galima
išrauti sutelkus keleto žmonių pastangas... Yra ir kitas
būdas išrauti tokį medį – jį gali išversti galinga audra.

Žinoma, noriu, kad ta problema būtų pašalinta. Kartais
noriu, kad kiltų audra, kuri pakeistų šias įsišaknijusias
nuostatas. Tačiau pasikeitimas yra gana lėtas procesas.
Jis privalo vykti kiekvieną dieną. Ir vyksta. Kartais aš
jaučiuosi turinti pakankamai jėgų tam nuolat priešintis,
bet kartais esu pernelyg pavargusi ir tiesiog pasiduodu.
Tačiau apskritai manau, kad sugebėjau susikurti gyvenimą, kuriame kiekvieną dieną vis labiau išsilaisvinu iš šios
galios struktūros.
Ar menas padeda išsivaduoti ir nebūti atsargiai?

Ir taip, ir ne. Tais metais, kai kūriau spektaklį, aš pasikeičiau. Nustojau būti pernelyg atsargia. Dabar esu kur kas
laisvesnė. Kūrinys mane užaugino. Praėjo šešeri metai,
kai vaidinu jame, o pats spektaklis iš 8 minutes trunkančio eskizo išaugo į 45 minučių vaidinimą. Didelė dalis
publikos taip pat pasisėmė stiprybės iš šio spektaklio…
Tačiau visi spektakliai baigiasi, o realybė toliau piešia
savo bjaurų paveikslą. Todėl ir vėl turime mąstyti, kaip su
tuo susidorosime, kaip kovosime. Netikiu, kad koks nors
meno kūrinys gali mus visiškai išlaisvinti. Tačiau jis tikrai
gali sužadinti tokias stiprias emocijas, mintis, jausmus,
kad atsidurtume išsilaisvinimo kelyje. Vienas tokių kūrinių man yra Mayos Krishna Rao „Ėjimas“ („Walk“).

Lietuvoje dar visai neseniai buvo įsisiūbavęs, dabar jau
aprimęs, #metoo judėjimas. Ką šiais laikais reiškia būti
moterimi? Kaip keičiasi moterų ir vyrų santykiai? Ar jie
apskritai keičiasi?
Aktorė ir režisierė Mallika Taneja savo spektaklyje
analizuoja teiginį „jos pačios kaltos“. Kartu su prancūzų
„Ligne Directe“ prodiuseriais pristatomame šios kūrėjos
spektaklyje pirmiausiai kalbama apie prievartavimų
„epidemiją“ Indijoje ir tai, kiek seksualinį smurtą gali
provokuoti apranga.
Kūrinyje daug dėmesio skiriama visuomenei, kurioje
vyrauja patriarchalinė sankloda. Tačiau spektaklio idėja
ne mažiau aktuali ir tokioms visuomenėms, kurios patriarchalinėmis savęs nelaiko. Ko gero, tai pirmasis Indijos
teatro spektaklis, rodomas ne tik „Sirenų“ scenoje, bet ir
apskritai Lietuvoje.
„Galiu suprasti, jei žmogus jaučiasi nejaukiai. Tačiau niekaip
negaliu pateisinti puolimo.“
Mallika Taneja

MALLIKA TANEJA

Kaip jūsų spektaklis sutiktas Indijoje?

Mallika Taneja – teatro kūrėja, dirbanti ir gyvenanti Naujajame Delyje. Kurdama spektaklius ir organizuodama
viešas menines akcijas ji bando apibrėžti, kas iš tikrųjų
yra lyčių lygybė, kaip veikia jos mechanizmas, ir kaip
kiekvienas individas ar institucija gali pasipriešinti nesąžiningai besireiškiančioms galios struktūroms.
Indijoje, šalyje, kur dauguma moterų nedrįsta sutemus
išeiti į miestą vienos, menininkė organizuoja „Pusiaunakčio pasivaikščiojimus“ – veda moterų grupes į miestą po
vidurnakčio.
2015 m. Mallikai Tanejai už spektaklį „Būk atsargi“
„Spektake“ teatras Ciuriche įteikė „Kantonal“ banko
(ZKB) skiriamą padėkos prizą.

Su meile. Draugiškai. Tačiau ir su tam tikra cenzūra,
su tam tikromis problemos – kaip ir tikėtasi. Visuomet
pasitaiko kliūčių… Žmonės visuomet sako, kad turiu nesižvalgyti atgal, atšaukti spektaklį. Tačiau ir tarp jų buvo
ne vienas, kuris vis dėlto palaikė spektaklį. Aš vaidinau
svetainėse, rūsiuose, biuruose… Bet kur, kur žmonės
suteikdavo man erdvės. Ir tai padėjo spektakliui gyvuoti.
Čia, Indijoje, mano suvaidinti spektakliai yra patys
reikšmingiausi. Čia po spektaklių kilo pačios svarbiausios
diskusijos.
Mallika Taneja
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Turime teisę pasakyti „ne“.
[…] Jeigu mes nesipriešinsime
tam, kaip su mumis elgiamasi,
kas tai padarys už mus?
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Taha. Poeto gyvenimas

Amer Hlehei, Amir Nizar Zuabi (Palestina)

DRAMATURGAS, AKTORIUS | Amer Hlehel
REŽISIERIUS, TEKSTO VERTĖJAS | Amir Nizar Zuabi
DAILININKAS | Ashraf Hanna
KOMPOZITORIUS | Habib Shehadeh Hanna
ŠVIESŲ DAILININKASĖ | Muaz Jubeh
RĖMĖJAS | A. M. Qattano fondas
Prodiuseris | QADITA Productions
TRUKMĖ 70 min. (vienos dalies)
PREMJERA 2017 m. Džono Kenedžio vizualiųjų menų centre, Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose
KALBA anglų ir arabų, su lietuviškais ir angliškais titrais
REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS 15+

@Saheer Obaid

Spektaklyje skamba eilėraščiai iš knygos „Na tai kas. Nauji ir
atrinkti eilėraščiai. 1971–2005“ („So What. New and Selected
Poems. 1971–2005“), kurią iš arabų kalbos į anglų išvertė Peteris
Cole’as, Yahya Hijazi ir Gabrielis Levinas (Copper Canyon Press,
2006).
Sukurtas pagal Adinos Hoffman knygą „Mano laimė nepanaši
į laimę“ ir įkvėptas palestiniečių poeto Taha Muhammado Ali
gyvenimo, „Taha. Poeto gyvenimas“ yra jaudinantis draminis
kūrinys, kuriame apžvelgiamas menininko gyvenimas ir kūryba. Savo eilėmis Ali pasakoja, ką patyrė pabėgėliai ir apie 1,5
milijono palestiniečių, likusių gyventi Izraelyje po 1948–1949
m. Nepriklausomybės karo. Vis dėlto šiuo spektakliu veikiau
siekiama švęsti gyvenimą, o ne vien atskleisti žmogaus ir kūrėjo

tragediją. Tai pasakojimas apie vyrą, kuris per penkiasdešimt
sunkių savo gyvenimo metų neteko namų, mylimosios ir draugų,
bet neprarado vilties.
Palestinietis Ameras Hlehelis visiškai vienas scenoje meistriškai
kuria poeto Taha vaidmenį. Savo vidine energija jis pripildo
spektaklio erdvę unikalių būsenų, emocijų, humoro ir visiškai
nuginkluojančio žmogiškumo.
Šiuo mažu pieštuku
Aš nupiešiu pasaulį
Aš užrašysiu pasaulį
Taha Muhammad Ali

LAIKAS | spalio 11, 12 d. 19.00
VIETA | „Menų spaustuvė“, Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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„SIRENŲ“ BALSAS
Ameras Hlehelis

Spektaklyje įvyksta dviejų menininkų – poeto ir
aktoriaus susidūrimas. Kuo asmeniškai artimas
Jums pasirodė Taha?

Iš pradžių išties būta susidūrimo, bet greitai jis tapo
susijungimu. Aktorius scenoje visuomet egzistavo kaip
poeto balsas – pažvelkime į senovės graikų teatrą, Shakespeare’ą, Molière’ą ir visą likusį teatro palikimą. Tai
visuomet buvo aktoriaus ir poeto susitikimas, o kuris iš jų
šiame susitikime svarbesnis? Jeigu skaitai knygą, tuomet,
žinoma, svarbesnis tas, kuris rašo, bet scenoje aktorius
tampa pačiu poetu, be kurio poezija netenka savojo balso.
„Taha“ – tai pirmoji baigta pjesė, kurią parašiau. Ji iš
esmės pakeitė mano požiūrį į tai, kaip save regiu teatre.
Sukūręs „Tahą“, ėmiau klausti, ko noriu iš savęs teatre ir
kokia yra mano misija, – būti teatro kūrėju, ne aktoriumi,
ne dramaturgu, ne režisieriumi, o tiesiog teatro kūrėju. Aš
nebežaidžiu pagal sistemos taisykles, nesutalpinu savęs į
apibrėžimą tik todėl, kad kažkam dėl to pasidaro aiškiau.
Visuomet galvojau, kaip papasakoti savo žmonių istoriją,
kad galėčiau ja pasidalinti su plačia auditorija, kaip tautos
istoriją perteikti tarptautinei publikai? Neplanavau, kad
„Taha“ bus ta istorija. Bet tokia tapo.

Taha. Poeto gyvenimas

Lietuva mažai žino apie Palestinos kultūrą ir
okupaciją, kuri šiandien vyksta jūsų gimtojoje
šalyje. Į ką norite atkreipti dėmesį savo spektakliu, kuris, neabejotinai, yra vieno žmogaus, bet
kartu ir visos Palestinos tragedijos refleksija?

Pasiremiant garsaus palestiniečių poeto Taha Muhammado Ali gyvenimu pasakojama Palestinos istorija žiūrovams
suteikia galimybę tapatintis su panašiomis, universaliomis bendražmogiškomis istorijomis: kai dėl istorinių ir
politinių įvykių tenka palikti savo namus, tėvynę, kai,
netekęs šeimos ir artimųjų, esi priverstas kovoti už savo
išlikimą ir gyvybę.
Spektaklio centre – poeto santykis su tėvu, maištas prieš
savo šaknis ir prigimtį. Sykiu kalbama ir apie amžiną
besąlygišką meilę, apie atsidavimą šeimai, tėvynei.
Begalinis ilgesys to, kas amžiams pradingę ir ko niekada
nebesusigrąžinsime, sukelia prisiminimus, nes juk atmintis yra gyva. Taha savo pasaulį kuria pieštuku, baltame
popieriaus lape gulančiomis eilėmis. O kaip mes kuriame
ir perkuriame savo pasaulius, kokią ateitį įsivaizduojame?
„Kūrybinio proceso metu pamažu pradėjau suprasti, kad teisingiausia būtų leisti pačiam Tahai išsakyti savo istoriją. Taha
buvo puikus pasakotojas, tad scenoje jis atsiduria vienui vienas. Manau, kad poetai yra žmogiškosios patirties liudytojai, ir
tam, kad pačia taupiausia meno forma, kokia ir yra poezija, jie
perteiktų gyvenimą taip, kaip jį patiria ir jaučia, būtina sukurti
vienatvės atmosferą.“
Amer Hlehel

Visų pirma norėjau, kad visi sužinotų apie mus, palestiniečius, kaip paprastus žmones – tokius kaip ir visi. Mes
juk nesame tik antraštės spaudoje ar televizijos ekranuose, mes turime savo kultūrą, mes mylime ir nekenčiame,
juokiamės, verkiame ir svajojame taip pat kaip ir visi kiti
pasaulio žmonės. Tačiau kartu mes turime ir savo šalies
istoriją – pasakojimą apie nelaimes, pražuvusią šalį,
prarastą normalų kasdienį gyvenimą. Noriu, kad žmonės
nustotų matyti mus kaip grupę žmonių, kovojančių už
punktyrą žemėlapyje, nes svarbiausia šioje kovoje yra
mūsų prigimtinė teisė į mūsų pačių šalį. Noriu, kad, kai
kitą kartą žmonės išgirs žodį „Palestina“, jie pagalvotų
apie ją kitaip.
Amer Hlehel
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Aktorius, režisierius ir dramaturgas Ameras Hlehelis
gyvena Haifoje. Yra parašęs kelias pjeses, tarp jų ir „Taha.
Poeto gyvenimas“, kurios pastatymas 2017 m. laimėjo geriausio spektaklio apdovanojimą Edinburgo „Fringe“ festivalyje. Ameras Hlehelis vaidino tokiuose filmuose kaip
„Personal Affairs“ („Asmeniniai santykiai“), „The Idol“
(„Idealas“), „The Time that Remains“ („Likęs laikas“),
„Man Without a Cell Phone“ („Vyras be mobiliojo telefono“), ir, žinoma, „Auksinį gaublį“ laimėjusiame „Paradise
Now“ („Rojus dabar“).
Amir niza zuabi
Amiras Niza Zuabi – vienas ryškiausių Artimųjų Rytų
režisierių. Jo pirmasis pastatymas Ramalos mieste pelnė
tarptautinį pripažinimą, o monospektaklis „Taha. Poeto
gyvenimas“ jau yra apkeliavęs daugybę šalių. Šio spektaklio žiūrovai turėjo galimybę išgirsti Tahos poezijos
skambesį: čia originalo kalba skaitoma Tahos Muhammado Ali poezija (vertimas iš arabų kalbos – titruose).
Taha Muhammadas Ali
Palestiniečių poetas Taha Muhammadas Ali gimė 1931 m.
ir užaugo Sepforyje, Galilėjoje, Palestinoje. 1948 m. per
Pirmąjį arabų–Izraelio karą jis ir jo šeima buvo priversti
metams pasitraukti į Libaną. Netrukus jie slapčia grįžo
atgal, nuo tada gyveno Nazarete, kur turėjo suvenyrų
parduotuvę. Šeštuoju ir septintuoju XX a. dešimtmečiais
Ali dienomis pardavinėdavo suvenyrus krikščionių piligrimams, o naktimis skaitydavo poeziją. Oficialiai mokytis
jis nustojo po ketvirtos klasės, bet savarankiškai studijavo
arabų literatūrą, amerikiečių grožinę literatūrą, anglų
poeziją, o aštuntajame dešimtmetyje pradėjo rašyti eilėraščius. Į anglų kalbą yra išversti šie jo poezijos rinkiniai:
„Nesvarbu. Dvidešimt eilėraščių ir viena istorija“ („Never
Mind. Twenty Poems and a Story“, 2000), „Na tai kas.
Nauji ir rinktiniai eilėraščiai. 1971–2005“ („So What. New
and Selected Poems. 1971–2005“, 2006). Atvirai, kartais su
humoru, kartais kandžiai Ali savo poezijoje asmeninius
išgyvenimus perteikia siedamas juos su politinėmis realijomis, vaizduoja tiek paprastą kaimo kasdienybę, tiek
karo suirutę ir sukrėtimus. Jis mirė 2011 m. Nazarete.
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„Sirenų“ klausimai

Festivalio metu „Sirenų“ klubas pamažu tampa vieta
autsaideriams. Tai erdvė, kurioje skleidžiasi dažniausiai
teatro paraštėse liekančios meno sritys: muzika, poezija,
šokis. Tai vieta eksperimentams, tarpdisciplininiam
menui, postdraminiams įvykiams, nepatenkantiems į
griežtas žanro ar stiliaus kategorijas. Taip spektakliuose
nepanaudota muzika virsta garso instaliacija, poezija
įgauna performatyvias formas, teatrinis tyrimas virsta

sirenų KLUBO PROGRAMA

„SIRENŲ“ KLUBAS

žvėries „medžiokle“, tylusis disko įgyja laiko mašinos
galių, o specialiai koncertams sukurti kūriniai, saistomi
išankstinių konceptų bei aiškios dramaturginės linijos,
staiga nustoja savo kontekstų ir ima pasakoti naują istoriją. „Sirenų“ klubo renginiai remiksuoja skirtingas kartas,
dešimtmečius, meno sritis ir kviečia teatro auditoriją
panirti į tarpdiscipliniškumą.
Klubo programos koordinatorė Agnė Matulevičiūtė

IDĖJOS AUTORIAI | Paulius Markevičius ir Barbora Šulniūtė
ŠVIESŲ DAILININKAS | Vaclovas Grinius
DALYVAUJA | Povilas Adomaitis, Rimvydas Ambrazevičius, Aidas Barkauskas, Simonas Dovidauskas, Dovydas
Grajauskas, Ignas Gužauskas, Marija Petravičiūtė, Sigita Pikturnaitė, Goda Simonaitytė, Severina Špakovska, Julija
Šatkauskaitė ir kt.
IDĖJĄ REMIA |
Lietuvos kultūros taryba
Kablys + Kultūra
Urbanistinis draustinis

Panirk į nebūties laiką, pamiršk greitą tempą. Paslaptingas rūkas
įtrauks į šiandieninį ritualą, kuriame gali klaidžioti, atrasti, pasitikėti,
klausti ir atsakyti. Stebėti arba įsitraukti. Galbūt ten sutiksi žvėrį. O gal
žvėris esi tu pats?
Performatyvus įvykis „Analizuojant žvėrį“− tai tarpinė erdvė
tarp spektaklio ir instaliacijos, kai riba tarp stebėtojo ir dalyvio

asimiliuojasi ir išnyksta, susiliedama bendrame erdvės laike, tarsi
pažeisdama įprastus fizikos dėsnius. Kūrinio proceso metu linijinė laiko tėkmė neegzistuoja. Tai − ritualui būdingas pojūtis, kai
susikoncentruojama į tikslą, veiksmą, būseną, o visa kita skrieja
ratu, tarsi būnant viesulo centre, kur sklando visiška ramybė, bet
aplink − žemė maišosi su dangumi, objektais, daiktais, augalais,
žmonėmis, gyvūnais.

LAIKAS | rugsėjo 24 d. 20.00
VIETA | „Kablys + Kultūra“, „Skate park“ salė (Kauno g. 5, Vilnius)
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Analizuojant žvėrį

Performatyvus įvykis

sirenų KLUBO PROGRAMA

Šiukšlės iš teatro

Muzikinė garso instaliacija

IDĖJOS AUTORIAI IR ATLIKĖJAI | Giedrius Savickas, Dmitrij Golovanov
VAKARO MUZIKA | Sima

ATIDARYMAS | rugsėjo 25 d. 18.00
KOMPOZITORIAI | Martynas Bialobžeskis, Dominykas Digimas, Snieguolė Dikčiūtė, Antanas Jasenka, Jonas
Jurkūnas, Antanas Kučinskas, Rita Mačiliūnaitė, Agnė Matulevičiūtė, Gintaras Sodeika, Andrius Šiurys
ISTORIJAS UŽRAŠĖ | Rimantas Ribačiauskas

Ar kada nors atkreipėte dėmesį į popmuzikos dainų tekstus?
Kaip jie skamba be muzikos?
Dar 2010-aisiais aktorius Giedrius Savickas, kalbėdamas apie
dainuojamosios poezijos žanrą, klausė: „Kam dainuoti negyvai,
jeigu gali nedainuoti gyvai?“
„Waterproof poezija“ – tai autorinis Giedriaus Savicko poezijos
vakaras, kai skaitomos popmuzikos atlikėjų eilės. Į sceną Giedriaus Savicko „Vandeniui nepralaidi poezija“ grįžta kaip „Sirenų“ festivalio atidarymo renginys ir klubo programos vinis.
„Mano eksperimento tikslas – įrodyti, kad tekstai gali būti interpretuojami įvairiai. Galbūt net

Spektaklių kūrimas – komandinis darbas, reikalaujantis kompromisų, todėl neretai tenka atsisakyti įspūdingų dekoracijų,
puikių teksto eilučių ar specialiai spektakliui sukurtos muzikos.
Viso „Sirenų“ festivalio metu veiksianti muzikinė garso instaliacija „Šiukšlės iš teatro“ – tai galimybė išgirsti spektakliuose

visiškai kitaip, nei nuskamba dainoje. Dažniausiai mes klausydami dainos, nesusimąstome apie tekstą ir apie tai, kas juo norima
pasakyti. Nesigiliname į esmę, nes jos ten iš viso ir nėra. Arba
tekstas radikaliai neatitinka muzikos diktuojamos nuotaikos“, –
teigė aktorius Giedrius Savickas prieš devynerius metus surengęs
pirmąjį „Waterproof poezija“ pasirodymą.
Tačiau, praėjus beveik dešimtmečiui po pirmojo pasirodymo, norisi paklausti – ar šiandien jau ne tik radijo stotis, bet ir medijas
užtvindžiusi popmuzika yra nepralaidi ne tik vandeniui, bet ir
laikui? Ar waterproof tapo timeproof poezija?

LAIKAs | rugsėjo 25 d. 20.00
VIETA | „Kablys + Kultūra“ (Kauno g. 5, Vilnius)
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nesuskambusius muzikinius kūrinius, sukurtus nuo 1990 iki 2019
m., ir sužinoti priežastis, kodėl šie kūriniai pasiliko spektaklių
paraštėse. Drauge tai proga įsitikinti, kad teatro muzika paveikti
žiūrovą gali ir ne spektaklio kontekste.

LAIKAS | Instaliacija bus atvira lankytojams rugsėjo 25–spalio 13 d.
VIETA | „Menų spaustuvė“, fojė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
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Waterproof poezija

Pop dainų tekstų skaitymas

sirenų KLUBO PROGRAMA

Recomposed

Festivalio uždarymo koncertas

DJ | BROKENCHORD, Ignas Juzokas + clockwork giuseppe, Vytautas Juozėnas Škicas
DALYVAUJA | „Low air“ šokio mokyklos bei Vilniaus miesto šokio teatro šokėjai
APRANGOS KODAS | XX a. aštuntas-devintas dešimtmetis

KOMPOZITORIAI | Arturas Bumšteinas, Dominykas Digimas, Gailė Griciūtė, Jonas Jurkūnas, Karolina Kapustaitė,
Agnė Matulevičiūtė, Gintaras Sodeika
Šviesų dailininkasI | Šviesų dailininkas

Devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Lietuvoje išpopuliarėjo ausinukai – kasetiniai ir CD diskų grotuvai su ausinėmis,
todėl devinto dešimtmečio karta vadinama ausinukų karta arba
gimusi su ausinėmis. „Silent disco“ – mėginimas grįžti į laikus,
kai vaikai nebegirdėdavo savo tėvų, nes šis privalomas to meto

Lietuvos teatro vitrinoje išryškėjusi programos dalis „Jauni balsai“ pasiūlė pažvelgti į teatro kalba išreikštą mokytojo ir mokinio
santykį, todėl neatsitiktinai 16-ojo tarptautinio teatro festivalio
„Sirenos“ uždarymo koncerto „Recomposed“ tema – „Mokytojai
ir mokiniai“. Tai gyvos elektronikos koncertas, kuriame mokiniai
remiksuoja ir rekomponuoja savo mokytojų kūrinius. „Recom-

atributas pasiglemždavo visą jų dėmesį. Šiam tyliam šokių vakarėliui prireiks tik ausinių, per kurias transliuojama muzika leis
sugrįžti į praėjusio amžiaus pabaigą.

LAIKAS | spalio 3 d. 22.00
VIETA | „Kablys + Kultūra“ (Kauno g. 5, Vilnius)
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posed“ koncerto kontekste mokytojas gali būti suvokiamas tiek
tiesiogine, tiek kur kas platesne prasme – tai įkvėpėjai, autoritetai, sutikti ir nesutikti žmonės, sapnuoti ar tik įsivaizduoti
bendraminčiai. Festivalio uždarymo koncerto metu išgirsime,
kaip savo mokytojus įsivaizduoja mokiniai.

LAIKAS | spalio 10 d. 19.00
VIETA | „Kablys + Kultūra“ (Kauno g. 5, Vilnius)
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Silent disco

Spektaklių aptarimai

Būk atsargi: moters padėtis skirtingose
visuomenėse

„Sukūrimas | Paveikslai Dorianui“

„Būk atsargi“

MODERUOJA | Eglė Murauskaitė
LAIKAS | Spalio 2 d. 22.15
VIETA | „Menų spaustuvė“, kavinė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
KALBA | anglų

MODERUOJA | Roberta Tracevičiūtė
LAIKAS | Spalio 9 d. 21.30
VIETA | „Menų spaustuvė“, kavinė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
KALBA | anglų

„Naktis seka dieną“

„Taha. Poeto gyvenimas“

MODERUOJA | Karolis Vyšniauskas
LAIKAS | Spalio 4 d. 20.15
VIETA | Šokio teatras, kavinė (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
KALBA | anglų

MODERUOJA | Roberta Tracevičiūtė
LAIKAS | Spalio 11 d. 20.25
VIETA | „Menų spaustuvė“, kavinė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
KALBA | anglų

MODERUOJA | Eglė Murauskaitė ir Karolis Vyšniauskas
LAIKAS | Rugsėjo 29 d. 16.00
VIETA | „Kablys + Kultūra“ (Kauno g. 6, Vilnius)
KALBA | lietuvių

Ar mes nusigręžėme nuo Palestinos?
MODERUOJA | Eglė Murauskaitė ir Karolis Vyšniauskas
LAIKAS | Spalio 6 d. 15.00
VIETA | „Kablys + Kultūra“ (Kauno g. 6, Vilnius)
KALBA | lietuvių

„Minų laukas“

MODERUOJA | Karolis Vyšniauskas
LAIKAS | Spalio 12 d. 15.00
VIETA | „Kablys + Kultūra“ (Kauno g. 6, Vilnius)
KALBA | lietuvių

MODERUOJA | Donatas Puslys
LAIKAS | Spalio 6 d. 21.00
VIETA | „Menų spaustuvė“, kavinė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
KALBA | anglų

sirenų KLUBO PROGRAMA

Kodėl eidžizmas nepasensta?
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ATVIROS DISKUSIJOS

Mind the Gap

Tarptautinė konferencija

LAIKAS | RUGSĖJO 24-25 D.
VIETA | Lietuvos muzikos ir teatro akademija, J. Juzeliūno erdvinio garso sfera (Gedimino pr. 42, Vilnius)

Konferencijos koordinatorė | Kristina Steiblytė
Forumo koordinatorė | Agnė Pulokaitė
Bendraorganizatorius | Lietuvos muzikos ir teatro akademija

baltijos dramos forumas

Partneriai |
Scenos meno kritikų asociacija
Lietuvos kultūros institutas
Latvijos teatro darbuotojų sąjunga
Estijos teatro agentūra

Baltijos dramos forumas – tai kas trejus metus vienoje iš Baltijos
šalių vykstantis, teatro profesionalus suburiantis tarptautinis
renginys. Šiais tarpkultūriniais Lietuvos, Latvijos ir Estijos
mainais siekiama ne tik pristatyti kviečiančios šalies teatro ir
dramaturgijos sritis kolegoms iš kaimyninių šalių, bet ir skatinti
naujų partnerysčių atsiradimą, aktyvinti vis dar gana vangų
bendradarbiavimą tarp Baltijos šalių teatro institucijų, kūrėjų,
tyrinėtojų, akademikų. 2019 m. Baltijos dramos forumą patikėta
rengti Vilniaus tarptautiniam teatro festivaliui „Sirenos“. Norėdami, kad programą sudarytų ne tik spektakliai, bet ir refleksijos
apie Lietuvos ir Baltijos šalių teatro nūdieną bei aktualijas,
festivalio rengėjai subūrė kelias organizacijas, kurios išplės ir
praturtins forumo programą, – tai Scenos meno kritikų asociacija
bei Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
Rugsėjo 24–29 d. vyksiančiame Forume bus rengiama tarptautinė

konferencija „Mind the Gap“, kurioje pranešimus apie kartų
lūžius, dialogą ir kintantį teatro veidą skaitys tyrinėtojai, akademikai, jaunieji kritikai iš trijų šalių. Šia konferencija taip pat
siekiama tęsti šviesaus atminimo teatrologės, rašytojos Viktorijos
Ivanovos kartu su bendraminčiais ir kolegomis inicijuotą nuo
2010 iki 2017 m. kasmet vykdavusią Tarptautinę jaunųjų teatro
kritikų konferenciją.
Programoje taip pat pristatoma Lietuvos teatro vitrina, kurioje
forumo dalyviai galės pamatyti įdomiausius pastarojo sezono
lietuviškus spektaklius. Kiekvieną forumo dieną vyks tinklaveikos
renginiai ir susitikimai, supažindinsiantys svečius iš Latvijos ir
Estijos su lietuvių teatro kūrėjais, teatrų atstovais, nepriklausomais prodiuseriais ir, tikėtina, padėsiantys užsimegzti ryšiams
tarp scenos menų profesionalų Baltijos šalyse.

Baltijos dramos forumą jau kurį laiką lydi trijų Baltijos šalių
dramaturgų ir teatrologų pasisakymai apie šiuolaikinę nacionalinę dramaturgiją ir pjesių pastatymus. Šiais metais forumo
metu vykstanti tarptautinė konferencija „Mind the Gap“ kviečia
išplėsti pokalbio temą ir įdėmiau pažvelgti į Baltijos šalių teatro
virsmą, keičiantis teatro kūrėjų, vertintojų, vadybininkų kartoms.
Diskutuoti apie skirtingų kartų santykį, (ne)susikalbėjimą, bendradarbiavimą ar, priešingai – maištą svarbu ir dėl to, kad dabar
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Tinklaveikos renginiai
LAIKAS | RUGSĖJO 26-29 d.
VIETA | „Kablys + Kultūra" (Kauno g. 5, Vilnius)

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje teatrą kuria be galo skirtingų
pasaulėžiūrų, socialinių ir kultūrinių patirčių menininkai – pripažinti kūrėjai ir jų mokiniai, kurių pasaulio suvokimui didelę
įtaką turėjo sovietmečio patirtys, taip pat ir jauni menininkai,
gimę jau nepriklausomybę atkūrusiose šalyse. Skirtingų kartų
atstovų bandymas susikalbėti per jas skiriantį laiko, patirties,
kultūros, turimų galimybių atstumą yra šių metų Baltijos dramos
forumo konferencijos „Mind the Gap“ dėmesio centre.

baltijos dramos forumas

BALTIJOS DRAMOS FORUMAS

Viskas, kas žemiška,
liudija apie mirtį
jauni balsai
Režisierius Augtumas Danielius Harner
Vieta Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Balkono teatras
Trukmė 60 min.
RUGSĖJO 25 D.
14:00

1+1=1
jauni balsai
Režisierė Ieva Kaniušaitė
Vieta Teatras ,,Meno Fortas“
Trukmė 60 min.
RUGSĖJO 25 D.
16:00

Doriano Grėjaus
portretas
Režisierė, dailininkė Gintarė Radvilavičiūtė
Vieta Vilniaus teatras ,,Lėlė“
Trukmė 60 min.
RUGSĖJO 25 D.
18:30

Sapnavau sapnavau
jauni balsai
Režisierė Kamilė Gudmonaitė
Vieta Lukiškių kalėjimas
Trukmė 60 min.
RUGSĖJO 26 D.
15:00

festivalio programa

Dalykai
jauni balsai
Režisierius, dramaturgas Paulius Markevičius
Vieta Teatras ,,Meno fortas“
Trukmė 60 min.
RUGSĖJO 26 D.
17:30

Durys

Fizikai

Minų laukas

Koncepcijos ir dramaturgijos autorius,
režisierius, choreografas Jo Strømgren
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė
Trukmė 1 val. 15 min.
RUGSĖJO 26 D.
19:00

Režisierius ir dailininkas Artūras Areima
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė
Trukmė 3 val. (dviejų dalių)
RUGSĖJO 28 D.
19:00

Lola Arias (Argentina, Jungtinė
Karalystė)
Režisierė ir dramaturgė Lola Arias
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė
Trukmė 1 val. 30 min.
SPALIO 6, 7 D.
19:00

Stabat Mater

This Order Goes Wrong

jauni balsai
Režisierė Eglė Kazickaitė
Vieta Teatras ,,Atviras ratas“
Trukmė 73 min.
RUGSĖJO 27 D.
14:00

jauni balsai
Smuikas Lora Kmieliauskaitė
Kompozitorius Dominykas Digimas
Vieta Menų spaustuvė, Kišeninė salė
Trukmė 45 min.
RUGSĖJO 29 D.
13:00

Fikcijos

Nuostabūs dalykai

jauni balsai
Režisierius, scenografas ir inscenizacijos autorius Adomas Juška
Vieta Valstybinis jaunimo teatras, Salė 99
Trukmė 1 val. 40 min.
RUGSĖJO 27 D.
16:30

Režisierius Kirilas Glušajevas
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė
Trukmė 1 val. 30 min.
RUGSĖJO 29 D.
14:00

Vienos miško
pasakos
Režisierė Yana Ross
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė
Trukmė 3 val. (dviejų dalių)
RUGSĖJO 27 D.
19:00

Liučė čiuožia
Režisierius Oskaras Koršunovas
Vieta OKT studija
Trukmė 1 val. 40 min.
RUGSĖJO 28 D.
14:00

Užšalimas
jauni balsai
Teksto autorius, režisierius Motiejus
Ivanauskas
Vieta Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Balkono teatras
Trukmė 60 min.
RUGSĖJO 28 D.
16:30

Būk atsargi
Mallika Taneja (Indija)
Koncepcijos autorė, režisierė ir atlikėja
Mallika Taneja
Vieta Menų spaustuvė, Kišeninė salė
Trukmė 40 min.
SPALIO 9, 10 D.
18:00 ir 20:30

Taha. Poeto gyvenimas

TARPTAUTINĖ
PROGRAMA

Amer Hlehel, Amir Nizar Zuabi (Palestina)
Režisierius Amir Nizar Zuabi
Dramaturgijos autorius, aktorius Amer
Hlehel
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė
Trukmė 60 min.
SPALIO 11, 12 D
19:00

Sukūrimas
(Paveikslai Dorianui)

SIRENŲ KLUBAS

Gob Squad (Jungtinė Karalystė,
Vokietija)
Inscenizacijos autoriai Johanna Freiburg,
Sean Patten, Sharon Smith, Berit Stumpf,
Sarah Thom, Bastian Trost, Simon Will
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė
Trukmė 2 val.
SPALIO 2, 3 D
20:00

Naktis seka dieną
Forced Entertainment (Jungtinė
Karalystė)
Režisierius Tim Etchells
Vieta Šokio teatras
Trukmė 60 min.
SPALIO 2, 3 D.
20:00

Analizuojant žvėrį
Performatyvus įvykis
Idėjos autoriai Paulius Markevičius,
Barbora Šulniūtė
Vieta Kablys + Kultūra
RUGSĖJO 24 D.
20:00

Šiukšlės iš teatro
Muzikinė garso instaliacija

Kompozitoriai Martynas Bialobžeskis,
Dominykas Digimas, Snieguolė Dikčiūtė,
Antanas Jasenka, Jonas Jurkūnas, Antanas
Kučinskas, Rita Mačiliūnaitė, Agnė Matulevičiūtė, Gintaras Sodeika, Andrius Šiurys,
Istorijas užrašė Rimantas Ribačiauskas
Vieta Menų spaustuvė
RUGSĖJO 25 D. SPALIO 13 D.

Waterproof poezija
Pop dainų tekstų skaitymas
Idėjos autoriai ir atlikėjai Giedrius
Savickas, Dmitrij Golovanov
Vakaro muzika Sima
Vieta Kablys + Kultūra
RUGSĖJO 25 D.
20:00

Būk atsargi: moters padėtis
skirtingose visuomenėse
Atvira diskusija
Moderatoriai Karolis Vyšniauskas, Eglė
Murauskaitė
Vieta Kablys + Kultūra
RUGSĖJO 29 D.
16:00

Silent Disco
Groja BROKENCHORD, Ignas Juzokas +
clockwork Giuseppe, Vytautas
Juozėnas-Škicas
Dalyvauja „Low air“ šokio mokyklos bei
Vilniaus miesto šokio teatro šokėjai
Aprangos kodas XX a. 8-9 dešimtmečiai
Vieta Kablys + Kultūra
SPALIO 3 D.
22:00

Ar mes nusigręžėme
nuo Palestinos?
Atvira diskusija
Moderatoriai Karolis Vyšniauskas, Eglė
Murauskaitė
Vieta Kablys + Kultūra
SPALIO 6 D.
15:00

Recomposed
Festivalio uždarymo koncertas
Kompozitoriai Arturas Bumšteinas,
Dominykas Digimas, Gailė Griciūtė, Jonas
Jurkūnas, Karolina Kapustaitė, Agnė Matulevičiūtė, Gintaras Sodeika
Šviesų dailininkas Julius Kuršis
Vieta Kablys + Kultūra
SPALIO 10 D.
19:00

Kodėl eidžizmas nepasensta?
Atvira diskusija
Moderatorius Karolis Vyšniauskas
Vieta Kablys + Kultūra
SPALIO 12 D.
15:00

Baltijos dramos
forumas
„Mind the Gap“
Tarptautinė konferencija
Vieta Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Juliaus Juzeliūno erdvinio garso Sfera
Daugiau informacijos www.sirenos.lt
Rugsėjo 24-25 D.

festivalio programa

Lietuvos vitrina

FESTIVALIO KOMANDA / FESTIVAL TEAM

RENGINIŲ VIETOS /
VENUES

BILIETAI / TICKETS

MENO VADOVĖ / ARTISTIC DIRECTOR
Kristina Savickienė

KATALOGO SUDARYTOJA / CATALOGUE EDITOR
Rimgailė Renevytė

„KABLYS + KULTŪRA“ / “KALBYS + CULTURE“
Kauno 6

Bilietai į užsienio programos spektaklius:
www.tiketa.lt

DIREKTORIUS / MANAGING DIRECTOR
Martynas Budraitis

DAILININKĖS / CATALOGUE DESIGNERS
Eglė Marija Ažubalytė
Agnietė Preidytė

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA, BALKONO
TEATRAS / LITHUANIAN ACADEMY OF MUSIC AND
THEATRE, BALCONY THEATRE
Gedimino 42

MENO TARYBA / ARTISTIC COUNCIL
Oskaras Koršunovas < Garbės narys / Member of Honor >
Ana Ablamonova
Elona Bajorinienė
Rita Naujokaitytė
Dovilė Zavedskaitė
Audra Žukaitytė
Užsienio programa / INTERNATIONAL SHOWCASE
Viktorija Ivanova, Kristina Savickienė
LIETUVIŠKOS PROGRAMOS KURATORĖ / LITHUANIAN
SHOWCASE CURATOR
Agnė Pulokaitė
KLUBO PROGRAMOS KURATORĖ / Club programme
CURATOR
Agnė Matulevičiūtė

ILIUSTRACIJOS AUTORĖ / AUTHOR OF THE ILLUSTRATION
Staselė Jakunskaitė
REDAKTORė / COPY EDITOR
Liuda Skripkienė
VERTĖJAI / TRANSLATORS
Uršulė Bartoševičiūtė
Kirilas Glušajevas
Marija Kobylskaja
Eimantė Liubertaitė
Agnė Mackevičiūtė
Agnė Pulokaitė
Kristina Savickienė
Kipras Šumskas
Laimonas Vaičius

LUKIŠKIŲ KALĖJIMAS / Lukiškės Prison
Lukiškių 6
„MENŲ SPAUSTUVĖ“ / “ARTS PRINTING HOUSE”
Šiltadaržio 6
ŠOKIO TEATRAS / DANCE THEATRE
T. Kosciuškos 11
OKT STUDIJA / OKT STUDIO
Ašmenos 8
TEATRAS „MENO FORTAS“ / “MENO FORTAS” THEATRE
Bernardinų 8
TEATRAS „ATVIRAS RATAS“ / THEATRE “OPEN CIRCLE“
Ašmenos 8

TECHNIKOS VADOVAS / TECHNICAL DIRECTOR
Gediminas Ušackas

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS / LITHUANIAN STATE
YOUTH THEATRE
Arklių 5

PROJEKTŲ VADOVĖ IR PARDAVIMŲ KOORDINATORĖ /
PROJECT AND SALES COORDINATOR
Vytautė Brazdylytė

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“ / VILNIUS THEATRE “LĖLĖ”
Arklių 5

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
Rita Naujokaitytė
Rytis Masilionis
LOGISTIKOS KOORDINATORĖ / LOGISTICS
COORDINATOR
Giedrė Putramentaitė
FINANSININKĖ / FINANCE MANAGER
Vitalija Varkulevičienė
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Bilietus į lietuviškos programos spektaklius
teatrai platina per savo bilietų platinimo
sistemas. Informaciją sekite www.sirenos.lt

Tickets to guest performances – www.tiketa.lt.
For tickets to Lithuanian Showcase check
information under each performance on www.
sirenos.lt

Festivalio Rengėjas / Organizer

Informaciniai partneriai / Media partners

Rėmėjai / Sponsors

Partneriai / Partners
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Foreword

False. True. Connection

Kristina Savickienė

False
As I became artistic director of “Sirenos” last year, my
routine life got packed into a suitcase and sent to numerous trips around the world. On one of them I had a luck
of meeting a theatre director from India, Shankar. He told
me about a community in South India he has spent his
last ten years with. This community does not belong to
the state system (in terms of education, healthcare, political structures, etc.) and people who live there are not part
of any cast. They don’t use money, don’t measure time
and live basically the same way their ancestors had lived
thousands of years ago. Their worldview differs from ours
in yet another very important aspect: gender for them is
not a binary category. This community has four genders:
man-man, man-woman, woman-man, woman-woman.
My curiosity in this special community sparked long
conversations with Shankar, which in turn led to my
rethinking the theme of this year’s “Sirenos” edition.
The missing connection. Our brains are so much shaped
by the binary world model, which gives us access to the
concepts of man-woman, black-white, young-old. Framed
by this way of thinking, we block ourselves from seeing
the immense range of colours that exists between the two
poles we have invented. We get isolated in this concept of
finite binary world and we tend to forget that our universe
is infinite, that time is only a system we have created to
measure change, and that matter is mostly empty space.

Foreword

True
We have come up with the binary world because it makes
our lives somewhat easier by giving us the tools to sort
everything around us into neat compartments. We have
come up with kingdom, genus and species in order to
tell the difference between protozoa and algae, cats and
foxes. And perhaps it is more acceptable for us to fall
into sorting traps than to lose the tools of measuring and
categorising the world.
The history of humanity is a history of mistakes and
corrections. What we hold true one day, suddenly turns
to be wrong the next day, and vice versa. This is why it’s

next to impossible to say these days what is the best way
to educate kids, to eat healthy (and ethically), what kind
of public spaces we need in our cities, and which historic
monuments must go. Because one man’s truth is another
man’s wrong. Or, as we hear a lot these days: both sides
have their truth. But the fact is that usually there are more
than two sides to any situation.
And here, in this territory between true and false and
multiple truths, we find ourselves in a minefield: because
our system is based on choice of a single item at a time
– a candidate for president, a degree in one field, a job, a
country of residence, a citizenship, a spouse, a wifi network, a side of the barricade to be on. However, we find
it more and more difficult to believe that the truly right
side actually exists, and that there are role models without
flaws, systems without errors, realities without fiction.
I know that this year’s “Sirenos” festival is more into
questions than answers. But I also believe that the
programme allows us to see the world from a different
perspective, perhaps through the eyes of another person,
nation or generation. The festival is changing and moving
forward but I feel especially grateful to the festival team
for trust and devotion as well as for being there 24/7 and
solving the most complicated issues.
This year’s programme has been drawn by the team of
three: Viktorija Ivanova has composed the international
programme, which I slightly modified and implemented.
My colleague Agnė Pulokaitė put together a vivid and
diverse Lithuanian showcase, which includes masters
and young voices. I have no doubt that working on the
festival’s programme for the first time, we have made mistakes, we have said too much or not enough, we have left
some things unvoiced and unreachable. And yet all “first
times” stay with us as most memorable experiences.

6

Connection
Viktorija Ivanova, 2015 12 03
With no poetry: if anyone tries calling me – I’ll do my best to
miss it
Because it costs a lot.
Yet if you write – I will read it with pleasure
Because it means a lot.And if you give me your address – I will
write myselfFor such a pleasure it is: to not only receive letters
but also to write them.
Especially if it is one’s main activity of the day.
Writing letters. And not knowing whether you will send them.
And if you do – you don’t yet know where to.
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Foreword

From the origins of human history, knowledge has been
transfered from generation to generation. Sometimes
consciously and voluntarily, sometimes – through hidden
mechanisms, tradition, latent education. Civilisation has
been built on massive accumulation of information and
know-how. We are never born into a tabula rasa, our life
and works is a continuation of that of generations’ before
us. Thus the connection of a student and a master – the
words being used in their broadest sense – is an overwhelming social construct that we all conform to. Sometimes this connection is strong and openly communicated,
whereas other times you may call it missing, built on contradiction and negation rather than mutual understanding.
To make Lithuanian Theatre Showcase more open to
young theatre makers and their works was on our minds
from the very first discussions about this year’s edition of
Sirenos. Relation between different generations, students
and teachers, parents and children, or simply present and
past, as well as our (in)ability to maintain connection with
those around us, to teach and to learn became a starting
point to take on this venture to dedicate a substantial part
of the showcase to young theatre. I have been thinking
a lot about this relation between a master and a student.
Far from everyone in the showcase would consider herself
or himself someone’s student or successor, or think of
oneself as a teacher. When you put together so many
artists from different generations, however, you notice
a dialogue between those in quest of the answers to the
same questions. It could be fierce and warring, but also
very open, as if trying to adapt oneself to something that
is universal, time-tested. It would be possible to write a
story about how and why each of the Lithuanian showcase
plays got included in the programme, however due to the
limited time and space, it would probably do to say that
all of them together were meant to reveal the diversity
of Lithuanian performing arts scene. Because of various
logistic, time and technical limitations we had to go into
certain compromises, to leave some works aside, but all
those fourteen that made to the programme tackle the task
perfectly well, raise questions and build up expectations.

Thanks to all the artists for establishing connections.
For the first time in the history of the festival, Sirenos
features Baltic Drama Forum. Its participants from Latvia
and Estonia will have an opportunity to not only see recent
Lithuanian theatre productions, but will meet colleagues
from Lithuania and other countries in various networking
events, and share their academic insights at the international conference “Mind the Gap”. I believe that our region
is interesting to the rest of the world for its different
historical, social and cultural past, and that bringing
together professionals from neighbouring countries could
lead to the birth of new ideas, promising connections and
partnership. I hope that some day this Baltic element will
outgrow the clothes of the forum.
I would like to thank the “godmothers” of Lithuanian
Theatre Showcase – Goda Dapšytė, Aušra Kaminskaitė,
Virginija Rimkaitė and Dovilė Zavedskaitė – for their professional insights and opinions about the works they have
seen. I have a sheer joy working with the most wonderful
team who is the fiercest engine moving me onwards, and
the most powerful aerials maintaining constant connection. I am very grateful to be able to learn from those
people.
We talk a lot about failing connections these days. We try
to use telecommunications to strengthen those fragile due
to long physical distances, we change lost connections
with the new ones. I want to thank Viktorija Ivanova, my
predecessor at Sirenos festival, and a missing connection,
for being a friend and a teacher in their purest and most
admirable form.

LITHUANIAN SHOWCASE

Re-establishing missing connections

Agnė Pulokaitė

DIRECTOR | Augtumas Danielius Harner
CAST | Džiugas Grinys, Jonas Golubovskis, Karolis Norvilas, Aurelijus Pocius
PRODUCER | Lithuanian Academy of Music and Theatre
DURATION 60 min. (one act)
PREMIERE 2019
LANGUAGE Lithuanian with English surtitles
RECOMMENDED AGE 14+
< young voices >

The performance “All That Is Earthly Bespeaks of Death” is a
laureate of the Audience Choice Award at the Stage Art Etude
Competition “Occupying the Balcony 2018”.

@ Modestas Endriuška

During the play, a stroboscopic effect and theatre smoke effect
is used.
The play tells a story about an impoverished writer struggling to
survive absurd and horrifying routine. The main character tries
to hide under the only shield he has – his imagination. That’s
what gets the engine of the play going. Logic and rationality
dissolve into show’s theatricality. Amid cruelty and violence, the
characters are forced to play in order to avoid death, and their
efforts become terrifying yet ridiculous episodes reminding spectators of their own lives.
Authors of the play are students of directing and acting at the
Lithuanian Academy of Music and Theatre (course leader – Os-

karas Koršunovas). Initial inspiration for the play was sparked by
an academic task to work on Daniil Kharms. Kharms’ work “Incidences” gave a lot of creative freedom and ways of reflection.
Having finished with an academic task, however, we didn’t want
to let go of what was already created. In D. Kharms’ “Incidences”
we have found interesting and relatable philosophy that begged
to be interpreted. This is how the production “All That Is Earthly
Bespeaks of Death” was born. A short sketch at the end of the
second year of studies has turned into an hour-long performance,
– say authors of the show.

DATE | 25, September 2:00 PM
VENUE | Lithuanian Academy of Music and Theatre, Balcony Theatre (Gedimino ave. 42, Vilnius)
11

LITHUANIAN SHOWCASE

All That Is Earthly Bespeaks of Death

Based on “Happenings” by Daniil Kharms

SIRENOS’ QUESTIONS

All That Is Earthly Bespeaks of Death

Your course leader Oskaras Koršunovas, while
being a second year student himself, along
with his course mates has staged a play “Here
To Be There” based on the short stories by
Daniil Kharms. “There to be here“ has not only
represented its present time, but also kind of
outran it. What time does your performance
talk about? What topics or states would you
lay emphasis on?

This performance speaks about the present. The mood
and premonitions dominant in the 20th century right
before World War II could also be felt nowadays. It seems
like we’re waiting for something inevitable to happen –
death (to Kharms death is the only real event); and this
waiting is in itself absurd. Kharms remains relevant
because of this main law of his – a paradox constantly
present in his work, nonsense that is somehow more real
than the world outside theatre, because it truly represents
the essence of a human life in the world indifferent to
violence and cruelty, not understanding its own impermanence. A modern human being has grown dull because
of the immense flow of information, and it’s becoming
more and more complicated for him to separate the truth
from the lies; in our society nonsense is gaining almost as
much weight as complex phenomena, everything is merging into one absurd entity and we, as Kharms’ characters,
fall down and stand up, loose our clothes or just disappear, although we don’t or just aren’t able to notice it. In
this context, apathy, indifference to the surroundings, and
cruelty become a logical conclusion of a modern world.
In a way, Kharms’ characters as well as modern men find
themselves in a transient state, when they don’t even
know whether they are alive or dead.
How does Kharms help talking about this? Does
he encourage the diversity of means or on the
contrary – gives a very specific course for this
absurd?

Kharms’ manner of speaking is universal, he crosses the
borders of historical and cultural contexts, and he does
that by revealing the essence of a paradox – the phenome-

non understandable in both 20th century Russia and 21st
century Europe. For many reasons humans are always affected by various phenomena and feel helpless when facing authorities, nature, and laws of the universe. It seems
like in Kharms’ short stories there is always someone else
behind his characters, someone invisible, nameless, and
their story is a fragment of an absurd reality.Kharms is
very theatrical. Certainly, because of his paradoxicality
he sets a certain direction towards absurd, although the
efficiency and precision of his novels also grant immense
creative freedom, acting opportunities. His playfulness
and lightness is sort of a response to reality which author
himself does not find appealing enough to describe it as
it is; it thus allow to create a certain form that completes
the message of the performance.
Oskaras Koršunovas is your teacher, you watch
his plays, and you also learn from actors who
are active in the performing arts scene. Shortly you will too step on the stage of Oskaras
Koršunovas Theatre. Is it important for you to
be able to watch acting and directorial works
of your mentors? How does it affect you, the
students?

We are happy to watch acting and directorial works of
our mentors. Our lecturers are one of the most famous
theatre artists in Lithuania and their productions are
sort of confirmation of their competence. Although our
relationship with them is mainly based on the fact that
they are our teachers, mentors, tutors. At the moment
what we value most is not their productions, but their
work with us, their complete trust in us – their students:
they allow us to make mistakes, encourage us to discover
and experience everything on our own. We have plenty
of creative freedom andwe’re not forced to some sort of
aesthetics, ideas we offer are being accepted and worked
on, perfected. Surely our mentors’ works are important,
but now we are focusing on our own achievements and
communication at the academy.
Creative team
12

I haven‘t plugged my ears.
Everyone else has but not me.
That‘s why I was the only one
who‘s heard everything. I haven‘t
covered my eyes with a cloth
either, like everyone else. That‘s
why I‘ve seen everything. Yes, I
was the only one to see and hear
everything. But, unfortunately,
I can‘t understand anything, so
what‘s the point if I‘m the only
one who has seen and heard
everything?

LITHUANIAN SHOWCASE

1+1=1

Based on Anton Chekhov’s drama “Ivanov”

DIRECTOR | Ieva Kaniušaitė
SCENOGRAPHER | Marius Nekrošius
COSTUME DESIGNER | Nadežda Gultiajeva
COMPOSER | Andrius Šiurys
LIGHTING DESIGNER | Audrius Jankauskas
VIDEO ARTISTS | Kornelijus Jaroševičius, Nidas Kaniušas
CAST | Matas Pranskevičius, Ieva Kaniušaitė
PRODUCER | Theatre “Meno Fortas”
COPRODUCER | Lithuanian Academy of Music and Theatre
DURATION 60 min. (one act)
PREMIERE 2019
LANGUAGE no words
RECOMMENDED AGE 14+
< young voices >

@ Guoda Traškevičiūtė

“1+1=1” is a completely authentic, very individual gaze of a young
artist to Anton Chekhov‘s drama “Ivanov”. By bringing together
a creative and ambitious team of artists from different fields, Ieva
Kaniušaitė managed to not only subjugate tracks of music and
sounds, projections of images for the overall emotional process of
the performance, but also to participate in it as an actress.
Young director speaks about Ivanov, a man lost between two loving women and his own self-remorse, and does it in a sincere and
open manner, without trying to deceive the audience – as much

as her life experience allows this and it is charming.
As an actress I. Kaniušaitė is looking for the connections – existing or imaginavite – between Sara and Sasha who sacrifice their
lives for the love for Ivanov. However, reality always defeats our
dreams, it’s unavoidable. Is it possible to find a compromise and
the relation between our dreams and what they finally turn into?
This stage directing debut is aesthetically solid and clean, using
minimal means, i.e. text, motion, vocal, music, image, minimal
scenography, to their maximum.

DATE | 25, September 4:00 PM
VENUE | Theatre “Meno fortas“ (Bernardinų str. 8, Vilnius)
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SIRENOS’ QUESTIONS

I don’t want to list things that most likely would be made
up and thought of while interpreting, that probably weren’t even there. In my opinion what’s left is the idea of the
play and, of course, the Ivanov character himself.
You act in the productions by E. Nekrošius who taught
you directing for four years – what experience have you
gained? How or what directing and pedagogical Nekrošius’ notes have you adapted in your work?
First of all, the experience I’ve gained is very diverse. It’s
humaneness, simplicity and honesty. And regarding notes
– I cannot name one particular note or comment, there
were lots of them and all of them were very on-point, not
only related to the learning process but rather universal.
At the right moment they emerge from my memory, assist
and accompany me.

1+1=1

Nekrošius’ works of the past decade are considered to be stuck in the past, outdated, oldschool and he himself is being identified with
his earlier productions. Do you agree with an
opinion that Nekrošius is a figure of the past?
Do you think that the relationship between his
productions and the audience was indeed fractured? Do you, as a young artist, find Nekrošius
creative ideas and decisions relatable? How
has his theatre affected you?

Eimuntas Nekrošius’ theatre has affected me directly and
personally. His visionary, precise, but most of all sensitive
and sensuous insights were always relatable to me as an
artist and as a conscious and thoughtful person.
To be fair, I think that it’s wrong to describe Nekrošius as
a figure of the past and his relationship with the audience
as fractured. In my opinion, each artist has his own topics
that he studies and talks about and thank God if he has
his own means of expression. And when one does not
chase trending tendencies, but just follows his path, it’s as
if he’s being pushed to the curb with no one even trying
to ask, to hear, to see and to feel what he’s trying to say.

Moreover, the audience itself is being devalued, as if it
was an amorphous brainless mass and not independent
individuals capable of understanding, accepting and feeling. A special connection can be established with some of
them, with others it can not. Every day each creator, not
necessarily the one of a younger generation, is in danger
of loosing the bond or not creating a connection, that’s
why it cannot be said about one particular person. It’s
relevant to all of us.
But when an artist is identified with only his particular
works… it’s just plain odd, because it’s the same as to
accept a person with only his arms, but not with his legs,
as if this part of his body is less similar to him. Maybe one
should try to see the big picture and to understand that it
most likely changes and that’s normal.

IEVA KANIUŠAITĖ
In 2019, Ieva Kaniušaitė graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre as a theater director
(course led by dir. Eimuntas Nekrošius). Still as a student,
she created memorable roles in E. Nekrošius' shows
“Zinc“ and “Inferno-Paradiso“. “1+1=1” is her graduation
work which was very positively evaluated by the examiation board.
THEATRE MENO FORTAS
Theatre “Meno fortas” was established on January 28,
1998, on the initiative of Eimuntas Nekrošius, Nadežda
Gultiajeva and the Ministry of Culture of the Republic of
Lithuania. The main activity of “Meno fortas” was staging
plays by Eimuntas Nekrošius and presenting them to the
audience in Lithuania and abroad. After the decease of
Eimuntas Nekrošius, theatre „Meno fortas“ continues to
tour with Nekrošius’ productions, as well as incorporates
Nekrošius’ students works in its repertoire.
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@ Guoda Taraškevičiūtė

What in your production is left from Chekhov’s
“Ivanov”?

Based on Oscar Wild

DIRECTOR AND DESIGNER | Gintarė Radvilavičiūtė
SCENOGRAPHER | Renata Valčik
CHOREOGRAPHER | Sigita Mikalauskaitė
COMPOSER | Rita Mačiliūnaitė
DRAMATURGY CONSULTANT | Gabrielė Labanauskaitė
CAST | Sigita Mikalauskaitė, Šarūnas Gedvilas, Erika Gaidauskaitė, Deivis Sarapinas
PRODUCER | Vilnius Theatre “Lėlė”
DURATION 60 min. (one act)
PREMIERE 2018
LANGUAGE no words
RECOMMENDED AGE 14+

@ LauraVansevičienė

The performance is partly funded by the Lithuanian Ministry of
Culture.
Oscar Wilde, an Irish writer, was famous for his charm and
extravagance, both in his works and in the aesthetic of life. At
the age of 34, he published his book “The Happy Prince and
Other Tales” which made him a famous and well-known author.
It may be said that his only novel “The Picture of Dorian Gray”,
first published in 1890, was written in the form of a fairy tale as
well. However, in the latter piece of work, the content was considerably gloomier... Thus it came of no surprise that a scandal
occurred after the publication: it was demanded to ban the novel
and to condemn the author for the promotion of an immoral way
of life.
The creative group of the performance “The Picture of Dorian
Gray” consists of well-known puppet theatre artists, the results
of joint work of whom were first seen in the performance “The
Sandman” – directed by G. Radvilavičiūtė, along with stage
designer Renata Valčik and composer Rita Mačiliūnaitė, it won
the Golden Stage Cross Award. The new performance somewhat
continues the discussion on the duality of human personality and
self-transformation.

Director Gintarė Radvilavičiūtė:
“When looking at a canvas, a person enters another time. The time
expands. A person recognizes himself in a portrait. Looking at the portrait is like looking into the mirror. The mirror gives a person a unique
opportunity to see himself, his face, his eyes, and allows for a dialogue
with himself. Looking at his appearance, a person sees his inside world.
Looking into the mirror, a person can enter another world. And these
two worlds may merge. When looking into the mirror, we can see what
is not directly visible to our eyes. The depth of the mirror tells us that
we can see much more or very differently from what we see in our
reality. The mirror is our personal portrait of the present.
Today, people are surrounded by numbers of mirrors, i.e. reflective surfaces, starting from real mirrors and windows and finishing with lakes
and pools, snowflakes, pieces of coal, etc. All of them create cracks
in the visible world and the material fabric; they are like windows to
another world. However, excessive concentration on oneself and on
physical appearance is the path to vanity, selfishness, profanity, excellence, and egocentrism. The beauty and success mean nothing without
love, close people, and being together with them. Life gives no joy if one
is constantly looking at himself.
Until now, some tribes still believe that a mirror can steal the
soul.”

DATE | 25, September 6:30 PM
VENUE | Vilnius Theatre “Lėlė” (Arklių str. 5, Vilnius)
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LITHUANIAN SHOWCASE

The Picture of Dorian Gray

SIRENOS’ QUESTIONS

Puppet theatre is an art of bringing puppets and objects
to life. A person is an inspirator, a mediator, an invisible
force behind this object. I’m fascinated by this union, the
relationship in it. I enjoy the coming-to-life moment. I’m
always trying to look beyond.
Mirrors, objects, dimensions and surfaces create the content of “The Picture of Dorian Gray”.
When do these multi-meaning symbols help and
when do they interfere with the creation of a
narrative?

They always help if they say more, have density and
depth, expand the boundaries of the production. To me,
anobject sort of unlocks the narrative. And reading it
requires time, just like poetry.

The Picture of Dorian Gray

Object and puppet theatre is slowly turning
into something meant for adults more than it is
for children. What do you expect of your spectators? Do you think of them while creating?

Puppet theatre has always been an adult matter. This is
a unique form of art with a deep-lying roots. Of course
a spectator is highly important to me. There would be
no performance without him or her. I am waiting for the
audience to dig deep down through the surface and not to
be afraid of taking risks.
Who are your inspirators, leading figures and
mentors in the field of object and puppet theatre?

Your whole life you are accompanied by people, personalities that you meet or the ones speaking from the past,
sometimes you come across a piece of art and it helps you
get to know the personality behind it… I’m talking about
everything – literature, theatre, poetry, music, visual art…

In my opinion, there will always be people around you
who lead, inspire, teach or bring you one step down… You
discover yourself once again, find out new details about
those near you… It wouldn’t be easy to name them all of
them… I’m grateful to each and one of them for being
there.
Gintarė Radvilavičiūtė

GINTARĖ RADVILAVIČIŪTĖ
Puppet theatre director and stage designer notable for her
unique artistic character, authentic directorial choices,
inclination to experiment and search for new forms. She
was born in 1981. In 1999-2006 studied theatre directing at Klaipėda University. Since 2004 she is working at
Klaipėda Puppet Theatre as an artistic director, director
and stage designer. She participated at the international
festivals in Russia, Norway, Poland, Estonia, Ireland, Sweden, and other. Her show “The Sandman” was awarded
the Golden Stage Cross prize of the Lithuanian Ministry
of Culture for the best performance of the year in puppet
and object theatre category (2014).
VILNIUS THEATRE LĖLĖ
Situated in the former house of Duke Oginsky in the Old
Town of Vilnius. Vilnius Puppet Theatre, the predecessor
of today’s “Lėlė”, was established in 1958 by a puppeteer,
actor and director Balys Lukošius. Later the famous Lithuanian puppeteer and stage designer Vitalijus Mazuras
joined the theatre and took the position of the leader.
The plays he had staged, “Little Ash Duck”, “White Boy
Nobody”, “The Lamb’s Dream”, “The Earth’s Daughter”
and others resulted in the aesthetic revolution of the
1970-1980’s East European puppet theatre art. Today the
theatre not only aims at continuing this tradition, but
also invites young promising Lithuanian theatre artists to
create puppet and interdisciplinary works.
20

@ LauraVansevičienė

It looks like in your performances you put
life into object or that the objects are being
humanised. How do you perceive an object on
the stage? How does or doesn’t it differ from a
person?

* Dialogue: documentary testimonies of prisoners sentenced for life and the victims’ relatives
DIRECTOR | Kamilė Gudmonaitė
PLAYWRIGHT | Teklė Kavtaradze
COMPOSER | Dominykas Digimas
PRODUCER | Lithuanian State Youth Theatre
DURATION 60 min. (one act)
PREMIERE 2019
LANGUAGE Lithuanian with English surtitles
RECOMMENDED AGE 14+
< young voices >

Director Kamilė Gudmonaitė and playwright Teklė Kavtaradzė’s
autentic documentary project based on the real confessions of
those serving life sentence as well as the relatives of the brutally
murdered victims.
“Our goal is to investigate whether it is possible to have a dialogue
between society and people who are marginalized. Is it possible for us

to have a conversation?” – asks Kamilė Gudmonaitė, one of the
most aspiring young directors. Gudmonaitė teamed up with
playwright Teklė Kavtaradzė to explore the lives of prisoners and
the play is the result of their research. In preparation for their
project both artists spent a year residing at the Youth Theater.
They visited the Lukiškės Prison and met with the prisoners who
have received a life sentence.

DATE | 26, September 3:00 PM
VENUE | Lukiškės Prison (Lukiškių str. 6, Vilnius)
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LITHUANIAN SHOWCASe

I Dreamt, I Dreamt*

Audio performance

In our society it is customary to search for the
culprit without analysing the situation first.
It seems like we want to answer the question
without hearing it first. Have you faced this
prejudgement while listening to convicts?
Have characters of the play ever faced this
blindness of the society?

We are often biased and prone to judging people, categorising them and dividing them into departments, divisions and shelves without even delving into the situation.
This happens each time the society is shook by some
social act – it’s easy to notice how easily people break up
into several groups that viciously defend their own opinion, only a few are truly analysing the situation, trying to
understand all the circumstances or motives of certain
actions. After noticing this I’ve decided to meet and talk
to the eliminated group of society myself, to those who
are obviously pushed out socially and politically from our
lives to the society’s subconsciousness, as if crimes and
evil would not exist. In fact, everything we want to hide so
bad on the contrary reveals itself. In order to understand
the society we live in, first of all we have to accept the
fact that the crime is a natural part of the society, it exists
all the time, the same as unspoken and hidden evil exist
in every human being. First of all, we have to understand
that each action and story have several sides, and only after acknowledging this fact we can think about what to do
with it. This performance was a study of both victims and
culprits, an attempt to reconcile (un)reconcilable sides.

the form of the performance. I’ve wanted to share a feeling I’ve experienced and lived through while visiting the
prison for a whole year.
You have graduated directing programme led
by Gintaras Varnas. How has he formed your
notion of the theatre? What would you say are
the differences and similarities of your directorial theatre language?

We have always had and acute and open relationship with
Gintaras Varnas. Certainly, as a first theatre mentor he
has deeply influenced my notion of the theatre as well as
my taste. He has taught me ethics, respect for an actor,
cherishing the values and believing in seemingly impossible things. This belief is the most precise description
of my mentor – he has always inspired me to do the impossible and has always been there for me when I’ve had
my biggest doubts regarding the theatre. I feel a strong
bond and great respect for him, although I always secretly
dispute with him in my productions, oppose his ideas and
beliefs regarding what theatre should be like.
Kamilė Gudmonaitė

KAMILĖ GUDMONAITĖ
Theatre director, song-writer and vocalist of a musical
duo “Kamanių šilelis”. In 2016 she graduated from the
Lithuanian Academy of Music and Theatre with a BA in
theatre directing(course leader Gintaras Varnas); later
getting her MA of directing from the same academy. Her
debut performance “A Dream Play“ was awarded with the
grand prix at the festival-competition European Young
Theatre in Spoleto, Italy. The jury of the same festival
has noticed and awarded her other performance “God Is
A DJ“. The play also received a prize for the best directing and an audience award at the Encounter Festival in
Brno, Czech Republic. With her performances “Four“
and “Trans Trans Trance“ she has toured the festivals in
Rome, Milan, Berlin, London, and Dresden.
LITHUANIAN State youth theatre

How has the form of an audio performance occured? Do you think that actors / acting would
harm the performance?
I Dreamt, I Dreamt*

LITHUANIAN SHOWCASe

SIRENOS’ QUESTIONS

Founded in Vilnius in 1965 and moved to its present building
in 1982. The theatre became world famous thanks to Eimuntas
Nekrošius’ early productions directed under the leadership of
his first teacher director Dalia Tamulevičiūtė. In 2016, a renewed
artistic programme of the Lithuanian State Youth Theatre was
launched. Among its collaborators are such prominent Lithuanian and foreign directors as Eimuntas Nekrošius, Gintaras Varnas,
Kirsten Dehlholm, Arpad Schilling, Yana Ross, Kristian Smeds,
Eric Lacascade, and Krystian Lupa as well as promising young
Lithuanian artists.

During my talks with the convicts I almost immediately
understood that any actor or any situation depiction via
traditional theatrical forms will not capture everything
I’ve experienced at the prison. The convicts have to speak
for themselves, because the society has already silenced
them. The feeling of being stuck, as well as the lack of
ending and exit were the key associations that has created
24
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DIRECTOR, PLAYWRIGHT | Paulius Markevičius
SCIENTIFIC CONSULTANT | dr. Vytenis Pranculis
COMPOSERS | Arturas Bumšteinas, Antanas Dombrovskij
SET DESIGN, VIDEO ARTIST | Barbora Šulniūtė
COSTUME DESIGNER | Sandra Vasilevskaitė
LIGHTING DESIGNER | Audrius Jankauskas
CAST | Simonas Dovidauskas, Greta Grinevičiūtė, Paulius Markevičius, Gediminas Rimeika, Vygandas Vadeiša
PRODUCER | MMLAB (Art and Science Laboratory)
DURATION 60 min. (one act)
PREMIERE 2016
LANGUAGE Lithuanian with English surtitles
RECOMMENDED AGE 14+
< young voices >

@ LauraVansevičienė

The play puts historical events and characters in a quantum space. Intertwining analyses of time, drama, light and sound as well
as stories of the characters relocate the spectators to a surreal
space where customary laws become utopian wheareas quantum
theories turn into a daily routine.

The performance is a research. The actors are quanta. The
audience observes and merely by its presence can change the
direction, speed, choices, actions, or habits of the one who is
being observed.

DATE | 26, September 5:30 PM
VENUE | Theatre “Meno fortas” (Bernardinų str. 8, Vilnius)
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The Things

Performance inspired by quantum physics

How did science find its way into your art and
physics – into theatre?

The thing is that no one wasn’t going anywhere. These
things were always close to each other, close to me.
They were just not close enough and weren’t specified
until I was invited to collaborate with Art and Science
Laboratory (MMLAB). The laws of physics accompany us
everywhere and if understood they can help us explain
lots of events taking place in our lives. We are used to react based on the emotions these events cause – this is how
human dramas are born, hence the plays about people in
the swirl of love, hate, cruelty, loss. We’ve decided to leave
the outskirts of emotional storm behind and dive into
the very epicentre of causativity in which we, the artists,
have discovered the laws of creation, growth and disappearance of the Universe that we are directly dependent
on. So, in our theatrical path we have used physics as a
cornerstone to better understand and explore the World
we live in. I think we all should pay attention to what is
going on around us and what effect our actions have on
ourselves, on those around us and on the planet we live
on. Good things and discoveries need to be shared, that’s
how “The Things” were born.

quotes and sounds of the Universe, as well as create a
unique atmosphere by jumping through time; lights and
projections complete the above-mentioned factors with
fractal space paintings and temperature colour range. All
this creates an associative, constantly moving and fluctuant trip of consciousness we want to invite the spectator
on. And what will be his relentless, forward-pushing
and self-developing motive – growth, perfection, bloom.
Curiosity? I invite you to discover your own personal and
general laws of thermodynamics.
You act in the productions by Eimuntas Nekrošius, you’ve been a student of his acting course
– what experience have you gained? What directing and pedagogical Nekrošius’ notes have you
adapted in your work? What was the mentor
and apprentice relationship like?

It was a balance of human and professional respect. I
did not take part in directorial studies, although the
experience gained during acting studies and performance
production was a whole complex of profession-related
knowledge – acting, directing, theatre. Although more
important was the school of life and humaneness, responsibility and respect.

Performance “The Things” does not have a
certain dramaturgical basis, although it seems
that nonetheless its present basis is quite specific – endless movement, motion into nowhere.
What states, moods or premonitions did you
want to project with this performance?

The Things

LITHUANIAN SHOWCASe

SIRENOS’ QUESTIONS

Paulius Markevičius

PAULIUS MARKEVIČIUS
In 2014 Paulius Markevičius graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre (a course led by
director Eimuntas Nekrošius). Has played in the shows by
E. Nekrošius, Oskaras Koršunovas, Gintaras Varnas, and
other famous Lithuanian directors. As a director himself,
he is in constant quest for his own stage language, his
shows are characteristic of musicality, performative and
athmospheric elements.
In 2017 for his show “Alber, WRU?” he was nominated
for a Golden Stage Cross in the young artist category. In
2018 he was awarded Young Artist’s Prize by the Lithuanian Ministry of Culture. In 2019 he received the Best
Actor award at the Vilnius International Film Festival
“Kino Pavasaris” for his role in the feature film “Summer
Survivors”.
MMLAB
“Meno ir mokslo laboratorija” (MMLAB, Art and Science Laboratory) is a collective that unites young artists
and scientists who carry out joint educational, art and
research projects. Currently, their repertoire has four productions. It is a theatrical creative space where artists not
only delve into scientific topics but also experiment, and
search for new artistic forms and themes. Each MMLAB
project involves an increasingly larger number of artists;
the Lab is also one of the fastest growing young artist
organisations that have gained recognition among critics
and audiences.

Performance “The Things” stands out due to the presentation of its main idea – fragmentary and collage-like
course of the play consists of a few factors that could not
exist without each other. On of these factors is actors impersonating different characters, during the performance
they become historical figures, atoms, energy, themselves;
another important thing is music and sounds that, as if
being one of the characters, lead the spectator into an
extraordinary experience, pour out words, encyclopaedia
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AUTHOR, DIRECTOR AND CHOREOGRAPHER | Jo Strømgren
SET DESIGNER | Goda Palekaitė
LIGHTING DESIGNER | Vilius Vilutis
DIRECTOR'S ASSISTANTS | Dominyka Skarbaliūtė, Giedrė Kriaučionytė
DESIGNER’S ASSISTANT | Sima Jundulaitė
CAST | Diana Anevičiūtė, Žygimantė Elena Jakštaitė, Augustė Pociūtė, Rytis Saladžius,
Rasa Samuolytė, Mantas Stabačinskas, Ugnė Šiaučiūnaitė, Rimantė Valiukaitė
PRODUCER | Lithuanian National Drama Theatre
COPRODUCER | Jo Strømgren Kompani
PARTNERS | Anykščiai Cultural Centre, Norwegian Embassy
The show is partly financed by Lithuanian Ministry of Culture
DURATION 75 min. (one act)
PREMIERE 2018
LANGUAGE nonsense language
RECOMMENDED AGE 14+

/ 2018 National Theatre Award. Best Choreographer – Jo
Strømgren
/ 2018 National Theatre Award. Best Actor in Supporting Role –
Rytis Saladžius
/ 2018 National Theatre Award. Best Set Designer – Goda
Palekaitė
/ 2018 National Theatre Award. Best Light Designer – Vilius
Vilutis

@Dmitrij Matveje

When working on a dance performance, Jo Strømgren doesn’t
ignore theatrical matter: scenography, nonsensical speech and
narrative are important elements of “The Door”. A fragmented
story gives the audience an opportunity to wander in a witty
world of illusions and allusions. In a comic way, the performance
asks us, where is it better to be – on this side of the door or
behind it? But the grass is always greener on the other side, isn’t
it?
Director Jo Strømgren:
“There’s always something better on the other side, and this belief keeps
us moving. Somewhere in Europe, a landmass divided by borders of
nations, languages, religions and geographical barriers, the phenomenon of migration has always existed. It is a way to survive and a way

to rebel, a possibility to restart a life but also – to burn the bridges and
leave everything behind. Using movement and dance, we travel through
different historic periods and regions, just in order to see the patterns
that have always existed, the reasons for migration and how it evolves,
from nation to nation.
As humans we are always confined to given spaces. To our house, to
our school, to our workplace, to our country, to the type of restaurants
we can afford, to the one we love or pretend to love. It is wonderful to
belong somewhere, especially if your neighbour can’t afford a restaurant at all. Such things make us smile. But when the other neighbour
one day comes home with a canoe on the car roof, we immediately feel
miserable. And when we detect that particular smile, we definitively
want a canoe. Even if we hate nature.
“The Door” aims to portray the most disappointing and destructive
human features through a naivistic and associative look on a group of
people separated by a wall. As everything always seems more interesting on the other side, a narrow door becomes the important threshold
of change. But as one is never satisfied with what one has, the search
for something better becomes an endless quest. Are we free-spirited individuals, maybe even charming and creative, or are we merely chained
to our behaviour like Pavlov’s dogs?”

DATE | 26, September 7:00 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Black Hall (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
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The Door

Is it only the irony that helps us survive today?
When? When does the irony become cynicalt?

Irony is a difficult thing. At the same time as I think we
need distance to things, especially now as people are more
pessimistic about society and the world in general, I also
fear that irony can lead to passivity. Irony is also quite
dependent on opinions and references within a culture
or social segment and one should not expect people to
laugh and nod their heads in regions far away from your
own. I personally need to be careful with irony since I
come from Norway as our preferences do not necessarily
reflect the world in general. But as long as I can calculate
on my work being associative and open for interpretation,
I think I can avoid much miscommunication. “The Door”
is, respectively, such a piece of work where I try not to be
ironic. The themes suggested throughout the show are
rather serious and the realities they can relate to are not
specifically Norwegian. During the rehearsal process, I
was decisive on keeping Europe as a reference frame. Not
being totally abstract, and not too specific either. But we
live on a fascinating continent and sometimes we seem
to forget our common history and the challenges this has
led to today. But distance is required in confusing times,
otherwise we get emotional and irrational and start making things worse. I hope that “The Door” can, on a microscopic scale, contribute to a bit of distance to human
misery and an increasingly decadent society. I always end
up, in my work as in daily life, to detest groups of people
but fall in love with the individuals.

The Door

On the one hand, in “The Door” you feel the
present time very intensively, it is the time, when
everyone is waiting for something to happen,
even though it never comes. How did you composed the dramaturgy? Or was it made rather
spontaneously?

The dramaturgy of “The Door” is quite complex. On one
hand, it is a theatre piece with a story to be told, on the
other, a choreography with a logic through rhythm and

composition. I have tried to reflect the way we think
when the brain works on its own. When we sit on a bus
and look through the window, the chains of thought
are connected but not necessarily in an analytical way.
I wanted to create new connections between situations
and actions, which seem natural when they happen but
irrational if written down in a script. One could say that
this is a way to expand the theatre tradition, to incorporate a more intuitive way of telling a story. Both Norway
and Lithuania have such respect for the written word and
I sometimes think it can block the creative process. For
me, every scene in “The Door” makes sense. Just as the
90 minute chain of thought I can have on a bus ride. I like
reading books, but they take me just as far as the writer
lets us. Imagining things with my own brain always takes
me much further.
Jo Strømgren
LITHUANIAN NATIONAL DRAMA THEATRE
PWith a tradition spanning nearly 80 years, the Lithuanian
National Drama Theatre has been the home of the most
prominent local performing arts work as well as artistic
discussion about contemporary world. Over the decades the
theatre itself has been, with its iconic sculpture of the “Three
Muses” crowning the main entrance, a symbol of the national
cultural legacy. Since 2010 LNDT has held its focus on the future
of theatre in its openness to new artistic forms, disciplines,
and fields. Local as well as guest artists from around the world
have been invited to create here, to share their perspectives
with audiences, and to engage them in an intense, if sometimes
provoking dialogue with the contemporary world. The theatre
sees as crucial its role as an agora, a place for gathering and
discussing the here and now by delving into burning issues of
modernity, an individual, and society. The theatre has recently
produced works by Krystian Lupa, Árpád Schilling, Łukasz
Twarkowski, Saara Turunen, Anna Smolar, and Jo Strømgren.
Its recent touring directions include festivals such as Festival
d’Avignon and Festival d’Automne à Paris (France), Wuzhen
Theatre Festival (China), Kontakt Festival (Poland), Festival
Otoño Madrid (Spain) etc.
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JO STRØMGREN
Born in Trondheim, Norway, 1970. Fulfilled the cliché of
a Norwegian childhood with wild nature, social democracy values, and violent troll fairytales. Apart from a
traditional background, he also spent several years in
tropical areas due to the occupation of his parents. This
early mix of local identity and globetrotter confusion has
been relevant in his professional work, both in themes,
variation of genres, and perhaps especially in the particular interest in different languages. A stray application
to the National College of Ballet in Oslo was however
accepted. Due to skepticism towards academic methods
and extreme absence, he never managed to graduate neither in classical ballet nor choreography. He nevertheless
initiated a fruitful career as a dancer which later led him
to choreography and theatre direction. Literary ambitions
evolved and were soon to become a steady career also in
playwriting. Although these three art forms are defined
as his main occupations, he has also been developing a
particular style in set design and lighting design. The
multidisciplinary character of his work is however to be
seen as nothing more than a natural interest in the overall
process of storytelling. As an artistic director of Jo Strømgren Kompani, founded 1998, he has developed a significant personal style with a mix of theatre, dance, puppets,
film, and live music – wrapped in a nonsensical language
frame. Jo Strømgren is currently Associated choreographer with the Norwegian National Ballet.
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DIRECTOR | Eglė Kazickaitė
COSTUME DESIGNERS | Erika Jankauskaitė ir Pelkių Tyla
MUSIC | Giovanni Batista Pergolesi
CAST | Greta Gudelytė, Ričardas Bartašius, Kristina Švenčionytė, Valerijus Kazlauskas
PRODUCER | Apeiron Theatre
DURATION 70 min. (one act)
PREMIERE 2018
LANGUAGE no words
RECOMMENDED AGE 14+
< young voices >

@Ruslan Bolgov

The classical play by a grand figure in North European dramaturgical tradition here is presented in the most unexpected,
visually tense and precise form. Staging this work, the director
rejects text and language motivating her choice in the words
of one of the characters of the play – a daughter: “We talk too
much, and it might be that we do so in order to hide the essence,
the truth”. The play makes use of physical language, movement,
bodily shapes and objects. This phrase becomes a cornerstone
of the performance when text is replaced by metaphorical body
language of the actors. The main character of “Stabat Mater”, the
Mother, is turned by her husband into a clone, an icon of Venus
de Milo. In order to limit woman’s freedom for her to serve as a

Mother, her hands are cut off. The tragedy of a Woman and her
family is shown in the background of hundreds of pots which
represent the corrupted archetypal worldview and domestication:
Woman’s goal of life is to be a Mother. To be devoted, self-sacrificing, suffering, silently crying for her children in the darkness
of the night. To give it all for her husband and children. First
of all – the heart. Then – the hands. Finally, to be nothing but a
torso. But most importantly, to be a beautiful torso.
Woman’s nature is not to regret anything given to the family.
Woman’s nature is to never feel hunger but to feed the hungry.
She, however, had different nature. She missed those hands that
were taken away from her. So she took them back.

DATE | 27, September 2:00 PM
VENUE | Theatre “Open Circle”, Studio (Ašmenos str. 8, Vilnius)
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Stabat Mater

Based on August Strindberg’s play “The Pelican”

Stabat Mater

During the production of the performance
you’ve laid aside the text but nevertheless
have followed Strindberg’s play “The Pelican”.
What was the initial impulse for “Stabat Mater”
and what course did it take during the creative
process?

I’ve got hooked on this play as soon as I’ve finished
reading it. Although the thing that hooked me was purely
subjective, because, to be fair, from a professional point of
view this play looks poorly written – quite primitive creative means, structure, events and potential consequences
– all this is predictable from the very first words and
everyday life depicted in the play is way too theatrical. Although the spine of the play, a so called matrix, is an eternal antique myth about Clytemnestra, her children and a
murdered husband. A lot of plays were written based on
this myth and not without a reason. What fascinates me
the most in this matrix is the Mother figure in general.
What appeals to me in “The Pelican” is that it raises the
question about a Man and a Woman as an idea. Our sex
determines our place on the line of social stereotypes.
Perhaps to me this topic is quite sensitive because of my
own experience – as a representative of the genus Female
who have also turned thirty, I’ve started contemplating
a motherhood question, but not because I feel maternal
instinct getting stronger in me, but rather because of the
social stereotypes and requirements for women. In Strindberg’s times (or, let’s say, in times of Žemaitė who is closer
to us) I would have had given birth already, although I’m
certain that the birth factor doesn’t make woman a Mother. Maybe I would have been a Pelican type of Mother. So,
to answer the question about the initial impulse – perhaps
it’s a feminist point of view and opposition to stereotypes
that are very strong everywhere – in “The Pelican”, in
popular media, in the minds of most of us.
During the creative process “The Pelican” has transformed into “Stabat Mater“ – this is an ironic name for
the play’s context that’s been created. I think that irony
is the course the production has turned to. I myself call
“Stabat Mater” a tragic irony.

LITHUANIAN SHOWCASe
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In your performance the text is being replaced
by visual symbols, theatrical metaphors. On
one hand, theatre language allows to say
much more than drama, on the other hand it often misguides the spectator. How much attention do you pay to the story? Do you seek consistency and clarity or do you look for other
means to replace oral text in the production?

I think that the performance is quite consistent in terms
of the story. If put into words, the play’s plot is the same
as “The Pelican’s”, although when devoid of words the
story becomes more personal – personal to the one retelling it, i.e. the spectator, because various contexts of the
play broaden the meaning of everything and allow pulling
up the most relevant, personal things.
In this play we have replaced text with action, motion and
symbols – all this has been born during the process, while
discussing family relations – this is the essence of the
essence, something understandable to us all, despite our
language or social statuse.
Apeiron Theatre productions are stuffed with
various contexts, texts, meanings and symbols.
Are these dotted lines meant for a spectator
or for an artist?

APEIRON THEATER

These are not dotted lines. In this context I like thinking
about the performance as of an anagram – when the same
letters can be put together in different words, from “klare
Maengel” (clear defects) or “Karamelengel” (caramel
angel) to Angela Merkel. That’s why in my understanding
the spectator is an artist, who creates his own meaning
from the letters used in our performance.
Eglė Kazickaitė

Apeiron Theater was founded in 2012 in Klaipėda by two
young directors Eglė Kazickaitė and Greta Gudelytė. In
2018 it moved to Vilnius. Apeiron Theater avoids monotony, consistency of time and action; in its performances
many contexts, links to philosophical concepts and poetry
are intertwined, always giving priority to thought. The
audience plays a very important role and is understood as
the co-author of the performance, who is also encouraged
to see, interpret or understand the performance in its own
way.
“Provocative“, ”experimenting“, “boundary-breaking“,
“brutal“, “uncomfortable“, “chaotic“, “irrational“, “amorphous“ – different epithets are used to describe the Apeiron Theater. One might say, that during a rather short
time, Apeiron Theater became one of the most intriguing
and controversial theatres in Lithuania.
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DIRECTOR, SCENOGRAPHER, ADAPTATION AUTHOR | Adomas Juška
DIRECTOR’S ASSISTANT | Lukas Petrauskas
CAST | Andrius Bialobžeskis, Motiejus Ivanauskas, Aleksas Kazanavičius, Arūnas Sakalauskas, Augustė Šimulynaitė
PRODUCER | Valstybinis jaunimo teatras
COPRODUCER | Lietuvos muzikos ir teatro akademija
DURATION 100 min. (one act)
PREMIERE 2019
LANGUAGE Lithuanian with English surtitles
RECOMMENDED AGE 14+
< young voices >

@Laura Vansevičienė

Adomas Juška’s final project at the Lithuanian Academy of Music
and Theatre, “Fictions”, is based on short stories by Jorge Luis
Borges. His short stories guide young director to depict a unique
journey through an author’s life – from the first moments of
creative inspiration to his reflections as an old man. Similar to
a square piece of paper, the small limited stage becomes a place
for the personal and the creative realities to intertwine with one’s
dreams. The main question arises: why do some people choose to
better live inside the ficticious world rather than reality?

Director Adomas Juška:
“It’s not a biographical performance about Borges’ life, although it
inevitably contains details from his life because Borges often included
himself in his short stories as a character. In his short stories the majority of the characters are writers. Associations are important to me and
so is the search for magic realism. The text is sparse. The action of the
play took shape while working with the actors. A completely new story
of the man’s life was created during the rehearsals.”

DATE | 27, September 4:30 PM
VENUE | Lithuanian State Youth Theatre, Hall 99 (Arklių str. 5, Vilnius)
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Fictions

Based on Jorge Luis Borges “The Book of Sand” and “Fictions”

Your performance merges the space of dreams
and imagination with reality and biographical
episodes of Borges’ life. The main component
needed to create this space is theatrical matter. Why is theatrical language the closest of
means to express your imagination?

Fictions

he most important and the most charming feature of
theatrical language to me is its conventionalism. And
when working with such abstract material as Borges’
texts about dreams and fables conventionalism lets you
destroy the borderline between reality and a dream. In
other words the action onstage can take place in both
reality and a dream. At the very beginning of rehearsals
we have been discussing the play as a journey through
dreams, even though we have not yet imagined how it will
look like. It allows to jump over the pits in psychological
acting as well as the pits in performance acting that
actors often fall into. When we say it’s all just a dream – it
gives actors a certain lightness. To perceive oneself as a
character in somebody else’s dream. On the other hand,
it is difficult, because one can get lost – what’s the point
of all this, where does it lead. In these cases we discussed
who is this person who dreams this, why does he dream
it. What does he fear the most, what is he missing? To a
book lover to see how his books get torn apart is a nightmare. Or maybe as a child he once saw a beautiful girl
through the window, dreamt of loving her, of being loved,
and right before his death he remembered this encounter
and realised that during his whole life no woman has truly
loved him. These are very simple examples. The foundation of all the dreams that our productions consist of is
Borges’ texts.
You act in the productions by Eimuntas Nekrošius who has been teaching you directing for
four years – what experience have you gained?
What directing and pedagogical comments
have you noted?

It was a very practical work. During the lectures on profession we have been working with pieces of scenic action

– shorter or longer sketches. It was like this starting
the first semester, there was no special introduction to
theatre, to its possibilities, to ways and means it is being
created and so on. During our first weeks we were already
creating sketches based on a specific material.
Perhaps I adopted some of his moral, day-to-day principles. His attitude towards work, actors, rehearsals. How to
not let yourself bluff or be lazy. He used to ask us – “how
much time did you spend working and thinking yesterday? How much actual work did you do and how much
time did you spend making coffee, listening to music?”
– that’s what you have to ask yourself. In other words you
have to be honest with yourself. Whereas purely professional things I took over via practical work.
Nekrošius’ works of the past decade are considered to be stuck in the past, outdated, oldschool and he himself is being identified with
his earlier productions. Do you agree with an
opinion that Nekrošius is a figure of the past?
Do you think that the relationship between his
productions and the audience was indeed fractured? Do you, as a young artist, find Nekrošius
creative ideas and decisions relatable? How
has his theatre affected you?

Nekrošius created art for people as individuals. My attitude is the same. I think each production can be described
as suited for an audience or suited for a spectator. By
no means I declare that a theatre meant for an audience
is necessarily bad. It’s just not my path and, as I think,
neither was it Nekrošius’ path. That’s why talking about
Nekrošius’ plays’ connection to the audience is like granting these plays goals they didn’t even set for themselves.
Adomas Juška

ADOMAS JUŠKA
Adomas Juška belongs to the youngest generation of Lithuanian directors. He was a student of Eimuntas Nekrošius. While still a student, he directed “Švejk” (2018, State
Youth Theatre), which was a success, and “Fictions” (2019,
State Youth Theatre) was created a year later. Although he
started his directing career just recently, the beginning is
unquestionably solid.

I strongly disagree with a statement that Nekrošius is a
figure of the past. One has to learn to read complicated
books, to listen to classical music, to watch complicated
productions. It’s classic literature we’re talking about.
And all these plays are a personal relationship between an
artist and these works of literature. These productions are
not for modern audience in a sense that it is often being
thought of. After all I think that a person’s relationship
with art, spectator’s relationship with a production is
completely individual, that’s why I think there were lots of
people who discovered a live connection with these plays.
As a creator to me he has always been and still is relatable.
From times of studies, from watching recordings of his
plays, as well as seeing some of them live. I hate the word
audience because it implies masses. And in my opinion

LITHUANIAN State youth theatre
Founded in Vilnius in 1965 and moved to its present
building in 1982. The theatre became world famous
thanks to Eimuntas Nekrošius’ early productions directed
under the leadership of his first teacher director Dalia
Tamulevičiūtė. In 2016, a renewed artistic programme of
the Lithuanian State Youth Theatre was launched. Among
its collaborators are such prominent Lithuanian and foreign directors as Eimuntas Nekrošius, Gintaras Varnas,
Kirsten Dehlholm, Arpad Schilling, Yana Ross, Kristian
Smeds, Eric Lacascade, and Krystian Lupa as well as promising young Lithuanian artists.
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LITHUANIAN State youth theatre
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DIRECTOR | Yana Ross
STAGE ADAPTATION AUTHORS | Mindaugas Nastaravičius, Yana Ross
DIRECTOR'S ASSISTANTS | Saulė Norkutė, Goda Januškevičiūtė, Uršulė Bartoševičiūtė
TRANSLATOR | Teodoras Četrauskas
COSTUME DESIGNERI | Juozas Valenta ir Flore Vauvillé (France)
SCENOGRAPHER | Justyna Elminowska (Poland)
LIGHTING DESIGNER | Vilius Vilutis
VIDEO ARTIST | Algirdas Gradauskas
COMPOSER | Gintaras Sodeika
CAST | Matas Dirginčius, Sergejus Ivanovas, Irmantas Jankaitis, Aleksas Kazanavičius, Janina Matekonytė, Dalia
Morozovaitė, Vidas Petkevičius, Aušra Pukelytė, Simonas Storpirštis, Dovilė Šilkaitytė, Paulina Taujanskaitė
PRODUCER | Lithuanian State Youth Theatre

@Laura Vansevičienė

DURATION 180 min. (two acts)
PREMIERE 2019
LANGUAGE Lithuanian with English surtitles
RECOMMENDED AGE 18+

Austrian playwright Ödön von Horváth wrote his “Tales from
the Vienna Woods” in 1931 in order to depict how the seeds of
Fascism had started to sprout in the consciousness of German
and Austrian people. Already in 1933 Hitler was able to come
into power and later, in 1939, to occupy Austria without any
resistence… Although interpreted in European theaters many
times, the play is virtually unknown in Lithuania.
Director Yana Ross, who’s working at the State Youth Theater for
the first time, and a playwright Mindaugas Nastaravičius offer a
different interpretation of the play: they create an adaptation, but
the main themes of the play – nationalism, cultural traditions,
and hypocrisy – remain at the core of the performance. It’s a tragicomedy. The performance provokes laughter, but at some point
laughter can make one feel very uncomfortable…

Director Yana Ross:
“All his short and tragic life Horváth felt an impending disaster – be it
his tragic death or the Nazis rising to power. Horváth had a premonition that fate would be ruthless to him and that he woud die young. He
died under mysterious circumstances, killed by a broken tree branch
in a storm. It happened in 1938, in Paris, where he had emigrated
from Vienna to avoid persecution by the Nazis. What was it? Divine
providence, fate or the artist’s intuition? It is particularly ironic that
the first Humanist Manifesto (a light and positive approach to human
cooperation, ethical and religious progress) was declared in the same
year that Adolf Hitler came to power and became Chancellor of Nazi
Germany. The premiere of “The Tales from the Vienna Woods” took
place in Berlin two years earlier, in 1931. The play was an inconvenient
artistic prophecy. Europe’s historical paradox – exalting humanism
and at the same time allowing Nazism to prevail – is something we
shouldn’t forget.”

DATE | 27, September 7:00 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Black Hall (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
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Tales from the Vienna Woods

Based on Ödön von Horváth’s play

SIRENOS’ QUESTIONS

It is not the first time when staging a classical
play you don’t shy away from introducing it to
a very casual or everyday atmosphere. You often rely on irony, grotesque and paradox. How
do you understand the relationship between
content and genre in your performances?

Tales from the Vienna Woods

You have started to teach for master students
– how does teaching relate to your professional attitude or artistic views? What kind of
theater understanding do you want to impart
to your students?

As Head of MA Directing programme I find it very important to share with my students an understanding of a
certain cycle in the arts – to know who was here before
us and to create in dialogue with the past and present as
opposed to just individual oblivious, ground zero position.
Nothing is truly original, everything is in relationship to
something else that has been created before you, in synthesis. Respect that. It makes you humble and gives you
strength to find your own voice in this enormous ghost
chorus.
Yana Ross

Yana ross
Yana Ross grew up in Latvia and spent her childhood between Europe, Russia and the USA. After graduation with
an MFA from Yale School of Drama in 2006, Ross collaborated with Nobel laureate, Elfriede Jelinek, directing her
plays “Sleeping Beauty” and “Bambiland”. She continues
to work internationally from Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz to Seoul Performing Arts Festival in South
Korea. Ross is a recipient of a prestigious Fulbright Fellowship. She served as a managing editor at Yale Theatre
magazine on a special volume: Russian Theatre of the 21st
Century, for which she received John Gassner Memorial
prize. Among her awards: Best Director in Torun International Festival “Kontakt” 2016, Best Director (plus 7
nominations) for “Seagull”, Iceland (2016), Best Director
for “Uncle Vanya”, Sweden (2015), Best Director (plus 11
nominations) for “Our Class”, Lithuania (2014).
LITHUANIAN State youth theatre
Founded in Vilnius in 1965 and moved to its present
building in 1982. The theatre became world famous
thanks to Eimuntas Nekrošius’ early productions directed
under the leadership of his first teacher director Dalia Tamulevičiūtė. In 2016, a renewed artistic programme of the
Lithuanian State Youth Theatre was launched. Among its
collaborators are such prominent Lithuanian and foreign
directors as Eimuntas Nekrošius, Gintaras Varnas, Kirsten Dehlholm, Arpad Schilling, Yana Ross, Kristian Smeds,
Eric Lacascade, and Krystian Lupa as well as promising
young Lithuanian artists.
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@Laura Vansevičienė

Everything starts with main themes, what is the atmosphere of our times, what is the Zeitgeist? What dramaturgy signals these themes through it’s structure and
language? Then comes a process of developing ideas and
relationship to the material. Genre is always encoded inside the play, Chekhov would call most of his plays “comedies”, but what are the sub-genres – tragicomedy, farce,
slapstick? It usually takes a while to open those codes
with actors. Only then, the form starts developing: from
the synergy – sometimes sharp distancing and breaking
of the frames through the narrative; and sometimes deep
psychological universe only to be shattered in the last
scene or act.

DIRECTOR | Oskaras Koršunovas
SCENOGRAPHER | Irina Komissarova
COMPOSER | Dominykas Digimas
VIDEO DESIGNERS | Aneta Bublytė ir Vytautas Narbutas
COSTUME DESIGNER | Bartė Liagaitė
LIGHTING DESIGNER | Rimas Petrauskas
CAST | Gailė Butvilaitė, Žygimantė Jakštaitė, Aidas Jurgaitis, Taura Kvietinskaitė, Lukas Malinauskas, Kamilė
Petruškevičiūtė, Artiom Rybakov, Karolis Vilkas
PRODUCER | OKT/Vilnius City Theatre
DURATION 100 min. (one act)
PREMIERE 2019
LANGUAGE Lithuanian with English surtitles
RECOMMENDED AGE 14+

hese were the times when the first TV celebrity-making factories
produced their first stars, movie theaters were screening first
parts of “The Matrix”, “The Lord of The Rings” and “Harry Potter”, and one of Lithuania’s most scandalous politicians Rolandas
Paksas made a brief but very impressive appearance as the President of Lithuania. These were the wild 00s. A look at these times
from the today’s perspective – this is what Oskaras Koršunovas’s
premiere “Liucia Skates” based on the play by Laura Sintija
Černiauskaitė is about.
Cameras, screens and live stream are being used in the production. According to the director, modern theater can survive
without media, although in this production various means of it
are as important as they are in our everyday life.

@Dimitrij Matvejev

Director Oskaras Koršunovas:
“Perhaps because Shakespeare placed his characters of “Romeo and
Juliet” in the medieval Verona or maybe because Homer described the

war that has started because of the beautiful Helen during the times of
ancient Troy, we are used to true love stories taking place somewhere in
the past, during some almost mythical time. That’s what 00s are now.
This period has become our Middle Ages. These were the times of the
first supermarkets and mobile phones, when we’ve started sending each
other short messages, in other words – SMS. And here love has returned
to the times of troubadours. These were the wild times of the dawn of
consumerism. In Lithuania people have finally started having money.
The cult of money was horrible. The consumerist Sodom and Gomorrah have begun. By the way, at this particular time our production
“Shopping and Fucking” criticizing consumerism first saw the light and
was immediately “consumed” as the first production about gays and
junkies. On the one hand, these were very primitive times, on the other
– times filled with hope. Back then everyone believed in the future. I
have noticed that modern youth considers these times a good vintage.”

DATE | 28, September 2:00 PM
VENUE | OKT Studio (Ašmenos str. 8, Vilnius)
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Liucia Skates

Based on the play by Laura Sintija Černiauskaitė

You have stumbled upon “Liucia Skates” by Sintija Černiauskaitė while you were a student.
What appeals to you in this drama?

I’ve found this play during my third year of studies. After
receiving a task to find some material for a new sketch
production I’ve spent a lot of time searching. After a
long search I’ve accidentally come across this work by a
Lithuanian playwright. The first thing that caught my attention is that Lithuanian drama can be so engaging and
contemporary. At that time I myself was living in search
and bitterness, that’s why Liucia’s character and problems
of the relationships, unhappy love and self-search that
were raised in the play appealed to me immediately.
That’s when I only had to gather a team that would also
support this topic and find it contemporary and make a
good production that we ourselves would like.

Liucia Skates

In his production Oskaras Koršunovas directs
the course of the play towards the circumstances of its creation – the dawn of consumerist society. What did you care about in the
faraway year of 2000, when you were in your
early teenage years?

LITHUANIAN SHOWCASE

SIRENOS’ QUESTIONS

OKT repertuare matome ne vieną jūsų kurso
spektaklį, kurį režisavo kurso vadovas Oskaras
Koršunovas. Kaip pasireiškia šis režisieriaus ir
aktoriaus kaip mokytojo ir mokinio santykis
jūsų bendroje kūryboje? Ar lengvai randate
bendrą kalbą, ar Koršunovas spektakliuose
užčiuopia jums svarbius dalykus, skaudžias ir
prasmingas temas?

OSKARAS KORŠUNOVAS THEATRE

Koršunovas has always considered us his co-authors, even
during our studies, he has always emphasised it. And
you do feel it when working with the director, you feel
respect, feel like every participant of the production is
equally important. And the director himself while observing the big picture just beautifully steers our creation in
the right direction. It’s very easy to trust him.
When working with any material you always find relatable
and painful aspects in it. I think that our job is to dive
deep into painful topics, to not be afraid of ourselves and
to share our discoveries. Of course it’s scary. Perhaps even
the scariest part of creating, although altogether it gives
you great strength.

I couldn’t give you a detailed picture of that period,
because I was about 10–12 years old, wandering barefoot
in the yard, playing hide-n-seek or a game of tag with
other kids, I most certainly wasn’t thinking about social
changes that we talk about in the beginning of the performance. Although at the same time I pictured myself as a
grown-up. I remember buying black cherries at the fruit
stand with one of my older friends, sitting on a bench,
watching playing kids, gobbling those cherries like crisps
and discussing everything that was happening around us.
Similar to this play’s character, telling a story about a girl
eating cherries and watching the world out of a telephone
booth.

Actor Gailė Butvilaitė

Actor Taura Kvietinskaitė
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oskaras koršunovas
Graduated from the Lithuanian Music Academy (course
leader Jonas Vaitkus) in 1993 with a Master’s degree
in Theatre Directing. While still a student, the young
director stood out for his unusual theatrical language,
his performances were referred to as “a separate body”,
“a theatre within a theatre”. O. Koršunovas is among
those who formed the contemporary Lithuanian theatre
language, he was the first to invade traditional theatre
with “unpopular” and “incomprehensible” dramaturgy. In
1998 the director, together with a few like-minded artists,
founded an independent theatre called Oskaras Koršunovas Theatre (OKT). Koršunovas received numerous
awards for his performances: he was granted the Europe
Theatre Prize for New Realities in 2006, an honourable
title of the Chevalier of the French order of Literature
and Arts in 2009, the following year – the main prize of
the Annual Meyerhold Assembly. Many of his stage works
were awarded with the main Lithuanian theatre prize, the
Golden Stage Cross. O. Koršunovas stages performances
in other European theatres, he is also a professor at the
Lithuanian Academy of Music and Theatre.
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In 1998, the director, together with a few like-minded
fellows, founded an independent theatre, called Oskaras
Koršunovas Theatre, shortened to just OKT. Koršunovas,
assisted by guest directors, has built a solid repertoire,
which encompasses both contemporary drama and classic
stagings. The director’s credo to stage classics as contemporary plays, recognizing what is relevant to the present
time, and contemporary plays – as the classics, conveying
what is universal and timeless, became paradigmatic in
that creative period. In the director’s opinion, contemporary theatre must reflect the present day and sometimes
even be ahead of the time, predict the future and act as
a warning. “Shopping and Fucking” by Mark Ravenhill,
“A Midsummer Night’s Dream” and “The Most Excellent
and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet” by William
Shakespeare, “Fireface” by Marius von Mayenburg, “Master and Margarita” by Mikhail Bulgakov, “Oedipus the
King” by Sophocles, and other performances, which became cornerstones of the theatre’s repertoire and its foreign tours, were staged adhering to the above-mentioned
principles and credo. The latest productions of Oskaras
Koršunovas are staged in OKT Studio with the youngest
generation of OKT actors. The tours in international
festivals, performances and projects in foreign theatres
encompass the United States, South Korea, Australia,
Argentina, and the territory in between. Each year, the
OKT theatre appears on more than ten different stages in
different parts of the world. Hence, the motto of the OKT
theatre: only being “there” can we stay “here.”.

TEXT AUTHOR AND DIRECTOR | Motiejus Ivanauskas
SET AND COSTUMES DESIGNER | Izabelė Narečionytė
CAST | Andrius Alešiūnas, Mantas Bendžius, Deividas Breivė, Povilas Jatkevičius, Kamilė Lebedytė
PRODUCER | Lithuanian Academy of Music and Theatre
DURATION 60 min. (one act)
PREMIERE 2019
LANGUAGE Lithuanian with English surtitles
RECOMMENDED AGE 14+
< young voices >

“Freezing” is a laureate of the Stage Art Etude Competition “Occupying the Balcony 2018”.

@Modestas Endriuška

“Freezing” is a one-part performance created by actors who have
just graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre (course leaders Algirdas Latėnas and Vidas Bareikis). The
performance is both the dramaturgical and directorial debut of
the actor Motiejus Ivanauskas. The starting point of creating the
performance was the task given by the teacher at the academy,
i.e. to try to write a play. After Motiejus Ivanauskas together with
his course mates Andrius Alešiūnas, Povilas Jatkevičius, Deividas
Breivė, Kamilė Lebedytė, Mantas Bendžius won the Stage Art

Etude Competition “Occupying the Balcony”, they invited to join
a stage designer Izabelė Narečionytė and developed “Freezing” to
a full-featured performance.
The characters of the show are people who are not very clarly
defined, and so are the relationships between them. They meet
and… simply speak. Well, they just speak. Their important
thoughts create an absurd mix, so the performance definitely
has a lot of comic and playful elements. It is not an examination
of any particular problem, but rather an attempt to look at the
problems from a different angle. A great deal of freedom is left to
the viewers’ interpretation.

DATE | 28 September 4:30 PM
VENUE | Lithuanian Academy of Music and Theatre, Balcony Theatre (Gedimino str. 42, Vilnius)
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Freezing

SIRENOS’ QUESTIONS

During the times of your studies you were given
a task – to write a play. What is it about? What
did you think about while writing it?

I’ve started writing this play without even having a clear
vision of what’s going to happen in it, what topic will it
examine. I’ve just started writing the conversation among
three people, mostly relying on my intuition, rather than
on the playwriting rules. The more I have written the
more obvious it has gotten that this conversation is kind
of meaningless, so I tried to emphasise it even more. To
me this play at least partially is about how often people
lay weight on “important” things. Although it’s open for
the audience to discuss and lends itself to various interpretations.

in their students, as well as taught us not to blindly follow
any of the authority figures. Our relationship with our
mentors was always trustworthy and the atmosphere
almost never got intense or unpleasant, that’s why the
creative process of “Freezing” was one of the most interesting and enjoyable things I’ve done during my time at
the academy.
Motiejus Ivanauskas

It’s your debut not only as a playwright, but
also as a director, even though you’ve just
graduated this year with a degree in acting.
Which of these roles is the dearest to you after all? Why?

Freezing

You have graduated an acting course by Algirdas Latėnas and Vidas Bareikis. What was the
bond among mentors and apprentices?

Our course leaders are very different and I sometimes
think that unintentionally, by applying their own specific
work methods and visions of the theatre, they’ve cultivated a necessary desire to find a unique way of expression

MOTIEJUS IVANAUSKAS
Motiejus Ivanauskas studied acting at the Lithuanian
Academy of Music and Theatre (course leaders Algirdas
Latėnas and Vidas Bareikis). In addition to performances
created while studying, he also performs in the show
“Fictions” (director Adomas Juška) produced at the State
Youth Theatre. In 2019, he was selected for the Young
Artists Programme at the Lithuanian National Drama
Theatre, and will present his new work in 2020.
LITHUANIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE
The Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA) is
an internationally recognised higher education institution
which trains artists for a professional career in music,
theatre, dance and film and offers related theoretical studies. Founded in 1933, the Academy currently hosts about
1,000 students in three study cycles – Bachelor’s, Master’s
and Doctoral – in its three faculties, two of which are
based in Vilnius, one in Klaipėda.
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@Modestas Endriuška

I like all three of them. During the production of “Freezing” I had an opportunity to be both the playwright and
the director at the same time. I think this was an extraordinary experience, because I was able to create more or
less my own world, even if it was tiny. I sometimes miss
this while acting, when I’m only responsible for one part
of the play and the big picture sometimes does not look
familiar and does not always align with my own idea of
the theatre. I like acting, although it would be a mistake
not to prove myself in other fields of work when given a
chance.

LITHUANIAN SHOWCASE

The Physicists

Based on the play by Friedrich Dürrenmatt

DIRECTOR AND DESIGNER | Artūras Areima
PLAYWRIGHT | Inga Sanakojevaitė
COMPOSER | π
CHOREOGRAPHER | Marius Pinigis
VIDEO ARTIST | Paulius Jakubėnas
LIGHTING DESIGNER | Eugenijus Sabaliauskas
LIGHTING TECHNICIAN-PROGRAMMER | Julius Kuršis
CAST | Giedrius Arlauskas, Eduardas Genys, Albinas Kėleris, Ligita Kondrotaitė, Karolis Legenis, Laimutė
Mališauskaitė, Lolita Martinonytė, Emilis Pavilionis, Jolita Skukauskaitė, Vita Šiaučiūnaitė, Petras Šimonis, Julius
Tamošiūnas, Rimantas Teresas
t
Performing rights belong to “Diogenes Verlag AG Zurich”.
DURATION 180 min. (two acts)
PREMIERE 2019
LANGUAGE Lithuanian with English surtitles
RECOMMENDED AGE 14+

@Tadas Povilionis

First of all, this is a comedy. This is the funniest comedy in Lithuania.
Although it is impossible to make sure whether it is the funniest comedy
in the whole Lithuania, because nowadays it’s no longer clear, what
is real, what reality is. And when it’s not clear what reality is, there is
also no starting point departing from which we could compare what’s
funny, what’s funnier and what’s the funniest. This comedy is so funny
that tears of tragedy start rolling down from our shut eyes. And for
us it is undoubtedly a triumph. Right now. Not later, when somebody
else declares our triumph, but right this moment. Because we ourselves
know that and state that. If you know what reality is, what’s real and
what’s not, if you know who is human nowadays and who isn’t, you
have already failed by default. Because only here, at this theatre-madhouse the truth can still be told. That’s why theatre is a default triumph

over three-dimensional reality, beliefs, knowledge, shelves and boxes of
values. While we still know how to laugh and are not afraid to, we are
at some somewhat existing. You are welcome to join us, the madmen,
in a sanatorium!
Creative team
For director Artūras Areima it is his third production at Juozas
Miltinis Drama Theatre. Used to working with a younger part of
the ensemble, this time A. Areima creatively mobilized a team
driven by the actors of an older generation. Together they raise
questions about the transformations of moral and human values
in the times of great paradigmatic shifts and inevitable changes
of the concepts of sanity, morale, reality, and humanism.

DATE | 28, September 7:00 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Black Hall (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
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The Physicists

In your productions all literature becomes
provocative. You were even called a theatre
hooligan, a rebel against tradition by theatre
lovers because of your radical productions of
classical plays. How do you choose literature
for a production? How did you stumble upon
“The Physicists”?

But how can theatre not provoke? Imagination, thought
provocations in the theatre are as necessary as the air
we breathe. Otherwise theatre will become a moralising
preacher, delivering old biblical truths from the altar. I
usually choose literature according to the themes I want
to explore at that moment. Obviously I look for deeper
ideas, excluding those that masses live by. I‘m not interested in being understood, to present a production the
way that every spectator understands the meaning, the
essence of it in a matter of minutes by calmly observing
changing images from his comfort zone. I want my
spectator to dive deeper, where he has never been before,
to encounter thought images of his own creation – imagination Chimeras appearing in another world, at least for
a moment.
I do not rebel against tradition, because it does not exist
per se. Tradition is bad taste, dead, foul-smelling water in
the puddle. It is said that Chekhov plays need to be performed Chekhov-like. What does it mean? Tradition has
nothing to do with it. If the world is dynamic and nothing
stands still in it, everything changes and atoms constantly
bounce into each other, why should theatre become ditch
water?
I‘m simply playing and looking for another theatre language (forms) – how to encourage a spectator to become
a conscious player? I don‘t like fooling people. Especially
when not much smarter ones use those a bit more foolish.
It‘s very sad that the world, the society doesn‘t need
conscious people, because they can cause the collapse of a
systemic field and the search for ways to subdue people to
the system will have to start over.
At this moment “The Physicists” is a very trending
material. This play’s concept is that nowadays everyone,

even the smartest player can press the wrong button and
everything will collapse. And what is this button? There
are plenty of them these days, we should ask ourselves
what they are. Maybe this button is me? Maybe I have
already pressed this button? Or maybe I’m afraid that
somebody else will? Maybe this button is guarded by the
watchmen of the system?
You have quite a lot of companions you’ve created and are still creating Artūras Areima Theatre (AAT) with. Do you feel like you’ve become a
mentor? And who are your mentors-encouragers-opinion leaders? To you what’s the closest
and / or the most acceptable form of mentor
and apprentice relationship?

At the moment there are six of us, six fellow-travellers
and AAT troupe members. Of course we also have guest
actors. It’s important to us that we can call the audience
our fellow-travellers as well. We are more than proud of
such companions travelling alongside with us. Surely we
are grateful to our guests who leave a part of themselves
at our performances, we cherish them and love them
dearly. They can always find their aura where they’ve left
it – at AAT.
I don‘t feel like I‘m becoming a mentor. I‘ve never wanted
to be one. Even while teaching I‘ve always tried not to be
a teacher. My goal is to be a fellow-traveller and to offer
help, only if that is what my companion needs. Surely he
has to know what help exactly does he need, that‘s how a
field of consciousness is created. If you don‘t know what
you need and what you personally want, no one can help
you. My mentors are The World and The Worlds. I encounter them every day, I learn from them, trying to take
something to myself from each single day and it doesn‘t
have to necessarily be something useful or meaningful.
I store various nonsense in my head and sometimes it’s
even more interesting. The Worlds are books, movies,
music, people, animals and other creations surrounding
me in my everyday life.
Artūras Areima
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ARTŪRAS AREIMA
Having been labelled as a theatre hooligan or enfant
terrible at the very beginning of his artistic path, Artūras
Areima continues to be one of the most curious Lithuanian theatre artists. His works always provoke discussions
among theatre critics and audiences. A. Areima has
already been awarded with various titles and prizes: in
2013 he received the Lithuanian theatre award, Borisas
Dauguvietis’ Earring, for the quest of new means of scenic
expression, in 2013, 2014 and 2015 he was nominated in
the category of the best director in the most important
Lithuanian theatre awards – the Golden Cross of Stage.
In 2016 in Fringe theatre festival in Edinburgh his show
“Under Ice” was awarded with the prize of Summerhall
Arts Centre. A. Areima’s artistic stance is balancing
between classic, epic theatre and new phenomena of contemporary scenic arts.
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
A state theatre in the town of Panevėžys, Lithuania, approximately 130 km north of the capital Vilnius. It is the
main place for drama in town with a permanent troupe
of actors and large performing spaces. During the Soviet
era the theater was well known in all Soviet Union for
outstanding performances directed by Juozas Miltinis, a
legendary personality who led the theatre for decades and
worked with such impressive actors as Donatas Banionis
(main role in Andrei Tarkovsky’s “Solaris”). Because of its
noticeable impact on town’s life and culture, the theater
continues to maintain a distinct connection with its local
audience. Since autumn 2017 a team of young theatre
professionals have been leading the theatre – their focus
is on developing creative space, providing opportunities
for emerging directors to experiment and look for their
own stage language, allowing the actors to develop their
artistic abilities, and creating new experiences for the
whole theatre team.
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SIRENOS’ QUESTIONS

Based on the accounts of people who’ve experienced anxiety and panic attacks, with additional texts by Seneca and Cicero
VIOLIN | Lora Kmieliauskaitė
COMPOSER | Dominykas Digimas
VIDEO DIRECTOR | Kristijonas Dirsė
PROJECTIONIST | Kornelijus Jaroševičius
PLAYWRIGHT | Rimantas Ribačiauskas
COSTUME DESIGNER | Morta Nakaitė
SENSOR DESIGN | Marius Čivilis
vOCALS CONSULTAN | Rupert Enticknap
MOVEMENT CONSULTANT | Živilė Virkutytė
PRODUCER | Rimantas Ribačiauskas
Sponsored by “Arts Printing House” Young Artists’ Programme “Open Space ‘18”
DURATION 45 min. (one act)
PREMIERE 2018
LANGUAGE English
RECOMMENDED AGE 14+
< young voices >

@Dainius Putinas

Responsibilities, expectations, deadlines, bottlenecks, screens...
We’ve become used to anxiety. We’ve come to expect it as an
inevitable part of contemporary life. However, ancient Greek and
Roman philosophers were aware of it and wrote about it. The
concept later disappeared from medical dictionaries for several
centuries, hiding under different names, but Freud brought it
back into usage in the second half of the nineteenth century.
In this performance, anxiety is not simply a theme: it is the basis
for experiments with music and digital technologies. How do
involuntary body movements (or tics) – which often accompany
panic and anxiety attacks – affect an instrument as well as the
live performance of a musical composition? What happens to the
sound of an instrument when a performer experiences anxiety
on stage and allows the feeling to grow and take over the body?

To allow the audience to observe these experiments, the performance uses a synthesis of live and electronic music, visual art,
and sensors attached to the body of violinist Lora Kmieliauskaitė.
The precise interaction of the various elements in this live performance is measurable in milliseconds.
Underlying this attempt at experimentation are the experiences
of the creators, some of whom have underwent anxiety disorders,
who wish to unveil this state sensorially and energetically, transposing it from the level of subjective experience to a communal
performative act for all. “This Order Goes Wrong” is a meditation on anxiety which demonstrates that what one person suffers
individually is also interhuman and universal. Perhaps even
controllable and conquerable.

DATE | 29, September 1:00 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Pocket Hall (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
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This Order Goes Wrong

A music and media performance

Production’s content becomes inseparable
from its form and here lies its efficiency – the
attack of sounds and visuals creates states
you want to talk about. Although anxiety disorders are not only a state that lots of people
are in, but also a very deep problem. What was
the initial impulse for the production? Or has
this topic found you on its own?

This Order Goes Wrong

We’ve approached anxiety as the main axis of this work
gradually. It has all started when Lora Kmieliauskaitė,
who at that time had a lot of practice in performative
music, has offered us to collaborate and create a production with not only sound as a leading element, but
also body, motion or other form uncharacteristic of the
field of classical music. While figuring out how the body
of a violin player can affect the sound, we’ve reached a
conclusion that the colour of the sound and its quality
while playing a string instrument depends greatly on the
correct (or incorrect) position of the body. I’ve started
thinking about involuntarily movements found in people
experiencing nervous tics and how to apply them while
playing the violin. When developing the course of the
performance, we’ve broadened the field of mind a bit and
started talking about people experiencing social anxiety
and a certain body language giving away their problem.
That’s how we have gradually refined our topic and started working with the content. We’ve spent a lot of time
discussing our experiences or the lack of it in this topic
and it turned out that the majority of our team have more
or less experienced something similar.

through subtle acoustic details in synergy with visual material. Our skills and experience in applying exactly this
kind of methods allow us to understand each other and
prepare for what to expect on various stages of the production and in different situations. So it was in this case,
the whole process of creating “This Order Goes Wrong”
was very organic – every team member has made his or
her contribution at exactly the right time and without it
the whole production would have just stopped.
Dominykas Digimas

LORA KMIELIAUSKAITĖ
Violinist, performer of contemporary music, actress.
Member of ensemble “Twenty Finger Duo”. In her artistic
work, Kmieliauskaitė looks for new contexts wherein to
use violin, experiments with media, performance art and
theatre.
DOMINYKAS DIGIMAS
D. Digimas holds MA degree in Composition from
Lithuanian Academy of Music and Theatre. His pieces
were performed by numerous ensembles and performers
in Lithuania and beyond. Digimas is also a curator and
performer in the contemporary music ensemble “Synaesthesis” and one of the leaders of the electronic music
festival AHEAD.
KRISTIJONAS DIRSĖ
K. Dirsė started classical music studies as a conductor,
but decided to turn into filmmaking and enrolled to
Film and Music degree in Brunel University (UK). After
graduating from Film Directing MA programme in Paris
8 University (France), Dirsė is based in Paris and Brussels,
participating in film and visual arts projects as a director
and photographer.
KORNELIJUS JAROŠEVIČIUS
Video artist and cinema director, making video work for
theatre and musical performances. He cooperated with
several Lithuanian theatre directors, among them Oskaras
Koršunovas, Gintaras Varnas and Artūras Areima.

You are all artists of different fields, although your performance does not have one
director. How have you balanced the production and molded everyone’s individual creative
mean into a common creation?

RIMANTAS RIBAČIAUSKAS
R. Ribačiauskas holds MA in Audio-visual Art from Lithuanian Academy of Music and Theatre and MsC in Digital Media from University of Dublin, Trinity College. He
writes for documentary theatre and digital media projects
encompassing elements of performance. He also works as
a producer at the Lithuanian National Drama Theatre.

I’ve had a chance to cooperate with most of our team
members. Before now our common performances were
based on acoustic and visual expression, in other words
we have unfolded the narrative of the production only
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Every Brilliant Thing

Based on the play by Duncan Macmillan

DIRECTOR | Kirilas Glušajevas
PERFORMED BY | Martynas Nedzinskas
COMPOSER | Dmitrijus Golovanovas
SET AND COSTUME DESIGNER | Antanas Dubra
DIRECTOR’S ASSISTANT | Airina Kazlauskaitė
PRODUCER | “Kitas Kampas” Theatre
DURATION 90 min. (one act)
PREMIERE 2018
LANGUAGE Lithuanian
RECOMMENDED AGE 14+

@Mantas HeadShooter

“Every Brilliant Thing” is the story of a young man who despite
the great challenges in his life has found a way to stay strong.
That is the list of wonderful things worth living for. These things
are not some grand or hard-to-reach. They are simple as ice
cream, the smell of old books, dancing around a bunch of schoolbags in a circle at a school disco, things with stripes and so on.
“Every Brilliant Thing” is a show that will make you laugh yourself to tears, and sometimes make you sad. This is a performance
about you, even if you did not live in Klaipėda in the 1990’s and
do not know what “palivalkė” is. Even if you or your relatives
never had depression. Because it is a performance about the most
important things in life. The show is full of wonderful paradoxes.

The creators of the performance affirm life when talking about
death. By choosing the form of an open game, they penetrate to
the very essence of things.
It is not a typical one-man show, although there is only one actor
on the stage, Martynas Nedzinskas, a master of improvisation,
the winner of the Golden Cross of the Stage, who is assisted by
jazz musician Dmitrij Golovanov. Spectators are also included.
Members of the audience are invited to the stage to play one
episode or the other. “Every Brilliant Thing” is both therapy and
a work of art.

DATE | 29, September 2:00 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Black Hall (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
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Both “Therapies” and “Every Brilliant Thing” are indeed
performances existing between art and theatre as the
instruments for creating a social bond.
It’s possible to combine artistic and social aspects by
concentrating on the creation of a bond between an actor
and a performance, guests, spectators, and co-authors
as well as events taking place in the story offered by the
playwright. For this purpose, I use creative principles of
improvisation theatre which I explore technologically
and laboratorially, continuing my long-term work at the
improvisation theatre “Kitas Kampas”.
The most important thing while constructing a narrative
is a personal freedom of an actor and responsibility while
choosing psychological keynotes and accents. Social
aspect of staging a play reveals itself when actor as an
individual is surrounded by guests-spectators-co-authors
of the production.
It is for an actor to decide how will emotions, feelings
and thoughts be expressed after he gets to know performance’s guests-spectators-co-authors. This is an artistic
side of the production. Will they find meeting point in
history? The way the events are told and staged depends
on all those who are present. And as a director I can’t
tighten anything up, unless that particular evening I myself become part of the action.
The bond between actor-individual and performance’s
guests-spectators-co-authors is what appears between
them that very evening – trust, respect or disrespect, indifference, inside jokes – spontaneous chart of emotions,
thoughts, texts and pictures. Here social resource also

becomes the material for an artistic one.
Production created this way does not give a chance to
tighten things up or to restrict. Otherwise the performance would resemble a job interview where everything
is clear from the start, what and how is being pursued and
that the goal is to reach a goal. To shrink an ego – that is
one of the most important principles of an improvisation,
allowing to link seemingly unlinkable matters.
Our performances / evenings are stories about people
encountering other individuals in a field of given circumstances. When it’s done based on the above-mentioned
principles some people develop others like a film,
although each and everyone of them can develop himself:
anything can happen – acceptance or rejection, voluntary
assimilation or estrangement. Element of chance is important in these plays – it is both success and failure, pain
and peace.
Kirilas Glušajevas

KIRILAS GLUŠAJEVAS
Theatre and film actor, director, artistic director of improvisation group “Kitas kampas”. Graduated from theatre
directing studies at the Lithuanian Academy of Music and
Theatre.
KITAS KAMPAS THEATRE
The only improvisation theatre in Lithuania “Kitas
Kampas” was founded in 2009. It consists of a team of
actors, directors and musicians who create theatre performances, improvisation competitions, and improvisation
shows. The theatre organizes seminars, individual and
group training, participates in social projects and various
events. School of Improvisation and Vilnius Comedy Fest
are among the latest very successful theater projects of
the group.
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@Mantas HeadShooter

Every Brilliant Thing

Last year’s “Sirenos” programme presented
your performance “Therapies” – autobiographical play by Birutė Kapustinskaitė about female
cancer patients. This year – “Every Brilliant
Thing” – the play about a man suffering from
depression. How do you combine artistic and
social layers in these performances? Does social aspect take over the artistic or vice versa?
How do you balance your production? What
part does an actor have in this?

INTERNATIONAL PROGRAMME

CONCEPT AND DIRECTION | „Gob Squad“ (Johanna Freiburg, Sean Patten,
Sharon Smith, Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost, Simon Will)
DRAMATURGY AND PRODUCTION | Christina Runge
LIGHTING DESING AND TECHNICAL MANAGEMENT | Chris Umney
SOUND DESIGN | Sebastian Bark, Jeff McGrory
VIDEO DESIGN | Miles Chalcraft, Noam Gorvat
COSTUME DESIGN | Ingken Benesch
COSTUME ASSISTANT | Claudia Gali
SET REALISATION | Lena Mody
SET REALISATION ASSISTANT | Julia Buntzel
ARTISTIC ASSISTANTS | Mat Hand, Amina Nouns
PRODUCTION ASSISTANT | Ben Mohai
DIRECTING INTERNS | Patty Kim, Amina Nouns
TOURING MANAGER | Mat Hand
LOCAL ASSISTANT | Eglė Švedkauskaitė
LOCAL ACTORS | Eimantas Antulis, Jurgita Maskoliūnaitė, Morta Narkauskaitė,
Ramutis Rimeikis, Vladimir Serov,Vida Vaičiūlytė-Valuckienė
PRODUCER | „Gob Squad“ ir „HAU Hebbel am Ufer Berlin“

@dAVID BALTZER

DURATION 120 min. (one act)
PREMIERE 2018, HAU Hebbel am Ufer Berlin
LANGUAGE English, with Lithuanian translation
RECOMMENDED AGE 12+
“Creation | Pictures for Dorian” is a production by “Gob Squad”
and HAU Hebbel am Ufer Berlin. Developed with support from
Center Theatre Group, Los Angeles, CA. In co-production
with Münchner Kammerspiele, Schauspiel Leipzig, Wiesbaden
Biennale, Schlachthaus Theater Bern. A LIFT, Brighton Festival
and Attenborough Centre for the Creative Arts commission. An
Imagine 2020 (2.0) project, supported by the Creative Europe Programme of the European Union. Supported using public funding
by Arts Council of England.
Funded by the state of Berlin, Chancellery of the Berlin Senate
for Culture and Europe.
“Gob Squad” is regularly funded by the state of Berlin (2015 –
2019), Chancellery of the Berlin Senate for Culture and Europe.
Creation is the realm of gods and artists who create beauty
through sheer will and their own bare hands. But who decides
what is beautiful? And what are the concealed mechanisms of
power that lie within the triangular relationship of artist, object,

and viewer?
At times a conversation, at times an assault on the voyeuristic
nature of our social media society and its obsession with youth
and beauty, this production of “Gob Squad” deals with the understanding of beauty and youth in our lives.
“Gob Squad” Arts Collective have travelled the world for the past
25 years and now find themselves well and truly middle-aged,
with no desire to exit the stage just yet.
In “Creation | Pictures for Dorian”, the actors of “Gob Squad” are
joined onstage by a diverse group of local performers a generation younger and a generation older than themselves. Their aim?
To peep behind the vanity mirror and search for answers to questions about beauty, morality, ageing, and power, and to playfully
ask why they so crave the eye of the beholder.
The project is inspired by Oscar Wilde’s character Dorian Gray,
who meddles in the domain of the gods with the aid of a magical
painting. He suspends the process of ageing and remains young
and beautiful forever, at a terrible cost to his soul.

DATE | 2, 3 October 8:00 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Black Hall (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
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Creation | Pictures for Dorian

GOB SQUAD (United Kingdom, Germany)

SIRENOS’ QUESTIONS
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Your performance was inspired by „The Picture
of Dorian Gray“ written by Oscar Wilde. What
does this image of the forever-young Dorian
mean for us today?

The gaps between our-real-life-selves as opposed The
gaps between our-real-life-selves as opposed to ouronline-selves have been constantly widening. Have we
created ourselves as we create our selfies? Perhaps the
world belongs to us just for a single brief season when
we’re young, healthy, and beautiful?

Dorian chose to remain young because he was seduced
by the power and privilege his beauty gave him. In a time
when those who have it should be checking their privilege, we understand that power is as seductive as it ever
was, few are ready to give it up.

“What does it mean to be visible, invisible, looked at and
regarded as an object of beauty?”

In this performance you address the question
of time and finitude, the beauty and ugliness of
the old age, the image of the self and reality. In
what time do you live yourselves?

Simon Will

“Gob Squad” have all entered middle age, we expected to
know so much more by the time we got here. We are still
making it up as we go along, floating around in a world
full of doubt and unknowing. We do not see ugliness in
the older body, one could even see the opportunity to
experience old age to be an honor, as we all know that is
never a certainty.
Is this performance a kind of resistance or
rather an attempt to accept the stereotypes of
our age?

Creation | Pictures for Dorian

Always resist a stereotype, they are reductive, we need
to be thinking and living expanded lives, not reducing
ourselves to constructs.
There were six local actors chosen to play in
Lithuania. Why do you need to have local people to take part in the performance?

Of course we could have toured with a cast from Berlin,
it would be easier, but the easy option is not always the
best one! We would then have totally missed out on the
opportunity to collaborate with local artists on tour. Each
local guest performer contributes their stories to the
performance. Their stories often resonate with audiences
who often relate to the local references. Working with
new cast members for each city also helps us keep on our
toes and stay fresh. It means the piece remains in flux and
is never finished, always developing and growing.
Sarah Thom

GOB SQUAD
“Gob Squad” is a collective of British and German artists
creating performances, installations, theatre shows, and
video art since 1994. Based in Nottingham and Berlin,
“Gob Squad” present their work in various urban spaces
including offices, shops, train stations, hotels, as well as
galleries and theatres.
While merging film, TV, and pop music elements into
theatre, “Gob Squad” examine our intricate and absurd
contemporary world in search of beauty and meaning
among the polished façades and dark alleys of contemporary culture.
It is not unusual “Gob Squad” to juxtapose the visions
they construct on stage to our everyday lives, which
brings out the clash of theatre and “the real world”.
Both Lithuania and “Sirenos” will witness “Gob Squad’s”
second visit: the first one was in Vilnius, with a play “Super Night Shot” in 2011.
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The world is yours for a
season.
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That Night Follows Day

A rehearsed reading
FORCED ENTERTAINMENT (United Kingdom)

Writer, director | Tim Etcehlls
PROJECT DIRECTOR | Matthew Evans
LOCAL ASSISTANT | Uršulė Bartoševičiūtė
PERFORMERS | locals aged 8-14
PRODUCERS | CAMPO Victoria (Belgium) and “Tim Etchells & Forced Entertainment production” (UK)
DURATION 60 min. (one act)
PREMIERE 2007, originally commissioned and produced by CAMPO Victoria
LANGUAGE Lithuanian
RECOMMENDED AGE 14+

@Hugo Glendinning

“That Night Follows Day” is a comical and poignant text by
Tim Etchells, the Artistic Director of internationally renowned
theatre company “Forced Entertainment”. Written for performers
between the ages of 8 and 14, the work explores the ways in
which adults’ words and actions shape and influence young
people’s experience. Addressing the audience directly, a chorus
of children explores and interrogates the range of advice, facts,
truisms, white lies and excuses they hear from their elders.
In partnership with “Sirenos” Festival, “Forced Entertainment”
will create a rehearsed reading of the work. Through the process
17 local people from ages 8 to 14 will work with the Forced
Entertainment team in a series of workshops to create a one-off
presentation of “That Night Follows” Day which will be performed in public.

I made „That Night Follows Day“ in 2007 with a group of 16 young
people in Belgium. The idea for the performance was that it would look
at the way that the adult world makes and shapes the world that young
people in habit so. What are the rules that adult world lays down?
What are the expectations that it establishes? What kind of things are
young people told? What kind of restrictions do they operate under?
Tim Etchells

DATE | 4, 5, October 7:00 PM
VENUE | Dance Theatre (T. Kosciuškos str. 11, Vilnius)
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Why is “That Night Follows Day” called a rehearsed reading instead of a performance? How
does it differ from the usual performance?

That Night Follows Day

For a “full-production” of the performance we take
several months working with the young people, so that
they can learn the entire text, go through a full rehearsal
process and stage the piece in its complete theatrical
version. A rehearsed-reading is something simpler – a
much shorter process – typically ten days or so – with
the intention to share the performance in a less polished
form – the young people have their scripts in their hands
when they perform and they have had much less time to
prepare. What we aim for is a great inspiring experience
for the young people – a chance to work on the text, to
explore the ideas and theatrical approaches in the performance – as well as a chance to present a dynamic glimpse
of the work to an adult audience.
We find that the rehearsed reading gives a chance for
young people to experience performing the piece without
the pressure to learn lines – there’s a sense in which
it’s more free for them to experiment in this way. The
presence of the physical script on stage also adds another
layer to the piece – we’re hearing young people speak
about adults, but the presence of the script lets us know
that these aren’t spontaneous remarks – in a show that’s
all about information, where it comes from and who is in
control – the script itself becomes an interesting question
too.

Why did you choose children to stage this play?
Do you want to create an impression of documentality and thereby make the experience
even stronger? Do you believe that children
can express more than the adults?

The piece is about the relationship of young people to the
adult world – asking how does the adult world shape and
define the world that young people live in? What are the
positives and negatives of that experience? It‘s a chance
for the cast to think through some of the structures they
are caught inside, and a chance for an adult audience to
reflect on their roles, responsibilities and powers. Young
people – roughly 8-14 years old – are the only performers
allowed to perform this text. It’s told from their perspective, and draws on their words and experiences. For an
adult audience the encounter with this viewpoint, presented by children themselves can provide a really powerful
experience of reflection and confrontation.
Tim Etchells

Forced EntertainmenT
“Forced Entertainment” is one of the most prominent
contemporary theatre companies in Britain. Based in
Sheffield, the company has been active since 1984, touring
numerous different stages and festivals around the world.
This is their first visit to Lithuania. At the heart of “Forced Entertainment” is a group of six artists: Tim Etchells
(artistic director), Robin Arthur, Richard Lowdon, Claire
Marshall, Cathy Naden, and Terry O’Connor. They got together to “explore and explode the conventions of genre,
narrative, and theatre itself”. This collective, known for
their far-reaching and profound influence on the contemporary theatre scene in Europe, is always provocative and
ready to have a real conversation with their audience.
The company has been described as “the best group of
stage actors in England” (“The Times”, 2004). Combining
discussion, improvisation, and writing, its rehearsal process is a creative laboratory that discovers unexpected and
inspiring answers to questions of life and art.
The company was awarded the international Ibsen award
in 2016, which was given to them by an international jury
hired by the Norwegian government, for “new forms of
expression in theatre and drama”.
TIM ETCHELLS
Tim Etchells is an artist and a writer based in the UK
whose work shifts between performance, visual art and
fiction. Etchells has worked in a wide variety of contexts,
notably as the leader of the world-renowned Sheffield-based performance group “Forced Entertainment”. Recent
publications include “Vacuum Days” (Storythings, 2012)
and “While You Are With Us Here Tonight” (LADA,
2013). Etchells’ work has been shown recently at Cubitt,
Hayward Gallery and Bloomberg SPACE in London, at
Turner Contemporary and Compton Verney in the UK, at
Witte de With, Rotterdam, Netherlands Media Art Institute (Amsterdam) and MUHKA (Antwerp).

The actors are children. How do you work and
collaborate with them – do you analyse the
play together? Do they fully understand and
truly get inside the text?

The first version of the piece was made with a group of 16
young people aged 8-14. Whenever we go back to the aim
is that we explore the ideas with the new cast and that
they understand and bring life to the script. That sense of
ownership and understanding is really important to how
the performance works.
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You feed us. You wash us.
You dress us. You sing to us.
You watch us when we are
sleeping. You explain to us the
different causes of illness and
the different causes of war.
You whisper when you think
we can’t hear. You explain to
us that night follows day.

WRITER, DIRECTOR | Lola Arias
COLLABORATING WITH | Lou Armour, David Jackson, Gabriel Sagastume, Ruben Otero, Sukrim Rai, Marcelo Vallejo
RESEARCH & PRODUCTION | Sofia Medici, Luz Algranti
SET | Mariana Tirantte
MUSIC | Ulises Conti
LIGHT | David Seldes
VIDEO | Martin Borini
SOUND ENGINEERS | Ernesto Fara
COSTUMES | Andy Piffer
UK RESEARCH ASSISTANT | Kate O’Connor
DURATION 100 min. (one act)
PREMIERE 2016, LIFT Festival
LANGUAGE English and Spanish with Lithuanian surtitles
RECOMMENDED AGE 14+

@tristam kenton

“Minefield” is a project that reunites Argentine and British
veterans from the Falklands / Malvinas war to explore what is
left of it in their heads 37 years later. In a film set turned into a
time machine the ones who fought are teleported into the past
to reconstruct their war and aftermath memories. Lou Armour
was on the cover of every newspaper when the Argentines took
him prisoner on April 2nd and is now a special needs teacher.
Rubén Otero survived the sinking of ARA General Belgrano and
has now a Beatles tribute band. David Jackson spent his time at
war listening and transcribing radio codes and now listens to
other veterans in his psychology practice. Gabriel Sagastume
was a soldier who never wanted to shoot and is now a criminal

attorney. Sukrim Rai was a Ghurka who knew how to use his knife and works currently as a security guard. Marcelo Vallejo was
an aimer for mortar and is now a triathlon champion. The only
thing they have in common is that they are veterans. But what is
a veteran; a survivor, a hero, a madman? The project confronts
different visions of war bringing together old enemies to tell one
single story.
“Minefield” looks into the marks left by war, the relationship
between experience and fiction and the thousand ways of representing memory.

DATE | 6, 7, October 7:00 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Black Hall (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
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Minefield

LOLA ARIAS (Argentina, United Kingdom)

Why was the war of the Falklands/Malvinas
chosen as a basic theme?

I grew up singing the verses of the Falklands March in the
school: “The Falklands are Argentinian, the wind cries
and the sea roars”, studying with a map of Argentina with
the islands drawn as part of our territory, remembering
the dead soldiers every 2nd of April. I grew up with the
feeling that someone had stolen part of our country. But
beyond this nationalistic fervor learned in school, I did
not know much about the war, what the soldiers had
experienced, how was the postwar for the veterans. So, in
2013, “Lift” Festival invited me to participate in an event
called “After the War”, and that’s when I finally began to
work with veterans. I did a video installation in which
Argentinian veterans reconstructed moments from the
war in their places of work today. In the Falklands-Malvinas war there were a lot of conscripts, and these people
are now completely different from the soldiers they used
to be. For instance, one had became an opera-singer and
another one a swimmer. This gap between the men they
used to be and the men they are in the present started
to interest me a lot and I thought about continuing the
project with British veterans. And that‘s how “Minefield”
was born.
The work was a way of thinking about what the war meant for those who fought and those who stayed watching
television. “Minefield” is a study on the collateral effects
of war on a group of veterans and on society. It is also
a social experiment, to see what happens if we join old
enemies to reconstruct history.

Minefield

Hasn’t this minefield exploded even once during the creation?

of the central points was from the British side, the fear
that because I come from Argentina, I could never take a
neutral perspective. And from the argentinean side, some
veterans were worried that making a piece with British
veterans meant giving up the claim for the islands wich
is relevant until today. And besides that there were many
personal issues that came up during rehearsal.
You never know how people will react to the experiment
of rebuilding their own lives. Before the rehearsals, we
had the veterans taken to a psychological care center for
advice. But in the end, in the process itself things are
defined. In some cases, we had to ask for help from specialists, in other cases we discovered how to work with this
issue in the process itself.
Documentary, autobiographic, mockumentary
theatre. Why the reality in theatre is so important for you?

Human memory is subjective and easily manipulated, so
can we recreate it when looking for connections with our
own selves of the past? We can do it by watching ourselves from a distance, in our youth, healthy and without
scars, fighting for some political reason that an ideology
has thrown at us, serving our country, family, and friends
on the battlefield.
We see people who are asked to be themselves on stage,
without representing a military unit or country, talking
about the things that are important for them right now
and remembering their scars, experiences, miracles of
survival.
“When you start to remember, you never know what you will
find. Sometimes something explodes that you didn’t even know
was there.”
Lola Arias

In my work, there is always the social experiment of bringing together people with common experiences and yet
different visions. Theatre is an amazing place where you
can produce encounters between differents parts of society: I am not interested in writing dialogues for characters
but rather in allowing people on stage to talk to one
another within the context of art. I believe, for instance,
that for the veterans to be able to meet with the civilian
population, telling their stories and being taken into consideration, it‘s not the same as having an actor standing
in for them. So I really think that art is a sort of liberated
zone, a space outside the world and within us in. In other
words, theatre stopped being a form of representation of
the real in order to become a place of action here and now.
LolaArias

Of course the hole process of reconstructing someone‘s
memories and stories about the war is something that
can be very painful and difficult, so you have to be very
patient and careful. And during the entire process of creating this Project – which is a video installation, a play, and
a film – we went through different moments of crisis. One
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81

INTERNATIONAL PROGRAMME

SIRENOS: MISSING CONNECTION

„Sirenos“ questions

LOLA ARIAS
Lola Arias is a writer, theatre director, and performer.
Within the fields of literature, music, cinema, theatre,
and visual arts, she works with different communities:
war veterans, former communists, children, prostitutes,
street musicians, etc. Her creations focus on the dialogue
between reality (documentary) and fiction.
Lola Arias treats individual lives as historic documents
that can tell us so much, often more than any history
book.
She has been working with documentary theatre since
2007, delving deeper into the political and social context
through her famous theatre plays and the personal stories
in them. Six authentic biographies are the base for the
play “My life after” (2009), where actors recreate the
youth days of their parents during the dictatorship period
of Argentina; “That Enemy Within” (2010) is a play on
identity, created in collaboration with identical twins;
“The Year I Was Born” (2012) is based on biographical
stories of the people who were born during the Pinochet
period; “Melancholy And Manifestations” (2012) is a very
personal work about her mother’s depression (the piece
was presented in a staged reading at Lithuanian National
Drama Theatre in 2018, during the “Versmė” festival of
contemporary dramaturgy).
The artist is also involved in movies and installations.
Together with Stefan Kaegi from the German theatre
collective “Rimini Protokoll”, she has initiated and took
part in several projects of urban interventions. Lola Arias
creates and plays music with Ulises Conti; she has also
published a few poetry and prose books, written plays.
Her works have been shown across the world stages and
festivals of Europe and South America.

The Malvinas War lasted
74 days, from 2nd of April
to 14th of June, 1982.The
rehearsals for this play took a
little longer.
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Be Careful

MALLIKA TANEJA (India)

DEVISED AND PERFORMED BY | Mallika Taneja
INTERNATIONAL DISTRIBUTION | „Ligne Directe“ (France)
TOUR AND PRODUCTION MANAGER | Smriti George
DURATION 45 min. (one act)
PREMIERE 2013, Tadpole Repertory as part of their show “NDLS”.
LANGUAGE English with Lithuanian surtitles
RECOMMENDED AGE 18+

@David Wohlschlag

Be careful. This is what is said to girls and women in reference to
their behaviour, their attitudes, and their clothes. This seemingly
innocent phrase also implies a principle that is deeply rooted in
many cultures: security is a woman’s own responsibility. This
presumption diminishes the responsibility of the other, aggressive and abusive party.
Mallika Taneja, actor and director, sets on dissecting this very
presumption in her play. The work by Mallika is first and foremost about widespread sexual violence in India and the role that
clothes ‘play’ in ‘provoking’ it. Or do they?
In India, as in other countries, being on guard is a central part

of the female experience of life. Taneja, who lives and works in
Delhi, denounces before her audience all the hypocrisy imbedded
in a vision of women as potential victims. Although it is hard for
an individual women to say no to the norms of family and society,
although it seems like this would not change the big picture, it
is exactly this type of rebellion - unseen yet significant - that is
seeing so many young Indian women come out of the shadows
and assert their rights.
With the help of French production agency “Ligne Directe”,
which organizes international touring for the show, this is the
first theatre play from India presented in Lithuania.

DATE | 9, 10, October 6:00 PM and 8:30 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Pocket Hall (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
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On December 16, 2012, there was a gang rape
incident in South Delhi. 23-year-old female Jyoti
Singh Pandey, who was traveling by bus, was
raped and tortured by a group of men. Did this
case provoke you to talk about cultural stereotypes based on gender?

The rape and murder of Jyoti Singh Pandey was a turning
point in many of our lives. This incident saw widespread
protest and many, many artists responded to this moment.
However, my response came a year later, after one more
incident – this time in Bombay. I had been keenly involved in the protests and discourse after the December 16
incident, but it was this particular incident – the Shakti
Mills case – that saw the birth of this piece. This coupled
with the fact that the theatre group that I worked with
that time, the Tadppole Repertory, was doing a show and
I had a platform to create something.
The Shakti Mills rape case happened in Bombay, a city
that is celebrated to be very safe for women. A journalist
on duty was gang raped by a group of men around 6 pm.
An article I was reading after this sparked the seed of “Be
Careful”. The article talked of victim blaming and asked:
why do we always ask a woman why she was there or what
she was wearing? Why don’t we ever ask men why THEY
were there and what THEY were wearing?
After all, if there is any person who should be feeling
shame or should be questioned in this situation, it should
be the perpetrator.

Be Careful

What is your view on this deeply rooted tradition of power relations?

I think it’s a very long fight… one that has been going on
for decades… and one that will go on for a long while. The
trouble with things that are rooted is that it takes much
more strength, effort, and time to root them out… I keep
thinking of the oldest tree in the neighborhood… even
though I love trees and it seems unfair to compare them
to patriarchy! But deep roots are either upturned by a conserted effort by several people or the only other way this

SIRENOS: MISSING CONNECTION

tree gets uprooted is a long and violent storm.
Of course, I want this tree uprooted. Some days I wish the
storm comes so that things finally change. But changes
are slow. And they lie in the everyday. It’s actually happening. Some days I have more strength to push against
the strong roots, some days I am too tired and I just give
up. But in general I think I have been able to create a life
in which I am, each day, breaking freer and freer of this
power structure.
Does art allow to liberate oneself and not to
be careful?

In Lithuania, #metoo movement had a sharp rise in 2017
with famous male artists and pliticians being at the
epicentre; yet today it seems to have subsided and is no
longer in the public eye. Is it gone or is it waiting for
another explosion? Can we witness the process of change
in the relations between men and women? What are the
ripple effects of #metoo 2017?
“I can understand discomfort. I don‘t think I understand
offense.”
Mallika Taneja

Yes and no. In the years that I myself have done the show,
I have changed. I have started to be less careful. I am
more carefree. I have grown older with the show... it’s
been 6 years since I have been performing it and the show
has grown from and 8 minutes sketch to a 45 minutes
piece. Many audience members have drawn strength from
the piece too… but ultimately the high of all performances die. And reality paints a very ugly picture and we have
to renegotiate how we deal with it, how we fight it. I don’t
believe any piece of art can set us free completely. But
it surely can trigger something so deep, so valuable that
we get thrown on to a path to unshackle ourselves. For
me, one of those pieces was “Walk” by Indian artist Maya
Krishna Rao.

MALLIKA TANEJA
Mallika Taneja is a theatre artist living and working in
New Delhi. Through performances and interventions,
she attempts to understand what equality means, how it
operates, and how each body may defy the unjust power
structures. In India, she also organises “Midnight Walks”
– women stroll around the city past midnight, a time at
which most would not dare to venture. In 2015, for the
play “Be Careful” Mallika Taneja received a ZKB Acknowledgement award from the Spektake theatre in Zurich.

How was your performance received in India?

With love. With camaraderie. And with some censorship
and some problems and some issues as expected. There
are always problems… people always tell you to wear
something, or don’t get back, or cancel the show or create
a ruckus around it. But for each one of these, I have had
someone support the show as well. I perform in living
rooms, basements, office spaces... anywhere people give
me space. And this has helped the show thrive. I have had
some of the most meaningful performances and discussions about and around the show, here in India.

LIGNE DIRECTE
“Ligne Directe” draws a direct line between theatrical
artists and stages of the whole wide world. The team
has a mission to reveal artistic universes and unique
performances, gathering the necessary means to develop
the productions, tours, publications, and research laboratories.

Mallika Taneja
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We do have the power to say
no. [...] If we don‘t say no to
the things happening to us,
who will?

INTERNATIONAL PROGRAMME

Taha. A Poet’s Life

AMER HLEHEL, AMIR NIZAR ZUABI (Palestine)

WRITER, ACTOR | Amer Hlehel
DIRECTOR, TRANSLATOR | Amir Nizar Zuabi
DESIGNER | Ashraf Hanna
COMPOSER | Habib Shehadeh Hanna
LIGHTING DESIGNER | Muaz Jubeh
SUPPORTED BY | A. M. Qattano fondas
PRODUCER | QADITA Productions
Poems are from “So What: New and Selected Poems“, 1971-2005, translated by Peter Cole, Yahya Hijazi, and Gabriel Levin (Copper Canyon Press, 2006), and used with the permission of the translators.
The Play developed, in part, at the 2015 Sundance Institute Theatre Lab at the Sundance Resort.
dURATION 70 min. (one act)
PREMIERE 2017, The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC, USA
LANGUAGE English and Arab with Lithuanian and English surtitles
RECOMMENDED AGE 15+

With this small pencil
I will draw the world
I will write the world
Taha Muhammad Ali

@Saheer Obaid

Based on from Adina Hoffman’s book “My Happiness Bears No
Relation to Happiness” and inspired by the life of the Palestinian
poet Taha Muhammad Ali, this play is first and foremost a moving work that looks back over the artist’s life and work.

His poetry speaks of the experiences of refugees and of the 1.5
million Palestinians who remained in Israel after the 1948-1949
War of Independence. The play is more of a celebration of the
triumph of life than a reflection of a poet’s tragedy. It reconstitutes this man’s life, which was full of hope in spite of losing his
house, his love, and his friends during 50 difficult years.
Alone on stage, the Palestinian writer and performer Amer
Hlehel gives a tour de force performance, bringing Taha back to
life with extraordinary stage presence, full of emotion, humour
and humanity, which is completely disarming.

DATE | 11, 12, October 7:00 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Black Hall (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
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The clash of the two artists – a poet and an actor – takes place in the performance. How Taha is
important for you?

The endless longing for the lost past – people, places,
smells and sounds that are gone and will never be with us
again is something universal, moving and easy to relate
to. Taha creates his world with a pencil by writing poetry
and through the poems as well as a fabulous actor Amer
Hlehel the audience is transported to a village of Saffuriya
in Palestine, which no longer exists. The play is full of joy
of life and humour, which is juxtaposed to the dramatic
turn of events in the poet’s life.

It was, in the beginning, a clash, but quickly it became a
merging. The actor always was the voice of the poet on
stage, look at the Greek theater, Shakespeare, Molière and
the rest of the theatre heritage. It always was the meeting of
a poet and an actor, and who is more important? If you read
a book then, of course, it’s the poet, but on stage, the actor
becomes the poet himself and without him the poetry had
no voice.
“Taha” is the first complete play I ever wrote, it changed
my point of view about how I see myself in theatre. After
“Taha” I started to know what I want from myself in theatre
and what is my mission, to be a theatre maker, not an actor,
not a playwright, not a director, but a theatre maker. I won’t
play the system rules anymore, I won’t put myself in a forced
description just because they (the decision-makers) want you
to be one thing for it is easier for them to deal with you.

“During the process (of creation), I slowly began to feel that the
right way to tell a poet’s story – considering that Taha was a
great storyteller – is to let him tell us the story himself, and to
let him tell it alone. I see poets as witnesses to human life, and
they need an environment of loneliness to recreate the life they
experience in the most economical form of art, poetry.”
Amer Hlehel

I have always thought of how to tell my people a story in a
way that I could share it with a wide world audience, how to
bring a local story to the international audience. And I didn’t
plan “Taha” to be that one, but it turned out to be.

Amer Hlehel is an actor, director and playwright based
in Haifa. He has written several plays, including “Taha”
(Best Production – Asian Arts Award – Edinburgh Fringe
Festival 2017).
He has appeared in numerous productions, including as
Caliban in Shakespeare’s “The Tempest” in David Farr’s
production at the Royal Shakespeare Company, Stratfordon-Avon; as Abu Altayib in “Goats’ at The Royal Court
Theatre, London. Hlehel’s film work includes Palestinian
films: “Personal Affairs”, “The Idol”, “The Time that Remains”, “Amreeka”, “Man Without a Cell Phone”, and the
Golden Globe award-winning “Paradise Now”.
Amir niza zuabi
Amir Nizar Zuabi is without doubt one of the most
influential directors in the Middle East today. His first
production in Ramallah brought him immediate international success. Mono play “Taha. A Poet’s Life” has been
around the world, introducing various countries to Taha’s
poetry in its original language (translation from Arabic is
in the surtitles).
Taha Muhammadas Ali

Lithuanians don‘t know so much about Palestinian culture and the occupation taking place
nowadays. Which issues do you want to pay
our attention to with this performance, which
appears to be the reflection of the tragedy of
one person and at the same time of the whole
country?

Taha. A Poet’s Life

AMER HLEGEL

Palestinian poet Taha Muhammad Ali was born in 1931
and grew up in Saffuriya, Galilee, Palestine. During the
Arab-Israeli war in 1948 (the Nakba – the Palestinian
Catastrophe), he was forced to flee with his family to
Lebanon for a year; they snuck back, and since then he
has lived in Nazareth, where he owns a souvenir shop.
In the 1950s and 1960s, he sold souvenirs during the day
to Christian pilgrims, and studied poetry at night. His
formal education ended after fourth grade. Self-taught
through his readings of classical Arabic literature, American fiction, and English poetry, Ali started writing poems
in the 1970s. His collections in English include “Never
Mind: Twenty Poems and a Story” (2000) and “So What:
New and Selected Poems” (2006). In a direct, sometimes
humorous, and often devastating style, Ali combines personal and political elements as he details both village life
and the upheaval of conflict. He died in 2011, in Nazareth.

First of all, I want people to know us Palestinians as people,
like all the others. We are not just headlines in the news or
on TV screens, we got our culture and we love, hate, laugh,
cry, and dream exactly like anyone else. In addition to that,
we have our history and our country – and it is a story of a
catastrophe, of losing land, losing life – ordinary simple life.
I want people to stop seeing us as a group of people who are
fighting for borders and maps, because we are fighting for
existential rights to our land. I want people to think diffe92
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In the context of the festival “Sirenos” club is slowly turning into
a place for outsiders. It’s a space to flourish for such fields of art,
left on the outskirts of the theatre, as music, poetry, dance. It’s a
place for experiments, interdisciplinary art, post-drama events
that do not fall into strict categories of genre or style. That’s how
music left out from the productions becomes sound installation,
poetry acquires the form of the performance, theatrical analysis

„SIRENOS“ CLUB

CLUB PROGRAMME

becomes the hunt for a beast, silent disco gains the powers of a
time machine and pieces of music created for concerts and bound by prefab concepts and clear dramaturgical canvas suddenly
drop out of their contexts and start telling a whole new story. “Sirenos” club events remix different generations, decades and fields
of art and invite theatre audience to dive into interdisciplinarity.
Club programme coordinator Agnė Matulevičiūtė

AUTHORS | Paulius Markevičius ir Barbora Šulniūtė
LIGHTING ARTIST | Vaclovas Grinius
CAST | Povilas Adomaitis, Rimvydas Ambrazevičius, Aidas Barkauskas, Simonas Dovidauskas, Dovydas
Grajauskas, Ignas Gužauskas, Marija Petravičiūtė, Sigita Pikturnaitė, Goda Simonaitytė, Severina Špakovska, Julija
Šatkauskaitė and others.
IDEA SUPPORTED BY |
Lithuanian Council for Culture
Kablys + Culture
The Urban Reserve

Dive into the non-existent time and leave the rapid pace behind. Mystical fog will enwrap you in today’s ritual, where you can wander and
discover, trust, ask and reply. Observe or take part. Perhaps there you’ll
meet a beast. Or perhaps you are the beast?
Performance event “Analysing the Beast” is a transitional space
between the performance and an installation, when the borderline between an observer and a participant assimilates and fades
away, merging in a common time of space, as if breaking the laws

of physics. In the process of the production linear flow of time
does not exist. This is a ritual-resembling experience, when one
concentrates on the goal, the action, the state, and everything
else just floats around, as if you were in the centre of a tornado
where there’s absolute peace whereas outside there is one huge
vortex with everything in it – earth, sky, objects, plants, people
and animals.

DATE | 24, September 8:00 PM
VENUE | “Kablys + Culture”, Skate park hall (Kauno str. 5, Vilnius)
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Analysing the Beast

Performative event

AUTHORS, ARTISTS | Giedrius Savickas, Dmitrij Golovanov
EVENING MUSIC | Sima

OPENING | September 25, 6:00 PM
COMPOSERS | Martynas Bialobžeskis, Dominykas Digimas, Snieguolė Dikčiūtė, Antanas Jasenka, Jonas Jurkūnas,
Antanas Kučinskas, Rita Mačiliūnaitė, Agnė Matulevičiūtė, Gintaras Sodeika, Andrius Šiurys
STORIES WRITTEN BY | Rimantas Ribačiauskas

Have you ever paid attention to the lyrics of modern pop songs?
How do they sound without music?
In 2010 actor Giedrius Savickas approached the genre of sung
poetry literally and asked the following question – why sing dead,
when you can not sing live?
“The goal of my experiment is to prove that texts can be interpreted in a lot of different ways. Perhaps even a whole different
way rather than it sounded in the song. Often while listening to
a song we don’t even think about the lyrics and about what it has
to say. We don’t dwell on the essence of it, because it’s not even
there. Or the lyrics drastically don’t match the mood set by the

„SIRENOS“ CLUB

TRASH FROM THEATRE

Sound installation

music” – says actor Giedrius Savickas who nine years ago organised the first “Waterproof Poetry” performance.
“Waterproof Poetry” by Giedrius Savickas returns to the stage as
the opening event of the “Sirenos” Festival and the hook in the
Club Programme. Although, even after a decade from the first
performance there is still a question begging to be asked – is
pop-music that has nowadays flooded both radio stations and
media, not only water-, but also timeproof?

Staging theatre productions is a teamwork that requires compromises, that’s why it is often necessary to give up impressive
decorations, wonderful lines of text or music created especially
for a particular play. Sound installation “Trash from Theatre”
that will be available to the audience throughout the festival is a

DATE | The installation will be open to visitors 25 September – 13 October
VENUE | Arts Priting House, Lobby (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)

DATE | 25, September 8 PM
VENUE | “Kablys + Culture” (Kauno str. 5, Vilnius)
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chance to hear pieces of music used in the productions from 1990
until 2019, as well as to find out why these pieces been left on the
margins of the performances. Altogether this is an opportunity
to make sure that theatre music can affect the spectator even
outside the context of a production.
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Waterproof Poetry

Reading of Pop sings lyrics

„SIRENOS“ CLUB

Recomposed

Festival Closing Concert

DJ | BROKENCHORD, Ignas Juzokas + clockwork giuseppe, Vytautas Juozėnas Škicas
PARTICIPATING | “Low air“ dance school students and Vilnius City Dance Theatre dancers
DRESSCODE | 80–90s

COMPOSERS | Arturas Bumšteinas, Dominykas Digimas, Gailė Griciūtė, Jonas Jurkūnas, Karolina Kapustaitė,
Agnė Matulevičiūtė, Gintaras Sodeika
LIGHTING DESIGNER | Julius Kuršis

In the last decade of the past century Lithuania was overtaken
by so-called earplugs – tape and CD players with earplugs, that’s
why the 90’s generation is called the “earplug generation” or
“born with earplugs”. “Silent Disco” is an attempt to return to the

Part of Lithuanian Showcase programme Young Voices offers a
glimpse of a mentor-apprentice relationship, that’s why the theme of a closing concert of the 16th International Theatre Festival
“Sirenos” is “teachers and students”. “Recomposed” will be a
live electronic music concert during which students will remix
and recompose the works of their mentors. In the context of

times when kids did not hear their parents, because the most important accessory of that time would consume all their attention.
To enjoy this silent dance party you will only need earplugs that
will play music bringing you back to the past.

DATE | 3, October 10:00 PM
VENUE | “Kablys + Culture” (Kauno str. 5, Vilnius)
100

this concert the term teacher can be taken literally or in a much
wider sense – teachers are inspirators, opinion leaders, people
we’ve met or haven’t, like-minded fellows we’ve dreamt of or
imagined. During the concert we will hear how students picture
their mentors.

DATE | 10, October 7:00 PM
VENUE | “Kablys + Culture” (Kauno str. 5, Vilnius)
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Silent Disco

Discussing the Performance

Be Careful: Women Situation in Different
Societies

Discussing “Creation | Pictures for Dorian”

Discussing “Be Carefull”

MODERATOR | Eglė Murauskaitė
DATE | 2 October, 10:15 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Cafe (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
LANGUAGE | English

MODERATOR | Roberta Tracevičiūtė
DATE | 9 October 9:30 PM
VENUE | „Menų spaustuvė“, kavinė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
LANGUAGE | English

Discussing “That Night Follows Day”

DISCUSSING “TAHA. A POET'S LIFE“

MODERATOR | Karolis Vyšniauskas
DATE | 4 October 8:15 PM
VENUE | Dance Theatre, Cafe (T. Kosciuškos str. 11, Vilnius)
LANGUAGE | English

MODERATOR | Roberta Tracevičiūtė
DATE | 11 October 8:25 PM
VENUE | „Menų spaustuvė“, kavinė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)
LANGUAGE | English

MODERATORS | Eglė Murauskaitė ir Karolis Vyšniauskas
DATE | 29 September 4:00 PM
VENUE | “Kablys + Culture” (Kauno str. 5, Vilnius)
LANGUAGE | Lithuanian

Have We Turned Away from Palestine?
MODERATORS | Eglė Murauskaitė ir Karolis Vyšniauskas
DATE | 6 October 3:00 PM
VENUE | “Kablys + Culture” (Kauno str. 5, Vilnius)
LANGUAGE | Lithuanian

Discussing “Minefiel”

WHY DOESN'T AGEISM AGE?

MODERATOR | Donatas Puslys
DATE | 6 October 9:00 PM
VENUE | “Arts Printing House”, Cafe (Šiltadaržio str. 6, Vilnius)
LANGUAGE | English

„SIRENOS“ CLUB

MODERATOR | Karolis Vyšniauskas
LAIKAS | 12 October 3:00 PM
VENUE | “Kablys + Culture” (Kauno str. 5, Vilnius)
LANGUAGE | Lithuanian
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OPEN DISCUSSIONS

“Mind the Gap”

Conference Coordinator | Kristina Steiblytė
Forum Coordinator | Agnė Pulokaitė
Co-organiser | Lithuanian Academy of Music and Theatre

date | 24-25 September
venue | Lithuanian Theatre and Music Academy, Julius Juzeliūnas Spatial Sound Sphere (Gedimino ave. 42, Vilnius)

International conference

Partners |
Association of Performing Arts Critics
Lithuanian Culture Institute
Latvian Theatre Workers Association
Estonian Theatre Agency

and young theatre critics from the three states will give lectures
on generation gaps and dialogues as well as constantly changing
face of the theatre. This conference is also meant to follow in the
footsteps of the writer and theatrologist Viktorija Ivanova, our
dear friend whom we remember fondly, who along with her colleagues initiated an annual International Conference for Young
Theatre Critics (2010–2017).
The programme also presents Lithuanian Theatre Showcase,
giving the participants of the forum an opportunity to see
Lithuanian productions of the most recent season. Each day of
the forum will bring various networking events and meetings,
introducing guests from Latvia and Estonia to Lithuanian
theatre representatives, artists and independent producers and
will hopefully help establishing potential further collaborations
among performing arts professionals in the Baltic states.

For quite some time Baltic drama forum has been discussing
the reflections of the playwrights and theatrologists of the three
Baltic states on the peculiarities of national drama and productions. This year’s international conference “Mind the Gap” invites
to explore the topic of the conversation even further and to give
Baltic theatre on the cusp of the changing generations of artists,
critics and managers a closer look. It is really important to talk
about the relationship between different generations, their (dis)
similarities, collaboration or rivalry because in modern Lithua-
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Networking events
date | 26-29 September
Venue | "Kablys + Culture" (Kauno str. 5, Vilnius)

Baltic Drama Forum

Baltic drama forum is an international event taking place every
year in one of the Baltic states and uniting theatre professionals.
This cultural exchange among Lithuania, Latvia and Estonia is
meant to not only reveal theatre and play-writing potential of
the host country to its neighbours, but also to encourage new
partnerships and liven up the collaboration among Baltic theatre
institutions, artists, researchers and academics. In 2019 the
task of organising the Baltic drama forum was given to Vilnius
International Theatre Festival SIRENOS. In order to present
both stage productions and reflections on Lithuanian and Baltic
states’ theatre trends and relevancy, festival organisers have
called together several institutions to expand the horizons of the
forum programme – the Performing Arts Critics Association and
Lithuanian Academy of Music and Theatre.
On September 24–29 Baltic drama forum will hold an international conference “Mind the Gap” where researchers, academics

nia, Latvia and Estonia theatre is being created by artists of very
different world-view, social and cultural experience – acknowledged theatre makers and their apprentices, whose perception of
the world was highly affected by the soviet experience, as well as
young artists, who were born in already independent countries.
This year’s Baltic drama forum conference “Mind the Gap”
focuses on the attempts of different generations to communicate
through the gap of time, experience, culture and possibilities
separating them.

Baltic Drama Forum

BALTIC DRAMA FORUM

All That Is Earthly
Bespeaks of Death

The Physicists

Minefield

Author, director and choreographer
Jo Strømgren
Venue Arts Printing House, Black Hall
Duration 1 h 15 min
September 26th
7 pm

Director and designer Artūras Areima
Venue Arts Printing House, Black Hall
Duration 3 hrs (with intermission)
September 28th
7 pm

Lola Arias (Argentina, United Kingdom)
Writer, director Lola Arias
Venue Arts Printing House, Black Hall
Duration 1 h 30 min
OCTOBER 6th, 7th
7 pm

Stabat Mater

This Order Goes Wrong

young voices
Director Augtumas Danielius Harner
Venue Lithuanian Theatre and Music
Academy, Balcony Theatre
Duration 60 min
September 25th
2 pm

young voices
Director Eglė Kazickaitė
Venue Theatre Studio of Atviras Ratas
Duration 73 min
September 27th
2 pm

young voices
Violin Lora Kmieliauskaitė
Composer Dominykas Digimas
Venue Arts Printing House, Pocket Hall
Duration 45 min
September 29th
1 pm

1+1=1

Fictions

young voices
Director Ieva Kaniušaitė
Venue Meno Fortas Theatre
Duration 60 min
September 25th
4 pm

young voices
Director, scenographer, staging author
Adomas Juška
Venue Lithuanian State Youth Theatre,
Hall 99
Duration 1 h 40 min
September 27th
4.30 pm

Every Brilliant Thing

The Picture of
Dorian Gray
Director, designer Gintarė Radvilavičiūtė
Venue Vilnius Theatre Lėlė
Durationv 60 min
September 25th
6.30 pm

I Dreamt, I Dreamt
young voices
Director Kamilė Gudmonaitė
Venue Lukiškės Prison
Duration 60 min
September 26th
3 pm
Festival PROGRAMME

Durys

The Things
young voices
Author, director Paulius Markevičius
Venue Meno Fortas Theatre
Duration 60 minyoung voices
September 26th
5.30 pm

Tales from the
Vienna Woods
Director Yana Ross
Venue Arts Printing House, Black Hall
Duration 3 hrs (with intermission)
September 27th
7 pm

Liucia Skates
Director Oskaras Koršunovas
Venue OKT Studio
Duration 1 h 40 min
September 28th
2 pm

Director Kirilas Glušajevas
Venue Arts Printing House, Black Hall
Duration 1 h 30 min
September 29th
2 pm

INTERNATIONAL
PROGRAMME
Creation
(Pictures for Dorian)
Gob Squad (United Kingdom,
Germany)
Concept authors Johanna Freiburg, Sean
Patten, Sharon Smith, Berit Stumpf, Sarah
Thom, Bastian Trost, Simon Will
Venue Arts Printing House, Black Hall
Duration 2 h
OCTOBER 2nd, 3rd
8 pm

Freezing

That Night Follows Day

young voices
Text author, director Motiejus Ivanauskas
Venue Lithuanian Academy of Music and
Theatre, Balcony Theatre
Duration 60 min
September 28th
4.30 pm

Forced Entertainment (United
Kingdom)
Director Tim Etchells
Venue Dance Theatre
Duration 60 min
OCTOBER 4th, 5th
7 pm

Be Careful
Mallika Taneja (India)
Devised and performed by
Mallika Taneja
Venue Arts Printing House, Pocket Hall
Duration 40 min
OCTOBER 9th, 10th
6 pm and 8.30 pm

Taha. A Poet’s Life
Amer Hlehel, Amir Nizar Zuabi (Palestina)
Director Amir Nizar Zuabi
Written and pterformed by
Amer Hlehel
Venue Arts Printing House, Black Hall
Duration 60 min
OCTOBER 11th, 12th
7 pm

SIRENOS CLUB
Analysing the Beast
Authors Paulius Markevičius, Barbora
Šulniūtė
Venue Kablys + Culture
SEPTEMBER 24th
8 pm

Trash from Theatre
Sound installation

Composers Martynas Bialobžeskis,
Dominykas Digimas, Snieguolė Dikčiūtė,
Antanas Jasenka, Jonas Jurkūnas, Antanas
Kučinskas, Rita Mačiliūnaitė, Agnė Matulevičiūtė, Gintaras Sodeika, Andrius Šiurys,
Stories written by Rimantas Ribačiauskas
Venue Arts Printing House
SEPTEMBER 25th OCTOBER 13th

Waterproof Poetry
Reading of Pop songs lyrics
Authors, artists Giedrius Savickas,
Dmitrij Golovanov
Music Sima
Vieta Kablys + Culture
September 25th
8 pm

Be Careful: Women Situation
in Different Societies
Open discussion (in Lithuanian)
Moderators Eglė Murauskaitė and Karolis
Vyšniauskas
Venue Kablys + Kultūra
SEPTEMBER 29th
4 pm

Silent Disco
DJ BROKENCHORD, Ignas Juzokas +
clockwork Giuseppe, Vytautas
Juozėnas-Škicas
Participating Low air dance school students
and Vilnius City Dance Theatre dancers
Dress code the 90s
Venue Kablys + Kultūra
OCTOBER 3rd
10 pm

Have We Turned way from
Palestine?
Open discussion (in Lithuanian)
Moderators Eglė Murauskaitė and Karolis
Vyšniauskas
Venue Kablys + Culture
OCTOBER 6th
3 pm

Recomposed
Festival Closing Concert
Composers Arturas Bumšteinas, Dominykas Digimas, Gailė Griciūtė, Jonas Jurkūnas, Karolina Kapustaitė, Agnė Matulevičiūtė, Gintaras Sodeika
Light designer Julius Kuršis
Venue Kablys + Kultūra
OCTOBER 10th
7 pm

Why Ageism Doesn’t Age?
Open discussion (in Lithuanian)
Moderator Karolis Vyšniauskas
Venue Kablys + Culture
OCTOBER 12th
3 pm

Baltic Drama
Forum
Baltic Drama Forum
International conference
„Mind the Gap“
Venue Lithuanian Academy of Music and
Theatre Julius Juzeliūnas Spatial Sound
Sphere
For more information www.sirenos.lt
September 24th-25th
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