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Programa

09.15–09.17 – 
09.19–09.23

09.18
Šeštadienis

09.20
Pirmadienis

09.22
Trečiadienis

09.23
Ketvirtadienis

09.21
Antradienis

Nuo 18:00 iki 20:00
Ir tarė dviratininkas (Rider spoke)
TARPTAUTINĖ PROGRAMA

Kūrėjai Blast Theory, Didžioji Britanija
Pradžia Menų spaustuvės kiemas

Rugsėjo 15 – spalio 7 d.
Alternatyvus audiogidas 
Neišgirsta Vileika
KLUBAS

Audioteatras Bilietų nėra
Kūrėjos Vita Ličytė, Rasa Kregždaitė
Vieta Naujoji Vilnia 

Audiogidas nemokamas

19:30
Garsinis pasivaikščiojimas
KLUBAS

Kompozitorius Dominykas Digimas
Vieta Lazdynų Pelėdos skveras
Trukmė 1 val. 20 min.

Renginys nemokamas
Būtina registracija www.sirenos.lt

Renginys nemokamas
Būtina registracija www.sirenos.lt

19:30
Garsinis pasivaikščiojimas
KLUBAS

Kompozitorius Dominykas Digimas
Vieta Lazdynų Pelėdos skveras
Trukmė 1 val. 20 min.

Renginys nemokamas
Būtina registracija www.sirenos.lt

18:30
Išliekamieji viruso padariniai teatrui
KLUBAS

Diskusija
Vieta Menų spaustuvė, Kišeninė salė

18:30
Miego brolis
Valstybinis Jaunimo teatras
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Režisierius Adomas Juška
Vieta Valstybinis jaunimo teatras, 
Didžioji salė
Trukmė 1 val. 40 min.

19:00
Respublika
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Režisierius Łukasz Twarkowski
Vieta Vilniaus kino klasteris
Trukmė 6 val.

17:00
Mongolija
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Darbininkai
Režisierius Darius Gumauskas
Vieta OKT studija
Trukmė 1 val. 40 min.

19:00
Žmogus iš žuvies
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Valstybinis Jaunimo teatras
Režisierė Eglė Švedkauskaitė
Vieta Valstybinis jaunimo teatras, 
Mažoji salė
Trukmė 1 val. 35 min.

Renginys nemokamas
Būtina registracija www.sirenos.lt

19:00
Sonic fiction 
(Atidarymo koncertas)
KLUBAS

Kūrėjai „Synaesthesis“, Kristina Werner, 
Rita Mačiliūnaitė, Arturas Bumšteinas, 
Gintaras Sodeika, Agnė Matulevičiūtė
Vieta Menų spaustuvė
Trukmė 45 min.

09.24
Penktadienis 
17:00

Alisa
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Režisierius Antanas Obcarskas
Vieta Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras, Naujoji salė
Trukmė 2 val. 30 min.



09.25
Šeštadienis

09.26
Sekmadienis

09.27
Pirmadienis

09.29
Trečiadienis

10.02
Šeštadienis

10.04
Pirmadienis

10.05
Antradienis

10.01
Penktadienis 

09.28
Antradienis

19:00
Moters dalys (Pieces of a Woman)
TARPTAUTINĖ PROGRAMA

TR Warszawa, Lenkija
Režisierius Kornél Mundruczó
Vieta Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras, Naujoji salė
Trukmė 2 val. 30 min.

19:00
Mūsų smurtas ir jūsų smurtas (Our 
violence and Your violence)
TARPTAUTINĖ PROGRAMA

Mladinsko teatras, Slovėnija
Režisierius Oliver Frljić
Vieta Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras, Naujoji salė
Trukmė 1 val. 15 min.

19:00
Mūsų smurtas ir jūsų smurtas (Our 
violence and Your violence)
TARPTAUTINĖ PROGRAMA

Mladinsko teatras, Slovėnija
Režisierius Oliver Frljić
Vieta Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras, Naujoji salė
Trukmė 1 val. 15 min.

19:00
Eichmannas Jeruzalėje (Eichmann in 
Jerusalem)
TARPTAUTINĖ PROGRAMA

ZKM, Kroatija
Režisierius Jernej Lorenci
Vieta Lietuvos rusų dramos teatras 
Trukmė 3 val. 30 min.

19:00
Eichmannas Jeruzalėje (Eichmann in 
Jerusalem)
TARPTAUTINĖ PROGRAMA

ZKM, Kroatija
Režisierius Jernej Lorenci
Vieta Lietuvos rusų dramos teatras 
Trukmė 3 val. 30 min.

20:00
Otelas
LIETUVOS TEATRO VITRINA

OKT/Vilniaus miesto teatras
Režisierius Oskaras Koršunovas
Vieta Valstybinis jaunimo teatras, 
Didžioji salė
Trukmė 3 val. 

20:00
Ledynai
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Vaba Lava (Estija)
Režisierė Kamilė Gudmonaitė
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė 
Trukmė 2 val. 

17:00
Žmogus iš Podolsko
LIETUVOS TEATRO VITRINA

OKT/Vilniaus miesto teatras
Režisierius Oskaras Koršunovas
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė 
Trukmė 1 val. 30 min.

19:00
Įstrigę
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Klaipėdos jaunimo teatras
Režisierius Arpad Schilling
Vieta Trakų kultūros rūmai
Trukmė 4 val.

19:00 ir 21:00
Radvila Darius, Vytauto
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Operomanija
Režisierius Karolis Kaupinis
Vieta Sodas 2123
Trukmė 1 val.

12:00
Radvila Darius, Vytauto
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Operomanija
Režisierius Karolis Kaupinis
Vieta Sodas 2123
Trukmė 1 val.

14:00
Laisvė
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Darbininkai
Režisierius Dainius Gavenonis
Vieta OKT studija
Trukmė 1 val. 30 min.

16:00
Šokis objektui ir vaikui
LIETUVOS TEATRO VITRINA

MMLAB
Režisierė Greta Grinevičiūtė
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė
Trukmė 2 val.

18:30
Austerlicas
LIETUVOS TEATRO VITRINA

Valstybinis Jaunimo teatras
Režisierius Krystian Lupa
Vieta Valstybinis jaunimo teatras, 
Didžioji salė
Trukmė 5 val.

19:00 ir 21:00
Žiūrėdama viena į kitą
KLUBAS

Spektaklio eskizas
Režisierė Eglė Švedkauskaitė 
Vieta Sodas 2123
Trukmė 1 val. 15 min.

11:00 ir 14:00
Garsinis pasivaikščiojimas
KLUBAS

Kompozitorius Edvinas Kopcevas
Vieta Draugystės stotelė (Naujoji 
Vilnia)
Trukmė 1 val. 20 min.

Renginys nemokamas
Būtina registracija www.sirenos.lt

Nuo saulėtekio ir saulėlydžio
Garsinis pasivaikščiojimas Tylėjimai
KLUBAS

Kompozitorius Vitalijus Černiakovas
Vieta Katedros varpinė

Reikalinga registracija ir motyvacinis laiškas

22:00
Silent disco
KLUBAS

Vieta Lukiškių kalėjimas
Trukmė 3 val.

Renginys nemokamas
Būtina registracija www.sirenos.lt

18:30
Neįmanomas teisingumas
KLUBAS

Diskusija
Vieta Menų spaustuvė, Kišeninė salė

Renginys nemokamas
Būtina registracija www.sirenos.lt

22:00
Kaip jums patinka
KLUBAS

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
Spektaklio eskizas
Režisierė Uršulė Bartoševičiūtė
Vieta Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
Trukmė 1 val.

10.06
Trečiadienis
19:00

Flesh
TARPTAUTINĖ PROGRAMA

Compagnie D’autres Cordes, 
Prancūzija
Idėjos autorius Franck Vigroux
Vieta Menų spaustuvė, Juodoji salė 
Trukmė 1 val.

10.07
Ketvirtadienis

Renginys nemokamas
Būtina registracija www.sirenos.lt

18:30
Kas paslėpta po parketu?
KLUBAS

Diskusija
Vieta Menų spaustuvė, Kišeninė salė

Reikalinga registracija ir motyvacinis laiškas

Nuo saulėtekio ir saulėlydžio
Garsinis pasivaikščiojimas Tylėjimai
KLUBAS

Kompozitorius Vitalijus Černiakovas
Vieta Katedros varpinė



Turinys Nepapasakotos
istorijos išnyksta
Sirenos 2O21

Pradžioje buvo žodis. O tada stojo tyla. Ne ta tyla, – 
nuščiuvusioje žiūrovų salėje laukiant spektaklio 
pradžios. Ta kita tyla, kai scena uždaryta ilgiems 
mėnesiams. Sakome, kad tyla – tai auksas, gera 
byla, kad tyla stoja prieš audrą ir kad aušinti burnos 
neverta. Sakome, kad tyla – sutikimo ženklas, kad 
ji – protesto ženklas, kad ji – abejingumo ženklas. 

Pauzė, kurią išgyvenome teatre – tai pandemijos 
padarinys. Gyvenome pauzėje be pauzės, tyloje 
be tylos, bendravime be bendravimo, kūrėme 
teatrą be teatro. Buvome priversti įsiklausyti į mus 
supančias tylos formas, dažniausiai tarp keturių 
sienų savo namuose. Namai tapo saugia tvirtove, 
po to – kalėjimu, o galiausiai muziejumi, kur 
kiekvienas daiktas bylojo praėjusio, ikipandeminio 
gyvenimo istorijas. 

Kaupėsi užspaustos emocijos, neišsakytos 
mintys, neišleistos premjeros, nepapasakotos 

istorijos. Sakoma, istorijos, kurių niekam 
nepapasakojame, tiesiog išnyksta. Šis festivalis – 
bandymas išgelbėti istorijas, kurios dar nenuskendo 
užmarštyje. Kokias istorijas atnešė pastarieji dveji 
metai? Kokias išstūmė iš mūsų regos lauko? Apie ką 
kalbėti dabar reikia, būtina, nesvarbu?

Šiame „Sirenų” festivalyje kaip niekad stiprus 
mūsų noras darsyk patirti teatro stebuklą – 
tamsioje salėje sėdint greta kvėpuojančio 
žmogaus, nenukūninto, gyvo, gal per daug 
pasikvėpinusio, stebinčio spektaklį akylai ir tiesia 
nugara, o gal truputį nuobodžiaujančio. Tai, kad 
tampame šių istorijų liudininkais, leidžia praeičiai, 
neegzistuojantiems veidams ir vardams vėl trumpam 
atgauti pavidalą ir įsiamžinti mūsų atmintyje.

Festivalio meno vadovė
Kristina Savickienė
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Blast Theory, Didžioji Britanija

Ir tarė 
dviratininkas

„Ir tarė dviratininkas“ buvo 
sukurtas bendradarbiaujant su 
Notingemo universiteto mišrios 
realybės laboratorija „Sony Net 
Services“ ir „Fraunhofer“ institutu 
kaip dalis Europos mokslinių 
tyrimų projekto „IPERG“ 
(Integrated Project on Pervasive 
Gaming). „Blast Theory“ remia 
Anglijos menų taryba.

„Blast Theory“ kuria interaktyvų teatrą, 
kuriame žiūrovas yra ir aktorius, ir 
stebėtojas, o scena – pats miestas. Istorijos, 
su kuriomis žiūrovai susiduria šiame 
spektaklyje – tai jų pačių prisiminimai. 
Jos sudaro maršrutą po Vilnių, o kartu ir 
vidinę kelionę į savo patirčių labirintą. — 

Kristina Savickienė, tarptautinės programos sudarytoja

Pasileisk dviračiu gatvėmis ieškodamas 
tinkamiausios vietos, kuriai galėtum patikėti savo 
paslaptį. Važiuok tolyn, o nepažįstamų žmonių 
balsai vilios tave atrasti naujas ir nežinomas vietas. 
„Ir tarė dviratininkas“ siūlo pasivažinėti su išmaniojo 
telefono programėle. Kol ieškosi slėptuvės, 
subtilus ir įtraukiantis pasakojimas kvies pagalvoti 
apie žmones tavame gyvenime. Įrašyk žinutes ir 
dalinkis jomis su nepažįstamaisiais, kurių niekada 
nesutiksi. Dviračiu po miestą važiuosi vienas, 

Trukmė: 1 val. 15 min.
Premjera: 2007 m.
Spektaklio kalba: lietuvių 
Rekomenduojamas amžius: 16+

vakare, be jokio tikslo, atrasdamas laisvę tiesiog… 
minti pedalus. Važinėdamas galėsi išbandyti 
gyvą žaidimą, kuriame skleidžiasi ryšys tarp 
viešų ir privačių erdvių, šiuolaikinių technologijų 
siūlomos komunikacijos poveikio žmogaus patirčiai 
šiandieniame pasaulyje. 

Kaip teigia projekto autoriai, pasivažinėjimo metu 
sukuriama galimybė ne tik iš naujo pažinti galbūt jau 
pažįstamas erdves, bet ir nors trumpam atitrūkti nuo 
realybės bei užmegzti intymų dialogą su savimi.

Laikas: rugsėjo 15–17, 19–23 d. nuo 18:00
Vieta: Menų spaustuvė, kiemas
(Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Festivalio dviračiais
rūpinasi:
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„Sirenų“
klausimai
Anne Rupert
(„Blast Theory“)

Jūs nuolat ieškote 
alternatyvių teatro formų. 
Kodėl?

Vienas iš pagrindinių mūsų 
interesų yra technologijos ir tai, 
kaip jos formuoja visuomenę. 
Žvelgdami į teatro istoriją, 
manome, kad ji visada prisitaikė – 
įtraukė naujas technologijas ir 
išrado naujas formas. Internetas 
ir mobilieji įrenginiai sukūrė naują 
intymumo erdvę – tokią, kurioje 
dalijamės patirtimi ir kalbame 
naujais būdais. Jie yra mūsų 
naujojo socialinio audinio dalis. 
Taigi mums atrodo akivaizdu juos 
įtraukti į tai, kaip kuriame kritines 
ir atspindinčias erdves, kurias 
teatras bando atverti.

Spektaklis-pasivažinėjimas 
pagrįstas natūraliu 
kraštovaizdžiu. Vis dėlto 
kaip jis režisuojamas?

Važiuodamas dviračiu, gauni 
tam tikrą galimybę tyrinėti, 

ką sunku padaryti pėsčiomis 
ar net automobilyje. „Ir tarė 
dviratininkas“ pasivažinėjime 
yra pasakotojas, kuris skatina jus 
skirti laiko klaidžiojimui. Jis duoda 
raginimus tyrinėti, prašydamas 
pamąstyti ir apie savo 
gyvenimą. Įkvėpimo sėmėmės 
iš situationistinių derybų - 
kviesdami jus vykti neplanuotai 
kelionei, kur jūsų motyvacijos yra 
labiau tyrinėjančios nei tos, kurias 
diktuoja kasdienis gyvenimas. 
Kartais jūsų prašoma ieškoti 
asmeniškai reikšmingo dalyko, 
kartais tai tiesiog atvira erdvė ar 
tarpdurys, tinkantis būtent tam 
momentui.

Kokios temos nagrinėjamos 
per šią savitą spektaklio 
formą?

Tuo metu, 2007-aisiais, kai 
kūrėme projektą „Ir tarė 
dviratininkas“, „Google“ buvo ką 
tik nusipirkusi „Youtube“ – erdvėje 
pasklido istorijos apie tai, kaip 
vartotojo kuriamas turinys pasklis 
po internetą. Mes mąstėme – 
o kas jeigu sukurtume savo pačių 
platformą, kuria, norėtume, jog 
žmonės dalintųsi. To rezultatas 
ir buvo projektas „Ir tarė 

dviratininkas“. Šiame spektaklyje 
patys dviratininkai kuria savo 
kūrinį – per įrašus, kuriuos 
užfiksuoja ir paaiškinimus, kuriuos 
patys sau siunčia.

Tikimės, jog spektaklio 
sukurta erdvė vienu metu ir 
išlaisvina, ir įžemina. Kai keliauji 
vienas dviračiu be jokios aiškios 
krypties, jauti neįprastą laisvės 
pojūtį ir leidi sau galvoti ir kalbėti 
apie save. Tačiau tuo pat metu 
įrašai, kurių klausaisi – sukurti 
kitų dviratininkų – parodo 
nepapasakotas akimirkas iš 
žmonių praeities, jų viltis ar 
asmeniškiausius rūpesčius. 
Dažnai tai tampa atpažinimo ir 
pritapimo akimirka.

Kol „Ir tarė dviratininkas“ 
gerokai mažiau kritikuoja 
technologijas nei kiti mūsų 
projektai, socialinės medijos 
įtaka socialiniam diskursui ir 
kasdieniam gyvenimui kelia vis 
daugiau klausimų.

Blast
Theory

Siekdami neatsiriboti nuo socialinių bei politinių 
kontekstų, kiekvieną žiūrovą paversdami savo kūrinio 
ašimi, menininkų grupė „Blast Theory“ koncentruojasi 
į interaktyvų meną. Derinant populiariosios kultūros, 
performanso, žaidimo medijas bei technologijas, 
galutiniu rezultatu dažnai ištrinamos ribos tarp 
realybės ir fikcijos. Menininkų kolektyvas „Blast 
Theory“, vadovaujamas Matto Adamso, Ju Row 
Farr ir Nicko Tandavanitj, savo darbuose pasitelkia 
virtualias ir fizines erdves (kavines, kanalus, apleistus 
sandėlius, bibliotekas ar muziejus), siekdami meną 
priartinti prie eilinio praeivio / kiekvieno žiūrovo. 
Nuo 1998 metų grupė aktyviai bendradarbiauja su 
Notingemo universitetu, ir, kaip patys teigia, priklauso 
ilgiausiai pasaulyje veikiančiai bei produktyviausiai 
menininkų ir mokslininkų sąjungai. Šis dialogas – 
esminis „Blast Theory“ grupės kūrybos bruožas, 
atnešęs jiems keturias Britų kino meno akademijos 
(BAFTA) apdovanojimų nominacijas, „Prix Ars 
Electronica“ ir daugelį kitų premijų. Savo kūrybinius 
projektus „Blast Theory“ pristatė Venecijos bienalėje, 
„Sundance“ filmų festivalyje (JAV), „Tate Modern“ 
galerijoje Londone.

Nors Lietuvoje „Blast Theory“ rengė seminarus 
„Vilniaus vasaros teatro mokykloje“ (2017 m., 
LNDT), o praėjusiais metais „Sirenų“ festivalyje savo 
kūrybinius principus grupės narė Ju Row Farr pristatė 
mentorystės forma, padėdama įgyvendinti vieną iš 
„Sirenų“ konkursinėje programoje atrinktų Lietuvos 
menininkų projektų „Synth Porn“, tai pirmas kartas, 
kai šis menininkų kolektyvas savo kūrinį pristato 
Lietuvoje.
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TR Warszawa, Lenkija

Moters
dalys

Ne veltui šis spektaklis 2019 metų „Boska 
komedia” festivalyje Lenkijoje žiuri 
komisijos vienbalsiai apdovanotas „Grand 
prix“ – to vertas režisierius, itin subtiliai ir 
kinematografiškai atskleidęs vienos šeimos 
dramą, to verta dramaturgė, šia istorija 
palietusi aibę sudėtingų, su motinyste 
susijusių temų. Ir, žinoma, to neabejotinai 
verti TR Warszawa aktoriai, parodę tobulą 
susiklausymą ir ansambliškumą, aukščiausią 
aktorinio meistriškumo lygį. — Kristina Savickienė, 

tarptautinės programos sudarytoja

Vienas įdomiausių šių laikų Europos režisierių 
vengras Kornélis Mundruczó sugrįžta į festivalį 
„Sirenos“ – 2017 m. festivalyje parodytas šio 
režisieriaus spektaklis „Gyvenimo imitacija“ sulaukė 
didelio žiūrovų susidomėjimo. Šių metų festivalyje 
Mundruczó pristatys spektaklį „Moters dalys“. 
2018 metais įvykusi premjera buvo itin palankiai 
įvertinta kritikų, iškart sulaukė tarptautinio dėmesio, 
šiuo metu spektaklis keliauja po garsiausias pasaulio 
scenas. „Moters dalys“ šią vasarą bus parodytas ir 
prestižinio Avinjono teatro festivalio pagrindinėje 
programoje. 2019 m. šis darbas pelnė „Grand prix“ 
premiją kaip geriausias 2019 m. Lenkijos spektaklis 
„Boska komedia“ festivalyje Krokuvoje.

„Moters dalys“ – šių dienų Varšuvoje vykstanti 
šeimos drama, pulsuojanti moteriškų personažų 
jėga ir ryžtu. Šeimos susibūrimas tarsi per objektyvą 
atskleidžia Lenkijos visuomenės problemas ir 
vidinius konfliktus. Spektaklio pagrindinė veikėja – 
30-metė Maja – kovoja su asmenine tragedija. 
Norėdama grįžti į savo gyvenimo vėžes, ji privalo 
suabejoti savo ankstesniu gyvenimu bei siekia 
atkurti santykius su savo šeima.

„Moters dalys“ – įspūdingas šiuolaikinių moterų, 
kovojančių už teisę apsispręsti dėl savo gyvenimo, 
paveikslas. Mundruczó ir teksto autorė Kata 
Weber kiekvieno veikėjo charakterį kuria su didele 
empatija – jie nevertina ir nekritikuoja nė vieno 
veikėjo, susirinkusio prie šeimos stalo.

DĖMESIO: Spektaklio metu 
rodomas nuogas kūnas, 
naudojama dūmų mašina, ryški 
blyksinti šviesa (stroboskopai)

Trukmė: 2 val. 30 Min. (dviejų dalių)
Premjera: 2018 m. 
Spektaklio kalba: lenkų, su titrais 
lietuvių ir anglų k.
Rekomenduojamas amžius: 16+

Laikas: rugsėjo 27 d. 19:00
Vieta: Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 
Naujoji salė (Gedimino pr. 4, Vilnius)

Scenografo asistentė, 
produkcijos vadybininkė: 
Karolina Pająk

Kostiumų dailininkės asistentė: 
Małgorzata Nowakowska

Vaidina: Dobromir Dumecki, 
Monika Frajczyk, Magdalena 
Kuta, Sebastian Pawlak, 
Marta Ścisłlowicz, Justyna 
Wasilewska, Anieszka 
Żulewska

Spektaklio partneriai: Magyar 
Kulturális Intezet Varsó 
(Vengrija)

Spektaklio rodymą Lietuvoje 
remia:

Režisierius: Kornél Mundruczó 
Tekstas, adaptacija: Kata Wéber 
Dramaturgės asistentas: Soma 

Boronkay 
Scenografija, kostiumai: Monika 

Pormale 
Muzika: Asher Goldschmith 
Šviesų dailininkė: Paulina Góral 
Režisieriaus asistentė: Karolina 

Gębska 
Pastatymo vadybininkė: 

Katarzyna Gawryś-
Rodriguez 

Video operatorius: Łukasz Jara 
Garso operatorius: Łukasz 

Winkowski 
Sinchroninis vertimas raštu: 

Patrycja Paszt 
Teksto vertimas: Jolanta 

Jarmołowicz 
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„Sirenų“
klausimai
Kornél 
Mundruczó

Ar esate feministas?
Kodėl?

Labai tikiu lygybe. Man tai – 
bendresnė tema už socialinę lytį ir 
buvimą feministu. Kadangi
kovoju už lygybę, šiais laikais, 
matydamas mūsų pusiausvyrą 
praradusią visuomenę, esu
feministas.

Kodėl spektaklio moteris 
yra subyrėjusi į dalis?

Dėl protagonistės patiriamos 
traumos ir stipraus tabu. 
Norėdama susidoroti su savo 

trauma, ji turi subyrėti į dalis, 
atsiskirti nuo visų visuomeninių 
ir šeimos kontekstų, o tada tas 
dalis surinkti, kad rastų savo būdą 
jai įveikti. Jei nori pamėginti rasti 
ką nors iš tiesų naujo, iš pradžių 
turi atsiskirti nuo visų dabartinių 
kontekstų, klišių ir lūkesčių. Štai 
kodėl man patinka spektaklio 

pavadinimas: viena vertus, jis 
pristato Mają, subyrėjusią dalimis, 
kita vertus, suteikia jai šansą 
sukurti naują esybę.

Šeimos drama – patogus 
žanras ar iššūkis?

Man patinka šis žanras, ypač 
dėl literatūros, su kuria užaugau; 
šeimos drama ir jos istorijos
vaizduojamos nuo senovės graikų 
laikų. Žinoma, buvo sunku šiai 
tradicijai suteikti ką nors
naujo, bet sykiu buvo nuostabu 
gilintis į geriausiai pažįstamą 
temą, – visi esame šeimos nariai.

Kornél 
Mundruczo

Kata
Wéber

Kornél Mundruczó – vengrų kino ir teatro režisierius. 
Menininkas studijavo kino ir televizijos specialybę 
Vengrijos kino ir dramos akademijoje. Vėliau 
tapo kritikų pripažintu režisieriumi. Režisavo 
17 trumpametražių ir vaidybinių filmų. Labiausiai 
pastebėti kino darbai: „Malonios dienos“ (2002) 
Lokarno kino festivalyje apdovanotas sidabriniu 
leopardu; „Johanna“ (2005) – kinematografinė opera, 
Žanos d’Ark istorijos adaptacija, pristatyta Kanų 
kino festivalio programoje „Ypatingas žvilgsnis“ („Un 
Certain Regard“). Kiti ryškesni filmai: „Delta“ (2008), 
„Baltasis dievas“ (2014) ir „Jupiterio mėnulis“ (2017). 
Mundruczó taip pat dirba teatre ir operoje, Vengrijoje 
yra įkūręs nepriklausomą “Proton” teatrą. Dažniausiai 
dirba su ta pačia aktorių komanda. Režisierius teigia: 
„Aš kilęs iš teatro aplinkos, todėl esu įsitikinęs, kad iš 
tikrųjų žiūrovai nulemia, ar filmas vykęs, ar ne“.

Kata Wéber yra vengrų kino ir teatro dramaturgė. 
Ji studijavo vaidybą Vengrijos teatro ir kino menų 
universitete. Po intensyvios aktorinės karjeros atsidavė 
rašymui teatre. Pažymėtini dramaturginiai darbai, pelnę 
apdovanojimus: „Šikšnosparnis“, „Moters dalys“ (TR 
Warszawa), „Hotel Lucky Hole“ („Schauspielhaus 
Zürich“), „Gyvybės imitacija“, „Evoliucija“ („Proton“ 
teatras). Kartu su režisieriumi Kornéliu Mundruczó 
tandemu dirba tiek prie kino, tiek prie teatro pastatymų.
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Zagrebo jaunimo teatras (ZKM), Kroatija

Eichmannas 
Jeruzalėje

Tuščia scena – be rekvizito, kostiumų, vaizdo 
projekcijų. Jokio triukšmo, nieko nereikalingo, – 
atrodo, tarsi režisierius sąmoningai išrengė 
spektaklį iš teatrališkumo apdaro ir paliko 
aktorius prieš žiūrovus tiesiog būti. Tai, kad 
šiame spektaklyje atsisakoma daugybės 
teatrą sudarančių elementų, paradoksaliai tik 
išryškina, kiek teatro esama mūsų gyvenime, – 
tiek Adolfo Eichmanno teisme, tiek šiandien 
mus supančioje aplinkoje, fašistinei retorikai 
vėl tampant įprasta kasdienybės dalimi. — Kristina 

Savickienė, tarptautinės programos sudarytoja

Slovėnų režisierius Jernej Lorenci aiškiai suvokia 
būtinybę spręsti blogio banalumo ir jo egzistavimo 
kiekviename žmoguje problemą, tuo metu, kai 
praktiškai visa Europa suabejoja antifašistinėmis 
šaknimis. Jei atidžiau pažvelgtume į teismo proceso 
faktorius ir akimirkai nepaisytume jo turinio bei 
daugiau dėmesio skirtume jo formai, struktūrai 
ir vidinėms taisyklėms, apibrėžiančioms teismo 
dalyvių galios santykius, neišvengiamai padarytume 
išvadą, kad teismas yra spektaklio erdvė. Hannah 
Arendt žinojo apie šią teatrališką teismo savybę, 
1961 m. darydama pranešimą iš karo nusikaltėlio 
Adolfo Eichmanno teismo, vykusio Jeruzalėje. Tada 
ji pristatė blogio banalumo sąvoką, vėliau tapusią 
skiriamuoju jos filosofinių ir kt. darbų ženklu. Būtent 
toks teatro suvokimas atvėrė pūliuojančią žaizdą 
prieštaringai vertinant blogio sampratos banalumą. 
Arendt pastebėjo biurokratinę Eichmanno 

mąstyseną. Netrukus ji atsisakė prielaidos, kad 
blogis esąs gilus ir radikalus. Arendt įžvelgė 
priešingą polinkį: blogis banalus ir lėkštas, taigi 
dėl savo paprastumo aiškiai matomas, bet sunkiai 
suvokiamas.

Ši idėja režisieriui Lorenci ir jo bendražygiams 
buvo esminė atspirtis, siekiant tyrinėti istorinius 
faktus, sociologinius ir filosofinius tekstus, 
asmenines kūrėjų įžvalgas, taip pat – kasdienius 
populiariosios kultūros elementus. Kiekvienam 
bandymui rekonstruoti reikia konteksto, kuris 
atskleistų nagrinėjamą problemą. Priešingu atveju, 
visi blogi ar geri poelgiai būtų vienodai banalūs 
ir aiškūs. Tik tada, kai esame pasirengę atpažinti 
kitų žmonių baimes, galime susidurti su pačia 
blogiausia – savo baime. Spektaklis tyrinėja 
asmenines nuoskaudas, baimes ir tiesas, nutolusias 
nuo bet kokio tariamo banalumo.

DĖMESIO: Spektaklio metu 
rūkoma

Trukmė: 3 val. 30 min.
Premjera: 2019 kovo 22
Kalba: kroatų, su lietuvių ir anglų 
kalbų titrais 
Rekomenduojamas amžius: 16+

Laikas: rugsėjo 28, 29 d. 19:00
Vieta: Lietuvos rusų dramos teatras
(J. Basanavičiaus g. 13, Vilnius)

Pastatymo vadybininkė: Stella 
Švacov Miletić

Vaidina: Katarina Bistrović 
Darvaš, Dado Ćosić, Frano 
Mašković, Mia Melcher, Pjer 
Meničanin, Rakan Rushaidat, 
Lucija Šerbedžija, Verdan 
Živolić

Spektaklio pristatymą Lietuvoje 
remia: Zagrebo savivaldybė, 
Kroatijos Respublikos 
kultūros ministerija

Režisierius: Jernej Lorenci
Dramaturgas: Matic Starina
Scenografas: Branko Hojnik
Kostiumų dailininkė: Belinda 

Radulović
Choreografas: Gregor Luštek
Muzika: Branko Rožman
Režisieriaus asistentai: Aleksandr 

Švabić, Rajna Racz ir Tim 
Hrvaćanin

Kostiumų dailininkės asistentai: 
Bernarda Popelar Lesjak ir 
Marta Žegura
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„Sirenų“
klausimai
Jernej
Lorenci

Kas paskatino gilintis į 
blogio ir atsakomybės 
temą?

Seniai žinojau, kad anksčiau 
ar vėliau turėsiu tirti blogio, 
atsakomybės ir kaltės temas.
Žinojau ir tai, kad šias temas 
įgyvendinsiu per nacių blogio 
prizmę. Laukiau tinkamo 
momento – ir gana ilgą laiką, 
kelerius metus. Momentas buvo 
tinkamas ir medžiaga, kuri 
mane sujaudino, įsišaknijo 
manyje taip giliai, kad pamačiau 
spektaklio užuomazgą. Taip 
pat reikėjo tinkamos teatrinės 
aplinkos. Zagrebo jaunimo teatras 
yra būtent toks.

Pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui, pasaulis atrodė 
išvalytas ir atstatytas tiek, kad 
to meto siaubas ateityje nebūtų 
įmanomas, ir ši iliuzija tęsėsi 
stebėtinai ilgai, bet mes jau kurį 
laiką matome, kad taip nėra. 
Rimtos pastangos, taip pat ir 
Slovėnijoje, skiriamos permąstyti 
karo laikotarpį, – tai pavojingos 
pastangos. Kita vertus, ir tai 
svarbiausia, norėjau blogiui 
suteikti veidą – būtent žmogišką 
veidą. Adolfas Eichmannas 
pasirodė tinkamiausias.

Kas sudaro spektaklio 
dramaturgiją? Kaip ją 
kūrėte?

Surinkau medžiagą: Hannah’os 
Arendt „Eichmanną Jeruzalėje“, 
Karlo Jasperso „Kaltės
klausimą“, Claude’o Lanzmanno 
dokumentinį filmą „Šoa“, 
televizinę dokumentiką apie
ustašių politiką Andriją 
Artukovićių, Curzio Malaparte 
romaną „Oda“ ir pan. Mėnesį ar
du iki prasidedant repeticijoms 
nusiunčiau medžiagą aktoriams 
ir, apsiginklavę ja, susitikome, 
ėmėme ją įvairiais būdais tirti 
ir ieškojome strategijos, kaip 
ją modeliuoti. Tai buvo savitas 
kolektyvinis darbas; taip pat 

buvo svarbu, kad visi (kiekvienas 
savaip) jame dalyvautume: 
ne tik kūrybos procese, bet ir 
asmeniškai.

Ar teismo teatrališkumas 
trukdo, ar padeda, kuriant 
spektaklį?

Iš pradžių padėjo, teikė man 
drąsos, taip pat – savotišką alibi. 
Vis dėlto rezultatui tai nebuvo
būtina. Jeigu Hannah Arendt 
kaltina Jeruzalės teismą ir 
tuometinį ministrą pirmininką 
Davidą Ben-Gurioną dėl teismo 
teatrališkumo (taip pat ir dėl 
preliminaraus kaltinamojo
nuosprendžio), aš gana anksti 
nusprendžiau imtis priešingos 
strategijos – ryškaus reginio 
trūkumo. Tai yra paprasčiausias ir 
kukliausias bandymas (bandymas 
yra pagrindinė sąvoka)
suprasti tuos laikus ir priimti, 
kad Eichmannas taip pat buvo 
žmogus.

Jernej
Lorenci

Jernej Lorenci – vienas individualiausių, įžvalgiausių ir 
naujų formų ieškančių šiuolaikinio slovėnų teatro režisierių. 
Lorenci gimė 1973 m. Maribore, Slovėnijoje. Baigęs 
Mariboro pirmąją gimnaziją, įstojo į režisūros studijas 
Liublianos AGRFT, mokėsi pas Mile‘ę Korun ir Matjažą 
Zupančičių. Nuo pat pradžių Lorenci kūrybai būdingi 
teatro tyrimai ir teatro kaip mediumo idėjos plėtotė. 
Pastaraisiais metais jis nulėmė svarbias teatro estetikos 
permainas. Sykiu režisierius ieško scenos ir aktyvaus 
žiūrovo sąveikos taškų. Savo spektakliuose sprendžia, 
kokios yra galimybės naikinti ir atkurti teatro iliuziją. Lorenci 
perspėja aktorius, kad teatro bendruomenė yra kuriama tik 
kartu su žiūrovais – jis kruopščiai parenka scenas, kuriose 
salė lieka apšviesta, o aktorius ne tik jaučia žiūrovus, bet 
ir mato, girdi jų kvėpavimą. Šios režisūrinės priemonės 
sukuria ypatingą ryšį tarp scenos ir auditorijos. Režisieriaus 
estetika atpažįstama: jis kuria įvairius teatro žanrus, tačiau 
nemėgsta schematiškumo, būti nuspėjamas – kurdamas 
visada išlieka smalsus ir novatoriškas. Be daugybės 
apdovanojimų Slovėnijoje, Lorenci taip pat pelnė nemažai 
apdovanojimų užsienyje, tarp jų – “Naujosios teatro 
realybės premiją (2017), “The Temptest”apdovanojimą 
Belgrado teatro festivalyje BITEF (2013). 2014 m. 
įvertintas vienu aukščiausių valstybinių apdovanojimų už 
pasiekimus kultūros srityje Slovėnijoje – Prešereno fondo 
apdovanojimu.
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Mladinsko teatras, Slovėnija

Mūsų smurtas ir 
jūsų smurtas

Pristatyti Oliverio Frljićiaus spektaklį 
„Sirenose“ – tai nebijoti šliūkštelėti žibalo į 
ugnį, ypač tuomet, kai kalbame apie jautrius 
istorinės atminties, tautiškumo, migracijos 
aspektus mūsų visuomenėje. Šis kūrėjas nebijo 
vaikščioti ašmenimis, provokuoti ir netgi 
šokiruoti, tačiau visa tai daro labai apgalvotai 
ir siekdamas tam tikro rezultato – permąstyti 
istoriją ir savo santykį su ja. — Kristina Savickienė, 

tarptautinės programos sudarytoja

Spektaklis „Mūsų smurtas ir jūsų smurtas“ kalba 
apie Europą ir europiečius, tačiau spektaklio 
režisierius, kurio braižui būdingas ypatingas 
režisūrinis temperamentas ir drąsa, renkasi žvelgti 
į Europą ne iš europocentristinio požiūrio taško. 
Šis spektaklis apie Europą, kuri, užvėrinėdama 
sienas nukentėjusiems nuo Europos ir JAV 
vykdomos politikos bei sprendimų, vis pamiršta 
savo kolonialistinę praeitį. Atrodo, lyg XX a. Europa 
nuoširdžiai įtikėjo, kad joje gyvenantys žmonės yra 
neva pranašesni už kitus, o XXI a. mes toliau tęsiame 
tą pranašumo indoktrinaciją, tik jau pasitelkdami 
kitą ginklą – baimę. O pastaroji yra bene arčiausiai 
neapykantos. Mes linkę negalvoti, kad atskirtis ir 
izoliacija, kurią taikome tiems „kitiems“ – taip pat 
viena iš smurto formų.

Dėl šių priežasčių spektaklio „Mūsų smurtas 
ir jūsų smurtas“ kūrėjai ryžtasi užduoti keletą 
nepatogių klausimų: ar suvokiame, kad mūsų 
gerovė yra tiesiogiai priklausoma nuo tūkstančiais 
skaičiuojamų mirčių Vidurio Rytuose? Ar mums 
vienodai skauda dėl teroro aktų Paryžiuje ar 
Briuselyje bei Bagdade ar Kabule? Kada įtikėjome, 
kad tik mes žinome visus atsakymus ir kad mūsų 
dievas yra aukščiau už kitus?

Kiek menui leistina įsilieti į bendrus šiandienos 
visuomenės susitarimus? Ar jis neturėtų tapti 
atsvara? Ar menas neturėtų tapti alternatyviu 
žvilgsniu į nusistovėjusias politines ir ekonomines 
sistemas bei individų interesus?

DĖMESIO: Spektaklio metu 
rodomas nuogas kūnas, 
naudojama ryški blyksinti šviesa 
(stroboskopai). Kai kurios scenos 
gali įžeisti religiniais / etniniais 
klausimais

Trukmė: 1 val. 15 min. (vienos 
dalies)
Premjera: 2016 m.
Kalba: slovėnų, su lietuvių ir 
anglų kalbų titrais 
Rekomenduojamas amžius: 18+

Laikas: spalio 4, 5 d. 19:00
Vieta: Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 
Naujoji salė (Gedimino g. 4, Vilnius)

Vaidina: Barbara Babačić, Daša 
Doberšek, Uroš Kaurin, Dean 
Krivačić, Jerko Marčić, Nika 
Mišković, Draga Potočnjak, 
Matej Recer, Blaž Šef

Koprodiuseriai: Hau Hebbel 
Am Ufer (Berlynas), 
Wiener Festwochen 
(Viena), Kunstfest Weimar 
(Weimaras), Zürcher Theater 
Spektakel (Ciurichas), 
Nacionalinis Kroatijos teatras 
Ivan Pl. Zajc (Rijeka) 

Regioninis koprodiuseris: 
Festivalis “Mess”, Sarajevas, 
Bosnija ir Herc.

Spektaklį finansavo Vokietijos 
federalinis kultūros fondas

Režisierius: Oliver Frljić 
Dramaturgija: Marin Blažević 
Scenografija: Igor Pauška 
Kostiumų dailininkė: Sandra 

Dekanić 
Šviesų dailininkas: Dalibor 

Fugošić 
Šviesų menininkas: David 

Cvelbar 
Garso režisierius: Silvo Zupančič
Muziką parinko: Oliver Frljić 
Kūrybinė konsultantė: Aenne 

Quinones 
Režisieriaus asistentė: Barbara 

Babačić 
Prodiuserė: Hannes Frey
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„Sirenų“
klausimai
Oliver
Frljić

Kaip teatras gali padėti 
spręsti tokias problemas 
kaip pabėgėlių krizė?

Pirmas klausimas – su kuo mes 
kalbamės, kai sprendžiame 
tokio pobūdžio problemas kaip 
prieglobsčio krizė. Bendra petite 
bourgeoisie teatro idėja yra ta, 
kad teatras turėtų ne pakeisti 
realybę, bet ją atspindėti. Bet net 
jei apsimetu tikįs šia idėja, 
turiu pridurti, kad kiekvienas 
atspindys yra pokytis – bent tai, 
kaip matome tą pačią tikrovę. 
Esu beveik įsitikinęs, kad teatras 
negali išspręsti pabėgėlių krizių 
problemos, tačiau gali atsisakyti 
ją pasyviai stebėti. Mane labai 
domina skirtinga žiūrovų 
politika: kaip mūsų žvilgsnis 
transformuoja savo objektą, 
koks yra performatyvumas ir 
kokios yra mūsų, kaip žiūrovų, 
atsakomybės – etinės ir estetinės. 
Per istoriją ir dabartį išreiškiamas 
teatro naivumas ir yra idėja to, kad 

teatras yra tai, ką mes nešame 
į sceną. Tačiau teatras man yra 
pats svarbiausias savo žiūrėjimo 
procesu, sukuriančiu prasmę to, 
kas nebūtinai turi būti matoma. 
Šiuo atveju meninė reprezentacija 
atvirai atsisako atlikti nustatytą 
mimetinę funkciją.

Koks buvo spektaklio 
dramaturgijos kūrimo 
procesas?

Sekant garsiu Jeano-Luco 
Godard‘o aforizmu iš filmo „Kinė“ 
(„La Chinoise“): „Neaiškias idėjas 
būtina priešpastatyti aiškiems 
vaizdams“. Aš bandžiau sukurti 
teatrą, kuris būtų suprantamas 

per mūsų susibūrimą, o ne 
per protą. Kol teatras veikia 
toje pačioje racionalioje 
struktūroje, kuriančioje rasizmą, 
pabėgėlių krizes, socialinę 
neteisybę, genocidą, tai yra tos 
pačios problemos dalis, o ne 
sprendimas. Štai kodėl negaliu 
pakęsti šiuolaikinio teatro – aš 
tai suprantu. Ir padaryti save 
suprantamą – yra tikras būdas bet 
kuriam menui mirti.

Kaip kilo mintis spektaklio 
pavadinimui?

Darbo procesas buvo skirtas 
struktūrinio smurto tyrimui – tokio, 
kurio nematyti mūsų neoliberalių 
visuomenių paviršiuje, tačiau 
jis yra būtinas sklandžiam jo 
veikimui. Esame mokomi greitai 
reaguoti į įvairias subjektyvaus 
smurto formas ir jo aukas, bet ne į 
struktūrinę jo versiją, kuri ilgainiui 
yra gerokai pražūtingesnė. Tai 
buvo vienas įkvėpimo šaltinis. 
Antrasis buvo skirtumas tarp 
emancipacinio ir smurto 
pavergimo. Kitaip tariant – „Mūsų 
smurtas ir tavo smurtas“.

Oliver
Frljić

Režisierius, aktorius, teatro teoretikas Oliveris Frljićius 
linkęs prisistatyti kaip kroatų teatro režisierius. Gimė 
Bosnijoje ir Hercegovinoje, šešiolikos metų, turėdamas 
pabėgėlio statusą, atvyko į Kroatiją. Nors daugiausiai 
spektaklių yra pastatęs Slovėnijos, Bosnijos ir 
Hercegovinos bei Kroatijos teatro scenose, pastaruoju 
metu daugiausia kuria Vokietijoje. Svarbiu įkvėpimo šaltiniu 
įvardydamas Aischilo „Persus“, Frljićius savo kūryboje 
pasitelkia supriešintos atminties sampratą, pateikdamas 
tas istorijos dalis, kurių oficialiuose pasakojimuose 
neišgirsime. Sykiu savo spektakliuose jis suteikia balsus 
tiems, kurie dažnai yra nematomi arba nepakankamai 
atstovaujami visuomenėje. Jo darbai, sukurti buvusios 
Jugoslavijos šalyse, dažnai susiję su pražūtingais karo 
padariniais, pasiaukojimu, visuomenės anomalijomis. 
2014–2016 m. Frljićius vadovavo Nacionaliniam Kroatijos 
teatrui. 2019–2020 m. Austrijos nacionaliniame teatre 
„Burgtheater“ kartu su šiuolaikiniu kroatų filosofu bei 
politiniu aktyvistu Srećko Horvatu kuravo programą 
„Europa machine“. Šiuo metu Frljićius yra Štutgarto 
„Schauspiel“ teatro inicijuoto tarptautinio projekto 
„European Ensemble“ meno vadovas ir M. Gorkio teatro 
Berlyne režisierius, taip pat patariamosios meno tarybos 
narys. Frljićiaus darbai pristatyti įvairiuose tarptautiniuose 
festivaliuose ir teatruose: „Wiener Festwochen“ (Vienoje), 
„Kunstenfestivaldesarts“ (Briuselyje), „Dialog“ (Vroclave), 
„Festival TransAmériques“ (Monrealyje), „Neue Stücke 
aus Europa“ (Vysbadene), BITEF (Belgrade), „La MaMa“ 
(Niujorke). Režisieriaus Oliverio Frljićiaus kūrybą Lietuvos 
publika turėjo galimybę išvysti tik kartą: 2012 m. Menų 
spaustuvėje parodytas Slovėnijos Mladinsko spektaklis 
„Tebus prakeiktas Tėvynės išdavikas!“.
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Compagnie D’autres Cordes, Prancūzija

Flesh Šis vizualinio teatro spektaklis – tai 
džiaugsmas ausims ir akims: galinga muzika, 
giliai jaudinantys vizualiniai sprendimai, o 
sykiu –  bandymas prisijaukinti tą ypatingą 
akimirką iki dramatiško gyvenimo įvykio, 
kuris padalins gyvenimą į „prieš” ir „po”. 
Kūrėjai žiūrovus visomis juslėmis panardina 
į apibrėžto laiko, vietos ir sąmonės netekusią 
būtį. — Kristina Savickienė, tarptautinės programos sudarytoja

Įkvėptas anglų rašytojo J. G. Ballardo knygų ir 
asmeninės kelių eismo įvykio patirties, Franckas 
Vigroux spektaklyje „Flesh“ tyrinėja akimirką, kuri 
seka po sukrėtimo. Tai trumpas momentas, kai 
laikas sustoja arba išsiplečia. Akimirka, kai protas 
atsiriboja nuo kūno, atskleidžia panoraminį vaizdą 
siurrealistinėje scenoje: transporto priemonių 
karkasai įgauna judančių objektų pavidalą, greitkelių 
viadukai tampa milžiniškais golemais, automobilių 
varikliai pakimba virš ledo jūros. Šiame vaizdų 
ir pojūčių sraute žiūrovas patiria tai, ką patiria 
vairuotojas, kirsdamas nežinomą dimensiją… tai 
tikra haliucinogeninė kelionė.

Spektaklis „Flesh“, balansuojantis tarp 
elektroninės operos ir audiovizualinio meno, 
kartu yra šokio ir judesio performansas–judantis 
paveikslas, kurio prasmė atsiskleidžia per patirtį 
ir sukurtą emociją. Žiūrovui emocija ir įvykių 
seka pateikiama hipnotizuojančiu būdu, drąsiai 
eksperimentuojant su garsiniais ir vizualiniais 
sprendimais, maišant skirtingus stilius, atrandant 
ir pateikiant dažnai žiūrovui netikėtą įvairių 
kompozicinių elementų sprendimą; tarsi žaidžiama, 
kartais – netgi žongliruojama suvokimo ribomis.

Trukmė: 1 val. (vienos dalies)
Premjera: 2018 m.
Kalba: spektaklyje teksto nėra 
Rekomenduojamas amžius: 14+

Laikas: spalio 6 d. 19.00
Vieta: Menų spaustuvė, Juodoji salė

Idėjos autorius/kompozitorius: 
Franck Vigroux 

Dramaturgas: Michel Simonot 
Video menininkai: Kurt 

D‘haeseleer, Olivier Ratsi 
Choreografė: Myriam Gourfink 
Šviesų dailininkas: Perrine Cado 
Kostiumai: Atelier Darwin 
Atlikėjos: Azusa Takeuchi, 

Haruka Miyamoto
Spektaklio pristatymą Lietuvoje 

remia:

26



„Sirenų“
klausimai
Franck 
Vigroux

Kaip atsirado „Flesh“ idėja?

Skaičiau Jameso Grahamo 
Ballardo romanus. Nuo tada, kai 
režisierius Davidas Cronenbergas 
sukūrė filmą, žymiausiu jo 
kūriniu tapo „Avarija“. Bet kitas 
jo romanas – „Betono sala“ – 
priminė man asmeninę patirtį. 
Pagrindinis veikėjas patyrė 
autoavariją, buvo sužeistas ir 
įstrigo savotiškame niekieno 
žemės peizaže, kur jo niekas 
negalėjo pamatyti ir jam padėti. 
Prieš dvidešimt metų pats buvau 
patekęs į stiprią avariją, todėl 

akivaizdu, kad ši istorija man 
buvo artima. Bet nemanykite, kad 
„Flesh“ yra Ballardo romanų ar net 
mano paties patirties adaptacija, 
tai buvo tik atspirtis mąstyti 
apie tai, kaip sukurti ką nors 
abstraktaus ir nenaratyvinio šia 
tema: mašinų, kūnų, mechanikos...

Spektaklis itin vizualus – 
kokius dar žiūrovo 
receptorius norite paveikti?

Taip, bet pasakyčiau, kad visi 
mano kūriniai yra „fiziniai“, 
tikriausiai todėl, kad visų pirma 
aš gyvai atlieku muziką, kuri yra 
itin niuansuota: nuo telūrinių 
momentų iki subtilių judesių, 
nuo kraštutinių dažnių iki tylos. 
O vaizdiniai visada yra trijų 
dimensijų, su optinėmis iliuzijomis 

ir t. t. Taigi jie ir taip gana daug 
reikalauja iš kūnų, todėl nėra 
poreikio pridėti daugiau pojūčių.

Ką apie laiko patirtį 
Jums svarbu pabrėžti 
spektaklyje?

Stengiamės pasitelkti kino, 
teatro ir muzikos įrankius, kurie 
sukuria ką nors hibridinio, 
visiškai gyvo – vykstančio čia ir 
dabar, bei teikia platų galimybių 
spektrą. Spektaklis „Flesh“ 
pasižymi smarkiomis laiko 
permainomis: nuo itin lėto kūno 
judesio iki labai greitai judančių 
trimačių vaizdų. Kontrapunktas, 
persidengimas, sugretinimas – 
muzikinės kompozicijos 
pagrindas, o aš pirmiausia esu 
kompozitorius. Todėl laiko patirtį 
dažnai valdo muzika, bet tai 
visuminis vaizdo įrašų, šokio ir 
garso mechanizmas. Kartais 
pasirodymų trukmė skiriasi 7 
ar 8 minutėmis ir tai yra daug, 
tad spektaklis – visiškai gyvas 
pasirodymas.

Franck 
Vigroux

Prancūzų kompozitorius, prodiuseris, scenografas, 
į savo meninius sprendimus integruojantis įvairias 
medijos formas ir scenos meną. Žinomas kaip 
gitaristas, Vigroux nevengia naudotis elektronika 
ar moduliniais sintezatoriais. Tai daugialypis 
atlikėjas, kurio muzikos kūriniai svyruoja nuo 
elektroakustinės ir eksperimentinės elektroninės 
muzikos iki šiuolaikinės kompozicijos. Vigroux 
yra sukūręs kelis kūrinius šiuolaikiniams klasikos 
ansambliams. 2002 m. Vigroux įkūrė DAC įrašų 
kompaniją, joje išleista dešimtys kūrėjo įrašų; 
taip pat ši kompanija išleido jokiai krypčiai 
nepriskiriamų eksperimentinių atlikėjų, tokių 
kaip Hélène Breschand, Samuelio Sighicelli‘io, 
Elliotto Sharpo ir Bruno Chevillono, įrašus. Nuo 
2009 m. kuria tarpdisciplininius pasirodymus, 
bendradarbiauja su scenos menų agentūra 
„Compagnie D’autres Cordes“. Scenos menuose 
Vigroux debiutavo soline „Lilas“ trilogija (nuo 
2003 m.), vėlesniuose kūriniuose „Récolte“ (2009) 
ir „We“ naudojo nemažai triukšmo ir industrinio 
techno elementų. Vienas iš sėkmingiausių 
Vigroux kūrybinės plotmės pavyzdžių – būtent 
performansas „Flesh“. Menininko performansai 
buvo pristatyti pasaulinėje scenoje bei įvairiuose 
scenos menų festivaliuose.
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Teatras
kaip tyla

Ar teatras – tai garsas? Ar gaisras? Ar teatras – tai 
vaizdų šnaresys? Po ilgos ir smaugiančiai tylios 
teatro pauzės gavome puikią progą apsvarstyti, kas 
yra triukšmas, kas yra teatru šnabždantis spektaklis, 
kas yra nenutrūkstamas garsas, skrodžiantis žiūrovo 
ausį aktoriaus balso vibracijomis. Ką šiandien reiškia 
teatras? Ką jis tebereiškia žiūrinčiam, veikiančiam, 
klausančiam?

Praėjusiais metais buvome pakviestos sukurti 
„Sirenų“ Lietuvos teatro vitrinos peizažą, tačiau, 
dėl pandemijos pasikeitus festivalio koncepcijai, 
programa pakeitė kryptį ir pasislinko į kitus metus. 
Tad šių metų spektaklius atrinkome iš dviejų 
pastarųjų sezonų kūrinių –  tarsi žydinčius augalus iš 
dviejų skirtingų sodų.

Reaguodamos į tarppandeminį laiką ir per jį 
pastatytus spektaklius, į programą atrinkome trylika 
kūrinių, atspindinčių bendrą šių metų „Sirenų“ 
temą – „Tyla. Nepapasakotos istorijos išnyksta“. 
Teatro istorija kupina nutylėjimų: pakanka pagalvoti 
apie senovės graikų ar Williamo Shakespeare’o 
laikų teatro sceną, kurioje galėjo pasirodyti ir 
moterų vaidmenis atlikti vien vyrai. Tačiau ar 
šiandien teatras yra atviras visiems? Kokioms 
visuomenės grupėms ir temoms nepakyla uždanga, 
jei tokia vis dar egzistuoja? Ar šiuolaikiniame 
Lietuvos teatre yra tabu?

Šiųmetė „Sirenų“ Lietuvos teatro vitrinos 
programa apima įvairius spektaklius, kuriuos galima 
suskirstyti į meistrų, jaunųjų balsų, eksperimentų 
ir tarpdisciplininių darbų kategorijas, rodančias vis 
didėjančią Lietuvos teatro formų įvairovę.

Meistrų kategorijoje net keli užsienio režisieriai – 
Krystiano Lupos „Austerlicas“ kalba apie 
Holokausto traumą. Árpádo Schillingo „Įstrigę“ kelia 
klausimus apie meno ir visuomenės provincijas 
bei individualią ir grupinę atsakomybę. Oskaro 
Koršunovo „Otelas“ pabrėžia postkolonijines ir 
feministines prasmes, o jo spektaklis „Žmogus iš 
Podolsko“ parodo absurdišką individo ir galios 
struktūrų santykį. 

Festivalyje pristatomi trys jaunųjų kūrėjų balsai – 
Antano Obcarsko „Alisoje“ aiškinamasi, kas yra 
teisingumas. Adomo Juškos „Miego brolis“ pasakoja 
apie kūrėją ir romantizmo pasaulėžiūrą. Eglės 
Švedkauskaitės spektaklyje „Žmogus iš žuvies“ 
parodoma prieštaringa šiuolaikinio inteligento 
padėtis visuomenėje.

Eksperimentams priskiriamas Łukaszo 
Twarkowskio spektaklis „Respublika“, tiriantis ryšį 
tarp individo, bendruomenės, ekonomikos ir gamtos. 
Bei keli aktorių režisūriniai bandymai: Dainiaus 
Gavenonio spektaklis „Laisvė“ atskleidžia sudėtingą 
XXI a. žmogaus ir šeimos egzistencinę būseną, o 
Dariaus Gumausko spektaklyje „Mongolija“ kalbama 
apie Dauno sindromą turinčius žmones.

Tarpdisciplininių darbų kategorijoje – Gretos 
Grinevičiūtės „Šokis objektui ir vaikui“, parodantis 
skirtingą požiūrį į vaikus, (ne)norą jų susilaukti. 
Karolio Kaupinio projekte „Radvila Darius, Vytauto“ 
fiksuojami jaunos visuomenės demokratiškėjimo 
procesai. Taip pat tiltą tarp festivalio Lietuvos ir 
užsienio programos kuria Estijos teatre „Vaba Lava“ 
režisierės Kamilės Gudmonaitės sukurta šiuolaikinė 
opera „Ledynai“, nagrinėjanti kartų konfliktą: tarp 
sovietmečiu augusių tėvų ir jau nepriklausomų 
Baltijos valstybių vaikų.

Panagrinėjęs šią programą, kiekvienas žiūrovas 
gali paskaičiuoti moterų ir vyrų režisierių (bei kitų 
kūrėjų) proporciją, valstybinių ir nepriklausomų 
teatrų skaičių, regioninį pasiskirstymą bei pagal 

kitokius kriterijus įvertinti, kieno balsai Lietuvos teatre 
vis dar yra mažiau girdimi nei kitų, kokios grupės ir 
temos vyrauja, o kokių trūksta. Ir pasvarstyti, kodėl 
taip vyksta, kokios struktūros (ugdymo, rėmimo, 
kūrimo procesų, sklaidos, festivalių) trukdo ir padeda 
nelygybei, o kokios skatina įvairovę. 

Pabaigai šio festivalio dalyviams, žiūrovams, 
klausytojams ir veiksmo judintojams norisi palinkėti 
išgirsti tą tylą, kurioje nugulė neišnykusios šių metų 
festivalio istorijos.

Iki susitikimo,

Lietuviškos festivalio programos sudarytojos
Rimgailė Renevytė ir Ieva Tumanovičiūtė
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Nutildyti
balsai

Šiemet į festivalį, metais pasislinkusį ir 
tapusį tam tikru 2020-ųjų antrininku ar 
atspindžiu, nepateko nemaža dalis praėjusiais 
metais į programą atrinktų spektaklių. Tad 
festivalio tema „Tyla“ ir šių metų festivalio šūkis 
„Nepapasakotos istorijos išnyksta“ tapo tam 
tikra išankstine realybe, kai dėl techninių 
ar meninių (ne)galimybių į šių metų festivalį 
nepateko ir liko tam tikromis nepapasakotomis 
istorijomis nemaža dalis praėjusiais metais 
įvykusių ir laike užstrigusių spektaklių. 
Ieškojome būdų, kaip pristatyti mums svarbius, 
bet festivalio paraštėse likusius spektaklius, 
tad dalijamės trumpu pokalbiu su vienu iš 
neįvykusio 2020-ųjų festivalio vedlių Éricu 
Lacascade’u, kurio spektaklis „Balkonas“ 
(Valstybinis jaunimo teatras) buvo atrinktas, o 
šiemet, deja, pasiliko už „Sirenų“ ribų.

„Tyla – nepapasakotos istorijos išnyksta“. 
Kaip manote, kieno balsai teatre yra nutildyti?

Visi. Visi balsai buvo priversti tylėti, visi kūnai – tylėti, 
praėjo metai tylos, ir visa tai įvyko dėl daugumos 
mūsų valstybių primesto sprendimo. Ar galėjome 
įsivaizduoti, kad nutiks toks dalykas? Ir kad mes 
taip drausmingai jam paklusime? Tai dar vienas 
įrodymas – jei jų dar reikia, – kad beribę valdžią 
turi tie ir tos, kurie mums vadovauja, kad gali 
nutildyti mus teatro scenose kada panorėję, pagal 
savo valią ir kada tik patys užsimano. Tylėkit! Mes 
jums pasakysim, kada vėl galite pasirodyti! Reikia 
pripažinti, kad mūsų laisvė labai reliatyvi, o mūsų 
kalbėjimas bet kurią akimirką ir bet kokia dingstimi 
gali būti nutildytas. Per šį laiką žengėme net už 
cenzūros, kuri visuomet siautėjo, ribų.

Dabar, kai vėl galima patekti į teatrą, suprantama, 
bus dar daug autoritarinių režimų, kurie ir toliau 
varžys išraiškos laisvę teatre, kaip daro spaudoje 
arba gatvėje. Ir kitur – ten, kur visai nenutildė – bus 

daug teatro scenų, kur garsiai ir aiškiai, kartais to 
nė nesuvokiant, skambės vienintelis balsas, kurį 
vadinsime Valstybės arba vyraujančia kultūra.

Jei plėtosime šią temą, galim prisiminti, jog 
tame, ką vadinsime nykstančia demokratija, 
dažnai girdime sakant, kad galima „sakyti viską“ 
pasitelkus daugybę mums prieinamų sklaidos 
priemonių, viena iš jų – teatras. Nemanau, kad tai 
tiesa. Nes nemanau, kad žodis, kai tik jis radikaliai 
ardo nusistovėjusią tvarką, liktų be pasekmių. Kada 
nors jį ištaręs žmogus sumoka jo kainą. Pavyzdžiui, 
būna persekiojamas teisiškai. O šiandien galima 
konstatuoti, kad mūsų autoritarinėse demokratijose 
įstatymas vis labiau ir labiau riboja žodžio, vadinasi, 
ir kūrybos laisvę.

Kadangi teatras priklauso nuo tų, kurie mums 
vadovauja, iš vidaus prabylantis balsas nutyla, kai 
tik radikaliai atsimuša į tų, kurie turi valdžią ir pinigus, 
interesus. 

Pagaliau, yra daug žmonių, kurie prislėgti 
sudėtingos ekonominės padėties, atsidūrę 
atskirtyje, skurstantys; pabėgėliai privalo kasdien 
kovoti, kad patenkintų būtinus poreikius, ir nė neturi 
laiko pagalvoti, kad jų balsai galėtų būti išgirsti 
teatro scenoje.

Cenzūra, savicenzūra ir atskirtis visuomet buvo 
ir tebėra mūsų teatro sistemos centre. Taigi, jei 
mėgintume sudaryti nutildytų balsų sąrašą – būtų 
per ilgas.

Kaip Jums atrodo, kokias temas, problemas 
teatre gaubia tyla?

Kai žodis peržengia ribas, kai jo „per daug” ir kai 
jis gali pakenkti patiems Valstybės pagrindams, 
tada jis autoritariniu būdu nutildomas arba mes 

patys jį nutylime – tai savicenzūra. Suprantama, 
savicenzūra yra pats efektyviausias būdas, 
kuriuo Valstybė įsismelkė į mūsų galvas. Temų ir 
problemų, kurias nutylime, nė nesuvokiame, esam 
suformuoti vyraujančio mąstymo, stengiamės 
neprarasti tos nedidelės pinigų sumos, kurią mums 
skiria, nerimaujame, kad nepriklausome dideliems 
tarptautiniams sklaidos tinklams, kad į mus nekreipia 
dėmesio spauda, mus slegia mintis, kad nekeliame 
susižavėjimo, arba baimė nepatikti, veiksmas sprūsta 
mums iš rankų ir mes nė nekalbame apie galimybes 
kartu kurti tikras ekonomines, intelektualines 
alternatyvas toje teatro sistemoje, kurioje 
išgyvename, ir toje visuomenėje, kurią ištveriame. 
Jei, užuot tylėję apie esminius dalykus, imtume 
kalbėti laisvai, to sąmoningai nė nepastebėdami? 
Užuot tylėję apie tai, kas buvo ir išnyko, apie tai, ko 
nedrįstame ir nemokame suformuluoti.

2021 m. gegužė
vertė Akvilė Melkūnaitė
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Lietuvos teatro
vitrina



Valstybinis jaunimo teatras

•  J A U N I  B A L S A I

Miego
brolis

Adomo Juškos „Miego brolis“ savita forma, 
minimaliomis sceninėmis priemonėmis 
nagrinėja kūrėjo ir romantizmo pasaulėžiūros 
temas. Spektaklis išsiskiria savita estetika, 
ženklų ir simbolių kalba, susiformavusia 
režisieriaus studijų metu. Su Nekrošiaus 
kūrybine komanda dirbantis Adomas Juška 
seka savo mokytojo pėdomis. — Rimgailė Renevytė, 

lietuviškos programos sudarytoja

Adomas Juška: „Spektaklis bus apie ypač jautrų 
žmogų – Johanesą Eliją Alderį, apie jo santykį su 
meile, muzika ir mirtimi. Apie žmogų, kuris gyvena, 
jaučia ir galiausiai miršta be jokių kompromisų. 
Apie žmogų, kuris muziką geba suvokti betarpiškai, 
jutimiškai, o sykiu jį supantį pasaulį geba priimti 
ir girdėti kaip muziką. Galbūt realybėje tai nėra 
įmanoma, tačiau aš ir noriu kurti apie tai, kas 
neįmanoma. Apie neįmanomą jautrumą, neįmanomą 
meilę. Ne veltui kūrinyje Elijas groja vargonais, o 
ne kitu instrumentu – vargonų paskirtis visuomet 

buvo religinė, dvasinė. O ir žmogaus gyvenimas, 
likimas kartais paklūsta labiau muzikos dėsniams. 
Kiekvienas žmogus savo gyvenimu, mintimis, 
veiksmais „groja“ tam tikrą kūrinį. Klausimas – kiek 
grožio, idėjų, jausmo ir dinamikos tame kūrinyje bus. 
O kalbant apie teatrinę išraišką – repetuodami su 
aktoriais, mėginame padaryti taip, kad spektaklio 
pagrindas būtų ne dramaturgija, o muzika – kad pati 
spektaklio prigimtis – net aktorių buvimas ir veikimas 
scenoje – būtų iš tiesų muzikinė.“

Trukmė: 1 val. 40 min. (vienos 
dalies)
Premjera: 2020 m. sausio 31 d.
Kalba: lietuvių, su angliškais 
titrais 
Rekomenduojamas amžius: 14+

„Miego brolis” yra rodomas pagal 
„Felix Bloch Erben Agency“, 
įsikūrusios Berlyne, Vokietijoje, 
suteiktą licenciją.

Laikas: rugsėjo 22 d. 18.30 val.
Vieta: Valstybinis jaunimo teatras, Didžioji salė
(Arklių g. 5, Vilnius)

Pagal Roberto Schneiderio 
knygą

Režisierius: Adomas Juška
Režisieriaus asistentas: Lukas 

Petrauskas
Kompozitorius: Vygintas 

Kisevičius
Vaidina: Andrius Bialobžeskis, 

Džiugas Grinys, Aleksas 
Kazanavičius, Digna 
Kulionytė, Aušra Pukelytė, 
Aurelijus Pocius

Prodiuseris: Valstybinis jaunimo 
teatras
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„Sirenų“
klausimai
Adomas
Juška

Teatras kaip kalbėjimo 
būdas. Ar teatras leidžia 
pasakyti tai, ko pasakyti 
neįmanoma? Kodėl?

Kiekvienas menas turi savo 
kalbą, kartu su visais dėsniais 
ir ypatumais. Prasmingas man 
atrodo toks meno kūrinys, kuris 
kalba žiūrovui būtent tokius 
dalykus, kokių neišeitų perteikti 
žodžiais ar kokiu kitu būdu. 
Mano mylimiausi spektakliai 
(ir filmai) yra tokie, ir pats, kiek 
išeina, stengiuosi tokius kurti. 
Pavyzdžiui, šis mano spektaklis. 
Viena svarbiausių jo temų – 
romantizmas. Man pačiam tai 
itin svarbi ir sudėtinga tema. 
Statydamas šią knygą turėjau 
pasistengti pagrindinį veikėją 
visiškai suprasti, tačiau ir 

nesusitapatinti, išlaikyti atstumą. 
Galėjau tarsi stebėti save iš 
šalies. Galėjau pamatyti, kuo 
romantizmas taip traukia žmogų, 
kuo jis yra gražus, masinantis, 
bet taip pat ir išvysti jo trūkumus – 
subtilumo, kompromisų 
nepripažinimą, vienos tiesos 
skelbimą. Viskas arba nieko. 
Teatro kalba leidžia visa tai 
pajausti, o ne tik įvardyti.

Kuo Jums svarbi kūrėjo 
tema?

Kūryba man yra būdas šifruoti 
pasaulį. Kūrėjas tuomet yra 
žmogus, bandantis pasaulį 
apžvelgti savo žvilgsniu, ir tada 
tą matymą išreikšti kūrinyje. 
Pastebėjau, kad pasaulis, kuriame 
gyvenu, ypač priklauso nuo 
knygų, kurias tuo metu skaitau. 
Tuo mane žavi rašytojai. Tuo 
žavus ir pagrindinis „Miego 
brolio“ veikėjas Johanesas Elijas 
Alderis. Jis pasaulį šifruoja kaip 
muzikinį kūrinį. Susidūrimas su 
tokiu matymu praturtina ir paties 
matymą. Tai man yra didžiausia 
meno vertė. (Repetuojant „Don 
Kichotą“ kompozitorius Andrius 
Šiurys vienoje scenoje paleido 
truputį iškreiptus paukščių garsus, 
šiek tiek psichodeliškus. Nuo tos 
dienos paukščiai man skamba 
kitaip ir realybėje.)

Šiame spektaklyje 
reikšminga muzikinė dalis. 
Kaip ją kūrėte?

Man ir kompozitoriui Vygintui 
Kisevičiui buvo labai svarbu, jog 
nebūtų įprastos atskirties tarp 
aktorių veiksmo keliamų garsų 
ir muzikos. Žingsniai gali tapti 
ritmu. Akmens ridenimas gali 
tapti griaustiniu. Kartais realius 
garsus išvis panaikiname arba 
pakeičiame. Muzikos sąmoningai 
yra nedaug. Netgi kai skamba 
muzika, ji yra tik dalis visos 
garsinės partitūros. Taip pat ir 
su tekstu. Jo ypač mažai, o kai 
jis sakomas, svarbiau yra kaip 
jis skamba, o ne kokie žodžiai 
tariami. Taip stengėmės parodyti, 
kaip Elijas mato pasaulį. Tai 
galioja ir visam spektakliui, 
ne vien garsinei jo daliai. Elijo 
pusseserė nėra angelas, o 
kaimo parapijos kuratorius nėra 
velnias, bet jautrioje ir nervingoje 
Elijo vaizduotėje jie pradeda 
į juos panėšėti. Toks yra jo 
pasaulio matymas – persmelktas 
romantizmo, patetiškumo. Viskas 
truputį pakylėta virš žemės.

Adomas
Juška

Valstybinis 
jaunimo teatras

Adomas Juška baigė teatro režisūrą Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje (kurso vadovas 
Eimuntas Nekrošius). Trečiaisiais studijų metais 
Juška debiutavo su spektakliu „Šveikas“ (Jaunimo 
teatras, 2018), po metų pristatė antrą savo darbą – 
„Fikcijos“ (Jaunimo teatras, 2019). Režisierius neigia 
meno filosofų ir teoretikų įtaką, tačiau Juškos 
sukurtuose spektakliuose galima pajusti gilų 
filosofinį prisilietimą prie užsienio literatūros klasikos, 
jiems būdinga brandi režisūros kalba, kupina 
apmąstymų, simbolių ir grotesko.

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, Éricas Lacascade’as ir Krystianas Lupa, 
taip pat daug žadantys jauni lietuvių teatro kūrėjai.
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Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Respublika

•  E K S P E R I M E N T A I

Łukaszo Twarkowskio spektaklis „Respublika“ – 
tai šešias valandas Kino klasteryje trunkantis 
įvykis, per jį žiūrovai gali laisvai klaidžioti 
erdvėse, šokti pagal reivo muziką, pasirinkti 
žiūrėjimo vietą ir būdą. Šiame spektaklyje 
atkuriamas anksčiau vykęs kūrybinės komandos 
eksperimentas, kurio esmė – su žmonių grupe 
atsiskirti nuo visuomenės, gyventi gamtoje 
kaip savotiškai komunai ir per subjektyvias 
patirtis tirti ryšį tarp individo, bendruomenės, 
ekonomikos ir gamtos. Šis spektaklis skatina 
žiūrovą ne tik sekti dokumentiką ir fikciją 
jungiančias veikėjų istorijas bei kartu apmąstyti 
jame keliamas temas, bet ir stebėti savo paties 
pojūčius. Tai išskirtinė galimybė būti su 
aktoriais vienoje erdvėje, priartėti prie jų, kartu 
šokti. — Ieva Tumanovičiūtė, lietuviškos programos sudarytoja

Žmonija nuolatos tikrina revoliucingas idėjas. Atrodo, 
kad dabartinis idėjų, socialinių ir politinių naratyvų 
pagrindas jau nebetinkamas. Stebėdami augančią 
nelygybę, griūvančią demokratiją, valdžios struktūrų 
persiskirstymą ir klimato katastrofos grėsmę, vis 
daugiau žmonių supranta, kad dabartiniai įstatymai 
yra nebe įstatymai, o chaosas ir neteisybė.
„Respublika“ yra meninis projektas, kurio kūrėjai 
siekė išbandyti bazinių pajamų idėją. Kas nutiks, jei 
iš naujo apibrėšime darbo sąvoką? Ar darbu gali būti 
vadinama tik veikla, kuria siekiama padidinti BVP ir 
atlyginimą?

Projekto dalyviai, pasitraukę į Lietuvos gamtą, 
gaudavo nustatytą sumą pragyvenimui ir jų buvo 
prašoma sukurti bendruomenę, veikiančią už įprastų 
socialinių ir ekonominių struktūrų ribų. Jie tyrė darbą, 
kuris neatitinka 40-ies valandų per savaitę sampratos. 
Netrukus paaiškėjo, kad žmones suvienijo ir jų bendra 
veikla tapo šokiai bei muzika. Ar muzikos kūrimas ir 
šokiai laukinėje gamtoje (nepaisant pramogų pasaulio 
primestų taisyklių) turi platesnę, ritualinę, vienijančią 
prasmę?

Pjesė parašyta remiantis Ewos Bińczyk, Rebeccos 
Solnit, Yuval Noah Harari ir Rutgerio Bregmano mintimis.

Trukmė: 6 val.
Premjera: 2020 m. rugsėjo 3 d.
Kalba: lietuvių, anglų su 
angliškais ir lietuviškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 18+

DĖMESIO: dalis spektaklio vyksta 
anglų kalba, vertimai į lietuvių 
kalbą pateikiami subtitruose. 
Spektaklyje nuolat naudojamos 
ryškios blyksinčios šviesos ir 
stiprus garsas.

Laikas: rugsėjo 22 d. 19 val.
Vieta: Vilniaus kino klasteris (Meistrų g. 12C, Vilnius)

Režisierius: Łukasz Twarkowski
Dramaturgė: Joanna Bednarczyk 
Scenografas: Fabien Lédé
Vaizdo projekcijų kūrėjai: Karol 

Rakowski, Adomas Gustainis
Choregrafas: Paweł Sakowicz 
Kompozitorius: Bogumił Misala
Kostiumų dailininkė: Svenja 

Gassen
Šviesos dailininkai: Julius Kuršys, 

Dainius Urbonis
Šviesos operatorius: Karolis 

Juknys
Režisieriaus asistentė: Eglė 

Švedkauskaitė
Dramaturgės asistentė: Simona 

Jurkuvėnaitė
Scenografo asistentas: Rokas 

Valiauga
Filmavimo konsultantas: Simonas 

Glinskis
Garso režisieriai: Karolis Drėma, 

Adomas Koreniukas
Šviesos operatoriai: Edvardas 

Osinskis, Dainius Urbonis

Vaizdo operatorius: Adomas 
Gustainis

Kameros operatoriai: Šarūnas 
Liudas Prišmontas, Naglis 
Kristijonas Zakaras, Rička 
Žigis

Montažo operatorius: Vytenis 
Kriščiūnas

Prodiuseriai: Vidas Bizunevičius, 
Lukrecija Gužauskaitė

Vertėjas: Vyturys Jarutis
Vaidina: Diana Anevičiūtė, 

Algirdas Dainavičius, Jan 
Dravnel, Airida Gintautaitė, 
Ula Liagaitė, Martynas 
Nedzinskas, Valentinas 
Novopolskis, Augustė 
Pociūtė, Gediminas 
Rimeika,Rasa Samuolytė, 
Rytis Saladžius, Nelė 
Savičenko, Vainius Sodeika, 
Komi Togbonou

Prodiuseris: Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras

Koprodiuseris – Münchner 
Kammerspiele
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„Sirenų“
klausimai
Łukasz 
Twarkowski

Kaip norėjote pakeisti 
žiūrovų ir aktorių santykį?

Jau kurį laiką girdėjau mūsų 
žiūrovus skundžiantis, kad per 
mūsų pasirodymus jie turį likti 
sėdimose vietose. Tad aš juos 
labai gerai supratau, nes pats 
dažniausiai šoku, stebėdamas 
mūsų spektaklius ar juose 
dirbdamas. Tai tikriausiai buvo 
pirmasis akstinas, antrasis – kai 
sugalvojau reivo pasirodymą. 
Aš nuo pat pradžių galvojau 
apie tai, kaip sukurti įtraukiančią, 
daugiasluoksnę patirtį, kurioje 
žiūrovai pasirinktų savo 

perspektyvą ir vadinamąjį 
pasinėrimo lygį. Visas renginys 
sukurtas taip, kad galėtumėte 
pasirinkti, kaip norite suvokti, kas 
vyksta. Nuo labai išorinio būdo 
žiūrėti dvigubą filmą iki buvimo 
viso to dalimi. Visas veiksmas 
palaipsniui veda į bendrą 
siautėjimą, kai atlikėjai mums 
groja, todėl mes galime tapti bene 
svarbiausiais kiekvieno vakaro 
aktoriais / šokėjais.

Kokią bendruomenę siekia 
sukurti spektaklio veikėjai?

Spektaklyje „Respublikos“ 
grupę matome išsidėsčiusią 
per kelias laiko atkarpas. Tai 
būrys elgetaujančių žmonių, 
dalyvaujančių eksperimente, 
įkvėptame Paulavos Respublikos 
istorijos ir bazinių pajamų 
idėjos. Tai įvyko apie 2020 m. 
Šis eksperimentas tuo metu 
nesulaukė novatoriškos sėkmės, 
o grupė pasidalijo pralaimėjimo 
įspūdžiu. Nepaisant to, praėjus 
penkeriems metams, kai pasaulis 
paniro į dar didesnį chaosą ir 
neviltį, grupei žmonių stiprybės 
suteikė įvykiai, kuriuos jie patyrė 

gyvendami ir siautėdami miške. 
Jie nusprendžia iš to padaryti 
teatro spektaklį. Tokiu būdu mes, 
žiūrovai, dalyvaujame 2025 m. 
vykstančiame renginyje, kuris 
galiausiai yra mūsų ateities 
praeitis. „Respublikoje“ nebeliko 
jokių kliedesių – ir galbūt tai yra 
didžiausia jos stiprybė. Bendras 
šokis, vienijantis žmones, 
sąmoningai dirbančius represijų 
srityje. Šokis beviltiškų laikų 
pabaigoje. Kokia bendruomenė 
gali iš to atsirasti – pagrindinis 
mūsų projekto klausimas.

Kokią funkciją atlieka 
reivas?

Reivo patirtį labai sunku apibrėžti 
ir ji yra gana asmeniška. Reivas 
turėtų sukurti laikiną autonominę 
zoną (Hakim Bey terminais 
kalbant), kurioje skleistųsi 
lygybė, o kūnai galėtų parodyti 
savo laisvę erdvėje. Beveik 
ritualinis susitikimas, suteikiantis 
transcendencijos galimybę.

Łukasz 
Twarkowski

Lietuvos Nacionalinis 
dramos teatras

Teatro režisierius, performansų, instaliacijų ir kino filmų kūrėjas; stato 
spektaklius Lenkijoje ir kitose Europos šalyse. Pirmąjį spektaklį – 
Ankos Herbut ir Bartoszo Porczyko „Farinelli“ – sukūrė 2011 m., 
vėliau pastatė spektaklius „Klinika: meilė šaltesnė už sniegą“ (2012), 
Stanisławo Wyspiańskio „Akropolis“ (2013), Ankos Herbut „Juoda 
saulė“ (2015) ir „Grimmai: juodas sniegas“ (2016). Už spektakliui 
„Didvyrių aikštė“ (rež. Krystianas Lupa, Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras) sukurtas vaizdo projekcijas 2016 m. apdovanotas 
„Auksiniu scenos kryžiumi“. 2018 m. Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre pastatė spektaklį „Lokis“, kuris įvertintas net keturiais 
„Auksiniais scenos kryžiais“, tarp jų – už geriausią režisūrą. 2019 m. 
pastatė spektaklį „Vieną kartą... gyvenimas“ Hanoverio teatre.

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 šalia 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.
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Mongolija

•  E K S P E R I M E N T A I

Asmenine kūrėjų patirtimi paremtas 
spektaklis „Mongolija“ kalba apie Dauno 
sindromą turinčius žmones. Nuoširdus, 
kamerinis kūrinys, jungiantis mokslines žinias 
ir konkrečią patirtį, leidžia geriau pažinti 
šiuos žmones, visuomenėje vis dar neretai 
paverčiamus „nematomais“ ir „negirdimais“, bei 
atsikratyti išankstinių nuostatų ir klaidingų 
stereotipų, ribojančių jų galimybes. — Ieva 

Tumanovičiūtė, lietuviškos programos sudarytoja

Kodėl žmonės, turintys Dauno sindromą, vis dar 
gyvena tarsi atskiruose „getuose“, juos sutikę 
sutrinkame, o vaikams liepiame nežiūrėti, nes 
negalime atsakyti į jų klausimus, kodėl tas žmogus 
yra „kitoks“? „Mongolija“ – tai spektaklis apie 
žmonių su Dauno sindromu gyvenimą mūsų 
visuomenėje. Spektakliui pasirinkta nestandartinė 
forma, palaipsniui žiūrovą vedanti iš pasyvaus 
istorijos stebėtojo į ,,aktyvų mokinį” ir galiausiai 
suteikianti progą žiūrovui įsitraukti į pokalbį. Tiek 

Darius Gumauskas, tiek spektaklyje vaidinantis 
Andrius Alešiūnas Dauno sindromą pažįsta iš labai 
arti. Asmeninėmis istorijomis paremtas spektaklis 
tyrinėja draugystę ir kelia klausimą – ar kitoniškumas 
gali jai trukdyti?

Visuomenė paprastai nemato tokių žmonių – 
tai vienas pagrindinių dirgiklių, paskatinusių 
kelti klausimą „kodėl?“. Kodėl žmonės su Dauno 
sindromu gyvena atskiruose „getuose“ arba uždaryti 
butuose nuo vaikystės iki pat senatvės?

Trukmė: 1 val. 40 min (vienos 
dalies)
Premjera: 2019 m. gruodžio 5 d.
Kalba: lietuvių, su angliškais 
subtitrais
Rekomenduojamas amžius: 14+

Laikas: rugsėjo 23 d. 17 val.
Vieta: OKT Studija (Ašmenos g. 8, Vilnius)

Režisierius, idėjos autorius: 
Darius Gumauskas

Konsultantas: Dr. profesorius 
Algirdas Utkus

Kompozitorius: Vytautas 
Leistrumas

Operatorius: Eitvydas Doškus
Kostiumų dailininkė: Renata 

Mikailionytė
Technikos direktorius: 

Mindaugas Repšys

Vizualas: Visvaldas Morkevičius, 
Vytautas Narbutas

Dizaineris: Marek Voida
Komunikacija: Stefanija Jokštytė
Vaidina: Andrius Alešiūnas, 

Darius Gumaukas
Prodiuseris: Všį „Darbininkai“
Koprodiuseris: OKT / Vilniaus 

miesto teatras

Darbininkai
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„Sirenų“
klausimai
Darius 
Gumauskas

Kodėl teatre Jums svarbu 
kalbėti apie Dauno 
sindromą turinčius žmones?

Kai pas mane patį atėjo 
toks vaikas, pasaulį norom 
nenorom pamačiau iš jo ir iš 
JŲ perspektyvos. Lietuvos 
visuomenė „kitokį“ žmogų 
užkišusi į tolimiausią lentyną, kad 
nesimatytų ir negadintų peizažo. 
Pastebit, kiek naujų pastatų ir 
viadukų dabar kyla? O žmogus 
ratukuose Savanorių prospekte 
važiuoja paskui troleibusą, gatve, 
nes šaligatviai, kuriais vaikšto 
ir rieda Žmonės, mums yra 
paskutinės svarbos dalykas. O 
turėtų būti atvirkščiai. Kalba eina 

ne tik apie Dauno sindromą, o 
apie mūsų pačių apsimetinėjimą, 
kad tos problemos nėra.   

Kaip kūrėte spektaklio 
dramaturgiją?

Kažkada parašiau novelę apie 
vaikystės draugą, kuris turėjo 
Dauno sindromą, bet aš tik 
gerokai vėliau supratau, kas tai 
yra. Po kelių metų nusprendžiau 
pagal ją padaryti spektaklį arba 
paskaitą. Vienam dirbti buvo 
nuobodu. Atsitiktinai radau 
aktorių Andrių Alešiūną ir jo dvynį 
brolį Vytą. Andriaus istorijos, man 
regis, labai organiškai prilipo 
prie manųjų. Taip atsirado tie du 
mongolai, pasakojantys istorijas 
apie draugystę, brolišką meilę ir 
kitus nuotykius.

Kodėl ėmėtės ir spektaklio 
režisūros?

Pradėjau daryti net 
negalvodamas, kad štai dabar 
aš jau „režisuoju“. Organizavau 
repeticijas, o komanda 
visokeriopai padėjo.

Darius 
Gumauskas

„Darbininkai“

1997 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo menų 
magistro laipsnį (kurso vadovai Dalia Tamulevičiūtė ir Vladas 
Bagdonas). Studijuodamas dirbo Vilniaus miesto Psichikos 
sveikatos centre bei Šiaulių dramos teatre. Grįžęs į Vilnių 
vaidmenis kūrė Valstybiniame jaunimo teatre, Anželikos 
Cholinos teatre, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, 
Vilniaus mažajame teatre, „Meno forte“, taip pat festivalio 
LIFE prodiusuojamuose spektakliuose. „Eimunto Nekrošiaus 
,,Makbete“ vaidinau karį, todėl drąsiai galiu sakyti, kad 
esu atlikęs karinę tarnybą ir moku kautis kirviais,“ – sako 
Gumauskas. 2012 m. aktorius tapo tarptautinės Baltijos 
šalių trienalės „Mindaugas“ performeriu ir reprezentaciniu 
veidu. Pagrindiniais savo bendraminčiais jis laiko režisierių 
Oskarą Koršunovą ir OKT trupę, su kuria dirba ir gastroliuoja 
nuo teatro įsikūrimo. 2019 m. režisavo spektaklį „Mongolija“ 
(koprodiuseris OKT). Gumauskas taip pat dirba kine ir 
reklamos srityje.

VšĮ „Darbininkai“ jungia nepriklausomai ir savarankiškai 
kuriančių teatro profesionalų komandą: teatro režisierius, 
aktorius, scenos technikus, komunikacijos specialistus. 
2019 m. pristatytas spektaklis-paskaita „Mongolija“ 
(rež. Dariaus Gumauskas) už drąsius ir inovatyvius sprendimus 
apdovanotas Boriso Dauguviečio auskaru. 2020 m. Vilniaus 
tarptautinio teatro festivalio „Sirenos” pagrindinės programos 
metu sukurtas ir pristatytas Gumausko režisuotas spektaklis 
„Emigrantai“ pagal Sławomiro Mrożeko pjesę.
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Žmogus
iš žuvies

•  J A U N I  B A L S A I

Kamerinis, intymus, pjesės skaitymus savo 
forma primenantis spektaklis „Žmogus iš 
žuvies“ parodo prieštaringą šiuolaikinio 
inteligento būseną, kalba apie vidinį ir išorinį 
jo marginalizavimą, atsiribojimą, nerimą. 
Spektaklio veikėjai šnekasi apie mėgstamus 
rašytojus, kultūrą, padėtį savo šalyje, taip 
pat kiekvienas jų išgyvena asmeninę 
mikrodramą. Spektaklis atskleidžia 
skaitančių, mąstančių ir diskutuojančių 
žmonių silpnybes ir stiprybes bei jų vis labiau 
nematomą gyvenimą, stumiamą į paraštes. 
— Ieva Tumanovičiūtė, lietuviškos programos sudarytoja

Pirmą kartą Lietuvoje pristatoma viena ryškiausių 
šiandieninės Rusijos jaunosios kartos dramaturgių 
Asia Vološina. Jos pjesė „Žmogus iš žuvies“ parašyta 
2016 m. ir įtraukta į debiutinį pjesių rinkinį „Miršta 
choras. Keturios pjesės apie Rusiją“ (2018). Pjesės 
premjera įvyko Maskvos dailės teatre (MCHAT) 
2018-aisiais. Režisieriaus Jurijaus Butusovo 
spektaklis tapo vienu iš Rusijos teatro sezono įvykių. 
Šiandien A. Vološinos pjesės statomos didžiuosiuose 
Maskvos, Sankt Peterburgo bei kitų Rusijos miestų 
teatruose, verčiamos į užsienio kalbas.

„Nenoriu kalbėti apie vieną atvejį, noriu 
kalbėti apie Rusijos mirtį ir metafizinius dalykus, 
keisčiausias hipotezes ir galimybes. Noriu kalbėti 
apie susinaikinimą ir apie tai, kiek tai gali tęstis.“ – taip 

dramaturgė Asia Vološina apibūdina savo kūrybą. 
Jos pjesėse šiuolaikinės Rusijos realijos susipina 
su priešrevoliucine istorine atmintimi, o personažų 
kalboje skamba aliuzijos į Osipo Mandelštamo, 
Josifo Brodskio kūrybą... Iš bendraamžių rusų literatų 
A.Vološina išsiskiria tiek iki kraštutinumo apnuoginta 
tekstų intonacija, tiek kūryboje reflektuojamu 
kultūros bagažu. Jos herojai – idealistai, jaučiantys 
esą svetimšaliai savo gimtinėje. Jie karštligiškai 
ieško savęs tarp nebeegzistuojančios praeities ir 
nepakeliamos dabarties. Jie siekia atrasti ryšį su 
tėvyne, su kitu žmogumi, bet lieka vieniši su 
prisiminimais apie prarastą rojų, kaip tą sniegą 
Karvannaja gatvėje, atkeliavusį iš Michailo Bulgakovo 
kūrybos...

Trukmė: 1 val. 35 min. (vienos 
dalies)
Premjera: 2020 m. sausio 7 d.
Kalba: lietuvių su angliškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 14+

Laikas: rugsėjo 23 d. 19 val.
Vieta: Valstybinis jaunimo teatras, Mažoji salė 
(Arklių g. 5, Vilnius)

Režisierė: Eglė Švedkauskaitė
Dramaturgė: Asia Vološina
Režisieriaus asistentė: Justina 

Mykolaitytė
Vertėjas: Marius Burokas
Dailininkė: Ona Juciūtė
Šviesų dailininkas: Julius Kuršis
Kompozitorė: Agnė Matulevičiūtė

Vaidina: Matas Dirginčius, 
Ieva Kaniušaitė, Aleksas 
Kazanavičius, Viktorija 
Kuodytė, Simonas Storpirštis, 
Asta Zacharovaitė

Prodiuseris: Valstybinis Jaunimo 
teatras

Koprodiuseris: Volksbühne Berlin

Valstybinis jaunimo teatras
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„Sirenų“
klausimai
Eglė 
Švedkauskaitė

Kokia inteligento padėtis 
šiuolaikinėje visuomenėje?

Matau tendenciją, kad inteligentai 
šiais laikais turi mokėti kalbėti 
paprastai ir aiškiai, jei nori būti 
išgirsti – man regis, puikiai 
suprantame, kad gyvename 
nuomonės formuotojų, greito 
reagavimo laikais. Lietuvoje 
tikrai turime asmenybių, kurias 
galime pavadinti grynakraujais 
inteligentais ir kurių mintys 
pasiekia didesnę visuomenės dalį, 
pavyzdžiui, Tomas Venclova; taip 
pat tokia buvo šviesaus atminimo 
profesorė Irena Veisaitė. Mano 
socialiniame burbule populiarus 
filosofas Gintautas Mažeikis, kuris 
yra geras pavyzdys inteligento, 
intelektualo, kuris skirtingo 
išsilavinimo žmonėms suvokiama 
kalba padeda susigaudyti 
vykstančiuose procesuose. Man 
šių žmonių mintys – kelrodis tiek 
gyvenime, tiek kūryboje. Tačiau 
inteligentai Lietuvoje visada yra 
daugiau atskiri balsai, išgirstami, 
jei palankiai susiklosto aplinkybės 

ir jiems pavyksta prasiskverbti per 
socialinės erdvės triukšmą. Mano 
nuomone, Lietuvoje nėra įtakingos 
inteligentijos kaip grupės ir tai 
puikiai matyti viešose diskusijose, 
kurios dažnai labai vulgarios ir 
stačiokiškos. Negaliu susilaikyti 
nepaminėdama paminklų statymo 
sindromo kaip pavyzdžio, kur 
inteligentiškų žmonių nuomonė 
nelabai kam rūpi arba iššaukia 
patyčias. Mums trūksta kalbėjimosi 
kultūros, todėl ir inteligentai mus 
dažnai gąsdina arba piktina. 
Jei susiečiau klausimą su spektakliu 
„Žmogus iš žuvies“ – ten kalbame 
apie inteligentus, atsitvėrusius 
nuo dabarties savo nedideliame 
ratelyje. Šis jų pasirinkimas labai 
romantiškas, anachroniškas ir 
kalba apie nesusitaikymą su 
realybe, gyvenimą atmintyje ir 
iliuzijose. Jie lyg žmonės, gimę su 
senomis sielomis, kurios veržiasi 
į savo tikruosius kūnus iš praeitų 
dešimtmečių. 

Kodėl spektaklio epigrafui 
pasirinkote Nabokovo citatą?

Šią citatą pjesės autorė Asia 
Vološina pasirinko finalui, ir skaitant 
pjesės originalą, šie žodžiai 
nuskamba elegiškai, gal netgi 
tragiškai. Mano nuomone, šiek tiek 
per tragiškai. Todėl aš nusprendžiau 
šia citata spektaklį ne baigti, 

o pradėti. Nubrėžti kilpinę žiūrovo 
minties trajektoriją: viskas prasideda 
nuo minties apie neišvengiamybę 
(mirties, tėvynės), tada vystosi 
emocinių kalnelių kupinas 
spektaklio veiksmas ir jo finale 
grįžtama į tą pačią atmosferą, bet ne 
į žodžius. Žiūrovą panardiname  į tą 
pačią atmosferą, kuri tvyro tuščioje 
scenoje prieš įžengiant aktoriams, 
bet jau su kita patirtimi. 

Spektaklis veikiau primena 
susitikimą nei reginį – kas 
lėmė tokią formą?

Ieškodami santykio su pjesės 
tekstu, supratome, kad patys 
privalome išlaikyti atstumą ir 
autoironiją, jei norime, kad žiūrovus 
jaudintų pjesės tematika ir siužetas. 
Paradoksalu: turime pritraukti, 
atsistodami tolėliau. Buitiškumo 
atsisakymas ir bendravimas su 
žiūrovais kaip su tame pačiame 
kambaryje esančiais žmonėmis 
atvėrė šios pjesės potencialą, 
humorą ir skausmingumą. 
Repeticijose aiškiai pamatėme, 
kad bandymai tradicine prasme 
suvaidinti šios pjesės tekstą baigiasi 
buitiniu realizmu, tiek man, tiek 
aktoriams tolimu žanru. Sprendimas 
atėjo intuityviai ir iš pradžių atrodė 
pernelyg paprastas, bet apsukome 
ratą ir supratome, kad jis teisingas.

Eglė 
Švedkauskaitė

Valstybinis 
jaunimo teatras

2018 m. baigė režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje, tačiau dar studijuodama debiutavo Lietuvos rusų 
dramos teatro jaunųjų scenoje, kur pristatė savo diplominį spektaklį 
„Heda Gabler“ (2017) pagal Henriką Ibseną. Savo antrajam 
spektakliui pasirinko ironišką visuomenės kritiką ir Dorotos 
Masłowskos pjesę „Mums viskas gerai“. 2018 m. ką tik studijas 
baigusi režisierė Spolete vykstančio „Festival dei Due Mondi“ 
konkursinėje programoje „Jaunasis Europos teatras“ („Young 
European Theatre“) apdovanota pirmuoju prizu už spektaklio 
eskizą „I dreamt that somebody called me darling“ pagal Haroldo 
Pinterio pjesę „Iš pelenų į pelenus“. 2020 m. Jaunimo teatre, 
dalyvaudama jaunųjų kūrėjų platformoje „Black Box“, pristatė 
spektaklį pagal Asios Vološinos pjesę „Žmogus iš žuvies“. 

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.

51



Alisa

•  J A U N I  B A L S A I

Išmaniai Lewiso Carollio apysakas ir 
dokumentinius faktus iš 2015 metų Paryžiuje 
įvykusio teroristinio akto sujungusiame 
spektaklyje „Alisa“ – ryškus, stilingas 
pagrindinės veikėjos Alisos įvaizdis. 
Išskirtiniu įvaizdžiu pasižymi ne tik 
pagrindinė veikėja, vilkinti žydrą kelnių 
kostiumą, bet ir visa kūrinio estetika: 
čia galima išvysti šokį iš Jeano-Luco 
Godard’o filmo, raudonus Paryžiaus kavinės 
fotelius, žalią Marijos Antuanetės suknelę. 
Spektaklyje jauna teisininkė Alisa ir žymus 
advokatas aiškinasi, kas yra teisingumas. 
— Ieva Tumanovičiūtė, lietuviškos programos sudarytoja

Viena universaliausių griaunamųjų jėgų, glūdinčių 
žmoguje, – teisingumo troškimas. Dabartis garsiai 
skanduoja – teisingumas privalomas visiems ir 
prieš visus, tačiau teisėtvarka yra lėta teisingumo 
atžvilgiu. Kai 2015 metų lapkričio 13 dieną Paryžiuje 
iš Salaho Abdeslamo automobilio išlipę teroristai 
šaltakraujiškai nužudė šimtą trisdešimt į koncertą 
susirinkusių žmonių, jie ieškojo savo teisingumo. Bet 
prasidėjus Salaho Abdeslamo teismui Prancūzijoje, 
jauna teisininkė Alisa ieškos naujo teisingumo 
Paryžiaus atakų aukoms. Kaip atsilyginti už nieko 
neskirstantį, beveidį terorą?

Lewiso Carollio sukurtas Alisos paveikslas 
įkvepia pagrindinę heroję – ji drąsiai ir rūpestingai 
ieško išeities nūdienos pasaulyje, kuriame nėra 
nieko savaime suprantamo. Alisos asmuo yra tarsi 
pleištas tarp tikrovės ir fantazijos, verčiantis svarstyti 
apie teisingumą, moralę, kerštą ir nuosaikumą, 
kai tai daryti, regis, sunkiausia. Ši trauma palietė 
visus, todėl visi nori savito atpildo. Alisa sukaupė 
visą Prancūzijos žmonių skausmą ir neapykantą 
ir jai tenka ieškoti atsakymo – kas gi yra teisinga? 
Kyla kertinis šio dešimtmečio klausimas – kaip 
civilizuotą ir išsilavinusią visuomenę apsaugoti nuo 
beasmenės, bevardės neapykantos ir linčo teismo?

Trukmė: 2 val. 30 min. (dviejų 
dalių)
Premjera: 2020 m. spalio 23 d.
Kalba: lietuvių su angliškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 18+

Laikas: rugsėjo 24 d. 17 val.
Vieta: Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 
Naujoji salė (Gedimino pr. 4, Vilnius)

Režisierius: Antanas Obcarskas
Dramaturgas: Laurynas 

Adomaitis
Scenografė: Lauryna Liepaitė
Kostiumų dailininkė: Flore Vauvilé
Kompozitorė: Agnė Matulevičiūtė
Vaizdo projekcijų autorė: Saulė 

Bliuvaitė
Šviesų dailininkai: Aistis Byla, 

Dainius Urbonis
Režisieriaus asistentas: 

Mindaugas Jusčius

Režisieriaus padėjėjas: Deivydas 
Valenta

Vaidina: Diana Anevičiūtė, 
Vytautas Anužis, Remigijus 
Bučius, Kęstutis Cicėnas, 
Linas Ginaitis, Elzė 
Gudavičiūtė, Giedrius 
Savickas, Vainius Sodeika, 
Augustė Šimulynaitė, Aistė 
Zabotkaitė

Prodiuseris: Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
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„Sirenų“
klausimai
Antanas 
Obcarskas

Kas šiuolaikiniame pasaulyje 
yra Alisa?

Kai teatras susidomėjo pasiūlymu 
sukurti Alisą, dar nežinojau, kokia 
ji bus. O 2019 m. balandį užsidegė 
Paryžiaus Dievo Motinos katedra. 
Ji degė apie penkiolika valandų. 
Galvojau, kokia gi ta reali situacija: 
kažkas užsidega, kažkas kažką 
nužudo, kas su tuo susiję, kas, 
paprastai tariant, narplioja tą tikrovės 
mazgą, kas ieško kaltų? Tie žmonės 
ne herojai, jie –  tiesiog žmonės, 
esantys tam tikrose nesuvokiamose, 
su tikrove prasilenkiančiose 
situacijose. Ir matau, kad Alisa yra 
būtent tokia. Jai tenka atsidurti tokioje 
neišsprendžiamoje situacijoje, nes 
ji rūpestinga, mylinti ir drąsi. Alisos 
esminis bruožas yra herojiška 
stovėsena, neleidžianti atsigręžti į 
savo problemas. Kokios situacijos 
ištiktų Lewiso Carrollio istorijoje, 
ji viską kiaurai pereina. Ji sutinka 
Vikšrą, Katiną, Karalienę, Triušį, 
Dudutį ir Tututį, ir eina toliau. Jie 
lieka ten. Alisa yra šiuolaikiška, 
herojiška ir kontroversiška, nes 
turi eiti narplioti neišnarpliojamą 

teisingumo mazgą. Siekiu pateikti 
tokią situaciją, kurioje žiūrovas galėtų 
pamatyti, kad fanatizmas būdingas 
bet kuriam žmogui, net ir Alisai. Jis 
kyla tik iš aplinkos. Tai yra vidinio, 
palaipsnio radikalizavimosi istorija, jos 
skerspjūvis. 

Kokiu būdu derinote tikrovės 
faktus su Lewiso Carrollio 
pasaka?

Paprastai kalbant, spektaklyje 
permąstoma šiuolaikinė teisingumo 
sąvoka. Spektaklio fabuloje susipina 
trys pasauliai. Tai yra tikra istorija, 
įvykusi 2015–2016 metais, susijusi 
su teroro išpuoliu „Bataclan“ teatre 
Paryžiuje ir kitose vietose, kai 
buvo nužudyta 130 žmonių. Tai – 
teisiamojo, likusio gyvo, istorija. 
Kalbame apie teisinį procesą, 
pažeistas žmogaus teises, kaip 
advokatai kovojo, kaip jie ėmėsi bylos, 
vėliau jos atsisakė... Alisa – jauna 
advokatė – dalyvavo šioje byloje. 

Kita dalis – Lewiso Carrollio 
Alisos pasaulis – mūsų košmarų, 
tiesą reiškiančio vidinio balso 
pasaulis, balso, kuris jaučia, kad 
kažkas yra ne taip. Tai yra Alisos, 
bet ir visų nukentėjusių, traumuotų 
žmonių sapnų pasaulis. Jame 
pasirodo Baltasis Triušis, turintis 
savų interesų. Visi demonai, kuriuos 
mes nešiojamės, trauminės patirtys, 
kurios lydi mūsų visus veiksmus, – 
visai tai yra paliečiama per Carrollio 

kūrinius „Alisa stebuklų šalyje“ ir „Alisa 
veidrodžių karalystėje“. 

Ir trečias spektaklio pasaulis – 
Prancūzijos revoliucijos pasaulis. Tai 
yra šiuolaikinės liberalios demokratinės 
visuomenės ir žmogaus teisių 
kūdikystės laikas. Spektaklyje pasirodo 
Robespjeras ir Marija Antuanetė. Jie 
sako kalbas, padėjusias modernios 
Vakarų valstybės pagrindus. Jos 
tiesiogiai tinka bylos kontekstui. 
Kaip atkurti teisingumą po žiaurios 
revoliucijos? Ir kaip tai padaryti po 
teroristinio išpuolio? Pirmuoju atveju 
buvo imtasi giljotinos. O kaip bus 
šiandien?

Kas padarė įtaką estetinei 
spektaklio visumai ir stilingam 
Alisos įvaizdžiui?

Scenografė Lauryna Liepaitė sukūrė 
magišką atmosferą, skrajojančią tarp 
šių dienų Paryžiaus ir pasakų pasaulio. 
Scena tapo „Veidrodžių karalyste“, 
kurioje vaizdas staigiai susikuria ir taip 
pat staigiai subyra. Kostiumų dailininkė 
Flore Vauvillé meistriškai pasidarbavo 
prie kiekvieno veikėjo stiliaus, o tai 
ypatingai svarbu „Alisoje“, kaip ir visoje 
Prancūzijoje – pradedant Revoliucijos 
laikais, baigiant šiandiena. Estetinei 
visumai reikšmingai pasitarnauja Agnės 
Matulevičiūtės originalus garso takelis 
su šiuolaikinio džiazo ansambliu. Tai 
buvo netikėta, bet spektaklis suskambo 
kaip simfonija, kurioje susipina džiazas, 
subtili elektronika ir aktorių balsai.

Antanas 
Obcarskas

Lietuvos Nacionalinis 
dramos teatras

Antanas Obcarskas baigė filosofijos studijas Vilniaus universitete. 
Gilindamasis į teatro filosofiją, ėmėsi vadovauti teatrui „Utopia“ 
bei asistuoti režisieriaus Gintaro Varno spektakliuose. 2015 m. 
pradėjo studijuoti Eimunto Nekrošiaus vadovaujamame režisierių 
kurse. 2016 m. pasirodęs eksperimentinis spektaklis „Eglė žalčių 
karalienė“ suteikė galimybę Obcarskui tapti kūrybiniu režisieriaus 
Oskaro Koršunovo bendradarbiu. Tais pačiais metais jis tapo 
režisieriaus asistentu LNDT, kur tęsė darbą su O. Koršunovu bei 
kitais teatre dirbančiais režisieriais. 2018 m. sėkmingai debiutavo 
Lietuvos nacionalinio dramos teatro organizuojamoje jaunųjų kūrėjų 
programoje su spektakliu „Voicekas“ pagal Georgą Büchnerį. 2020 
m. Nacionaliniame Kauno dramos teatre pastatė spektaklį „Batsiuviai“ 
pagal Stanisławo Ignacy Witkiewicziaus-Witkacy dramaturgiją.

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 šalia 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.
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Otelas

•  M E I S T R A I

Režisuodamas Williamo Shakespeare’o 
„Otelą“, Oskaras Koršunovas pagrindinį Otelo 
vaidmenį patiki aktorei Oneidai Kunsungai – 
taip gimsta spektaklio prasmės, kurias 
galima interpretuoti postkolonijiniame ir 
feministiniame diskursuose. Tai dinamiškas, 
teatrališkas kūrinys, jame atsispindi 
režisieriaus mintis, kad „teatro scena yra 
žiūrovų vaizduotė“. Tik jei prieš dvidešimtmetį 
sukurtame „Vasarvidžio nakties sapne“ 
aktoriai į ją turėjo irtis lentomis, čia jas 
pakeičia įvairaus dydžio medinės ritės. — Ieva 

Tumanovičiūtė, lietuviškos programos sudarytoja

„Otelo“ veiksmas apima karinių užgrobimų ir greitai 
besiplečiančių pasaulinių imperijų laikus, sykiu 
pastebime ir anuomet iškilusias problemas. Šios 
naujos problemos tapo didžiaisiais moderniaisiais 
naratyvais, prie kurių nuolat tenka grįžti šiuolaikinei 
kritinei minčiai – juos apmąstyti ir dekonstruoti. Tai – 
naratyvai, pasakojantys apie rasinį, socialinės lyties ir 
nacionalinį kitoniškumą, kitą. Jų kuriamas modernusis 
pasaulis iš esmės tampa dvinarių perskyrų erdve, o 
modernioms imperijoms suteikiama galia atsisakyti 
deramai atstovauti saviesiems kitiems ir kurti jų – 
kolonizuotųjų, engiamųjų, išnaudojamųjų – atskirtį. 
Jei nespręsime šių problemų, jos toliau vers mus 

kentėti šiuolaikinėje galios sanklodoje, politologų  
vadinama Imperija, ir kurs problemų kupiną ateitį. 

Vis daugiau problemų kyla prie kadaise pasaulyje 
dominavusio žemyno – Europos – sienų, dabar 
pavertusių ją tvirtove. Jos sargai rūšiuoja į šį žemyną 
plūstančių vilties netekusių žmonių srautą: dalis jų 
įvertinama kaip naudinga darbo jėga, o kita dalis – 
kaip šalintinos žmogiškosios atliekos, kurias norima 
izoliuoti ir atskirti. Toks žmonių traktavimas būdingas 
ir šiuolaikiniams miestams, kuriuose globali darbo 
jėga kenčia socialinį neteisingumą. Tokios krizės 
neįmanoma spręsti pasitelkus įprastus modelius ir 
šablonus. Tam, kad tokios šiuolaikinės tendencijos 
būtų apsvarstytos, negirdimi balsai – išgirsti, ir imti 
plėsti saitai su tais, kurie patiria stoką, reikalinga 
nauja, kitokia kalba. Tokios kalbos mus gali išmokyti 
menas, o ypač teatras.

Trukmė: 3 val. 30 min. (dviejų 
dalių)
Premjera: 2021 m. liepos 10 d.
Kalba: lietuvių su angliškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 12+

„Otelas“ – Avinjono festivalio 
2020-ųjų pasirinkimas

Režisierius: Oskaras Koršunovas
Dramaturgas: William 

Shakespeare
Scenografai: Oskaras 

Koršunovas, Julija Skuratova
Kostiumų dailininkė: Julija 

Skuratova
Kompozitorius: Antanas Jasenka
Gitaros improvizacijų autorius 

Ir atlikėjas: Džiugas 
Gvozdzinskas

Video menininkas: Artis Dzerve
Choreografė: Vesta Grabštaitė
Šviesų dailininkas: Eugenijus 

Sabaliauskas
Režisieriaus asistentas: Jokūbas 

Brazys
Literatūros konsultantas: 

Kasparas Pocius
Technikos direktorius: 

Mindaugas Repšys
Garso režisierius: Ignas Juzokas

Rekvizitas ir kostiumai: Laura 
Aurylaitė

Trupės vedėja: Malvina Matickienė
Titrai: Aurimas Minsevičius
Gastrolių vadybininkė: Audra 

Žukaitytė
Vertėjas: Aleksys Churginas
Vaidina: Oneida Kunsunga 

Vildžiūniene, Digna Kulionytė, 
Saulius Ambrozaitis, Sofija 
Gedgaudaitė, Karolis 
Norvilas, Miglė Navasaitytė, 
Gerda Čiuraitė, Džiugas 
Gvozdzinskas, Aurelijus 
Pocius, Džiugas Grinys, 
Domantas Starkauskas, Julija 
Korpačiova

Prodiuseris: OKT/Vilniaus miesto 
teatras

Spektaklis sukurtas 
bendradarbiaujant su Lietuvos 
Kultūros Taryba ir festivaliu 
„Theatrium“

Laikas: rugsėjo 24 d. 20 val.
Vieta: Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 
Naujoji salė (Gedimino pr. 4, Vilnius)

OKT / Vilniaus miesto teatras
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„Sirenų“
klausimai
Oskaras 
Koršunovas

Kodėl Otelą vaidina 
moteris? Kokių papildomų 
prasmių tai suteikia?

Nemanau, kad šiandien apskritai 
įmanoma statyti „Otelą“ 
tradiciškai. Kaip pastatyti „Otelą“, 
išvengiant viso to susidariusio 
patriarchalinio ir kolonialistinio 
fono, kuris istoriškai jau susikūręs 
ir apgaubęs šią Shakespeare’o 
pjesę? Vienintelis būdas 
išvengti šių patriarchalinių ir 
kolonialistinių sistemų, kurios, 
kaip pasakytų Deleuze’as, yra 
medinės, hierarchinės, molinės, 
sustabarėjusios – tai iš principo 
jas griauti, kalbant Deleuze’o 
sąvokomis, rasti tokį molekulinį 
priėjimą. Čia reikėtų priminti 
Deleuze’o ir Guattari dabarties 
pasaulio suvokimą. Jie teigia, kad 
visas sistemas galima suvokti kaip 
medines – tai yra hierarchines, 
arba molines – tokias 
sustabarėjusias, nekintančias, 
nekūrybingas, mechaniškai 
gaminančias tradicines nuostatas. 

Tokiai sistemai patriarchaliniame 
pasaulyje priklauso vyras. Moteris 
yra ta molekulinė esybė. Anot 
Deleuze’o ir Guattari, kūryba 
yra perėjimas į tą molekulinę 
esatį. Apskritai šiuolaikiniame 
pasaulyje ir šiuolaikiniame mene 
visais opiausiais klausimais mes 
galime kalbėti iš moters pozicijos, 
nes vyras yra ta medinė, molinė, 
užbaigta sistema, kuri savaime 
tų molinių, negyvų, tradicinių 
konotacijų turi tiek, jog faktiškai 
nebepasiduoda jokioms 
interpretacijoms ir kūrybai. Todėl 
ne tik „Otele“, bet ir „Tarelkino 
mirtyje“, kurią aš dabar statau 
Sankt Peterburge, pagrindinis 
veikėjas Tarelkinas yra moteris. 

Tai – platus klausimas, suteikiantis 
visą spektrą naujų minčių ir 
naujų permąstymų. Tai erdvė 
naujam šiuolaikiniam mąstymui, 
nes kitaip tos giluminės temos, 
glūdinčios Shakespeare’o „Otelo“ 
pjesėje, lieka nepasiekiamos. 
Per tą hierarchinę, patriarchalinę 
struktūrą neprisiliečiame prie 
esmės. 

Kuo šiandien svarbi ši 
tragedija?

Visos Shakespeare’o tragedijos 
mums svarbios tuo, kad jose 
dramaturgas labai tiksliai pagauna 
istorines laiko sandūras. Tai 
yra pagrindinė Shakespeare’o 
matrica. Pavyzdžiui, „Romeo 
ir Džuljeta“. Džuljeta sako savo 
garsiąją frazę: „Jei vadinsim rožę 
kitu žodžiu, ar ji kvepės mažiau?“ 
Ką šiais keliais žodžiais pasako 
Džuljeta? Iš esmės šie žodžiai yra 
revoliucija, nes Džuljeta klausia, 
kas bus, jeigu mes gyvensime 
remdamiesi ta medine, moline 

sistema ir tradicija, įvardindami, 
kas yra priešai, ir teigdami, 
kad Kapulečiai yra geresni už 
Montekius, Montekiai –  geresni 
už Kapulečius? Tai yra jų savastis, 
jie gyvena ta neapykanta, kuri 
iš esmės yra jų ekonominė 
sąranga. Montekiai stengiasi 
visais atžvilgiais būti geresni 
už Kapulečius, o Kapulečiai 
už Montekius. Jie kuria tą 
priešpriešą, jų konkurencijos 
variklius. Tai yra jų tradicija. Ir 
štai Džuljeta sako, kad atėjo kitas 
laikas, reikia žvelgti ne į sukurtus 
vardus ar senas sąvokas, o į esmę. 
Kitaip tariant, Džuljeta jaučia kitą 
laiką, ateinantį Renesansą. Jei 
Kapulečiai ir Montekiai gyvena 

viduramžiais, tai jų vaikai jau 
kitokie, jie mato visai kitokį 
pasaulį. Jų tėvai ir dalis kitų 
laikosi to senojo molinio pasaulio, 
nesupranta ateinančio naujo 
laiko, taip pražudydami Romeo ir 
Džuljetą, savo vienatinius vaikus. 
Jie pasmerkia save, nepriimdami 
naujo pasaulio. Tai – tragedija. 
Lygiai tokia pati tragedija yra 
ir „Otele“. Jagas manipuliuoja 
senosiomis vertybėmis. Jis – 
tas tradicionalistas, savotiškai 
veikiantis prieš tai, kas yra 
Otelas ir Dezdemona. Tai visiškai 
kitokio pasaulio sandara, visiškai 
kitokia šeima. Štai su kuo dabar 
susiduriame kalbėdami apie, 
tarkime, tradicinę šeimą ir 
galimą netradicinę šeimą. Tai 
toks pats konfliktas, kuris yra 
esminis. Jagas, laikydamasis 
generolo ir reikalaudamas 
iš jo, kad pastarasis neva 
neišduotų tradicinių vertybių, iš 
esmės pražudo ir Dezdemoną, 
ir generolą, ir pats save. 
Shakespeare’as eilinį kartą 
parodo, kaip naujos epochos, 
pasaulio progreso nesuvokimas 
gręsia tragedija. Lygiai tokią pat 
matricą turi ir „Hamletas“ – jis 
netampa Renesanso žmogumi. 

Nors ir baigęs Vitenbergo 
universitetą, Hamletas 
paklūsta viduramžiškiems tėvo 
reikalavimams „akis už akį“ 
ir kitiems normatyvams, taip 
pražudydamas visą Daniją ir 
save. Tą patį daro Jagas. Taigi, 
anot Shakespeare’o, tragedija 
ateina tada, kai priešinamasi 
modernybei.

Statėte ne vieną 
Shakespeare’o pjesę. Ar 
radote savo raktą?

Shakespeare’o pjesių statymas 
man ir yra savo rakto ieškojimas – 
tiek į teatro kalbą, tiek į pasaulį, 
tiek į save.
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Oskaras 
Koršunovas

OKT /
Vilniaus miesto teatras

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 teatro sąjungos prizas už 
„Naująją teatro realybę“, 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.

1998 m. režisierius Oskaras Koršunovas kartu su 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. 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. 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“, „Dugne“ ir „Žuvėdra“. OKT taip pat 
bene daugiausiai užsienyje gastroliuojantis teatras, kurio kelionės driekiasi nuo 
Australijos iki Pietų Korėjos, nuo Japonijos iki Argentinos teatrų scenų.
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Ledynai
Vaba Lava, Estija

•  T A R P D I S C I P L I N I N I A I

Kaip suvokiame savo nepriklausomybę? 
Savo, kaip jauno žmogaus, kaip jaunos šalies 
gyventojo? Kaip būti nepriklausomu, bet 
atsakingu? Atsakingu prieš save, tėvus, 
valstybę. Kaip leisti save formuoti aplinkai, 
kai pati aplinka dar tik formuojasi? Keistis, 
bet tuo pačiu metu būti pastoviu, patikimu, 
atsakingu. Ką pasakyti savo tėvams? Ar geriau 
apie tai nekalbėti? — Rimgailė Renevytė, lietuviškos 

programos sudarytoja

Šiuolaikinėje operoje jungiant garsą, dokumentinę 
medžiagą, dramą bei šokį tiriama kartų konflikto 
tema: kuo ir kodėl skiriasi karta, gimusi Sovietų 
Sąjungoje, bei jų vaikai, gimę jau Nepriklausomoje 
Lietuvoje? Dramaturgija kuriama iš interviu su 
kiekvienos kartos atstovais, komentarų socialinėje 
erdvėje bei vaizdo įrašo, kuriame režisierė kalbasi 

su savo pačios mama. Ir nors kartų skirtumai 
reprezentuojami su lengvu humoru, abi kartas 
sujungia  viena tema: mes visi dažnai pasiklystame 
naujame mieste, o gyvenimo GPS parodo ne tą kelią. 
Kartais pasimetame taip stipriai, kad išnykstame iš 
žemėlapio. Kartais prarandame orientaciją. O kol 
ieškome vieni kitų, ledynai tirpsta.

Trukmė: 1 val. 25 min. (vienos 
dalies)
Premjera: 2020 m. rugsėjo 19 d.
Kalba: estų, su anglų ir lietuvių 
kalbų titrais
Rekomenduojamas amžius: 12+

Laikas: rugsėjo 24 d. 20 val.
Vieta: Menų spaustuvė, Juodoji salė 
(Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Režisierė: Kamilė Gudmonaitė
Dramaturgė: Teklė Kavtaradzė
Scenografė: Barbora Šulniūtė
Kompozitorius: Dominykas 

Digimas
Vaizdo Menininkė: Laura 

Romanova

Šviesų Dailininkė: Karolin Tamm
Choro Režisierė: Reeda Toots
Prodiuseris: Vaba Lava
Gastroles Lietuvoje organizuoja 

teatras „Utopia“
Gastroles remia Lietuvos kultūros 

taryba
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„Sirenų“
klausimai
Kamilė 
Gudmonaitė

Kas paskatino kalbėti kartų 
konflikto tema?

Mūsų karta gimė ir užaugo 
90-aisiais – laikais, kai, Lietuvai 
iškovojus nepriklausomybę, 
vienas, sovietų gyvenimo paliktas 
vertybes staiga keitė naujos. Nuo 
savo tėvų kontrolės ir sovietmečio 
atitrūkęs 19–25-erių metų jaunimas 
kartu su 90-ųjų nepriklausomybe 
tapo itin „nepriklausomi“: anksti 
susilaukę vaikų (mūsų) gyveno 
laukiniu laiku, kai nustojus galioti 
senoms vertybėms, į politiką ir 
socialinį gyvenimą įsiveržė chaosas. 
„Chaosas“ – būtent taip  pirmuosius 
mano gyvenimo metus apibūdina 
mama. Aš užaugau laikotarpiu, kai 
tarp alaus kioskų, buitinio smurto 
ir nepritekliaus, grojant dainai 
„Freestyler“, su neoninėm Gariūnų 
timpom bandydavom neprimuštì 
grįžti vakare namo, į savo rajoną.

Kai mūsų karta užaugo, ėmėme 
kurti savo taisykles iš naujo, kad 
tik netaptume tais žmonėmis, 
kurie turi „normalią“ šeimą, butą 
blokiniame name ir du vaikus – nes 

jau žinojome, kad toks gyvenimas 
yra fasadas, slepiantis nesuvoktas 
ir neišreikštas emocijas. Pamažu 
atsikratydami autoritetų, ėmėme 
ieškoti „autentiškumo“, vis labiau 
atkreipdami dėmesį, kaip siaubingai 
savęs nepažįstame ir kaip stipriai 
fasadas iš dinozauro-sovietmečio 
tebeturi įtakos mūsų sprendimams 
bei gyvenimui. Bijome santuokos, 
atsakomybės, norime gauti viską iš 
karto ir dėl to keičiame darbovietes 
bei profesijas, lankomės pas 
psichoterapeutus, esame 
pažeidžiami ir trapūs kalbėdami 
apie savo psichologines problemas, 
nuolat patiriame nerimą ir ieškodami 
socialinio teisingumo tyliai 
galvojame: dabar mūsų eilė gyventi.

O ką galvoja tie, suaugusieji? 
Kodėl taip skiriasi mūsų vertybės? 
Kodėl jie nekalba apie jausmus? 
Ir, galiausiai, tai kodėl mes tiesiog 
nepasišnekam? Šie klausimai ir 
socialinė situacija mane ir įkvėpė 
patyrinėti kartų konflikto temą. 
Jau Hesiodas VIII a. pr. Kr. rašė 
nepuoselėjąs jokių vilčių dėl 
žmonijos ateities, jei žmonės 
kliaujasi lengvabūdžiu jaunimu. 
Galvojau – ar tik šiandien, kaip ir 
visados, nėra taip pat? Norėjau 
patyrinėti, kaip socialiniai pokyčiai 
nulėmė mūsų kartų skirtumus, kodėl 
nesutinkame su savo mokytojais ir 
kada pagaliau pradėsime kalbėtis 
su savo tėvais? Ir apskritai, kalbėtis? 

Norėjau sukurti kiek ironišką žvilgsnį 
į abi kartas, su humoru stebėti save iš 
šono ir atrasti raktą į susikalbėjimą.

Kaip kūrėte spektaklio 
dramaturgiją?

Kurdamos dramaturgiją, kartu su 
Tekle Kavtaradze bendravome su 
abiejų kartų atstovais: menininkais, 
savo tėvais, draugais. Tekstai taip 
pat buvo kuriami iš internete rastų 
straipsnių bei komentarų viešose 
erdvėse, o taip pat panaudotas mano 
vaizdo pokalbis su mama, kurio metu 
pirmą kartą po daug metų kalbamės 
apie mūsų santykį. 

Kuo ypatingas šiuolaikinės 
operos žanras? Kokių naujų 
galimybių jis suteikė Jūsų 
kūrybai?

Šiuolaikinė opera yra itin takus 
žanras, netelpantis į vienus 
konkrečius rėmus. „Ledynuose“ 
galima rasti ir dramos, ir šiuolaikinės 
operos, ir dokumentinio teatro 
bruožų, ir visa tai puikiai sutelpa į 
vieną visumą. Kita vertus, garsas 
ir muzika suteikia teatrui tai, kas 
nepasakoma, kas nutylima. Tai 
forma, kuri praplečia pačią dramą. 
Niekada nesijaučiu taip gerai, kaip 
dainuojančių žmonių apsupty. 
Atrodo, kad garsas ir jo vibracijos 
mus veikia, jungia, perkeičia.

Kamilė 
Gudmonaitė

Vaba
Lava

Teatro režisierė, muzikinio dueto „Kamanių šilelis“ 
vokalistė ir dainų autorė. 2016 m. baigė teatro režisūrą 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (kurso 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 įvertintas ir 
spektaklis „Dievas yra DJ“. Pastarasis taip pat pelnė 
festivalio „Encounter“ (Brno, Čekija) prizą už geriausią 
režisūrą ir publikos simpatijų apdovanojimą. Su 
spektakliais „Keturi“ ir „Trans Trans Trance“ režisierė 
apkeliavo tarptautinius teatro festivalius Romoje, 
Milane, Berlyne, Londone, Dresdene.

„Vaba Lava“, įkurtas 2010-ųjų gegužę, yra pirmasis 
tokio tipo teatro centras Estijoje. „Vaba Lava“ siekia 
suteikti kūrybinę laisvę tiek jau įsteigtoms, tiek 
besikuriančioms nepriklausomoms Estijos trupėmis, ir 
skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, organizuodami 
bendrus projektus, seminarus ir kūrybines dirbtuves. 
„Vaba Lava“ įkūrė 9 nepriklausomos teatro ir 
šokio įstaigos. Pagrindinis teatro centro tikslas – 
nepriklausomiems kūrėjams suteikti erdvę ir paslaugas 
kūrybiniams sumanymams įgyvendinti, taip pat būti 
židiniu naujiems eksperimentiniams ir netradiciniams 
darbams.
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Žmogus iš 
Podolsko

•  M E I S T R A I

„Žmogus iš Podolsko“ kalba apie šiuolaikinio 
trisdešimtmečio, visuomenės laikomo 
nevykėliu, jauseną. „Kas aš esu ar buvau? Tik 
eilinis žmogus iš Podolsko.“ Atskleisdamas 
absurdišką galios struktūrų ir individo 
santykį, kūrinys, viena vertus, išryškina 
valdžios mechanizmus, pagrindinį personažą 
verčiančius dar labiau paskęsti savo neviltyje, 
kita vertus, ieško prasmės t. y., išsigelbėjimo 
ten, kur išsigelbėjimas neegzistuoja. — Rimgailė 

Renevytė, lietuviškos programos sudarytoja

Įprasta policijos nuovada, į kurią pristatomas 
sulaikytasis – niekuo neypatingas jaunuolis, 
nedidelio miestelio gyventojas. Sulaikymo 
pagrindas lieka neaiškus – jaunuolis yra blaivus, 
jo dokumentai tvarkingi, o konkrečių tariamai jo 
padarytų pažeidimų nenustatyta. Tačiau policininkai 
vis vien surengia jam emocionalią apklausą, o jų 
užduodami klausimai visiškai neatitinka mums 
įprastos apklausos logikos. Apklausa pavirsta 
intensyviu psichoterapijos seansu, priverčiančiu 

sulaikytąjį naujai pažvelgti į savo beprasmį gyvenimą. 
Policininkai pasirodo esą itin išsilavinę intelektualai, 
turintys kilnią misiją – parodyti, koks įdomus ir 
spalvingas eilinio žmogaus gyvenimas.

„Gyvena kaip automatas… nemyli, niekina savo 
miestą ir jo gyventojus… diena iš dienos nesąmoningai 
atlieka vienus ir tuos pačius veiksmus… nesuvokia 
savęs… nemato aplinkui nieko gražaus ir įdomaus… 
neadekvačiai suvokia aplink srūvančią Tikrovę… 
negerbia Tikrovės… O kodėl Tikrovė didžiąja raide?“

Trukmė: 1 val. 20 min (vienos 
dalies)
Premjera: 2019 m. gegužės 19 d.
Kalba: lietuvių su angliškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 14+

Laikas: rugsėjo 25 d. 17 val.
Vieta: Menų spaustuvė, Juodoji salė 
(Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Režisierius: Oskaras Koršunovas
Dramaturgas: Dmitrijus Danilovas
Scenografas: Linas Liandzbergis
Kostiumų dailininkė: Rūta 

Lendraitytė
Muzika: Diopo Ndugu
Vaidina: Šarūnas Zenkevičius, 

Marius Repšys, Giedrė 
Mockeliūnaitė / Toma 
Vaškevičiūtė, Marius 
Čižauskas, Rytis Saladžius / 
Paulius Tamolė

Prodiuseris: OKT / Vilniaus 
miesto teatras

Koprodiuseris: Raion

OKT / Vilniaus miesto teatras
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„Sirenų“
klausimai
Oskaras 
Koršunovas

Iš ko kyla sistemos ir 
individo konfliktas, kuriame 
atsiduria pagrindinis 
spektaklio veikėjas?

Sistema ir individas apskritai 
yra antipodai. Jų konfliktas 
jau yra užprogramuotas nuo 
pradžių pradžios. Individo ir 
sistemos santykis yra trauminis, 
ir teatras veikia kaip tam tikras 
amortizatorius. Tai – viena iš 
teatro misijų. Pati „Žmogaus iš 
Podolsko“ pjesė yra tokia stipri, 
kad iš pašaknų imasi šios temos, o 
ši tema teatre yra kertinis akmuo. 
Gera politika visuomet stengiasi 
mažinti atskirtį tarp sistemos ir 
individo, ji tarsi palaiko individą, 
o bloga politika palaiko sistemą. 
Mes žinome istorinių atvejų, 
kai sistemos visiškai naikino 

individus, ir žinome istorinių 
atvejų, kai individas buvo visiškai 
laisvas. Ši tema yra tiesiog labai 
aktuali. Nors pjesėje ji turi rusiškų 
niuansų, tačiau turi ir bendriau 
aktualių dalykų. Pastaruoju metu 
sistema tampa globali, o individas 
pasmerkiamas jos totaliai 
kontrolei.

Žmogus iš Podolsko – tarsi 
šiuolaikinis Hamletas, 
kuriuo ima manipuliuoti 
Rozenkrancas ir 
Gildensternas bei kalėjimu 
tapęs Podolskas. Koks tokio 
Hamleto klausimas?

„Hamlete“ Rozenkrancas ir 
Gildensternas tarsi pažadina 
Hamletą iš letargo. Iki susitikimo 
su jais Hamletas vis atidėliojo 
savo sprendimus. Būtent 
susitikimo su jais metu Hamletas 
suvokia, kur gyvenąs ir pasako 
savo garsiąją frazę: „Kažkas 
papuvę danų karalystėj“. Lygiai 
taip pat žmogus iš Podolsko, 
susitikęs su tarsi draugiškais, bet 
reikalaujančiais prisitaikyti prie 
sistemos, tapti savo Podolsko 
patriotu, policininkais. Visgi, 
žmogaus iš Podolsko atveju 
įvyksta priešinga reakcija – jis 
suvokia, kur realiai gyvena (beje, 
kaip ir Hamletas). Kaip Hamletas 
pamato Daniją, taip ir žmogus 

iš Podolsko pamato Podolską. 
Nors tai lieka už pjesės, bet man 
atrodo akivaizdu, kad žmogus iš 
Podolsko niekada nesusitaikys su 
Podolsku. 

Podolskas taip pat yra ir 
mitinė erdvė, kurioje mes 
visi kartais atsiduriame. Kaip 
iš jos ištrūkti?

Žmogus iš Podolsko iš esmės 
nemato Podolsko. Jis gyvena 
tarsi paralelinėje realybėje. Tai 
yra visų mūsų, gyvenančių tam 
tikrose centrų periferijose, tam 
tikra realybė. Vienintelis būdas iš 
to ištrūkti – tai sugebėti kritiškai 
įvertinti savo provincialumą. 
Provincialas, kritiškai vertinantis 
savo provincialumą, jau nebėra 
provincialas.

Oskaras 
Koršunovas

OKT /
Vilniaus miesto teatras

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 teatro sąjungos prizas už 
„Naująją teatro realybę“, 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.

1998 m. režisierius Oskaras Koršunovas kartu su 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. 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. 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“, „Dugne“ ir „Žuvėdra“. OKT taip pat 
bene daugiausiai užsienyje gastroliuojantis teatras, kurio kelionės driekiasi nuo 
Australijos iki Pietų Korėjos, nuo Japonijos iki Argentinos teatrų scenų.
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Įstrigę

•  M E I S T R A I

Ar visada jausimės įstrigę? Tarp teatro ir 
realybės, meno ir visuomenės, tarp asmenybės 
ir kolektyvo, tarp asmeniškumo ir visuomenės 
nuomonės? Spektaklio kūrėjai įstrigę laike, 
teatre, sovietmetyje, savyje. Árpádo Schillingo 
spektaklio „Įstrigę“ premjera įvyks „Sirenų“ 
festivalyje. Nors spektaklis jau surepetuotas, 
tačiau gyvai su žiūrovais aktoriai dar 
nesusitiko. — Rimgailė Renevytė, lietuviškos programos 

sudarytoja

Pandemijos metu vėl ir vėl patiriame visišką 
priklausomybę, užsidarymą, gyvenimo 
nenuspėjamumą ir negailestingumą. Siekdami 
pabėgti, esame pasiryžę bet kam. Net išduoti savo 
vertybes, idėjas, draugus. Audros sūkuryje svarbu 
tik išsigelbėti. Tam esame pasiryžę paaukoti 
milijonus. 

 Ko gero, šiandien svarbiausia iš naujo suprasti, 
kad mes tarpusavyje susiję. Mus jungia ne kalba, 
ne kultūra, o bendras žmonijos likimas. Visi turime 

prisiimti atsakomybę vieni už kitus. Kovodami dėl 
išlikimo negalime prarasti žmogiškumo. 

 Galbūt išgyvensime marą, bet ar jam praėjus 
tebebūsime žmonės? Ar verta išlikti gyviems, jei 
prarasime viską, kas kelia pasididžiavimą savo 
žmogiškąja esybe? Ar verta kovoti, jei kovos metu 
pamirštame, dėl ko kovojame? Ko vertas menas, 
jei jis sunaikina žmogų? Ko verta laisvė, gauta kitų 
žmonių gyvybės kaina? Ko verta nuo kaltės jausmo 
dūstanti laimė?

Trukmė: 5 val. (trijų dalių)
Premjera: 2021 m. kovo 27 d.
Kalba: lietuvių su angliškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 14+

Laikas: rugsėjo 25 d. 19 val.
Vieta: Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai 
(Žirmūnų g. 1E, Vilnius)

Režisierius: Árpád Schilling 
Dramaturginiai tyrimai: Ildikó 

Ságodi 
Scenografė: Renata Valčik 
Kompozitorė: Nijolė Sinkevičiūtė 
Šviesų dailininkai: Julius Kuršis, 

Stasys Jamantas 
Garso režisieriai: Laurynas 

Milinis, Edvinas Vasiljevas
Vaidina: Viktorija Kuodytė, 

Valentinas Masalskis, 
Dainius Gavenonis, Laima 

Akstinaitė, Justina Burakaitė, 
Karolina Kontenytė, 
Vaiva Kvedaravičiūtė, 
Rugilė Latvėnaitė, Artūras 
Lepiochinas, Simonas 
Lunevičius, Ieva Pakštytė, 
Paulius Pinigis, Donatas 
Stakėnas, Gytis Šimelionis, 
Asta Zacharovaitė, Donatas 
Želvys, Marija Žemaitytė.

Prodiuseris: Klaipėdos jaunimo 
teatras

Klaipėdos jaunimo teatras
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„Sirenų“
klausimai
Árpád 
Schilling

Kaip kūrėte spektaklio 
dramaturgiją?

Dvi savaites kartu su aktoriais 
praleidome ieškojimuose, ir tik 
tada aš parašiau istoriją, kurią 
aktoriai suimprovizavo. Per kitus 
tris mėnesius parašiau pjesę, ją 
mėnesį repetavome. Iš aktorių 
reakcijų kūrėme finalinę pjesės 
versiją, kurią ir pristatysime.

Spektaklis vyksta 
apleistuose kultūros 
namuose. Kuo jums svarbi 
ši erdvė?

Kulių kultūros namus man 
parodė Valentinas Masalskis, 
kai pirmą kartą kalbėjomės 
apie būsimą darbą Klaipėdos 
jaunimo teatre. Šie sovietiniai 

pastatai man gerai pažįstami iš 
Vengrijos. Jie kaupia istorijas ir 
svajones, neva žmonėms reikia 
tam tikrų bendruomenės erdvių, 
kur jie gali gyventi kultūrinį 
gyvenimą. Galime vienas su kitu 
dalintis tomis bendruomenės 
istorijomis, galime pažinti vienas 
kito skausmą ir džiaugsmą. 
Šios vietos yra gyvybiškai 
svarbios, nes jos buvo sukurtos 
labai svarbiam tikslui. Turime 
išsaugoti šias vietas ir užpildyti 
jas naujomis formomis. Nors 
mūsų praeitis prieštaringa, turime 
į ją pažvelgti, nes tik taip galima 
išgyventi sunkumus. Šios vietos 
yra mokymosi ir išsivadavimo 
institucijos. Šios vietos turi sielą. 
Mūsų pasakojama istorija gali būti 
skausminga, tačiau auditorija turi 
galimybę iš naujo pažvelgti į savo 
gyvenimą. Kultūros namai yra 
tikrieji kultūros namai. O kultūra 
yra viskas, kaip mes gyvename 
ir kaip mes apmąstome savo 
gyvenimą. Be kultūros namų 
nebus bendruomenės.

Kuo jums svarbus konfliktas 
tarp teatro kūrėjo ir 
šiuolaikinio žiūrovo?

Dėl pandemijos teatras atsidūrė 
naujoje padėtyje. Žiūrovai bėga 
nuo teatro, nes jis laikomas 
pavojinga vieta. Mes, teatro 

žmonės, turime susidurti su tuo, 
kad teatras iš tiesų yra pavojingas. 
Teatras reikalauja drąsos. Tik 
narsūs žmonės išdrįsta susidurti su 
savo klaidomis, nuodėmėmis. Tik 
narsūs žmonės išdrįsta susidurti su 
diskomfortu. Mūsų, teatro žmonių, 
darbas – skatinti žmones. Nors 
medicininis suvaržymas reikalauja 
atstumo, turime judėti arčiau 
auditorijos. Turime juos prisikviesti 
atgal. Bet ne pramogomis, 
lengviausiu būdu, o su pasiūlymu, 
kad teatras yra vieta tiesos 
paieškoms. Tik teatras gali suteikti 
mums tikrą bendruomenės patirtį. 
Privalome pakviesti žiūrovus ir po 
spektaklio juos pasilikti. Turime 
kalbėtis, diskutuoti, įkvėpti vienas 
kitą. Pastarieji dveji metai buvo 
susiję su šios tūkstančius metų 
gyvavusios įstaigos praradimu. 
Turime giliai įkvėpti ir susigrąžinti 
savo teatrus. Tačiau to negalime 
padaryti apeliuodami į tradicijas, 
tik sunkiai dirbdami, šiuolaikinėmis 
formomis, aktualiu turiniu, 
nuolatiniu dėmesiu auditorijai, 
kuriai ir su kuria dirbame.

Árpád 
Schilling

Klaipėdos
jaunimo teatras

Vengrų teatro režisierius ir šiuolaikinio meno agentūros 
„Krétakör“ meno vadovas. Statyti spektaklius pradėjo 
būdamas devyniolikos, 1995-aisiais įstojo į Budapešto teatro 
ir kino akademiją studijuoti režisūros, tais pačiais metais 
įsteigė „Krétakör“ („Kreidos rato“) teatrą. 1998–2000 m. 
pripažintas Vengrijos režisierius Gáboras Zsámbékis pakvietė 
Schillingą dirbti pasaulyje garsiame „Katona József“ teatre. 
Schillingas laimėjo Vengrijos teatro kritikų prizą „Perspektyvių 
profesionalų“ kategorijoje už spektaklį pagal Istváno Tasnádi 
kūrinį „Visuomenės priešas“, taip pat sukurtą „Katona 
József“ teatre. Vėliau režisierius atmetė kelis kvietimus dirbti 
valstybiniuose teatruose ir drauge su kultūros vadybininku 
Máté Gáspáru „Krétakör“ teatrą pavertė nuolatine teatrine 
organizacija. Šiuo metu savo pavadinimu Brechtą menantis 
„Krétakör“ prisistato kaip šiuolaikinio meno agentūra ir yra 
daugiausiai gastroliuojanti bei geriausiai užsienyje žinoma 
vengrų kūrybinė grupė. 

Nuo 2012 m. aktyviai veikiantis Klaipėdos jaunimo teatras yra 
vienas iš nedaugelio nepriklausomų Lietuvos teatrų, kurių 
pagrindas – ne garsus režisierius, o aktyvi, darbšti ir kūrybinga 
šešiolikos aktorių trupė. Valentino Masalskio išugdyti aktoriai 
Lietuvos teatre pirmiausiai išsiskyrė ritminiais darbais. Juose 
pademonstravo ne tik išskirtinį muzikalumą, bet ir bendrystę, 
kuria ir toliau remiasi kurdami draminius bei muzikinius 
spektaklius, organizacinėje bei pedagoginėje veikloje.
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Radvila Darius, 
Vytauto
Operomanija

•  T A R P D I S C I P L I N I N I A I

Čia, plėsdama teatro ribas atsiduria 
šiuolaikinė dokumentinė opera „Radvila 
Darius, Vytauto“. Karolio Kaupinio režisuotas 
audiovizualinis projektas ironiškai pasakoja 
apie cenzūros pabaigą televizijoje, kai 
tylėjimą pakeitė savo nuomonės turėjimas 
ir jo išreiškimo galimybė. Kalbėti pasiilgę 
žmonės, viena vertus, tauškia niekus, kita 
vertus – atvirai pasako visą tiesą. — Rimgailė 

Renevytė, lietuviškos programos sudarytoja

Paskutiniais devintojo dešimtmečio metais Lietuvos 
televizijoje baigėsi cenzūros laikotarpis. Eterį 
užplūdo ilgus metus kauptos problemos, pasiūlymai 
ir komentarai – visi panoro išsikalbėti. Formaliai vis 
dar neturėdami laisvės, žiūrovai greitai įsitraukė į 
naujos tapatybės, herojų ir geresnės ateities vizijos 
paieškas. Muzika, komentuojanti to laiko vaizdus, 
įtraukia žiūrovus į tragikomišką problemų naratyvą, 
prasidėjusį prieš trisdešimt metų ir besitęsiantį iki 
pat šių dienų.

Kūrinyje praeities nostalgiją keičia ironija 
dvelkiančios devintojo ir dešimtojo dešimtmečių 
garsinės interpretacijos, o koliažinėje atmosferoje 
nuolatos kyla absurdiškų pasikartojimų ir 
sentimentalių intarpų inspiruoti klausimai: ar visa 
tai – „lietuviško“ charakterio paieškos, ar žmogiškos 
būties ir buities kasdienybė?

Trukmė: 1 val. (vienos dalies)
Premjera: 2020 m. spalio 21 d.
Kalba: lietuvių su angliškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 14+

Laikas: rugsėjo 25 d. 21 val. ir 26 d. 12 val.
Vieta: Sodas 2123 (Vitebsko g. 23, Vilnius)

Kūrybinė grupė: Karolis Kaupinis, 
Birutė Kapustinskaitė, Arnas 
Mikalkėnas, Kristupas 
Gikas, Kazimieras Jušinskas, 
Simonas Kaupinis, Goda 
Palekaitė, Julius Kuršis, 
Ervinas Gresevičius, Ignas 
Juzokas

Prodiuseris: „Operomanija“
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„Sirenų“
klausimai
Karolis 
Kaupinis

Kaip įvardinate „Radvila 
Darius, Vytauto“ temą? Kuo 
ji jums svarbi, aktuali?

Esu rengęs laidą „Pasaulio 
panorama“. Draugės duktė 
pamiršdavo laidos pavadinimą 
ir vadindavo ją „Pasaulio 
problemomis“. Čia panašu. 
„Radvila Darius, Vytauto“ – 
(mūsų?) pasaulio noras išsikalbėti 
ir būti išgirstiems, pastebėtiems. 
Lietuvoje jis pastaruoju metu 
pasireiškia maždaug kas mėnesį, 
dažniausiai vis kitu – aikštės, 
statulos, pavardės, medžių ir kitais 
pavidalais. Bet tai nėra naujas 
fenomenas. Pasikeitė pasisakymų 
formos ir pasitelkiami įrankiai, 
turinys – ne itin.

Muzikiniai paveikslėliai iš 
Lietuvos televizijos archyvų. 
Kaip atsirado šio projekto 
forma? 

Prodiuserė Ana Ablamonova 
pasiūlė statyti operą. Nebuvo 
nei libreto, nei muzikos, 
turėjome tik temą. Bet operoje 
tekstas dainuojamas, o tokiu 
atveju kuo paveikesnė muzika, 
tuo labiau nublanksta teksto 
svarba. Man norėjosi muzikos, 
tačiau nelabai norėjosi, kad 
kas dainuotų. Ieškojom kokio 
nors tarpinio sprendimo. 
Brolis Simonas parodė, kaip tą 
dilemą išsprendžia prancūzų 
kompozitorius Christophe‘as 
Chassolis. Tuo metu Lietuvos 

televizijos archyvuose kaip tik 
tyrinėjau 1988–1991 m. medžiagą 
naujam savo filmui. Taip viskas ir 
sukrito į muzikinius paveikslėlius 
muzikantams ir video archyvui.

Kaip dirbote su dramaturge 
Birute Kapustinskaite?

Iš pradžių daug kalbėjomės 
apie tai, kokios temos šiandien 
aktualios ir kas joms visoms 
bendra. Tada domėjausi, ką siūlo 
archyvai. Pagal tai, ką pavyko 
rasti, dėliojome tematinį stuburą – 
iš kur ir kur link judėsime. Įsijungus 
muzikantams, viską permontavau 
jau pagal muzikinę logiką. Paskui 
tarėmės dėl smulkių detalių – 
šitas sakinys perteklinis, anas 
skundas numuša tempą, ta frazė 
gal pernelyg kelia gailestį, o ta 
per daug juokina. Ieškojome 
pusiausvyros tarp ašarų ir 
šypsenos.

Karolis 
Kaupinis

„Operomanija“

Kino režisierius, žurnalistas. Gimė 1987 m. Vilniuje. 
Baigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institutą. Dirbo užsienio naujienų 
žurnalistu Lietuvos televizijoje. Sukūrė vaidybinius 
trumpametražius filmus „Triukšmadarys“, 
„Budėjimas“ bei ilgametražį filmą „Nova Lituania“, 
kuriais sėkmingai debiutavo Lietuvoje ir užsienio 
festivaliuose.

Tai prodiuserinė kompanija, plėtojanti ir kurianti 
naująjį muzikos teatrą, skatinanti įvairių meno sričių 
kūrėjų bendradarbiavimą, įkurta 2008 metais. 
Organizacija inicijavo ir realizavo apie penkiasdešimt 
naujų šiuolaikinių operų ir multidisciplininio meno 
projektų. „Operomanija“ prodiusuoja šiuolaikinės 
operos festivalį NOA (Naujosios operos akcija) – 
didžiausią tarptautinį naujojo muzikos teatro renginį 
Baltijos šalyse. Be to, rengia šiuolaikinės operos 
kūrybines rezidencijas, užsiima garso įrašų leidyba, 
rūpinasi prodiusuojamų kūrinių nacionaline ir 
tarptautine sklaida.
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Laisvė
Darbininkai

•  E K S P E R I M E N T A I

Ką reiškia būti laisvam? Kaip išsilaisvinti 
nuo rutinos, nuo gyvenimo, nuo savęs? Ar 
tam tėra tik vienas radikalus sprendimas? 
Savižudybės tema „Laisvės“ kūrėjai kalba ir 
tiesiogiai, ir perkeltine prasme, ir lengvai, 
ir šią temą mistifikuojant. Ar tai vienintelis 
būdas visiškai laisvei patirti? — Rimgailė Renevytė, 

lietuviškos programos sudarytoja

Šiuolaikinė kanadiečio Martino Bellemare’o pjesė 
„Laisvė”pasakoja apie tvarkingą, ekologišką, 
struktūrizuotą visuomenę, kuri suteikia ir legalizuoja 
piliečių teisę nuspręsti kada, kokiu būdu jie nori 
nutraukti savo gyvenimą. Pjesės veiksmas vyksta 
šeimoje, kurios nariai tolerantiški vieni kitiems, 
gerbiantys vienas kito pasirinkimus, nevaržantys 
vienas kito laisvės. Šeimos ląstelė šiuo atveju – 
visuomenės atspindys. Mes keliame klausimą: 
ar turime teisę pakeisti artimojo sprendimą, jei jis 
pasirenka mirtį? 

Dažnai susiduriame su požiūriu, kad esame savo 
likimo kalviai. Išnykus religijos ir tikėjimo principams, 
nebeliko aukštesnės jėgos už žmogų. Jis kontroliuoja 
aplinkybes, pats kuria save, kaip ir mirtį gali rinktis 
pats. Manome, kad žmogus, iškėlęs save į tokią 
atsakingą poziciją, lieka vienišas su savo galia rinktis. 
Spektakliu norime kalbėti apie laisvės ribas ir tai, 
kokią atsakomybę turime prieš save ir kitus.

Trukmė: 1 val. 30 min. (vienos 
dalies)
Premjera: 2021 m. rugsėjo 26 d.
Kalba: lietuvių su angliškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 14+

Laikas: rugsėjo 26 d. 14 val.
Vieta: OKT Studija (Ašmenos g. 8, Vilnius)

Pagal Martin Bellemare pjesę
Režisierius: Dainius Gavenonis
Kompozitorius: Dominykas 

Digimas 
Scenografas: Dainius Liškevičius
Šviesų dailininkas: Eugenijus 

Sabaliauskas
Kostiumų dailininkė: Gerūta 

Navickaitė
Spektaklio vizualizacijos: Aurelija 

Maknytė

Vertėja: Akvilė Melkūnaitė
Vaidina: Dainius Gavenonis, 

Rasa Samuolytė, Laurynas 
Jurgelis, Žygimantė Elena 
Jakštaitė / Greta Petrovskytė, 
Vaidas Vilius, Aleksas 
Kazanavičius

Prodiuseris: Všį „Darbininkai“
Koprodiuseris: OKT / Vilniaus 

miesto teatras
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„Sirenų“
klausimai
Dainius 
Gavenonis

Kuo jus patraukė Martino 
Bellemare’o pjesė?

Maždaug prieš dešimt metų 
teatro gastrolių metu, viename 
Europos oro uoste laukiant 
lėktuvo, pjesės vertėja Akvilė 
Melkūnaitė garsiai perskaitė 
„Laisvę“. Tada ir atėjo mintis: 
būtų gerai ją suvaidinti. Kai tau 
keturiasdešimt ir tavo draugai per 
anksti nusprendžia atsisveikinti 
su gyvenimu – savižudybės tema 

galvoje užima vis daugiau vietos. 
Anuomet atrodė, kad būtent 
apie tai ir reikėtų kalbėti. Tačiau 
dėl svarbių priežasčių tada tai 
neįvyko. Gal viskas buvo per arti, 
per anksti, per jautru. Todėl kai po 
septynerių metų pjesė, apsukusi 
ratą, vėl atsidūrė mūsų rankose, 
mes jau nenorėjome, kad ir šį 
kartą „Laisvė“ praeitų pro šalį.

Spektakliui artimas 
psichologinio teatro žanras. 
Kodėl pasirinkote tokią 
formą?

Nežinau, ar tai psichologinio 
teatro žanras? Juk pjesė visai 

nebuitiška, utopiška, pilna 
negailestingos poezijos. Mes 
tiesiog norėjome būti kuo arčiau 
žiūrovų. Kad jie jaustųsi lyg 
svečiuose, mūsų namuose, vienos 
šeimos virtuvėje. Tada ir mes 
turėtume mažiau galimybių kažkuo 
apsimetinėti, gudrauti – turėtume 
būti tikslūs ir asketiški.

Ką reiškia aktoriui imtis 
režisūros?

Tai reiškia imtis atsakomybės ne tik 
už save. Turbūt tai – pakankamai 
natūralus ir nuoseklus dalykas. 
Su patirtimi ir profesionalumu 
ateina noras kurti kažką savo. 
Dirbti su tais žmonėmis, su kuriais 
norisi, pačiam rinktis temą, kelią, 
būdą, ir per daug negalvoti apie 
tai: ar tu – režisuojantis aktorius, 
ar – tiesiog variklis.

Dainius 
Gavenonis

„Darbininkai“

Teatro ir kino aktorius. 1996 m. baigė Lietuvos 
muzikos akademiją (dabartinę Lietuvos muzikos 
ir teatro akademiją), Dalios Tamulevičiūtės 
kursą. Dirba Lietuvos nacionaliniame dramos 
teatre, tačiau vaidmenis kuria įvairių Lietuvos 
ir užsienio režisierių spektakliuose. Drauge su 
Jūrate Paulėkaite sukūrė spektaklius „Kartu“ 
(2007) ir „Uždaras vakaras“ (2008). 2015 m. 
aktorius apdovanotas Lietuvos nacionaline 
kultūros ir meno premija, jo vaidmenys ne 
kartą įvertinti aukščiausiu Lietuvos teatro 
apdovanojimu – „Auksiniu scenos kryžiumi“.

VšĮ „Darbininkai“ jungia nepriklausomai ir 
savarankiškai kuriančių teatro profesionalų 
komandą: teatro režisierius, aktorius, scenos 
technikus, komunikacijos specialistus. 
2019 m. pristatytas spektaklis-paskaita 
„Mongolija“ (rež. Darius Gumauskas) už 
drąsius ir inovatyvius sprendimus apdovanotas 
Boriso Dauguviečio auskaru. 2020 m. 
Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos” 
pagrindinės programos metu sukurtas ir 
pristatytas režisieriaus D. Gumausko spektaklis 
„Emigrantai“ pagal Sławomiro Mrożeko pjesę.
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Šokis objektui ir 
vaikui

•  T A R P D I S C I P L I N I N I A I

Šokis objektui ir vaikui – rodos, viskas 
užkoduota pavadinime. Ką reiškia turėti 
vaikų? Ką reiškia sąmoningai jų neturėti? 
Ar tai asmeninis kiekvieno pasirinkimas, ar 
visuomenės prikišamos taisyklės, normos, 
teisės? Ką daryti, jeigu bijau, kad mano vaikas 
jausis nelaimingas, atėjęs į šį besikeičiantį 
pasaulį? O jeigu aš jausiuosi nelaimingas? 
O jeigu jau taip jaučiuosi, kaipgi galiu priimti 
sprendimą už kitą? — Rimgailė Renevytė, lietuviškos 

programos sudarytoja

„Šokis objektui ir vaikui“ – apie santykį su vaiko 
idėja, santykį su šokiu, santykį su kūrybiniu 
procesu. Tai prasmės ieškojimas, tikrumo paieškos, 
pastangos išbūti kūrybos ir gyvenimo buityje. 
Spektaklis kalba apie lūkesčius ir stereotipus, 
primetamus sau ir kitiems.

Kūrybinė komanda kelia klausimus apie 
visuomenėje savaime suprantamus kanonus – vaikų 
turėjimą, jų laukimą, susilaukimą, negalėjimą ar 
nenorą jų turėti. Visus vienaip ar kitaip paliečia vaikų 
turėjimo klausimas, tačiau, kad ir ką pasirinktumėme, 
visuomet justi būtinybė teisintis dėl savo pasirinkimo.

Trukmė: 1 val 40 min. (vienos 
dalies)
Premjera: 2021 m. gegužės 18 ir 
19 d.
Kalba: lietuvių su angliškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 14+

Laikas: rugsėjo 26 d. 16 val.
Vieta: Menų spaustuvė, Juodoji salė 
(Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Idėjos autorė ir choreografė: 
Greta Grinevičiūtė

Dramaturgė: Birutė 
Kapustinskaitė

Kompozitorė: Agnė Matulevičiūtė
Scenografė ir kostiumų 

Dailininkė: Rūta Kyguolytė
Šviesų dailininkas: Julius Kuršis
Prodiuserė: Rusnė Kregždaitė
Vaidina: Greta Grinevičiūtė, 

Birutė Kapustinskaitė, Agnė 
Matulevičiūtė, Aldona 
Vilutytė, Paulius Markevičius

Prodiuseris: „Meno ir mokslo 
laboratorija“

Meno ir mokslo laboratorija
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„Sirenų“
klausimai
Greta 
Grinevičiūtė

„Šokis objektui ir vaikui“ – 
trečioji triptiko dalis. Kaip 
kristalizavosi visų kūrinių 
temos?

Per kūrybą bandau užmegzti 
pokalbį, diskusiją su savo 
artimaisiais. Kai mane aplankė 
spektaklio „Šokis dulkių siurbliui 
ir tėčiui” idėja, ji atėjo ne viena. 
Jau iš karto šalia jos buvo ir šokis 
mamai, ir šokis vaikui. Nors vaiko 
neturiu ir gali būti, kad niekada 
neturėsiu – norėjosi pasikalbėti 
apie pačią vaiko idėją, savo 
ir kitų lūkesčius, kvestionuoti 
skirtingus požiūrius ir nerasti 

vienintelio teisingo – visiems 
universalaus atsakymo. Turėti ar 
ne, galėti ar ne, norėti ar ne – labai 
intymūs, asmeniški klausimai, kurie 
visuomenėje dažnai užduodami 
nesusimąstant, be jokių tabu. Dėl 
to jaučiau poreikį apie tai kalbėti 
per meno mediją.

Šiame spektaklyje nuo šokio 
gana ryškiai pereinama prie 
teatro. Kas lėmė tokią raiškos 
formą?

Pats kūrinys. Tikiu, kad kūriniai 
ateina tokie, kokie turi būti, su 
tais žmonėmis, kurie turi būti. 
O kūrėjų užduotis – tuos kūrinius 
įgyvendinti. Man visiškai nesvarbu, 
kaip darbas bus įvardytas: ar 
tai – teatras, ar – šokis, – koks 
skirtumas? Esmė – pasakyti, 
ką reikia. Kūryboje niekada 
nevengiau kitų menų medijų, 
nevengiau jų maišyti, ieškoti, 
bandyti – man tai labai įdomu. 
Ko gero, smalsumas, tema, 
surinkta komanda ir pati aplankiusi 
idėja ir yra tos priežastys, dėl 
kurių šis kūrinys yra toks, koks 
yra. Galiausiai, šokis yra teatras, 
o teatras yra šokis, man tai vienas 
ir tas pats, norėčiau ne atskirti 
šiuos dalykus, o juos jungti, ir 
kūrybiniame procese neriboti nei 
savęs, nei kitų – man atrodo, kad 
tada įdomiausi dalykai ir nutinka.

Spektaklyje visi veikėjai 
kuriuo nors momentu 
pasijunta kalti, netikę, ne 
tokie. Kodėl Jums buvo 
svarbu pabrėžti šią būseną?

Nes taip jaučiuosi. Ir jaučiu, kad 
daugelis taip jaučiasi. Kiekvienas 
mūsų tam tikrose gyvenimo 
situacijose, nepriklausomai nuo 
lyties, amžiaus, rasės, lytinės 
orientacijos, jaučiamės netikę 
arba kažkokie ne tokie, arba 
lyg būtumėme kažkam skolingi 
atsiprašymą. Jei esi dirbanti 
mama – blogai, nes vaikui nėra 
gerai, jei pasirenki auginti vaiką – 
blogai, nes savęs nerealizuoji. 
Jei nenori vaikų – negerai, nes 
esi egoistas, jei nori – negerai, 
nes reikės visko atsisakyti. Ir 
taip visur. Bet nesame vieni – 
mes visi kartu galime išbūti 
visas būsenas, svarbu žinoti, 
kad nesi vienas. Turbūt ši tema 
natūraliai išryškėjo – nes nėra 
nė vienos absoliučios, teisingos, 
neklystančios pozicijos. Mums 
visiems kas nors kuriuo nors 
atžvilgiu negerai. Ir tai yra gerai.

Greta 
Grinevičiūtė

„Meno ir mokslo 
laboratorija“

Greta Grinevičiūtė – šiuolaikinio šokio atlikėja bei kūrėja, 
besidominti šokio filmų kūrimu ir kitais tarpdisciplininiais 
menais. Nuo 2016-ųjų Greta yra Lietuvos šiuolaikinio 
šokio asociacijos ir jos tarybos narė. Kūrėja yra pristačiusi 
ir keletą sceninių šokio darbų – „Šokis skalbimo mašinai 
ir mamai“ (Menų Spaustuvė, 2020) „Šokis dulkių siurbliui 
ir tėčiui“ (Menų Spaustuvė, Vilnius, 2018), „Banana 
Dream” (Menų Spaustuvė, Vilnius, 2018), „B ir B dialogas” 
(spektaklis apkeliavo daug šalių, 2016 m. nominuotas 
„Auksiniam scenos kryžiui“ kaip geriausias metų šokio 
spektaklis), „Garbė močiutėms“ (Kauno Menininkų 
namai, 2016), „Kamuolys“ (Menų Spaustuvė, 2015) ir 
kt. G. Grinevičiūtė taip pat vaidina jaunųjų teatro kūrėjų 
spektakliuose – „Dalykai“, „Neišmoktos pamokos“, 
„YesMoonCan“.

„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 mokslinėmis temomis, bet ir skatinanti 
jaunųjų menininkų eksperimentus, naujų formų bei temų 
paiešką. Tai – vienas sparčiausiai augančių bei 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.
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Austerlicas
Valstybinis jaunimo teatras

•  M E I S T R A I

Spektaklyje „Austerlicas“ per asmens, tiesiogiai 
nepatyrusio baisiausių įvykių, išgyvenimus 
atskleidžiama Holokausto trauma. Ilgų kadrų 
filmą primenantis kūrinys tiria pagrindinio 
veikėjo Austerlico atmintį ir atskirtį. Jame 
išryškėja pamesto žmogaus tema: jo patiriama 
tuštuma, vienatvė, apleistumas, izoliacija, 
negebėjimas užmegzti santykių, nuolatiniai 
ieškojimai, grįžimas į praeitį, bėgimas 
nuo dabarties. Austerlicas tarsi imituoja 
gyvenimą ir jaučiasi netikras. Jo sapnuose 
atgyja trėmimų, koncentracijos stovyklų 
nežmogiškumas. Be prarastos tapatybės temos 
Krystiano Lupos spektaklyje taip pat parodoma, 
kaip rašytojas susidomi savo personažu, kaip 
su juo suartėja, įsijaučia į jo gyvenimą. — Ieva 

Tumanovičiūtė, lietuviškos programos sudarytoja

Vieno savičiausių XX a. antrosios pusės rašytojų 
W. G. Sebaldo kūrybos viršūne vadinamas 
paskutinis jo romanas „Austerlicas“ – tai epinė 
meditacija apie Holokausto traumą ir jos pasekmes 
atskiro žmogaus likimui. Romane per asmeninės 
patirties prizmę reflektuojamas žmoniją alinančių 
karų ir XX a. civilizacijos naikinimo mastas. Pirmą 
kartą su Sebaldo kūryba susitinkantis K. Lupa mano, 
kad šio rašytojo literatūros kūriniai „gali inicijuoti 
teatro kalbos permainas“.

„Austerlico“ įvykiai apima šešis dešimtmečius, 
nuo 1939-ųjų iki amžiaus pabaigos. Veiksmas vyksta 
Antverpene, Velse, Oksforde, Londone, Paryžiuje, 
Prahoje, Terezyne, Marienbade... Istoriniai įvykiai 
yra pasibaigę iki pasakojimo pradžios. Sebaldas 
aprašo atsitiktinius susitikimus tarp pasakotojo ir 
vienišo klajūno Austerlico, kurie kone tris paskutinius 
XX a. dešimtmečius juos vis ištikdavo skirtinguose 
Europos miestuose. Iki pilnametystės Austerlicas 
nežinojo nei savo tikrojo vardo, nei kas jo tėvai. 

Penkiametį berniuką motina prieš pat deportaciją į 
Terezyno koncentracijos stovyklą gyvybės traukiniu 
iš Prahos išsiuntė į Londoną. Tėvas dingo be žinios. 
Austerlicas (kitu vardu) buvo įsūnytas ir augo Velse, 
mokėsi Oksforde, po studijų apsigyveno Londone ir 
užsiėmė XX a. architektūros tyrinėjimais. Gyveno be 
atminties, kol Liverpulio stotyje, į kurią kadaise buvo 
atvežtas gyvybės traukiniu, jį užklupo prisiminimo 
smūgis. Tada leidosi į vaikystės namų ir tėvų 
paieškas. Tačiau grįžimas į namus Prahoje tik dar 
labiau sustiprino Austerlico atskirties jausmą, ir vien 
tėvų pėdsakų paieška teikia jo gyvenimui prasmės...

Trukmė: 5 val. (trijų dalių)
Premjera: 2020 m. rugsėjo 23 d.
Kalba: lietuvių su angliškais titrais
Rekomenduojamas amžius: 18+

Laikas: rugsėjo 26 d. 18.30 val. 
Vieta: Valstybinis jaunimo teatras, Didžioji salė 
(Arklių g. 5, Vilnius)

Pagal W. G. Sebaldo romaną
Režisierius: Krystian Lupa
Režisieriaus asistentas: Maksym 

Teteruk
Kostiumų dailininkas: Piotr Skiba
Scenografas: Krystian Lupa
Video menininkas: Mikas 

Žukauskas
Kompozitorius: Arturas 

Bumšteinas

Vaidina: Sergejus Ivanovas, 
Valentinas Masalskis, 
Viktorija Kuodytė, Jovita 
Jankelaitytė, Matas 
Dirginčius, Danutė Kuodytė, 
Girius Liuga

Prodiuseris: Valstybinis jaunimo 
teatras
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„Sirenų“
klausimai
Krystian
Lupa

Romano autorius kartu yra ir 
jo veikėjas. Koks jo santykis 
su romano personažais?

Toks Sebaldo pasakojimo stilius. 
Specifinė romano herojaus 
dalyvavimo kelionėje mistifikacijos 
rūšis: čia pasakotojas tampa ne tik 
artimu draugu, bet ir – pasakojimui 
stumiantis į priekį – ypatingu 
Austerlico paieškų bendrininku. 
Tiesą sakant, asmeninis 
pasakotojo, t. y. „Sebaldo” 
(vidinio, užslėpto – alternatyvaus 
individo, rašančio šį tekstą) 
gyvenimas išnyksta: susilieja su 
kuriamo personažo gyvenimu, 
pasiduoda jam ir atsiduoda. 
Jų pokalbiai tampa vidiniu 
monologu. Austerlico, to be galo 
intravertiško asmens, egzistavimas 
nuostabiai parazitišku, vampyrišku 
būdu vyksta pasakotojo 
viduje… Savyje laiko Austerlico 
vienišumą. Žinoma – jei viskas, 
ką Austerlicas išgyvena ir 

apmąsto, yra „pasakojama” 
Sebaldui – Austerlico pasakojimo  
personažai, su kuriais susiduria 
Sebaldas, jam yra nesuvokiami, 
neatšaukiamai įrašyti į praeities 
juostą; vis dėlto pasakotojas geba 
„būti jų esatyje” – kaip dvasia…

Kokiu būdu karta, kuri 
nepatyrė Holokausto, 
perima atsakomybę už jį?

Man atrodo, kad būtent Sebaldo 
romanas skaitytojui gali būti 
fenomenalus empatijos potyris, 

galimybė perimti tą humanistinę 
atsakomybę... Rasti savyje 
motyvus, kurie privedė prie 
naikinimo siaubo. Savuoju „aš“ 
išsapnuoti žmonijos sapną – 
tam istorijos paskaitų per maža. 
Tai vyksta slapta. Per aukščiau 
aprašytą susitapatinimą asmeniškai 
dalyvaudami žmonijos nusikaltime, 
mažais žingsneliais atgaudami 
prarastą mūsų herojaus atmintį.
 

Kuo atmintis yra patologiška, 
kaip matome Austerlico 
atveju?

Egotistinė individo atmintis tarnauja 
pasaulį patiriančio poreikiams. 
Išstumia nepageidaujamas 
akimirkas. Išstumia kito žmogaus 
subjektyvumą. Manau, kad mūsų 
vystymasis gilesnės, galimos 
žmonijos link – tai irgi būtinybė 
ugdyti savyje pirminių, egocentrinių 
atminties mechanizmų pokyčius. 
Austerlicas ir yra toks bandymas.

Krystian
Lupa

Valstybinis
jaunimo teatras

Lenkų teatro režisierius, scenografas, dramaturgas, vertėjas ir pedagogas. 
Lupa (g. 1943) studijavo fiziką Krokuvos Jogailaičių universitete, 1963–
1969 m. – grafiką Krokuvos dailės akademijoje, taip pat kino režisūrą 
Nacionalinėje aukštojoje kino mokykloje Lodzėje, vėliau – teatro režisūrą. 
Lodzėje pradėjo bendradarbiauti su Konradu Swinarskiu, didelės įtakos 
Lupai turėjo Tadeuszo Kantoro darbai. Po studijų pradėjo dirbti Krokuvos 
senamiesčio teatre, taip pat Cypriano Kamilo Norwido teatre Jelenia 
Guroje. Lupa garsėja specifiniais metodais, kai labai organiškai dirbama su 
tekstu ir aktoriais, vadinamosiomis „laboratorinėmis repeticijomis“. Sukūrė 
daug žymių pastatymų pagal Roberto Musilio, Thomaso Bernhardo, 
Fiodoro Dostojevskio, Rainerio Maria Rilke’s, Stanisławo Ignacy 
Witkiewicziaus ar Witoldo Gombrowicziaus tekstus. Pelnė daugybę žymių 
teatro apdovanojimų, tarp kurių – Swinarskio apdovanojimas (1988), 
Schillerio apdovanojimas (1992), Witkacy prizas (2000), auksinis „Gloria 
Artis“ medalis, Meno ir laiškų ordinas („Ordre des Arts et des Lettres“), 
Europos teatro sąjungos prizas už „Naująją teatro realybę“ (2009).

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, čia sukūręs savo pirmuosius legendinius 
spektaklius, teatrui tuo metu vadovaujant jo pirmajai mokytojai režisierei 
Daliai Tamulevičiūtei. 2016 m., teatro vadovu tapus teatrologui Audroniui 
Liugai, prasidėjo naujas 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, Éricas Lacascade’as ir Krystianas Lupa, taip 
pat – daug žadantys jauni lietuvių teatro kūrėjai.

88 89



Sirenų
klubas

Kaip ir anksčiau, šiemet „Sirenų“ klubas vėl virs vieta 
autsaideriams, tarpdisciplininiams konceptualiems 
eksperimentams, vienaip ar kitaip peržengiantiems 
teatro ribas. Žiūrovus pasitiks audioturas, kviesiantis 
peržengti net ir geografines Vilniaus miesto 
ribas ir iš naujo pažinti šalia esantį, paslaptingą 
rajoną – Naująją Vilnią ir ją supančias istorijas. 
Pasivaikščiojimų formatą papildys trijų kompozitorių 
ir garso menininkų (Dominyko Digimo, Edvino 
Kopcevo, Vitalijaus Červiakovo) specialiai festivaliui 
sukurti garso pasivaikščiojimai (soundwalks), 
skatinantys nutilti, o tyloje įsiklausyti, išgirstant bei 
tyrinėjant kasdienį garsovaizdį visiškai kitaip. Šie 
pasivaikščiojimai vyks viso festivalio metu. „Sirenų“ 
atidarymo renginyje (rugsėjo 23 d.) išvysime 
šiuolaikinės muzikos ansamblį „Synaesthesis“, kuris 
ne tik be instrumentų gros keturias „tylos“ tema 

parašytas kompozicijų premjeras (autoriai Gintaras 
Sodeika, Arturas Bumšteinas, Rita Mačiliūnaitė, Agnė 
Matulevičiūtė), bet ir išbandys save performanso 
formate. Tai jiems įgyvendinti padės specialiai 
muzikiniam performansui suburta teatro profesionalų 
komanda (režisierė Kristina Werner, choreografė 
Greta Grinevičiūtė, šviesų dailininkas Julius Kuršis 
ir kt.). Jau tradiciškai festivalio klubo programoje 
įvyks ir silent disco naktiniai šokiai, o dvi jaunosios 
kartos teatro režisierės (Eglė Švedkauskaitė ir Uršulė 
Bartoševičiūtė) pristatys savo būsimų spektaklių 
eskizus-performansus. E. Švedkauskaitės „Žiūrėdama 
viena į kitą“ pakvies į „Sodas 2123” erdves, o 
U. Bartoševičiūtės „Kaip jums patinka” (pagal 
W. Shakespeare‘ą) – į Vilniaus mažojo teatro rūsius.

Klubo programos sudarytoja
Agnė Matulevičiūtė
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Programme

09.15–09.17 –
09.19-09.23

09.18
Saturday

09.20
Monday

From 6 pm till 8 pm
Rider spoke
INTERNATIONAL PROGRAMME

Authors Blast Theory
Starting point Courtyard of Arts Printing 
House

(15 September, - 7 October)
Alternative audio tour 
Unheard Vileika
CLUB

Audiotheatre Bilietų nėra
Authors Vita Ličytė, Rasa Kregždaitė
Starting point Naujoji Vilnia
Free  event

7.30 pm
Soundwalk
CLUB

Composer Dominykas Digimas
Starting point Lazdynų Pelėda square
Duration 1 h 20 min

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

7.30 pm
Soundwalk
CLUB

Composer Dominykas Digimas
Starting point Lazdynų Pelėda square
Duration 1 h 20 min

09.22
Wednesday

09.23
Ketvirtadienis

09.21
Tuesday

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

6:30 pm
The virus aftermath in Theatre
CLUB

Discussion
Venue Arts Printing House, 
Pocket Hall

6:30 pm
Brother of Sleep
LITHUANIAN SHOWCASE

The State Youth Theatre
Director Adomas Juška
Venue The State Youth Theatre, 
Main hall
Duration 1 h 40 min

7 pm
Respublika
LITHUANIAN SHOWCASE

Lithuanian National Drama Theatre
Director Łukasz Twarkowski
Venue Vilnius Film Cluster
Duration 6 h

5 pm
Mongolia
LITHUANIAN SHOWCASE

Darbininkai
Director Darius Gumauskas
Venue OKT studio
Duration 1 h 40 min

7 pm
Man from Fish
LITHUANIAN SHOWCASE

The State Youth Theatre
Director Eglė Švedkauskaitė
Venue State Youth Theatre, 
Small Hall
Duration 1 h 35 min

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

7 pm
Sonic resistance (Opening concert)
CLUB

Authors “Synaesthesis“, Kristina Werner, 
Rita Mačiliūnaitė, Arturas Bumšteinas, 
Gintaras Sodeika, Agnė Matulevičiūtė
Venue Arts Printing House
Duration 45 min

09.24
Friday
5 pm

Alice
LITHUANIAN SHOWCASE

Lithuanian National Drama Theatre
Director Antanas Obcarskas
Venue Lithuanian National Drama 
Theatre, New Hall
Duration 2 h 30 min



09.25
Saturday

09.26
Sunday

09.27
Monday

09.29
Wednesday 10.02

Saturday

10.04
Monday

10.05
Tuesday

10.01
Friday

09.28
Tuesday

7 pm
Pieces of a Woman
INTERNATIONAL PROGRAMME

TR Warszawa, Poland
Director Kornél Mundruczó
Venue Lithuanian National Drama 
Theatre, New Hall
Duration 2 h 30 min

7 pm
Our violence and Your violence
INTERNATIONAL PROGRAMME

Director Oliver Frljić
Venue Lithuanian National Drama 
Theatre, New Hall
Duration 1 h 15 min

7 pm
Our violence and Your violence
INTERNATIONAL PROGRAMME

Director Oliver Frljić
Venue Lithuanian National Drama 
Theatre, New Hall
Duration 1 h 15 min

7 pm
Eichmann in Jerusalem
INTERNATIONAL PROGRAMME

ZKM, Croatia
Director Jernej Lorenci
Venue Russian Drama Theatre of 
Lithuania 
Duration 3 h 30 min

7 pm
Eichmann in Jerusalem
INTERNATIONAL PROGRAMME

ZKM, Croatia
Director Jernej Lorenci
Venue Russian Drama Theatre of 
Lithuania
Duration 3 h 30 min

8 pm
Othello
LITHUANIAN SHOWCASE

OKT / Vilnius City Theatre
Director Oskaras Koršunovas
Venue The State Youth Theatre, 
Main Hall
Duration 3 h

8 pm
Glaciers
LITHUANIAN SHOWCASE

Vaba Lava (Estonia)
Director Kamilė Gudmonaitė
Venue Arts Printing House, Black Hall 
Duration 2 h

5 pm
A Man from Podolsk
LITHUANIAN SHOWCASE

OKT / Vilnius City Theatre
Director Oskaras Koršunovas
Venue Arts Printing House, 
Black Hall 
Duration 1 h 30 min

7 pm
Trapped
LITHUANIAN SHOWCASE

Klaipeda Youth Theatre
Director Arpad Schilling
Venue Trakai culture palace
Duration 4 h

7 pm and 9 pm
Radvila Darius, Vytauto
LITHUANIAN SHOWCASE

Operomanija
Director Karolis Kaupinis
Venue Cultural centre Sodas 2123
Duration 1 h

12 pm
Radvila Darius, Vytauto
LITHUANIAN SHOWCASE

Operomanija
Director Karolis Kaupinis
Venue Cultural centre Sodas 2123
Duration 1 h

2 pm
Freedom
LITHUANIAN SHOWCASE

Darbininkai
Director Dainius Gavenonis
Venue OKT studio
Duration 1 h 30 min

4 pm
Dance for an Object and Child
LITHUANIAN SHOWCASE

MMLAB
Director Greta Grinevičiūtė
Venue Arts Printing House, Black Hall
Duration 2 h

6:30 pm
Austerlitz
LITHUANIAN SHOWCASE

The State Youth Theatre
Director Krystian Lupa
Venue The State Youth Theatre, 
Main hall
Duration 5 h

7 pm and 9 pm
Gazing at each other
CLUB

Work in progress
Director Eglė Švedkauskaitė 
Venue Cultural centre Sodas 2123
Duration 1 h 15 min

From sunrise till sunset
Soundwalk Tylėjimai
CLUB

Composer Vitalijus Černiakovas
Venue Cathedral Bell Tower

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

10 pm
Silent disco 
CLUB

Venue Lukiškės prison
Duration 3 h

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

6:30 pm
The impossible justice
CLUB

Discussion
Venue Arts Printing House, 
Pocket Hall

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

11 am and 2 pm
Soundwalk 
CLUB

Composer Edvinas Kopcevas
Starting point Bus stop “Draugystės”
Duration 1 val. 20 min.

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

10 pm
As You Like It
CLUB

Work in progress
Director Uršulė Bartoševičiūtė
Venue The State Small Theatre of 
Vilnius
Duration 1 h

10.06
Wednesday
7 pm

Flesh
INTERNATIONAL PROGRAMME

Compagnie D’autres Cordes, 
France
Conception Franck Vigroux
Venue Arts Printing House
Duration 1 h

10.07
Thursday

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

6:30 pm
What is hidden under the parquet?
CLUB

Discussion (in Lithuanian)
Venue Arts Printing House, Pocket 
Hall

Free event
Registration required on www.sirenos.lt

From sunrise till sunset
Soundwalk Tylėjimai
CLUB

Composer Vitalijus Černiakovas
Starting point Cathedral Bell Tower



Contents Untold Stories
Disappear
Sirenos 2O21

In the beginning was the word. And then came 
the silence. Not the usual silence in a theatre hall 
before the start of the show. It’s the other one, with 
stages being closed for long months. Old sayings 
go: speech is silver, but silence is gold, calm comes 
before the storm, beat one’s gums in vain. We say 
that silence means consent, that it’s a sign of a 
protest, or indifference.

The pause we lived through in theatre is the 
result of the pandemic. We lived in pause without 
a pause, in silence without a silence, socialised 
without being social, made theatre without theatre. 
We were forced to listen well into the forms of 
silence that surround us, most of the time within 
the four walls of our home. First, home was a safe 
haven, then it turned into a prison, and finally – a 
museum with each thing being an exhibit from a 
lost pre-pandemic life.

Supressed emotions, unexpressed thoughts, 
cancelled premieres, and untold stories 

accummulated. As the saying goes, stories that we 
fail to tell simply disappear. This festival is an attempt 
to save stories before they go into oblivion. What 
stories have we come up in the last two years? And 
on the contrary – which ones disappeared from our 
range of vision? What is there now that needs to be 
told, verbalised, or maybe let go?

Never so strong before, we want to once again 
experience the miracle of theatre – sitting in a dark 
hall close to the other breathing human being who 
is made of flesh, alive, maybe too much perfumed, 
watching the play with concentration and straight 
back, sometimes a bit bored. By witnessing those 
stories, the past, the faces and names that no longer 
exist regain shape once again and get eternalized in 
our memory.

Artistic Director
Kristina Savickienė
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Blast Theory, Great Britain

Rider
Spoke

Rider Spoke has been developed 
in collaboration with the Mixed 
Reality Lab at University of 
Nottingham, Sony Net Services 
and Fraunhofer Institute as part 
of European Scientific Research 
Project IPERG (Integrated Project 
in Pervasive Gaming). Blast 
Theory is supported by Arts 
Council England.

“Blast Theory” creates interactive theatre 
where a spectator is also an actor and 
observer, while the city itself becomes a 
stage for it. The stories that audience is 
being told in this performance are their 
own memories. They make up a route 
around Vilnius as well as take us on the 
inward journey where the labyrinth of our 
experiences unfolds. — Kristina Savickienė, curator of the 

International programme

To cycle alone, in the evening, with no particular 
destination offers a rare freedom. Rider Spoke 
invites you on a ride in search of the perfect place 
to hide a secret. Think about the people in your life 
while you explore. Record messages and share 
them with strangers you will never meet. Ride on 
and the voices of strangers will draw you to new and 
unknown places.

To take part, you are provided with a smartphone 
that mounts on your handlebars. Guided by a 

Duration: 1 hr 30 mins
Premiere: 2007
Language: Lithuanian 
Recommended Age: 16+

narrator and a delicate score by Blanket, you’re 
invited to explore the city by bike (we also have 
a range of accessibility options for non-cyclists). 
Rider Spoke premiered with a sold-out season at 
the Barbican in London and has since been shown 
in 22 cities worldwide.

Based in Brighton, Blast Theory create 
internationally celebrated experiences that 
explore how we connect with strangers and how 
technology shapes society.

Date: 15–17, 19–23 September 6 pm
Venue: Arts Printing House, courtyard 
(Šiltadaržio str. 6, Vilnius) 

10



“Sirenos” 
questions
Anne
Rupert

You are in constant search 
for alternative forms of 
theatre. Why?

One of our key interests is 
technology, and how it shapes 
society. When we look at the 
history of theatre, we believe 
that it has always adapted to 
incorporate new technology and 
to find new forms. The internet 
and mobile devices have created 
a new space for intimacy – one 
where we share our experience 
and speak in new ways. They 
form the part of our new social 
fabric. And so, for us, it seems 
obvious to incorporate these in 
how we create the critical and 
reflective spaces that theatre tries 
to open up.

The performance-ride 
is based on natural 
landscape. How is it 
directed, however?

Being on a bicycle gives you a 
certain license to explore that is 
hard when you’re on foot, or even 
in a car. In Rider Spoke, the ride 
has a narrator who encourages 
you to take the time you’re given 
to wander. She gives prompts to 
explore by asking you to reflect 
on your life as you cycle. We 
drew inspiration on Situationist 
dérives – inviting you to take an 
unplanned journey where your 
motivations are more exploratory 
than those dictated by everyday 
life. Sometimes you’re asked to 
look for something of personal 
significance, sometimes it’s just 
an open space or a doorway that 
suits that particular moment. 

What themes are explored 
through this peculiar form of 
performance?

At the time that we first designed 
Rider Spoke in 2007, YouTube 
had just been bought by Google 
and stories circulated of how 
user generated content would 
transform the internet. We talked 
about what – if we were to make 
our own platform – we would 
want people to share. The result 
was Rider Spoke. In Rider Spoke, 
it’s the cyclists themselves that 

create the work – through the 
recordings they make and the 
accounts they give of themselves.

We hope the space it creates 
is simultaneously freeing and 
grounding. As someone travelling 
alone on a bicycle with no 
particular destination, you feel an 
unusual sense of freedom, and 
an unusual licence to think and 
speak about yourself. At the same 
time, the recordings that you 
listen to – made by other cyclists 
like you – reveal unspoken 
moments from people’s pasts, 
their hopes or their most intimate 
worries. An within these is often 
a moment of recognition and 
belonging.

While Rider Spoke is less of 
an open critique of technology 
than many of our projects, 
the impact of social media on 
social discourse and civic life 
is increasingly in question, and 
we hope the work offers a novel 
alternative means to navigate 
these issues.

Blast
Theory

Blast Theory is renowned internationally as one of the 
most adventurous artists’ groups using interactive 
media, creating groundbreaking new forms of 
performance and interactive art that mixes audiences 
across the internet, live performance and digital 
broadcasting. Drawing on popular culture and games, 
the work often blurs the boundaries between the real 
and the fictional. Led by Matt Adams, Ju Row Farr and 
Nick Tandavanitj, the group’s work explores virtual 
and physical spaces (cafes, channels, abandoned 
warehouses, libraries, or museums) thus bringing the 
art closer to an ordinary passerby / every spectator. 
Their collaboration with the University of Nottingham 
has grown and deepened since 1998 and, as they 
claim themselves, is the longest and most productive 
partnership between a university and a group of artists 
anywhere in the world. It has yielded four BAFTA 
nominations, a Prix Ars Electronica and others. This 
dialogue between scientific and artistic research 
now forms a core thread of Blast Theory’s practice. 
Internationally, Blast Theory’s work has been shown at 
the Sundance Film Festival, the Venice Biennale, Tate 
Modern, to name just a few.

Blast Theory has already visited Lithuania as mentors. 
In 2017 they led seminars at Vilnius summer theatre 
school (Lithuanian National Drama Theatre, 2017), 
whereas last year in Sirenos Festival one of the members 
of the group Ju Row Farr presented their creative 
principles in the form of mentoring – i.e. working closely 
with a team of Synth Porn project that was selected at 
the festival’s competition programme. It is the first time 
though, that a group presents their work here.

12 13



TR Warszawa, Poland

Pieces of 
a Woman

No surprise that the jury of the 2019 “Boska 
Komedia” festival unanimously awarded this 
play with Grand Prix – the director who so 
subtly and cinematographically revealed a 
family drama absolutely deserves it, as does 
the playwright who deals with a myriad of 
complicated questions about motherhood 
in her play. And of course – last but not 
least – wonderful TR Warszawa actors also 
undoubtedly deserve it: perfectly feeling each 
other on stage and acting as a harmonious 
ensemble, they demonstrated pure acting 
excellence. — Kristina Savickienė, curator of the International 

programme

A feminist family drama set in present day Warsaw, 
powered by the strength and determination of 
female characters. A family get-together shows, as 
if through a lens, the problems and internal conflicts 
of Polish society.

The protagonist of the play, 30-year-old Maja 
struggles with a personal tragedy. In order to 
get back on track, she must question her old life 
and rebuild from scratch the relationships with 
her family. Pieces of a Woman is an evocative 
picture of modern women who fight for the right 
to decide about their own life. Kornél Mundruczó 

– director, and Kata Weber – author of the script, 
portrait each character with great empathy – they 
don’t judge or criticize any of the characters 
gathered around the family table. The performance 
employs cinematographic means of expression 
and captivates the viewers with intimate narrative, 
the realism of the details and tenderness of the 
actor’s creations. Pieces of a Woman is a second, 
after The Bat (premiere 2012, prod. TR Warszawa), 
Kornél Mundruczó’s play produced in Poland. Both 
performances have gained recognition of Polish and 
international audiences.

ATTENTION! The performance 
includes some nudity. Smoke 
and strobe light are used in the 
performance.

Duration: 2 hrs 30 mins (one act)
Premiere: December 13, 2018
Language: Polish, with English and 
Lithuanian surtitles
Recommended Age: 16+

Date: 27 September, 7 pm
Venue: Lithuanian National Drama Theatre, 
New Hall (Gedimino ave. 4, Vilnius)

Set designer assistant, 
production manager: 
Karolina Pająk

Costume designer assistant: 
Małgorzata Nowakowska

Cast: Dobromir Dymecki, 
Monika Frajczyk, Magdalena 
Kuta, Sebastian Pawlak, 
Marta Ścisłowicz, Justyna 
Wasilewska, Agnieszka 
Żulewska

Production: TR Warszawa
Partner of the performance: 

Magyar Kulturális Intézet 
Varsó (Hungary)

The presentation of performance 
co-financed by

Director: Kornél Mundruczó
Text and dramaturgy: Kata Wéber
Assistant playwright: Soma 

Boronkay
Set design, costumes: Monika 

Pormale
Music: Asher Goldschmidt
Lighting director: Paulina Góral
Assistant director: Karolina 

Gębska
Stage manager: Katarzyna 

Gawryś-Rodriguez
Cameraman: Łukasz Jara
Boom operator: Łukasz 

Winkowski
Simultaneous, written translation: 

Dr Patrycja Paszt
Text translation: Jolanta 

Jarmołowicz
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“Sirenos” 
questions
Kornél 
Mundruczó

Are you feminist? Why?

I deeply believe in equality. It’s 
a more general topic to me than 
gender and being a feminist. But 
because I fight for equality these 
days I’m a feminist seeing our 
societies so unbalanced.

Why has a woman fallen to 
pieces?

It’s about trauma and a big taboo 
that the protagonist is facing. To 
be able to process her trauma 
she needs to fall apart into pieces 
from all the society and family 

contexts, and then to put the 
pieces back together to find her 
own way of facing it. If you want to 
try to find something really new, 
first you need to fall apart from all 
the current context, clichés and 
expectations. This is why I love 
the title of the performance that 
on the one hand presents Maja 

falling apart into pieces, but on the 
other gives her a chance to come 
together again for her new entity.

Family drama – 
a convenient genre or 
rather a challenge?

I love it as a genre, especially in 
literature that I grew up with – with 
family dramas and stories from 
Ancient Greek times. Of course 
it was difficult to bring something 
new to this tradition but at the 
same time it was great to dig into 
the topic that you know best as we 
are all members of the familie(s).

Kornél 
Mundruczo

Kata
Wéber

A critically acclaimed Hungarian film and theatre director. 
Graduated as an actor and later as as a film and television 
director from the Academy of Film and Drama in Hungary. 
He has directed 17 short and feature films. Among his 
best known films are: Pleasant Days (2002) was awarded 
the Silver Leopard in Locarno, Johanna (2005), a musical 
film about Joan of Arc, was screened in the Un Certain 
Regard section at the 2005 Cannes Film Festival. His 
other famous films are Delta (2008), White God (2014), 
Jupiter’s Moon (2017). Mundruczó has worked in theatre 
and opera since 2003. In 2009, he founded Proton 
Theatre, his independent theatre company. Usually he 
works with the same group of actors. In  Mundruczó’s 
own words: ‘I come from a theatrical background, and I’m 
convinced that it’s in fact the audience which determines 
whether the film works or not’.

A Hungarian screenwriter and playwright. Studies at 
the University of Theatre and Film Arts in Budapest. 
She began her career as an actress, before moving into 
playwriting. Her most acclaimed works are: The Bat, 
Pieces of Woman (TR Warszawa), Hotel Lucky Hole 
(Schauspielhaus Zürich), Imitation of Life, Evolution 
(Proton Theatre). Together with director Kornél 
Mundruczó they form a professional tandem who work 
together on film and theatre productions. 
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Zagreb Youth Theatre (ZLM), Croatia

Eichmann in 
Jerusalem

Empty stage – no props, costumes, or video 
projections. No noise, nothing unnecessary – 
it seems that the director stripped the 
show off its theatrical clothes un purpose, 
and left the actors to simply be in front 
of the audience. By renouncing a number 
of theatrical elements in the show –
paradoxically as it may seem – it actually 
exposes how theatrical our lives are: from 
the trial of Adolf Eichmann to nowadays 
environment where fascist rhetoric is 
getting louder. — Kristina Savickienė, curator of the 

International programme

If we take a closer look at the elements of a court 
trial and ignore for a moment its content, focusing 
instead on its form, structure, and the internal 
forces that define the power relationship between 
the participants, we shall inevitably arrive at a 
conclusion that trial is a space of performance. 
Hannah Arendt was aware of this theatrical quality as 
she reported from the trial to the war criminal Adolf 
Eichmann in Jerusalem in 1961 and came up with 
the concept of the banality of evil that later became 

her distinguishing mark in philosophy and much 
further beyond. It was this awareness of the theatrics 
that opened a can of worms for controversial 
interpretations of the banality of evil concept. As she 
observed the bureaucratic mindset of Eichmann, 
Arendt soon abandoned the premise of the deep 
and radical nature of evil to come to see it as banal, 
shallow, and therefore plain to see but hard to 
understand exactly because of its plainness.

WARNING: smoking during the 
performance

Duration: 3 hrs 30 mins (two acts)
Premiere: 22 March 2019
Language: Croatian with 
Lithuanian and English surtitles
Recommended Age: 16+

Date: 28, 29 September, 7 pm
Venue: Russian Drama Theatre of Lithuania
(Jono Basanavičiaust str. 13, Vilnius)

Stage manager: Stella Švacov 
Miletić

Cast: Katarina Bistrović Darvaš, 
Dado Ćosić, Frano Mašković, 
Mia Melcher, Pjer Meničanin, 
Rakan Rushaidat, Lucija 
Šerbedžija, Vedran Živolić

Production: ZKM, Croatia
The presentation of performance 

co-financed by: The City of 
Zagreb, Republic of Croatia 
Ministry of Culture

Director: Jernej Lorenci
Dramaturgy: Matic Starina
Stage designer: Branko Hojnik
Costume designer: Belinda 

Radulović
Choreographer: Gregor Luštek
Music: Branko Rožman
Assistant directors: Aleksandar 

Švabić, Rajna Racz and Tim 
Hrvaćanin

Costume design assistants: 
Bernarda Popelar Lesjak and 
Marta Žegura
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“Sirenos” 
questions
Jernej
Lorenci

What encouraged you to 
dig into the theme of evil 
and responsibility?

I have known for a very long 
time that I will have to deal with 
the subject of evil sooner or 
later. And responsibilities. And 
guilt. But I also knew that I would 
realize all these themes through 
the prism of Nazi evil. I waited 
for the right moment – it took 
awhile to find the material that 
started to excite me, to settle 
deep enough in me to see the 
first beginnings of the show. 
As well as the right theatrical 
environment I needed. ZKM is like 
that. If the world seemed to be 

cleansed and rebuilt after the end 
of World War II to such an extent 
that the horror of that time would 
be impossible in the future, and 
this illusion lasted a surprisingly 
long time, we are certain for 
some time now that this is not the 
case. At the same time, a serious 
attempt is being made – also in 
Slovenia – to revise the wartime, 
a dangerous attempt. On the 
other hand, and this one is more 
essential, I wanted to give an 
evil face a distinctly human face. 
Adolf Eichmann proved to be the 
most suitable.

What does the dramaturgy 
of the play consist of? 
What was the process of 
creating it?

I collected material: Eichmann 
in Jerusalem by Hanna Arendt, 
The Question of Guilt by Karl 
Jaspers, the documentary Shoah 
by Claude Lanzmann, a television 
documentary about Ustasha 
politician Andrija Artuković, 
the novel The Skin by Curzio 
Malaparte and the like. I sent the 
material to the actors a month 
or two before the first rehearsal 
and when we met, armed with 
this material, we started to 
explore it in various ways and 
look for strategies with which this 

material could be modeled. It was a 
distinctive collective work, where it 
was also essential that we were all 
(each in his own way) involved: not 
only in the process and creation, 
but also personally.

The theatricality of a trial – 
has it helped, or on the 
contrary, interfered when 
staging a play?

It helped in the beginning, it gave 
me courage, as well as a kind of 
alibi. However, it was not essential 
for the result itself. If Hanna Arendt 
accuses the Jerusalem Court and 
then-President Ben Gurion of the 
spectacle of a trial (as well as a 
preliminary conviction), I decided 
quite early on the opposite strategy: 
a marked lack of spectacle. For 
the simplest and the most modest 
attempt (experiment is a key 
concept?) was to understand that 
time and to accept that Eichmann 
was also a human being.

Jernej
Lorenci

In the contemporary Slovenian theatre Jernej 
Lorenci holds the place of the most individual, 
artistically insightful and searching theatre 
director. He was born in 1973 in Maribor, Slovenia. 
Since its very beginnings, Lorenci’s creativity has 
been marked by research and development of the 
theatre medium. In recent years, he has carried 
out important shifts in his theatre aesthetics also 
on the level of interaction between stage and 
the “active spectator”, on the level of destroying 
and re-establishing the theatre illusion within the 
individual performance. Lorenci warns actors as 
well that the theatre community is only complete 
with the spectators – he carefully selects scenes 
in which the hall also remains lit, in which the 
actor not only feels the audience, but also sees 
it, breathes with it. These directorial measures 
create a very special link between the stage and 
the auditorium. Jernej Lorenci is a creator with 
recognisable aesthetics who creates across 
genres; he’s never schematic or predictable, 
always artistically curious and innovative. Lorenci 
has won numerous awards abroad, among 
them the award for The Tempest at the Belgrade 
theatre festival BITEF (2013). In 2014 Jernej Lorenci 
received one of the highest state awards for the 
achievements in the field of culture in Slovenia, 
the Prešeren Fund Award.
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Mladinsko Theatre, Slovenia

Our Violence and 
Your Violence

To present a work by Oliver Frljić at “Sirenos” 
festival means to risk pouring fuel on the fire, 
especially when soring issues of historical 
memory, nationality, and migration are being 
shaked. Frljić is not afraid of walking on the 
edge, even being provocative and shocking; 
his decisions are thoughtful and measured, 
however, in hope to achieve a certain result – to 
rethink history and the relation with it. — Kristina 

Savickienė, curator of the International programme

The performance Our Violence and Your Violence 
observes the Europe which was – how naively – 
surprised by the refugee crisis, the Europe that 
unscrupulously forgets its colonial past while closing 
borders to those escaping the consequences of 
the European and American politics. As if the 20th 
century stubbornly did a single thing – fuelling the 
national narcissisms that taught one mass that it’s 
better than others, while forgetting on purpose that 
ostracism is a form of violence. The 21st century 
continues to teach the same lessons, but uses the 

indispensable weapon: fear. And fear is the most 
reliable condition for hatred. For this reason, the 
performance Our Violence and Your Violence will 
ask a couple of very unpleasant questions: Are we 
aware that our welfare depends on thousands of 
dead in the Middle East? Do we cry for the victims 
of terrorist attacks in Paris and Brussels the same 
way as we do those in Baghdad and Kabul? In which 
moment did we start to believe that we are masters 
of truth and that our God is mightier than others?

WARNING: the show features 
nudity, smoke machine and 
strobe lights. Some scenes may 
be offensive on religious / ethnic 
issues

Duration: 1h 15 Mins
Premiere: 2016 
Language: Slovenian, with 
English and Lithuanian subtitles
Age recommendation: 18+

Date: 4, 5 October, 7 pm
Venue: Lithuanian National Drama Theatre, 
New Hall (Gedimino ave. 4, Vilnius)

Krivačić, Jerko Marčić, Nika 
Mišković, Draga Potočnjak, 
Matej Recer, Blaž Šef

Commision and production: 
Hau Hebbel Am Ufer (Berlin), 
Wiener Festwochen (Vienna), 

Co-production: Mladinsko 
Theatre (Ljubljana), Kunstfest 
Weimar (Weimar), Zürcher 
Theater Spektakel (Zürich), 
Croatian National Theatre 
Ivan Pl. Zajc (Rijeka); 
Funded by the German 
Federal Cultural Foundation; 
Regional Co-Producer: Mess 
Sarajevo

Director: Oliver Frljić 
Dramaturgy: Marin Blažević
Set design: Igor Pauška
Costume and make-up design: 

Sandra Dekanić
Lighting design: Dalibor Fugošić
Adaptation of lighting design: 

David Cvelbar
Sound design: Silvo Zupančič
Music selection: Oliver Frljić
Artistic advice: Aenne Quiñones
Assistant director: Barbara 

Babačić
Production management: 

Hannes Frey
Cast: Barbara Babačić, Daša 

Doberšek, Uroš Kaurin, Dean 
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“Sirenos” 
questions
Oliver
Frljić

How can theatre help 
solve problems like refugee 
crisis?

The first question is – whom we 
talk to when we address this 
kind of issues like refuge crisis. 
General idea of petit-burgoasie’s 
theatre is that theater should not 
change reality, but reflect it. But, 
even if I pretend to believe in 
this idea, I must add that every 
reflection is the change - at least 
the change in the way how we 
see that same reality. I am pretty 
much sure that theater cannot 
solve problem of refugee crises, 
but it can refuse to passivly 
observe it. I am very much 
interested in different politics of 

spectatorship – how our gaze 
transforms its object, what is its 
performativity and what are our 
responsibilites as spectators – 
ethical and aesthetical. Part of 
naivety of theater through the 
history and present time is this 
notion that theater is what we 
put on the stage. But for me, the 
theater is the most of all proces 
of watching, something that 
creates the meaning which is not 
inherent in what is to be seen. In 
René Magritte’s The Treachery 
of Images  Beyond quite realistic 
representation of the pipe one 
reads “Ceci n’est pas une pipe”. 
In this case artistic representation 
openly refuses to serve its 
prescribed mimetic function.

What was the process of 
creating dramaturgy for 
the play?

I was following Godard’s famouse 
dictum from La Chinoise: “It is 
necessary to confront vague 
ideas with clear images.” I tried 
to create the theatre that is 
understood through our boides 
instead through our mind. As 
long as theatre operates within 
the same rational structure that 
creates racism, refugee crises, 
social injustice, genocide – it is 
the part of the same problem, 

not solution. That’s why I can’t 
stand so much of contemporary 
theatre – I understand it. And to 
make itself understandable - is 
sure way for any art to die.

Where does the inspiration 
for the title of the show 
come from?

The process of work was very 
much dedicated to study of 
structural violence – one which is 
not visible on the surface of our 
neoliberal societies, nevertheless 
it is essential for its smooth 
functioning. We are trained to 
promptly react to different forms 
of subjective violence and its 
victims, but not to structural one, 
which is in a long term more 
devastating. That was one source 
of the inspiration. The second 
one was difference between 
emancipatory and subjugating 
violence. In other word - Our 
Violence and Your Violence.

Oliver
Frljić

A director, actor, and theorist Oliver Frljić tends to be presented as 
such by others as a Croatian theatre director. He was born in 1976 
in Bosnia-Herzegovina, but at the age of sixteen fled to Croatia as 
a war refugee. Though the majority of his plays he has staged in 
Slovenia, Croatia, and Bosnia and Herzegovina, recently he works 
mostly in Germany. Often referring to Aeschylus’s The Persians 
as a key source of inspiration, Frljić uses the concept of counter-
memory to present those parts of history that are not present or 
are suppressed by official narratives, simultaneously giving voice 
to those who are often invisible or underrepresented in society. 
His work in ex-Yugoslav countries often deals with devastating 
effects of war, nationalism, the rise of ultra-wing movements, 
self-victimization, democratic deficit and other anomalies of those 
societies. Between 2014 and 2016 Frljić was general director 
of the Croatian National Theatre in Rijeka. His mandate was 
dedicated to the questioning of the concept and role of national 
theatres in the 21st century. In 2019–2020 at the National Theatre 
of Austria (Burgtheater) together a philosopher and political 
activist Srećko Horvat curated an interdisciplinary programme 
Europa Machine on Europe in the 20th and 21st centuries. He is 
the artistic director of European Ensemble founded by Schauspiel 
Stuttgart. He works as a director at the Maxim Gorki Theater in 
Berlin; since the 2019/2020 season he has been a member of 
the newly founded Artistic Advisory Board there. His works have 
been presented in various festivals: Wiener Festwochen in Vienna, 
Kunstenfestivaldesarts (Brussels), Dialog-Wrocław International 
Theatre Festival, Festival TransAmériques (Montreal), New Plays 
From Europe (Wiesbaden), BITEF (Belgrade) and venues/theaters 
like La MaMa in New York, to name a few. In Lithuania,  Frljić’s work 
was presented once: Damned Be the Traitor of His Homeland! 
(The Mladinsko Theatre, Slovenia) was shown in 2012 at the Arts 
Printing House.
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Compagnie d’autres Cordes, France

Flesh A piece of visual theatre, it is a pure feast 
for the eyes and ears: powerful music, deeply 
moving visuals, and at the same time – an 
attempt to tame that turbulent moment of 
life’s dramatic event that divides it into before 
and after. The creators of the show immerse 
the audience into being that is bereft of 
consciousness, determined time and place. — 

Kristina Savickienė, curator of the International programme

A car leaves the road and dives into a strange and 
wild dimension, buried as if out of time. Little bylittle, 
the topography of the place, where real and unreal 
seem to merge, is revealed.

Drawing both from the world of the English writer 
J.G. Ballard (author of  Crash and Concrete Island 
in particular) and from the personal experience 
of a road accident, Flesh explores the exact 
moment that follows the shock, the short instant 
where time seems to stop or expand. The moment 
where the mind detaches itself from the body, 

to reveal a panoramic view of a surrealist scene. 
Vehicle carcasses take the form of moving objects, 
motorway viaducts become gigantic Golems, car 
engines appear to levitate over a sea of ice. And on 
this flow of images and sensations, the spectator 
experiences what a driver experiences as he crosses 
an unknown dimension... a trulyhallucinogenic 
journey. Between electronic opera and an 
audiovisual experience, Flesh is a musical and visual 
art form as well as a dance / movement performance, 
a moving painting where meaning is revealed 
through the experience and emotion it creates.

Duration: 1 h (one piece)
Premiere: 2018
Language: no language 
Age recommendation: 14+

Date: 6 October, 7 pm
Venue: Arts Printing House, Black Hall
(Šiltadaržio str. 6, Vilnius)

Conception, music: Franck 
Vigroux

Dramaturgy: Michel Simonot
Video: Kurt D’haeseleer 
Choreographer: Myriam 

Gourfink
Additional video: Olivier Ratsi
Light manager: Perrine Cado
Technical conception: Carlos 

Duarte
Costume designer: Atelier 

Darwin
Performers: Azusa Takeuchi, 

Haruka Miyamoto
Production: Cie d’autres Cordes
Diffusion: Théâtre De Nîmes

Co-production: Théâtre 
L’empreinte Brive/Tulle, 
Césaré Cncm Reims, 
La Muse En Circuit 
Cncmalfortville, Festival 
Aujourd’hui Musiques 
De L’archipel, Sn De 
Perpignanwith Support Of 
Biennale Nemo/Arcadi Île-
De-France, Adami, Dicream 
And Spedidam

The presentation of performance 
co-financed by:
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“Sirenos” 
questions
Franck 
Vigroux

How did you come up with 
the idea of Flesh?

I was reading JG Ballard novels – 
Crash is the most famous since 
David Cronenberg made a film 
based based on it, but Concrete 
Island that followed Crash 
reminded me of a personal 
experience. The main character 
has a car accident, he is wounded 
and stuck in a kind of a man’s land 
landscape where nobody can 
see and help him. I had myself a 
very violent car accident 20 years 
ago, so it’s obvious that this story 

was particularly familiar to me. But 
don’t think Flesh is an adaptation 
of Ballard’s novel or a story of my 
own experience, for these were 
only sources for ideas on how to 
create something abstract and 
non-narrative around the theme 
of cars, bodies, mechanic, flesh...

The show is very visual. 
What other senses do you 
want to sharpen in the 
audience?

Yes, but I would say all my shows 
are physical, probably because 
first I perform the music live, and 
the music is very nuanced – 
from telluric moments to very 
subtle movements, from extreme 
frequencies to silence, while the 
visuals are often 3 dimensional, 

with optical  illusions, etc. So 
it’s already quite demanding for 
bodies, there’s no need to add any 
senses!  

What is it that you wanted to 
emphasize about the way 
we experience time?

We try to create something with 
tools taken from cinema, theatre 
and music, which results in 
something hybrid, totally live but 
with a large palette of possibilities. 
In Flesh there are huge variations 
of time and rhythm, from super 
slow body movement to very 
fast three-dimensional moving 
images, counterpoints, overlyings, 
juxtapositions. And these are 
basics in music composition. 
I’m a composer first, so for me 
the experience of time is often 
driven by the music, but also it’s 
a whole mechanism with video, 
dance, sound. Sometimes one 
performance from another differs 
up to 7-8 minutes in lenght which 
is a lot, but it is simply because it is 
a live performance.

Franck 
Vigroux

Franck Vigroux is one of the few artists who is both a 
musician and a director. As a composer-performer 
he has a rare capacity to produce a wide range of 
sounds from electroacoustic to industrial noise, 
modern composition and experimental electronic 
music. He has performed and recorded with 
internationally renowed musicians such as Mika 
Vainio (Pan Sonic), Reinhold Friedl, Elliott Sharp, 
JoeyBaron, Zeena Parkins, Ensemble Ars nova. 
The uniqueness also comes from Vigroux’s artistic 
approach that integrates new media and performing 
arts. Since 2009 he designs trans-disciplinary shows 
and collaborates with Compagnie D’autres Cordes, 
a production company dedicated to digital arts, 
audiovisual and live performances. His work has been 
shown worldwide in major international festivals.
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Theatre
as Silence

Is theatre a sound? Or a fire? Is theatre a rustle 
of images? After a long and exhaustingly silent 
theatrical pause we were given a great opportunity 
to reflect on what is noise, or a play that emanates 
theatre, what is an uninterrupted sound that 
crosscuts the ear of a spectator in the vibrations 
of actor’s voice? What does theatre mean today? 
What it continues to mean to those who watch, act, 
and listen?

Last year we were invited to draw up the 
landscape of Lithuanian theatre for Sirenos 
showcase, and yet due to a conceptual change of 
the festival programme that was conditioned by the 
pandemic, the showcase changed the direction 
and moved to the next year. The shows for this year 
programme were selected from the last two theatre 
seasons like flowers from different gardens.

Responding to the time in-between the 
pandemic and the shows that were presented during 
this period, we selected twelve pieces of theatre 
that echo Sirenos’ this year moto – Silence. Untold 
Stories Disappear. Theatre’s history is full of silenced 
voices – it’s enough to go back to the Ancient 
Greece or to the age of Shakespeare where only 
men could climb on stage or play a role of a woman. 
But is theatre open to everyone today? What issues 
and groups of society are never in the limelight?  

This year the programme of Lithuanian Showcase 
consists of works that might be put into different 
categories, namely: masters, young voices, 
experimental and interdisciplinary – that only proves 
that with time Lithuanian theatre gets more and more 
diverse in its form.

In masters’ category there are two international 
directors – Austerlitz by Krystian Lupa reflects 
on the Holocaust trauma, whereas Trapped by 
Árpád Schilling raises questions about provinces 
of art and society as well as individual and group 
responsibility. Othello by Oskaras Koršunovas 
dwells on postcolonial and feminist issues, while 
his A Man from Podolsk reveals an absurd relation 
between an individual and power structures. 

The festival presents three young voices in 
Lithuanian theatre: the anatomy of justice is the main 

theme of Alice (dir. Antanas Obcarskas). The Brother 
of Sleep (dir. Adomas Juška) is about a creator and 
the worldview of Romanticism. Man from Fish (dir. 
Eglė Švedkauskaitė) reveals a contradictive situation 
of an intelelctual in contemporary society. 

Among experimental shows is Respublika 
by Lukasz Twarkowski where creators examine 
the relation between an individual, community, 
economy, and nature. In this category, there are also 
two directorial by the actors: Freedom by Dainius 
Gavenonis reveals a complicated existencial status 
of a human being and a family in the 21st century, 
whereas Mongolia by Darius Gumauskas tells about 
people with Down syndrom.

Three works in the showcase are interdisciplinary: 
A Dance for an Object and a Child directed by 
Greta Grinevičiūtė presents different approaches 
towards children and (not)having them. Radvila 
Darius, Son of Vytautas, a project by Karolis 
Kaupinis, records the manifestations of a young 
society becoming democratic. A contemporary 
opera Glaciers by Kamilė Gudmonaitė presented 
in a theatre centre Vaba Lava in Estonia serve as a 
symbolic bridge between Lithuanian and this year’s 
international programmes – it analyses a generation 
conflict between parents who grew up during the 
Soviet times and their children born in the already 
independent Baltic countries.

Having examined this year programme, every 
spectator could count the number of female and 
male directors (or other artists), as well as state 
and independent theatres presented, see what 
is regional distribution, or take into account other 
criteria for that matter, and thus estimate what voices 

are still less heard in Lithuanian theatre, what groups 
and themes dominate, or else – what is missing. 
And then try to find possible answers why is this so, 
what structures and models (those of education, 
sponsorship, creative processes, promotion, and 
festivals) support and fight inequality, and on the 
contrary – which ones foster diversity.

Finally, we would like to invite the participants, 
spectators, listeners and other active agents of this 
year festival to listen well to the silence that foster 
stories that did not disappear.

Looking forward to seeing you,

curators of Lithuanian Showcase
Rimgailė Renevytė and Ieva Tumanovičiūtė
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Silenced
Voices

Being moved in time and having become a sort 
of a double or a reflection of what was planned 
a year before, this year festival does not 
include many of the shows that were part of the 
programme last year. Therefore the theme of 
the festival – “Silence. Untold Stories Disappear” 
– has turned to be a predestined reality when 
due to technical or artistic (im)possibilities a  
number of shows that premiered last year but 
then got stuck in limbo, did not find way into this 
year programme and remained to be ‘untold 
stories’. Although left outside the festival, we 
consider those shows as important events, and 
so were looking for some form how they could 
be presented anyways. Below we share a short 
interview with  Éric Lacascade who was one of the 
leading voices in the last edition of the Showcase 
and yet will not be presented this year.

Silence. Untold Stories Disappear. Whose voices 
are silenced?

Each and everyone’s. All the voices and all the 
bodies were forced into silence, it was a year of 
silence that happened because of the decision most 
of the governments imposed on us.  Could we have 
even imagined that such a thing might happen? 
And that we would submit to it so obediently? It is 
yet another proof – if we need more – that limitless 
power is in the hands of those who rule us, and that 
they can silence us, standing on a theatre stage, 
whenever they want and at their own will. Shut up! 
We will tell you when you can show up again! We 
have to admit that our freedom is very relative, and 
we can be silenced at any moment and for any 
reason. During this recent period we went even 
beyond censorship that was always around the 
corner.

Now, when theatres are open once again, there 
will definitely be authoritarian regimes that will 
curtail our freedom of expression in theatre as they 
do it in the press or on the street. Whereas in other 

countries where it was not totally silenced, there will 
be many theatre stages where the only voice – us 
not even being aware of that – will spread loudly and 
clearly pronounced – that of the State or maintsream 
culture. 

Going deep into this subject, we can remember 
that in a system that we call endangered domocracy 
we are made to believe that we could ‘say anything’ 
using various means of information, one of them 
being theatre. I don’t think it’s true. Because I don’t 
believe that a word, when it shakes a status quo, can 
go without consequences. At some point, the one 
who pronounces it pays the price. For example, he 
or she could be legally persecuted. Today we can 
undoubtedly claim that a law in our authoritarian 
democracies is becoming more and more restrictive 
about the freedom of expression, thus freedom of 
creation as well.

As theatre depends on those who are in 
command, it makes our inner voice go silent 
whenever it faces the interests of power and money. 
Finally, there are so many people who are poverty-
stricken, excluded, or depressed by a difficult 
economic situation, or for example, refugees who 
are forced to constantly fight for their fundamental 
needs and definitely have no spare minute to think 
whether they are (un)heard on a theatre stage. 

Censorship, self-censorship and exclusion have 
always been at the centre of our theatre system. 
Thus, if we wanted to make a list of those silenced, it 
would be too long.

What issues, in your opinion, are shrouded in 
silence in theatre?

When a word crosses the line, when it becomes 
‘too much’ and could shake the foundations of 

the state, then it is being silenced by authoritarian 
means or we decide to swallow it ourselves – that’s 
censorship. Of course, self-censorship is the most 
effective way that the state put into our minds. We 
don’t even realize those subjects and issues that 
we tend to hush up, because we are shaped by a 
mainstream worldview, trying hard not to loose that 
tiny amount of money we get, constantly worrying 
about not being part of huge international networks, 
or being ignored by the press, not admired, caught 
in fear of negative reactions; things simply fall out 
of our hands, and we become incapable to even 
discuss about, much less to actually build proper 
economic and intellectual alternatives in a theatre 
system that we are trying to survive in, and in the 
society that we endure. What if instead of keeping 
silent, we were brave enough to talk about crucial 
things freely, not even noticing that? Instead of 
keeping to ourselves things that are gone, that we 
don’t have courage and knowledge to express.

May 2021
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Lithuanian
Showcase



Lithuanian State Youth Theatre

•  Y O U N G  V O I C E S

Brother
of Sleep

Distinct in its form and made with minimalist 
means, “Brother of Sleep” by Adomas Juška 
analyses the themes of a creator and 
the Romanticist worldview. The show is 
distinguished in its original aesthetics, the 
language of signs and symbols that the director 
has developed during his study years. Working 
with E. Nekrošius’ creative team, Adomas Juška 
follows the steps of his master. — Rimgailė Renevytė, 

curator of Lithuanian Showcase

Adomas Juška: ‘The performance will be about a 
man of particular sensitivity – Johannes Elias Alder, 
about his relationship with love, music and death. 
About a person who lives, feels and eventually dies 
without any compromise. About a person who is 
able to receive music immediately, as well as the 
world around him, which he perceives and hears 
as music. This may not be possible in reality, but 
that is what I want to talk about – something that is 
impossible. About impossible sensitivity, impossible 
love. It is not by accident that Elias plays the organ, 
not some other instrument: the purpose of the 

organ has always been religious, spiritual. Human 
life and destiny also sometimes obey musical laws 
rather than any other. Each person “plays” a certain 
musical piece with their life, thoughts, actions. 
The question is how much beauty, ideas, feelings 
and dynamics will be in that piece. Speaking about 
theatrical expression, when rehearsing with the 
actors, we try to make music, not dramaturgy the 
basis of the performance, so that the very nature 
of the performance – even the presence and 
performance of the actors on the stage – would be 
truly musical.’

Duration: 1 hr 40 mins (one act)
Premiere: 31 January, 2020 
Language: Lithuanian with 
English subtitles
Recommended age: 14+

A license for the presentation 
of Brother of Sleep is granted 
by Felix Bloch Erben Agency in 
Berlin.

Date: 22, September 6.30 pm
Venue: State Youth Theatre, Grand Hall 
(Arklių str., 5, Vilnius)

Based on the novel by Robert 
Schneider

Director: Adomas Juška
Asisstant director: Lukas 

Petrauskas
Composer: Vygintas Kisevičius
Actors: Andrius Bialobžeskis, 

Džiugas Grinys, Aleksas 
Kazanavičius, Digna 
Kulionytė, Aušra Pukelytė, 
Aurelijus Pocius

Producer: Lituanian State Youth 
Theatre
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“Sirenos” 
questions
Adomas
Juška

Theatre as a manner of 
speaking. Does theatre 
allow us to say the 
unsayable? Why?

Every art form has its language 
governed by certain laws and 
sigularities. For me, a meaningful 
work of art is the one that 
expresses things that would not 
be possible to express in any 
other form, let alone words. Such 
are my favourites plays (and 
films as well), and I do my best 
to make works like that myself. 
For example, this show. One of 
the most important themes in 
it is Romanticism. To my mind, 
it is a very complicated theme, 
and it interests me a lot. Working 
on this play, I had to totally 
understand the main character, 

but to also keep a distance, not 
to become one with him. I could 
watch myself from a distance, 
to see what is there so tempting 
about Romanticism, what makes 
it beautiful, even seductive, but 
at the same time to grasp its 
drawbacks – rejection of nuances, 
compromises, belief in one 
truth. Everything or nothing. The 
language of theatre allows us to 
not only name it, but rather feel it 
from within.

How the theme of a creator 
is important to you?

For me, creative process is a way 
to decipher the world. A creator 
then is an individual who examines 
the world around and then tries to 
express it in his or her work. I have 
noticed that my surroundings very 
much depend on the books I read. 
That’s why I admire writers. And 
so I admire the main character of 
The Brother of Sleep Johannes 
Elias Alder. He deciphers the world 
as a musical score. Facing such 
viewpoint is enriching. For me, it 
is the biggest value of art. (During 
one rehearsal of Don Quixote, a 
composer Andrius Šiurys played a 
somewhat distorted, psychedelic 
sound of birds. From then on, birds 
in reality sound different to me.)

Music is important in this 
play. How was it created?

Me and composer Vygintas 
Kisevičius wanted to avoid a 
usual distinction between the 
sounds actors produce and 
music. Steps can make rhythm. 
Rolling of a stone may replace the 
sound of a thunder. Sometimes 
we omit, or drastically change 
natural sounds. There is not much 
music in the show. Even when 
the music plays, it is only part of 
the whole score. Same with the 
text. It is very laconic, and even 
when the words are pronounced 
it is much more important the 
way they sound rather than what 
exact words mean. It was our 
way to show how Elias sees the 
world. The entire play follows this 
principle, not only sound score. 
For example, Elia’s cousin is not 
an angel whereas parish curator 
is not a devil, but in Elia’s highly 
sensitive and nervous imagination 
they resemble them. Thus is his 
worldview – permeated with 
Romanticism, pathetic. Everything 
is above the ground.

Adomas
Juška

Lithuanian State 
Youth Theatre

Adomas Juška graduated from the Lithuanian 
Academy of Music and Theatre (course director 
Eimuntas Nekrošius). In his third year of study, 
Juška made his debut with the play Schweik (2018, 
State Youth Theatre), and a year later presented his 
second work, Fictions (2019, State Youth Theater). 
The author denies the influence of art philosophers 
and theorists on his work, yet performances created 
by Juška are marked by a deep philosophical 
touch on foreign literature classics, characterised 
by a mature language of directing and filled with 
reflection, symbols and the grotesque.

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, Árpád Schilling, Yana Ross, Kristian 
Smeds, Éric Lacascade, and Krystian Lupa as well as 
promising young Lithuanian artists.
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Respublika

•  E X P E R I M E N T S

Łukasz Twarkowski’s “Respublika” is a six-hour long 
event taking place in the Film Cluster where the 
audience can move around freely, dance to the rave 
music and choose how and where from to watch the 
show. This show is a continuation and reproduction 
of the experiment designed and carried out by the 
show’s creative team the essence of which was for 
a group of people to separate from society, live 
in a commune, and through sharing individual 
experiences reflect upon the relation between an 
individual, community, economy, and nature. The 
show invites the audience to not only grasp the 
stories integrating fiction with documentary and 
think over the issues they raise, but to also observe 
one’s own sensations. It is an extraordinary chance 
to be together with actors in one space, get close 
to them, dance together. — Ieva Tumanovičiūtė, curator of 

Lithuanian Showcase

Human history puts big ideas at the test all the time. It 
seems that current foundation of ideas and social and 
political narrations is not pertinent anymore. Watching 
inequalities to increase, democracies to crumble, 
reshuffles in power structures and the threat of climate 
disaster, more and more people realize that the 
current legislation and practices are nothing more but 
chaos and injustice. Respublika is an artistic project 
in which artists test the idea of basic income. What 
happens if we redefine the concept of work? Is work 
defined only as the activity that aims to increase GDP 
and is rewarded by salary? Or is there more to it?

Participants of the project had their basic income 
guaranteed and were required to create a kind of 
commune that functions off the grid – outside of 
our regular social and economic structures. They 
explored work opportunities that do not conform to 
the common understanding of a 40-hour-per-week 
labour. It soon became apparent that what occupied 
and united the participants, was dance and music. 
Does making music and dancing outside the 
framework set by the enterntainment industry have 
a wider, existential meaning?

Duration: 6 h 
Premiere: 3, September 2020 
Language: Lithuanian, English 
with Lithuanian and English 
subtitles 
Recommended age: 18+

ATTENTION! The performance 
is in Lithuanian and English with 
English and Lithuanian surtitles. 
The performance features flash 
lights and loud sound.

Date: 22, September 7 pm
Venue: Vilnius Film Cluster (Meistrų str. 12C, Vilnius)

Director: Łukasz Twarkowski
Playwright: Joanna Bednarczyk 
Set designer: Fabien Lédé
Video designers: Karol Rakowski, 

Adomas Gustainis
Choreographer: Paweł Sakowicz
Composer: Bogumił Misala
Costume designer: Svenja 

Gassen
Light designers: Julius Kuršys, 

Dainius Urbonis
Stage operator: Karolis Juknys
Director’s assistant: Eglė 

Švedkauskaitė
Playwright‘s assistant: Simona 

Jurkuvėnaitė
Set Designer’s assistant: Rokas 

Valiauga
Consultant in cinematography: 

Simonas Glinskis
Sound designers: Karolis Drėma, 

Adomas Koreniukas
Light operators: Edvardas 

Osinskis, Dainius Urbonis

Video operator: Adomas 
Gustainis

Camera operators: Šarūnas 
Liudas Prišmontas, Naglis 
Kristijonas Zakaras, Rička 
Žigis

Editing operator: Vytenis 
Kriščiūnas

Producers: Vidas Bizunevičius, 
Lukrecija Gužauskaitė

Actors: Diana Anevičiūtė, 
Algirdas Dainavičius, Jan 
Dravnel, Airida Gintautaitė, 
Ula Liagaitė, Martynas 
Nedzinskas,  Valentinas 
Novopolskis, Augustė 
Pociūtė, Gediminas 
Rimeika,Rasa Samuolytė, 
Rytis Saladžius, Nelė 
Savičenko, Vainius Sodeika, 
Komi Togbonou

Producer: Lithuanian National 
Drama Theatre

Co-producer: Münchner 
Kammerspiele

Lithuanian National Drama Theatre
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“Sirenos” 
questions
Łukasz 
Twarkowski

In what way have you 
wanted to change the 
relation between the 
audience and the actor?

It has been a while that I heard 
our spectators complaining that 
they have to stay seated during 
our performances. I understood 
them very well because me 
myself I love dancing  when 
watch or work on the shows. It 
was probably the first trigger, 
the second one came with the 
idea of a rave performance. 
From the very beginning, I was 
thinking of building an immersive 
multilayered experience in which 
you chose your perspective as 
well as the level of the so-called 
immersion. The event is designed 
so as to give a possibility of 

choosing the way you want to 
perceive what is happening. From 
the very external way of watching 
a double channel movie to being 
part of the events. All the action 
is gradually leading to common 
rave where performers dj for us, 
making us to maybe become the 
most important actors / dancers 
of each evening.

What kind of community 
the characters of the play 
try to build?

In the performance we see the 
group of Respublika in a few 
periods of time. In the beginning, 
it’s a bunch of people taking part 
in an experiment inspired by 
the story of Paulava’s Republic 
and the idea of a basic income. 
It happened around 2020. 
Somehow the experiment 
was not a ground breaking 
success and the group split 
with an impression of a defeat. 
Nevertheless five years later 
when the world got immersed in 
even bigger chaos and despair, 
the group discovered the strength 
and positive aspects of those 
incidents they experienced 
when living and raving in woods. 
They decide to make a theatre 
performance about it. In this way, 
we – spectators – participate in 

the event happening in 2025, 
which eventually is our future 
past. Respublika doesn’t have 
any more delusions and it’s 
maybe their biggest strength. 
A common dance that unites 
people consciously working on 
repression. Dance at the end of 
the hopeless times. What and 
what kind of community can 
emerge out of this is the main 
question of our project.

What is the function of rave?

Experience of rave is very hard 
to define and is pretty much 
personal. At the same time, 
from the very beginning rave is 
supposed to create a temporary 
autonomous zone (using a term 
of Hakim Bey) which is a space of 
equality, in which bodies in space 
can manifest their freedom. It is 
a quasi-ritual encounter giving a 
possibility of transcendence.

Łukasz 
Twarkowski

Lithuanian National 
Drama Theatre

Theatre and film director, scenographer and creator of multimedia 
performances combining theatre and visual arts; collaborator and video artist 
of the famous Polish theatre director Krystian Lupa with whom he worked on 
several productions for the last ten years. Łukasz also founded the Identity 
Problem Group, an interdisciplinary collective that aims at combining visual 
and performative arts with literature, architecture and sound art, to which 
he belonged until 2017. Formerly working as an associated director in 
Polski Theatre in Wrocław, he is now a freelance director in several theatres 
throughout Europe.

With 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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Mongolia

•  E X P E R I M E N T S

Based on creators’ personal experience 
“Mongolia” talks about people with Down 
syndrom. It is an honest, small scale 
production where scientific knowledge is 
put together with individual experience. It 
invites to familiarise oneself better with 
those people whom society continues to make 
‘invisible’ and ‘unheard’, and to also give up 
preconceived notions or false stereotypes 
that limit their possibilities. — Ieva Tumanovičiūtė, 

curator of Lithuanian Showcase

Mongolia is a two-part performance-discussion 
which tells a story about Down syndrome in a 
documentary and extraordinary way. Darius 
Gumauskas, the director and actor of the 
performance, eight years ago wrote a short story 
about a childhood friend with Down syndrome. This 
story became an inspiration to create a play about 
the integration of people with Down syndrome in 
our society. The performance also features actor 
Andrius Alešiūnas, who tells his own life story with his 
twin brother who has Down syndrome. According to 
Andrius, the most difficult thing was not to create a 
character, but to be yourself. ‘It’s a performance and 

I’m on stage, but I’m not acting, I am telling real stories 
and it is quite difficult’, said Andrius. The first part 
intertwines two stories based on the actors’ personal 
stories and how they are dealing with friends and 
relatives with a genetic disorder. In the second part, 
Darius Gumauskas shares the scene with Algirdas 
Utkus (M.D., The Head of the Medical Genetics 
Center of Santariškės Clinics) and invites the 
audience to ask the questions and together to dispel 
the myths related to Down syndrome. The audience, 
then, transforms from the passive observer, taking an 
active role in the play.

Duration: 1 h. 40 min. (one act)
Premiere:  5, December, 2019
Language: Lithuanian, with 
English surtitles 
Recommended age: 14+

Date: 23 September, 5 pm
Venue: OKT Studio (Ašmenos str. 8, Vilnius)

Director and author of the idea: 
Darius Gumauskas

Consultant: Algirdas Utkus
Composer: Vytautas Leistrumas
DOP: Eitvydas Doškus
Costumes: Renata Mikailionytė
Visual artists: Visvaldas 

Morkevičius, Vytautas 
Narbutas

Technical director: Mindaugas 
Repšys

Designer: Marek Voida
Communication: Stefanija 

Jokštytė
Actors: Andrius Alešiūnas, Darius 

Gumauskas
Producer: VšĮ Darbininkai
Co-produser: OKT / Vilnius City 

Theatre

Darbininkai
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“Sirenos” 
questions
Darius 
Gumauskas

Why is it important to you 
to talk about people with 
Down syndrom in theatre?

When me myself embraced a 
child like this, I had no choice but 
to see the world from her and 
THEIR perspective. Lithuanian 
society tends to hide ‘a different 
one’ on a furthermost shelf so 
that he ir she would not spoil 
the image. Have you seen how 
many new buildings and viaducts 
are being build now? And yet in 
Savanorių avenue, a person in 
a wheelchair continues strolling 
behind a trolley, on the street, 
because pedestrian zone, were 

Humans walk and ride, is the last 
thing in the priority list. It should 
be other way round. And it’s not 
only about Down syndrom, but 
rather about us pretending that it 
does not exist.

How did you work on the 
dramaturgy of the play?

Some time ago I wrote a short 
story about a childhood friend 
who had Down syndrom but only 
years later I did understand what 
it actually meant. A few years 
ago I decided to grow it into a 
show or performative lecture. 
I was bored to work alone, 
however. Accidentaly, I have met 
an actor Andrius Alešiūnas and 
his twin brother Vytas. Andrius’ 
stories fell together with mine so 
naturally. That’s when appeared 
two Mongolians telling about 
friendship, brotherly love and 
other stories.

When did you decide to 
also be a director of the 
play?

I started doing it without much 
thinking. It was not like ‘from now 
on I’m the director of the play’. 
I was running rehearsals and the 
rest of the team was of great help.

Darius 
Gumauskas

Darbininkai

In 1997 graduated from Lithuanian Music and Theatre Academy 
with the Master in Arts (course led by Dalia Tamulevičiūtė and 
Vladas Bagdonas). While studying he worked at the Vilnius City 
Mental Health Center, later in Šiauliai Drama Theatre. When 
back in Vilnius, he worked as a freelance actor at the State Youth 
Theatre, A|CH Theatre, Lithuanian National Drama Theatre, the 
State Small Theatre of Vilnius, Meno Fortas Theatre, as well as 
theatre plays produced by LIFE Festival. ‘I have played a warrior 
in Macbeth by Eimuntas Nekrošius, thus I can bravely boast to 
have went military service and be competent in axe fighting’ – 
says Gumauskas. In 2012 he was invited as a performer and face 
of Mindaugas Triennial, the 11th edition of the Baltic Triennial of 
International Art. His creative companionship is director Oskaras 
Koršunovas and OKT Theatre where he has worked since its 
founding. In 2019 he directed Mongolia (co-produced by OKT 
Theatre). He also works in cinema and advertising.

Darbininkai unites independently working theatre 
professionals – directors, actors, stage technicians, 
communication specialists. In 2019, they presented a show 
Mongolia (dir. Darius Gumauskas) that was awarded with Borisas 
Dauguvietis Earring for brave and original artistic decisions. 
Immigrants based on a play by Sławomir Mrożek and directed 
by Darius Gumauskas was created and presented in 2020 in the 
main programme of the International Theatre Festival Sirenos.
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Man from
Fish

•  Y O U N G  V O I C E S

Chamber-scale, reminescent of a stage 
reading, the show “Man from Fish” tells 
about a conflicting state of a contemporary 
intellectual, his inner and external exclusion, 
isolation, anxiety. Characters of the play chat 
about their favourite writers, culture, situation 
in their country, and at the same time each of 
them undergoes personal microdrama. The 
show reveals strengths and weaknesses of an 
educated part of the society – those who read, 
think and know how to discuss – and their 
lives driven deeper to the margins each day. 
— Ieva Tumanovičiūtė, curator of Lithuanian Showcase

Eglė Švedkauskaitė: ‘Man from Fish is a linguistic 
maze, a net of confessions erupting at night, spoken 
by women’s lips and heard by men’s ears. This is 
quite a rare occurrence in dramaturgy. To present 
Asya Voloshina’s play to me is to invite the viewer 
to a stretched time in which anxiety unfolds. About 
yourself, about your body, about your child, about 
the country and the future. This is an opportunity 
to delve deeper into the concept of freedom: what 
does it mean in a non-democratic environment? My 
defiance or non-opposition? Isn’t resignation and 
cynicism towards the rotting system a form of self-
imprisonment? And so are dependence on illusions 
and unfulfilled desires, helplessness, timidity to act 
and waiting for hope, after all, a bridle on freedom, 
perhaps even more constraining than those imposed 
on man by systems and ideologies. The reality (and 

the state) in this play is oppressive, it comes into a 
home that the characters in the play naively consider 
to be a fairly solid barricade and takes what it wants. 
But if you barricade yourself in your apartment to 
escape your daily routine, are you not doing the 
service for the system? You retreat. Upon realising 
the absurdity of your standing at a rally, you rush into 
the safe world of quotes and dreams at home. In the 
face of the unconstrained aggression promoted by 
Russia today, it is a bold question to ask, but Man 
from Fish invites one to wonder: what is the point of 
going to city squares when you know the scenario 
of yet another picket by heart? What if your intuition 
is telling you with increasing clarity that you are 
dealing with a dead country whose body went cold 
even before you were born?’

Duration: 1 h. 35 min. (one act)
Premiere: 7, January 2020 
Language: Lithuanian with 
English subtitles 
Recommended age: 14+

Date: 23 September, 7 pm
Venue: State Youth Theatre, Small hall 
(Arklių str. 5, Vilnius)

Director: Eglė Švedkauskaitė
Playwright: Asya Voloshina
Assistant director: Justina 

Mykolaitytė
Translated by: Marius Burokas
Stage designer: Ona Juciūtė
Light designer: Julius Kuršis
Composer: Agnė Matulevičiūtė

Actors: Matas Dirginčius, 
Ieva Kaniušaitė, Aleksas 
Kazanavičius, Viktorija 
Kuodytė, Simonas Storpirštis, 
Asta Zacharovaitė

Producer: Lithuanian State Youth 
Theatre

Co-producer: Volksbühne Berlin

Lithuanian State Youth Theatre
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“Sirenos” 
questions
Eglė 
Švedkauskaitė

What is the situation of a 
contemporary intellectual 
these days?

I see the trend that these days 
intellectuals should be able to use a 
simple language otherwise they will 
not be heard – I guess we perfectly 
understand that now is the era of 
influencers and fast responses. In 
Lithuania we have personalities 
whom we might call pure intelelctuals 
and whose thoughts reach broader 
circles of society, like, for example, 
Tomas Venclova, or the late professor 
Irena Veisaitė. In my social bubble 
Gintautas Mažeikis is a popular 
figure – he is a good example of an 
intelllectual who switches registers 
according to the audience, and thus 
informs them about the processes 
around. In personal as well as 
professional life, these personalities 
are like signposts to me. Intellectuals 
in Lithuania, however, are separate 
voices that get heard by the majority 
only in positive circumstances, 
having outshouted a continuous 
social noise. In my opinion, there is 

no influential, powerful intelligentsia 
in Lithuania and the best proof 
of that are gross and rude public 
discussions. I cannot help myself 
but give an example of a monument 
building syndrom – each new 
manifestation of it triggers bullying 
and only proves that intelligent 
opinion is of low value here. We lack 
the culture of dialogue, this is why 
intellectuals provoke anger or fear 
in us. 

Getting back to Man from 
Fish, it talks about a small circle 
of intellectuals who have isolated 
themselves from the present. It may 
seem romantic, but is anachronistic 
as well, resulting from the inability 
to accept reality as it is, live in 
memories and illusions. They remind 
of old souls who rush to get back to 
their true bodies from decades or 
ages ago.

Why have you chosen a quote 
from Nabokov as an epigraph 
of the show?

This is a quote Asya Voloshina 
decided to end the play with, and in 
the original text it sounds elegiac, 
even tragic. Too tragic, to my mind. 
That is why I decided to better 
begin the show in these words, 
and to draw a round trajectory of 
spectator’s thinking, i.e. to start 
everything from a thought of 

inevitability (death, fatherland), then 
to move on to a roller coaster of 
the events and actions of the play, 
and finally get back to the initial 
atmosphere, but not the words 
themselves. We wrap the audience in 
a similar atmosphere as in an empty 
stage before actors stepping in, but 
their experience is already altered.

The show reminds of a meeting 
rather than a spectacle. How 
did you come up with this 
form?

Trying to connect to the text of 
the play, we understood that it is 
necessary to keep the distance and 
self-irony because otherwise the 
issues and the plot of the play would 
remain distant for the audience. 
Paradoxical as it may seem, but 
we have to stand further in order to 
invite the audience to come close. 
Addressing the audience simply 
as people sitting in the same room, 
revealed the potential of the play, its 
humor and pain. During rehearsals 
we have clearly seen that all 
attempts to act the text of the play 
in a traditional manner ends up in 
domestic realism, a genre alien to 
me as well as actors. The decision 
came intuitively, and it seemed too 
simplistic in the beginning, but after 
a while we understood it to be the 
right one.

Eglė 
Švedkauskaitė

Lithuanian State 
Youth Theatre

Graduated in theatre directing from the Lithuanian Music and 
Theatre Academy. While still a student, made a debut at the 
Russian Drama Theatre of Lithuania, on a stage for young 
directors with her graduating play Heda Gabler (2017) by 
Henrik Ibsen. For her second work on a big stage she chose 
an ironic criticism on the society and Dorota Masłowska’s play 
All Is Right Between Us. In 2018 in a competition programme 
Young European Theatre at the Festival dei Due Mondi in 
Spoleto, a then just graduated director won a first prize for 
a sketch of the show I Dreamt that Somebody Called Me 
Darling based on a play Ashes to Ashes by Harold Pinter. As 
a resident of the Black Box, a platform for collaboration and 
circulation of young artists, in 2020 in the State Youth Theatre 
she presented a play Man from Fish by Asya Voloshina.

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, Árpád Schilling, Yana Ross, 
Kristian Smeds, Éric Lacascade, and Krystian Lupa as well as 
promising young Lithuanian artists.
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Alice

•  Y O U N G  V O I C E S

In the show that cleverly weaves the writings 
of Lewis Carroll and real facts from a 2015 
terrorist act in Paris, the main character 
Alice is distinguished for her vivid and stylish 
image. Wearing a light blue trouser suit, she 
is not the only conspicuous element in the 
show – the whole aesthetics here is exclusive: 
we see a dance from Jean-Luc Godard film, red 
armchairs from Café de Paris, and a green 
Marie Antoinette’s dress. A young jurist Alice 
and a famous lawyer discuss what is justice. 
— Ieva Tumanovičiūtė, curator of Lithuanian Showcase

One of the most universal destructive forces in the 
human arsenal is the desire for justice. Although we 
want to make sure everyone can achieve justice, 
but law and order is slow in terms of implementing 
it. When terrorists got out of Salah Abdeslam’s car 
in Paris on November 13, 2015 and killed 130 people 
who had come to a concert in cold blood, they were 
seeking their justice. But when Salah Abdeslam goes 
on trial in France, a young lawyer, Alice, will seek 
justice for the victims of the Paris attacks. How does 
one pay for non-discriminatory, faceless terror?

The main character is inspired by the image of 
Alice created by Lewis Caroll – in today’s world, 

where nothing is self-evident, she bravely and 
painstakingly seeks a way out. Alice gets employed 
at the office of Frank Berton, a prominent French 
lawyer who only works on controversial cases. 
Hoping to find a sudden and reckless companion on 
her way to justice, Alice notices that the sayings of 
the Wonderland are becoming increasingly relevant 
when discussing even the most complex legal 
processes, and the moral worldview and rhetoric of 
Frank Berton stands in defense of a liberal society 
where human life is the biggest virtue.

Duration: 2 hrs 30 mins (two acts)
Premiere: 23, October 2020 
Language: Lithuanian, with 
English subtitles
Recommended age: 18+

Date: 24 September, 5 pm
Venue: Lithuanian National Drama Theatre, 
The New Stage (Gedimino ave. 4, Vilnius)

Director: Antanas Obcarskas
Playwright: Laurynas Adomaitis
Set designer: Lauryna Liepaitė
Costume designer: Flore Vauvillé
Composer: Agnė Matulevičiūtė
Video designer: Saulė Bliuvaitė
Light designers: Aistis Byla, 

Dainius Urbonis
Director’s assistant: Mindaugas 

Jusčius
Director’s assistant: Deivydas 

Valenta

Actors: Diana Anevičiūtė, 
Vytautas Anužis, Remigijus 
Bučius, Kęstutis Cicėnas, 
Linas Ginaitis, Elzė 
Gudavičiūtė, Giedrius 
Savickas, Vainius Sodeika, 
Augustė Šimulynaitė, Aistė 
Zabotkaitė

Producer: Lithuanian National 
Drama Theatre

Lithuanian National Drama Theatre
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“Sirenos” 
questions
Antanas 
Obcarskas

Who is Alice in a contemporary 
world?

When a theatre expressed interest in 
my idea to stage Alice I was not yet 
sure what she will be like. Then in April 
2019 Notre-Dame de Paris went on fire. 
It took 15 hours to put it out. It made 
me think a lot about an actual situation: 
something goes on fire, someone kills 
a person, who is responsible, and who, 
so to say, is in charge to unravel this 
knot, to find the guilty? Those people 
are not heroes, but rather deal with 
certain bizarre situations. I see Alice as 
one of them. She needs to be placed in 
a complex situation like this, because 
she is caring, loving and brave. Her 
fundamental feature is heroic posture 
that keeps her from facing her own 
personal problems. Whatever strange 
might happen in Lewis Carroll’s story, 
she goes through everything. She 
meets the Caterpillar, The Chesire 
cat, The Queen of Hearts, the White 
Rabbit, Tweedledum and Tweedledee, 
and, having left them where they were, 
moves on further. She is modern, 
heroic and controversial because 
she is meant to unravel this tight knot 

of justice. My aim was to present the 
audience with a situation in which 
every person, including Alice, can 
turn fanatical. It stems from the 
environment. It is a story of a gradual 
inner radicalization, its cross-section.

How did you manage to 
combine real facts with a story 
by Lewis Carroll?

To put it simply, the show reflects what 
it means justice nowadays. The plot 
of the show weaves together three 
different worlds. First, there is a real 
story of a sequence of terrorist attacks 
in Bataclan Theatre and other places 
in Paris in 2015-2016 when 130 people 
were killed. It is a story of a defendant 
who survived. We talk about a legal 
process, violated human rights, how 
the lawyers handled the case, fought 
for it, and then dropped it... Alice, a 
young lawyer, took part in this case. 

Another line is that from Alice 
books by Lewis Carroll– the world of 
our nightmares, of an inner voice in 
search of justice, a voice that feels 
something is wrong. It is a dream 
world that belongs to Alice and all 
the victims, the traumatized. There 
we meet the White Rabbit who has 
his own interests. Deamons we carry, 
traumatic experiences that influence 
our actions – all this is touched upon 
through Carroll’s writings: Alice 
in Wonderland and Through the 
Looking-Glass.

The third world of the show is that 
of a French Revolution – the craddle of 
a contemporary democratic society 
and human rights. We see Robespierre 
and Marie Antoinette. They deliver 
speeches that built the foundations 
of a modern Western state. They suit 
perfectly as the context of the trial. 
How justice should be claimed back 
after a brutal revolution? And how to 
do the same after a terrorist attack? In 
the first instance, it was guillotine. What 
about today? 

What influenced the aesthetics 
of the show and a stylish image 
Alice is presented in?

Scenographer Lauryna Liepaitė 
created a magical atmosphere 
that floats somewhere between 
today’s Paris and a fantasy world. 
The stage turned into the realm of 
looking-glasses where a view is 
instantly created and equally quickly 
destroyed. Costume designer Flore 
Vauville did a fantastic work on the 
style of every character which is a 
very important aspect in Alice as 
well as France itself – from the times 
of Revolution till nowadays. Agnė 
Matulevičiūtė’s original soundtract with 
a contemporary jazz ensemble rounds 
up beautifully the aesthetic world of the 
show. It was unexpected that the show 
resulted as a symphony where jazz, 
gentle electronics and actors’ voices 
create a harmonious whole.

Antanas 
Obcarskas

Lithuanian National 
Drama Theatre

Graduated from Vilnius University with a degree in Philosophy. Following his interest in theatre 
he started working as the head independent theatre company Utopia. In 2015 he went to 
study theatre directing under the mastership of Eimuntas Nekrošius. After working as assistant 
director to Oskaras Koršunovas, in 2018 he directed his debut performance Woyzeck (based 
on Georg Büchner) at Lithuanian national drama theatre. In summer 2020 he received master’s 
degree in directing (course master Yana Ross) from Lithuanian academy of Music and Theatre 
for international production of Phantom of Normality (author Saara Turunen). Performance 
premiered in Youth theatre in Vilnius with Helsinki theatre academy students. In autumn of 
2020 Antanas Obcarskas directed performances Alice at Lithuanian national drama theatre 
and The Shoemakers at National Kaunas drama theatre. Now he is developing new plays and 
performances for Lithuanian national drama theatre and other independent projects.

With 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.

55



Othello

•  M A S T E R S

OKT / Vilnius City Theatre

For the main character Othello of the 
eponymous play by William Shakespeare 
director Oskaras Koršunovas invited an 
actress Oneida Kunsunga, thus opening 
the show to the postcolonial and feminist 
interpretations. It is a dynamic, vivid stage 
work with director’s idea that ‘a theatre stage 
is the imagination of the audience’ beautifully 
at work – in his “A Midsummer Night’s Dream” 
presented twenty years ago actors get on 
stage by rowing planks whereas here they are 
replaced with wooden coils of various sizes. 
— Ieva Tumanovičiūtė, curator of Lithuanian Showcase

Othello puts us in a context of the military conquests 
and quickly expanding world empires along with 
the problems this new context brings. These new 
problems have developed into the great modern 
narratives that contemporary critical thought 
constantly returns to in order to rethink and 
deconstruct – the narratives of racial, gendered, 
national other. They largely create the modern world 
as the place of binary divisions and empower the 
modern empires to exclude, to underrepresent if 
not to massacre their others – the colonized, the 
oppressed, the exploited. If left unsolved, these 
problems can be perpetuated in the contemporary 

constellation of power that the political scientists 
call Empire, and lead to the future conundrums. 
This is what already happens now at the borders of 
the formerly dominant continent which now is often 
being transformed into the fortress where the guards 
differentiate the incoming flow of desperate human 
beings between the useful workforce and redundant 
human waste while seeking to isolate and exclude 
the latter. Such treatment persists in the modern 
cities where the global workforce is suffering from 
the social injustice. Such crisis cannot be solved 
in the currently existing terms. A new different 
language is needed in order to consider these 
contemporary tendencies, to hear the unheard 
voices and to try to build stronger ties with those in 
need. The arts and especially theatre can provide 
us – and them – with such language.

Duration: 3 hrs 30 mins (two acts)
Premiere: 10 July 2021
Language: Lithuanian, with 
English subtitles
Recommended age: 18+

Supported by Lithuanian Council 
for Culture and “TheAtrium”

Selection of Avignon festival 
2020

Playwright: William Shakespeare
Director: Oskaras Koršunovas
Stage designers: Oskaras 

Koršunovas, Julija Skuratova
Costumes designer: Julija 

Skuratova
Composer: Antanas Jasenka
Improvisation for guitar author 

and performer: Džiugas 
Gvozdzinskas

Video artist: Artis Dzerve
Choreographer: Vesta Grabštaitė
Lights designer: Eugenijus 

Sabaliauskas
Director’s assistant: Jokūbas 

Brazys
Literature adviser: Kasparas 

Pocius
Technical director: Mindaugas 

Repšys

Sound technician: Ignas Juzokas
Props and costumer: Laura 

Aurylaitė
Stage manager: Malvina 

Matickienė
Subtitling: Aurimas Minsevičius
Touring manager: Audra Žukaitytė
Translated by: Aleksys Churginas
Cast: Oneida Kunsunga 

Vildžiūnienė, Digna Kulionytė, 
Saulius Ambrozaitis,  Sofija 
Gedgaudaitė, Karolis 
Norvilas, Miglė Navasaitytė, 
Gerda Čiuraitė, Džiugas 
Gvozdzinskas, Aurelijus 
Pocius,  Džiugas Grinys, 
Domantas Starkauskas, Julija 
Korpačiova

Producer: OKT/Vilnius City theater

Laikas: 24 September, 8 pm
Vieta: State Youth Theatre, Grand Hall 
(Arklių str. 5, Vilnius)
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“Sirenos” 
questions
Oskaras 
Koršunovas

Why Othello is played by 
a woman? What additional 
meanings does it bear?

I do not think that these days 
Othello could be staged 
in a traditional way. How to 
put Othello on stage and 
avoid all that patriarchal and 
colonial background that 
has accumulated historically 
and enshrouds this play by 
Shakespeare? The only way 
to escape these patriarchal 
and colonial systems that, in 
Deleuze’s words, are wooden, 
hierarchical, molar, and rigid, are 
to shake them from within, or, as 
Deleuze would put himself – to 
find a molecular access. One 
can refer to how Deleuze and 
Guattari understands nowadays 
world. They claim that all the 
systems could be understood as 
wooden, i.e. hierarchical, or molar, 
i.e. rigid, resistant to change, 
non-creative, mechanically 
producing traditional notions. 

A man is part of this system in a 
patriarchal world. Women is a 
molecular entity. According to 
Deleuze and Guattari, creativity 
is a transition to the molecular 
being. In general, in a modern 
world and contemporary art all 
the most urgent issues should 
be addressed from a woman’s 
position, because a man is a 
wooden, molar, and closed 
system full of traditional, rigid, and 
immutable conotations that resist 
any interpretations and creation. 
That is why not only Othello, but 
also Tarelkin from The Death of 
Tarelkin that I am now directing in 
Saint Petersburg, are women. It 
is a very broad question opening 

a whole new spectrum of new 
ideas and reconsiderations. This 
is a niche for new contemporary 
thinking, for otherwise the 
deepest themes that lie there in 
Shakespeare’s Othello simply 
remain inaccessible. The 
hierarchical, patriarchal structure 
prevents us from digging into the 
essence.

What makes this tragedy 
relevant today?

All the tragedies by Shakespeare 
are still relevant because the 
playwright poignantly captures 
the critical junctures in human 
history. This is a Shakespeare’s 
main matrix. For example, Romeo 
and Juliette. Juliette says her 
famous phrase: ‘That which we 
call a rose / By any other name 
would smell as sweet’. What 
does Juliette tell us in these 
few words? In principle, these 
words are revolutionary because 

Juliette asks what if we rely on 
the molar system and tradition – 
i.e. naming the enemies and 
claiming that the Capulets are 
better than the Montagues, and 
vice versa. Hatred, however, is 
their essence, it gives meaning 
and economic structure to their 
lives. The Montagues try hard 
to be better than the Capulets 
in every aspect, and so does 
the Capulets. They build an 
antagonistic contradiction that 
is their competetive engine, 
tradition. And here comes Juliette 
and says that the time has come 
to look into the essence instead 
of the established names or old 
notions. In other words, Juliette 

anticipates another time, i.e. the 
approaching Renaissance. If the 
Capulets and Montagues live in 
the Middle Ages, their children 
are already different, they see 
another world. Their parents and 
most others stick to that old molar 
world they are used to, they do 
not understand the new time that 
is on the way, and thus ruin the 
lives of Romeo and Juliette, their 
only children. By not accepting 
a new world, they condemn 
themselves. This is were tragedy 
lies. With Othello it is the same. 
Iago manipulates traditional 
notions, and in a way acts against 
what Othello and Desdemona 
represent. It is a totally different 
world, family. Going back to our 
days, this is exactly what we face 
now talking about a traditional 
and non-traditional family. The 
conflict is the same. By forcing 
Othello to not betray pseudo-
traditional values, Iago condemns 
Desdemona, the General, and 
himself. Once again Shakespeare 
discloses how by not accepting 
the coming new times and the 
natural progress, leads to tragedy. 
The same matrix rules Hamlet – 
he does not become a man of 
Renaissance. Even though he 
attended school at Wittenberg 

University, Hamlet submits to 
his father’s medieval claims ‘an 
eye for an eye’ and other norms, 
thus ruins the whole state of 
Denmark and himself. Iago does 
the same. And so according to 
Shakespeare, the tragedy comes 
when modernity is resisted.

You have staged a number 
of Shakespeare’s plays. 
Have you found a key?

Putting Shakespeare’s plays 
on stage is in itself a process 
of looking for my own key – to 
unlock the language of theatre, 
the world, myself.
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Oskaras 
Koršunovas

OKT /
Vilius City Theatre

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 aa 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.

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. 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’.
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Glaciers
Vaba Lava, Estonia

•  I N T E R D I S C I P L I N A R Y

How do we understand our independence? 
As a young generation, as citizens of a 
young country? How to be independent, 
but responsible? Responsible for oneself, 
for parents, a state? Should we allow 
the environment to shape us when the 
environment itself is being shaped? To 
change, but also be stable, reliable, and 
responsible? What should we tell our 
parents? Or is it better not to talk at all? 
— Rimgailė Renevytė, curator of Lithuanian Showcase

The contemporary choir opera combines sound, 
documentary material and dance to better 
understand if and why these generations, one of 
who lived in the Soviet Union, the other born after it 
fell, are different. The dramaturgy of the production 
is based on the interviews conducted with 
representatives of these generations, various posts 
found on social media and directors’ conversation 

with her mother, which was filmed and recorded. 
Even though the differences are represented with 
slight fun, both generations are connected through 
the concept of being lost. We often get lost in a new 
city and our GPS of life shows us the wrong way. 
Sometimes we even disappear from the map. We 
loose our way. And while we are searching for one 
another, the glaciers are melting.

Duration: 1h 25 min.
Premiere: 19th September 2020
Language: Estonian, with English 
and Lithuanian subtitles
Recommended age: 12+

Date: 24 September, 8 pm
Venue: Arts Printing House, Black Hall 
(Šiltadaržio str. 6, Vilnius)

Director: Kamilė Gudmonaitė
Playwright: Teklė Kavtaradzė
Scenographer: Barbora Šulniūtė
Composer: Dominykas Digimas
Video artist: Laura Romanova

Light artist: Karolin Tamm
Project choir directed by Reeda 

Toots
Producer: Vaba Lava
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“Sirenos” 
questions
Kamilė 
Gudmonaitė

What have encouraged you to 
take on a theme of generation 
conflict?

My generation was born and 
brought up in the 90s – the years 
when after the Independence the 
values from the Soviet life have 
been replaced by the new ones. 
Having liberated from parental 
control and Soviet era, young 
people absorbed all the freedom 
that landed upon us in the 90s and 
became very ‘independent’: had 
children at a very young age and 
survived those wild times when old 
values were declared expired, and 
chaos started ruling political and 
social life. ‘Chaos’ – this is how my 
mother describes the first years of 
my life. Ours were the times of metal 
beer kiosks, domestic violence and 
misery – listening for Freestyler 
song and dressed in neon leggings 
we were trying to find our way 
through and get home safe.

When our generation grew up, 
we started making our own rules 
from scratch in order not to become 

similar to those who had a ‘normal’ 
family, two children, and lived in a 
block of flats – because we already 
knew that it was just a beautiful 
facade hiding supressed emotions. 
Slowly rejecting authorities and 
searching for ‘authenticity’, we 
started to understand how little do 
we understand ourselves and how 
much this Soviet facade influences 
our decisions and lives. We are 
afraid of marriage and responsibility, 
we want to get everything at once 
and thus often change professions 
and workplaces, regularly 
visit psychotherapists, we feel 
vulnerable and fragile when asked 
about our psychological problems, 
suffer from anxiety and think to 
ourselves: now it’s our turn to live.

And what do they, the adults, 
think? Why do our values differ so 
much? Why don’t they talk about 
feelings? And finally – why don’t 
we simply talk with them? These 
questions and social situation have 
inspired me to explore the theme 
of a generation conflict. Already in 
the 8th century B.C. Hesiod wrote 
that he had no illusions for the 
future of mankind if people rely on 
a careless young generation. I was 
thinking to myself – isn’t it the same 
today? I wanted to research how 
social changes determined those 
generational differences, why don’t 
we get on well with our teachers 

and when will we finally start talking 
to our parents? And talking in general, 
to that matter? I wanted to find a 
somewhat ironic attitude towards both 
generations, observe myself from 
distance and find a key to start talking.

How have you created the 
dramaturgy of the play?

Together with Teklė Kavtaradzė, 
we talked with people from both 
generations: artists, our parents, 
friends. Texts were born from the 
articles and comments we found 
on internet, as well as from a video 
recording where for the first time in 
many years me and my mother talk 
about our relationship.

Contemporary opera as a 
genre – how is it different? 
What new possibilities have it 
brought to your work?

It is a very fluid genre difficult to 
put into a specific limits. In Glaciers 
there is drama, contemporary opera, 
documentary theatre – and all this fit 
perfectly together. On the other hand, 
sound and music gives theatre what 
otherwise could remain untold. It is the 
form that extends the limits of drama. 
Never do I feel so good when in the 
midst of singing people. It seems that 
a sound and its vibrations affect us, 
connect and change.

Kamilė 
Gudmonaitė

Vaba
Lava

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.

Vaba Lava is the first theatre centre of the kind in 
Estonia, which was established in May 2010 with 
two aims: firstly to provide opportunities for both 
established and emerging independent companies 
in Estonia and secondly to promote international 
cooperation organizing joint projects, co-productions, 
workshops, and seminars. Vaba Lava was founded by 
9 independent theatre and dance companies. Vaba 
Lava aims at offering independent companies both 
a space for performing and support services as well 
as serving as a production centre and hotbed for new 
experimental and unconventional work.
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A Man
from Podolsk

•  M A S T E R S

OKT / Vilnius City Theatre

“A Man from Podolsk” reflects upon a state of 
a thirty year old man who seen as a looser by 
a mainstream society. ‘Who am or was I? An 
ordinary man from Podolsk.’ Reaveling absurd 
relation between the structures of power 
and an individual, the play, on the one hand, 
highlights power mechanisms that drown the 
main character deeper in his despair, and on 
the other hand, is searching for meaning, i.e. 
for an escape where it does not exist. — Rimgailė 

Renevytė, curator of Lithuanian Showcase

‘I had just read Danilov’s play and it helped me 
understand the present-day Russia. There, you 
don’t face open oppression or political agitation, 
the kind I saw in Soviet times, and the propaganda 
backdrop isn’t too disturbing. On the contrary, there 
is a lot of creativity in theaters, galleries, cinemas 
and streets as well as on TV. But that’s the problem. 
Soft propaganda is spread precisely through 
that creativity. Opinions are forged in top-notch 
television shows and debates. 

Nobody insists that there’s only one truth. 
However, the desired reality is created using 
all sophistic reasoning possible. That is why, as 
Danilov writes, that reality starts with a capital 
R – so creatively it is formed. The desired 
reality is created through beautiful surfaces and 
unconditional positivism – shows, intellectual 
games, high theater culture, and contemporary art. 
And, of course, the mesmerizing professional TV.’ – 
says director Oskaras Koršunovas.

Duration: 1 h 30 mins (one act)
Premiere: 15 May, 2019
Language: Lithuanian, with 
English subtitles
Recommended age: 14+

Date: 25 September, 5 pm
Venue: Arts Printing House, Black Hall 
(Šiltadaržio str. 6, Vilnius)

Playwright: Dmitry Danilov
Director: Oskaras Korsunovas
Set designer: Linas Liandzbergis
Costume designer: Rūta 

Lendraitytė
Composer: Diopo Ndugu
Video artist: Dante
Technical director: Mindaugas 

Repšys
Lights designer: Jurij Koroliov
Sound and video: Engeneer 

Mindaugas Repšys
Lights engeneer: Povilas 

Laurinaitis
Props and costumer: Bartė 

Liagaitė

Stage manager: Malvina 
Matickienė

Synchronic translation: Kiril 
Glushajev

Touring manager: Audra 
Žukaitytė

Translated by Rolandas 
Rastauskas

Actors: Šarūnas Zenkevičius, 
Marius Čižauskas, Giedrė 
Mockeliūnaitė / Toma 
Vaškevičiūtė, Marius Repšys, 
Rytis Saladžius / Paulius 
Tamolė

Producers: OKT/Vilnius City 
Theatre, RAION
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“Sirenos” 
questions
Oskaras 
Koršunovas

Where does the conflict 
between a system and an 
individual that the main 
character of the play faces 
stem from?

A system and an individual are 
always antipodes. Their conflict 
is programmed from the very 
beginning. The system-individual 
relation is traumatic, but theatre 
acts as some sort of a shock 
absorber. It is one of a theatre’s 
missions. A Man from Podolsk is 
a very strong play that addresses 
this crucial theme from the very 
depths. Good politics always 
puts efforts to reduce this gap 
between an individual and the 
system, whereas bad politics 

supports the system. We know 
of occasions in human history 
when systems destroyed 
individuals, and other occasions 
when individuals were free to the 
maximum. It is a relevant theme. 
Even though a play has Russian 
aspects it is very universal as 
well. Nowadays the system has 
become global, and an individual 
is doomed for its total control.

A man from Podolsk is 
like a modern Hamlet 
who is being manipulated 
by Rosencrantz and 
Guildenstern, as well as 
prison-like Podolsk itself. 
What are the questions that 
this Hamlet asks?

In Hamlet, Rosencrantz and 
Guildenstern as if wake him up 
from lethargic sleep. Up until 
meeting them, Hamlet kept 
postponing his decisions. It is 
when he meets them, that he 
realises where he lives and says 
his famous phrase ‘Something is 
rotten in the state of Denmark’. 
And so does a man from Podolsk 
when he meets seemingly friendly 
policemen who nevertheless are 
very demanding of him to adapt 
to the system and turn into a 
proper patriot of their Podolsk. In 
A Man from Podolsk, however, it 

leads to an opposite reaction – he 
understands where he actually 
lives (by the way, Hamlet too). 
And as Hamlet sees Denmark, 
so does a man from Podolsk see 
Podolsk. And though it remains 
inexplicit and outside the play, it 
is obvious, to my mind, that a man 
from Podolsk would never accept 
Podolsk as it is.

Podolsk is a also mythical 
space where all of us find 
ourselves in at times. How 
to escape from it?

A man from Podolsk does not 
actually see Podolsk. He lives in 
a parallel reality. All of us who live 
in certain peripheries, to some 
extent find ourselves in such a 
reality. The only way to escape 
from it is to critically judge our 
own provincialism. A provincial 
who critically judges his or 
her own provincialism, is not a 
provincial anymore.

Oskaras 
Koršunovas

OKT /
Vilius City Theatre

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 aa 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.

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. 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’.
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Trapped

•  M A S T E R S

Will we always feel trapped? Between theatre 
and reality, art and society, an individual and 
community, personal and generally accepted 
opinion? Authors of the show are trapped in 
time, in theatre, in the Soviet times and in 
themselves. The premiere of “Trapped” by 
Árpád Schilling will take place at “Sirenos” 
festival. Rehearsals are finished but actors 
have not met the audience yet. — Rimgailė Renevytė, 

curator of Lithuanian Showcase

In the times of pandemic we experience total 
dependency, isolation, unexpectedness and 
ruthlessness of life. We can do anything in order to 
run away. Betray our values, ideas, and friends? Yes. 
In the midst of a storm, escape is what matters. We 
are ready to sacrifice millions for it.

 What is needed to be understood again today 
is that we are tied together. And it’s not language or 
culture that we are tied by, but the common destiny 
of humanity. All of us should take responsiblity for 

each other. In the fight for survival we cannot stop 
being human in the first place.

 We might survive plague, but do we remain 
human afterwards? Is it worth staying alive if we 
loose everything that makes us proud of human 
essence? Is it worth fighting if we forget what we 
fight for? What is the value of art if it destroys an 
individual? What is the value of freedom gained at 
the cost of others? What is the worth of happiness 
choking from guilt?

Duration: 5 h (three acts)
Premiere: 10, July 2021
Language: Lithuanian, with 
English subtitles
Recommended age: 14+

Date: 25, September, 7 pm 
Venue: VRM palace (Žirmūnų str. 1E, Vilnius)

Director: Árpád Schilling 
Dramaturgy research: Ildikó 

Ságodi 
Designer: Renata Valčik 
Composer: Nijolė Sinkevičiūtė 
Light designers: Julius Kuršis, 

Stasys Jamantas 
Sound directors: Laurynas 

Milinis, Edvinas Vasiljevas 
Actors: Viktorija Kuodytė, 

Valentinas Masalskis, 
Dainius Gavenonis, Laima 

Akstinaitė, Justina Burakaitė, 
Karolina Kontenytė, 
Vaiva Kvedaravičiūtė, 
Rugilė Latvėnaitė, Artūras 
Lepiochinas, Simonas 
Lunevičius, Ieva Pakštytė, 
Paulius Pinigis, Donatas 
Stakėnas, Gytis Šimelionis, 
Asta Zacharovaitė, Donatas 
Želvys, Marija Žemaitytė.

Producer: Klaipėda Youth 
Theatre

Klaipėda Youth Theatre
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“Sirenos” 
questions
Árpád
Schilling

What was the process of 
writing dramaturgy of the 
play?

We spent two weeks researching 
together with the actors, and 
then I wrote a story that the 
actors improvised on. Over the 
next three months I wrote a play, 
which we rehearsed for a month. 
From the actors’ reactions, we 
developed the final version of the 
play, which we then presented to 
the audience.

The play takes place in 
an abandoned house of 
culture. How is this venue 
important to you?

The culture house was shown 
to me in Kuliai by Valentinas 
Masalskis when we first talked 
about working together with the 
Klaipėda Youth Theatre. I know 
these Soviet culture houses  

well from Hungary. They carry 
a lot of stories and a dream that 
people need community spaces 
where they can live a cultural 
life. Here we can tell each other 
our community stories, here 
we can meet each other’s pain 
and joy. These places are vital 
because they were created for 
a very important purpose. We 
must preserve these places and 
fill them with new forms. Even 
though our past is controversial, 
we must face it, because it is the 
only way to survive adversity. 
These places are institutions of 
learning and liberation. These 
places have a soul. The story 
we tell may be painful, but the 
audience has the chance to 
redefine their lives. The House 
of Culture is truly the home of 
culture. And culture is everything 
from how we live to how we 
reflect on our lives. Without a 
house of culture, there will be no 
community.

In what way the conflict 
between a theatre maker 
and contemporary 
audience is important to 
you?

The pandemic has put theatre 
in a new position. Audiences 
are running away from the 

theatre because it is considered 
a dangerous place. We, theatre 
people, have to face up to the 
fact that the theatre is indeed 
dangerous. Theatre takes courage. 
Only brave people dare to face 
their mistakes, their sins. Only brave 
people dare to face discomfort. 
It is our job as theatre people to 
encourage people. Even though 
medical restraint requires distance, 
we need to move closer to the 
audience. We need to invite them 
back. But not with entertainment, 
which is the easiest way, but with 
the offer that theatre is a place to 
seek truth. Only theatre can give 
us a real community experience. 
We must invite the audience in 
and keep them with us after the 
performance. We need to talk, 
we need to debate, we need to 
inspire each other. The last year or 
two have been about losing this 
thousand-year-old institution. We 
need to take a deep breath and get 
our theatres back. But we can’t do 
that by appealing to tradition, only 
by hard work, contemporary forms, 
topical content, and constant 
attention to the audiences we work 
for and with.

Árpád 
Schilling

Klaipėda
Youth Theatre

Hungarian theater director and artistic director of the contemporary art 
agency Krétakör. He began directing at the age of nineteen, in 1995 he 
enrolled in the Academy of Drama and Film in Budapest, in the same 
year he founded the Krätakör (Chalk’s Circle) theater. In 1998-2000 
recognized Hungarian director Gábor Zsámbékis invited Schilling 
to work in the world famous Katona József Theater. Schilling won 
the Hungarian Theater Critics Award in the category of ‘Perspective 
Professionals’ for his performance Public Enemy. Later Schilling 
rejected several invitations to work in the national theatres and together 
with the producer Máté Gáspáru he made Krétakör a permanent 
theatrical organization. Krétakör presents itself as a contemporary 
art agency and is the most popular and best-known Hungarian 
creative group. After the reorganization, the director has taken some 
great artistic experiments focused on education, social and creative 
development. The director has won numerous awards, including the 
International Stanislavsky Prize (2005), Chevalier Order of Arts and 
Letters (Ordre des Arts et des Lettres) (2008), Europe Theatre Prize for 
New Theatrical Realities (2009), ECF Princess Margriet Award (2015).

Klaipėda Youth Theatre, active since 2012, is one of the few 
independent Lithuanian theatres, the basis of which is an active, 
hard-working and creative company of 16 actors rather than a famous 
director. The actors trained by Valentinas Masalskis primarily stood 
out with their rhythmic works in Lithuanian theatre. They demonstrated 
not only exceptional musicality, but also fellowship, on which they 
continue to rely not only in the creation of dramatic and musical 
performances, but also in organisational and pedagogical activities.
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Radvila Darius, 
Son of Vytautas
Operomanija

•  I N T E R D I S C I P L I N A R Y

Expanding the limits of theatre, here is a 
contemporary documentary opera “Radvila 
Darius, Son of Vytautas”. An audiovisual 
project by Karolis Kaupinis ironically tells 
about the end of censorship in television – 
being silent was then replaced by having an 
opinion and being able to express it. Having 
longed to speak for ages, people, on the one 
hand, talk nonsense, and yet on the other, 
openly tell the whole truth. — Rimgailė Renevytė, 

curator of Lithuanian Showcase

Censorship at the Lithuanian television was lifted 
in the last years of the 80s. Long accumulated 
problems, suggestions and comments went live – 
everyone had to say their word. Formally not yet 
free, the viewers soon got involved in the quest for 
new identity, heroes, and vision of a brighter future. 
Commenting the sights of that era, music engages 
the audience in a tragicomic narrative of problems, 
that has started thirty years ago and continues to 
the present day.

Nostalgia for the past alternates with ironic 
interpretations of sounds of the 80s and 90s, 
whereas in a collage-like atmosphere of absurd 
repetitions and sentimental inclusions the questions 
continually arise: does that all represent the quest 
for ‘Lithuanian’ character, or is it a mere routine of 
human being and everyday life?

Duration:  1 h. (one act)
Premiere: 2020 
Language: Lithuanian with 
English subtitles 
Recommended age: 14+

Date: 25 September, 21 pm and 26 September, 12 pm
Venue: Sodas 2123 (Vitebsko str. 23, Vilnius)

Creative team: Karolis Kaupinis, 
Birutė Kapustinskaitė, Arnas 
Mikalkėnas, Kristupas 
Gikas, Kazimieras Jušinskas, 
Simonas Kaupinis, Goda 
Palekaitė, Julius Kuršis, 
Ervinas Gresevičius, Ignas 
Juzokas

Producer: Operomanija
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“Sirenos” 
questions
Karolis 
Kaupinis

How would you describe 
the theme of Radvila Darius, 
Son of Vytautas? In what 
aspects is it important and 
relevant to you?

I used to make a TV show World 
Panorama. A friend’s daughter 
couldn’t remember the actual 
name of the show, and would 
call it World Problema. And so 
it is here. Radvila Darius, Son 
of Vytautas is about the world 
(ours?) that wants to speak up, 
to be heard and noticed. In 

Lithuania, this wish comes up 
regularly every month or so, and 
usually in a very different form – 
be it a square, a monument, a 
surname or some tree. This is not 
a new phenomenon though. The 
means we use have changed, 
but the content – not so much.

Musical pictures from the 
archives of Lithuanian 
television. How did you 
come up with the form of 
the project?

Producer Ana Ablamonova 
invited to direct an opera. We had 
no libretto, no music, just a theme. 
In the opera though, the text is 
expressed through singing, and 
the more touching is the music, 
the less important is the text. I 
was ok with music, but I did not 
want anyone singing. And so 
we searched for a compromise. 
My brother Simonas showed 
us how this issue is solved by a 
French composer Chassol. In 
the meantime, I was also working 
on my new film and researching 
television archives from 1988-

1991 – that’s how musical pictures 
for musicians and video archives 
were born.

How did it go working 
with a playwright Birutė 
Kapustinskaitė?

First we talked a lot about the 
themes that are relevant today 
and what they have in common. 
Then I looked through the 
archives what they had to offer. 
Based on the findings we started 
constructing a thematic core – 
where from and where to we want 
to move. When musicians joined, I 
have edited everything according 
to musical logic. And then was a 
long process of discussing small 
details: this sentence is excessive, 
this complaint spoils the rhythm, 
that phrase arouses too much 
pity, the other one is too funny. 
We have looked for some balance 
between tears and smile.

Karolis 
Kaupinis

Operomanija

Film director, journalist. Born in 1987 in Vilnius. 
Graduated from Vilnius University Institute of 
International Relations and Political Science. 
Worked as a world news journalist at the Lithuanian 
television. Made successful debuts with his short 
films The Noisemaker and Watchkeeping as well as 
a feature film Nova Lituania, and received a number 
of awards in Lithuania and abroad.

Operomanija is a production house based in 
Lithuania, dedicated to the creation and promotion of 
new music theatre through diverse cross-disciplinary 
artistic collaborations. Since its formation in 2008, it 
has produced around 50 contemporary operas and 
various multidisciplinary art projects.

Organization runs Contemporary Opera Festival 
NOA (New Opera Action) – one of the leading 
international new music theatre events in the Baltic 
region. It also holds creative residencies related to 
contemporary opera, organises production and 
release of sound recordings, along with domestic and 
international promotion of produced works.
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Freedom
Darbininkai

•  E X P E R I M E N T S

What does it mean to be free? How one should 
escape from a daily routine, from life, from 
oneself? Isn’t it possible only by a one radical 
decision? Authors of Freedom talk about the 
suicide directly and figuratively, effortless and 
with some kind of mystification. Is it the only 
way to obtain total freedom? — Rimgailė Renevytė, 

curator of Lithuanian Showcase

Freedom is a contemporary play by a Canadian 
writer Martin Bellemare that tells about an orderly, 
eco-friendly and well-structured society where its 
members are granted legal right to decide when and 
in what manner they want to end up their lives. We 
see a family whose members are tolerant to each 
other, respect each other’s choices, give all the 
freedom others need. A family here is a reflection of 
a society. With this play we raise a question: do we 
have a right to change other person’s decision if he 
or she chooses death?

We often meet the attitude that everyone is the 
master of his destiny. The principles of religion and 
faith gone, there is no higher force than a man. He 
or she is in control of circumstances, of creating 
oneself, and so is free to choose death. We think 
though, that a man who put himself or herself in such 
a responsible position, is left lonely with this power 
to choose. This show is a space for us to talk about 
the limits of freedom and what responsibility we have 
towards ourselves and others.

Duration: 1 h. 30 min. (one act)
Premiere: 26, September, 2021
Language: Lithuanian with 
English subtitles
Recommended age: 14+

Date: 26 September, 2 pm
Venue: OKT Studio (Ašmenos str. 8, Vilnius)

Playwright: Martin Bellemare
Director :Dainius Gavenonis
Composer: Dominykas Digimas 
Scenographer: Dainius 

Liškevičius
Light designer: Eugenijus 

Sabaliauskas
Costume designer: Gerūta 

Navickaitė

Translator: Akvilė Melkūnaitė
Visualizations: Aurelija Maknytė 
Actors: Dainius Gavenonis, 

Rasa Samuolytė, Laurynas 
Jurgelis, Žygimantė Elena 
Jakštaitė / Greta Petrovskytė, 
Vaidas Vilius, Aleksas 
Kazanavičius

Producer: VŠĮ Darbininkai
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“Sirenos” 
questions
Dainius 
Gavenonis

What has grabbed 
your interest in Martin 
Ballemare’s play?

Some ten years ago on tour, while 
waiting for a flight in one of the 
European airports, the translator 
of the play Akvilė Melkūnaitė 
read Freedom loud. It was then 
that the initial idea to play it came 
to my mind. When you are forty 
and your friends choose to end 
their lives too early, the theme of 

a suicide is nagging in your head. 
Back then, it felt necessary to talk 
about that. Due to serious reasons 
though, it did not happen then. 
Maybe it was too close, too early, 
too painful. So when seven years 
ago the play landed in our hands 
again, we did not want Freedom 
to pass by once again.

The play reminds of a 
psychological theatre. 
Why have you chosen such 
a form?

I am not sure it is psychological 
theatre. The play is far from 
everyday life, utopian, full of 

relentless poetry. We simply 
wanted to be closer to the 
audience, make them feel our 
guests, seated in our family’s 
kitchen. And so we would also 
have less opportunities to pretend 
or trick, but rather be precise and 
ascetic. 

What does it mean for an 
actor to take on directing?

It means to take responsibility not 
only for yourself, but for others as 
well. Also, it is quite natural and 
sequential, I guess. Experience 
and professionalism wake up 
willingness to create something of 
your own: choose whom to work 
with, a theme, a form, a manner to 
reach it, and not to think too much 
whether you are a director-turned 
actor, or simply the engine to 
make it happen.

Dainius 
Gavenonis

Darbininkai

Theatre and film actor. In 1996 graduated from 
Lithuanian Music Academy (now Lithuanian 
Music and Theatre Academy), a course led by 
Dalia Tamulevičiūtė. He is part of the ensemble 
of the Lithuanian National Drama Theatre, and 
also works with different Lithuanian and foreign 
directors. Together with Jūratė Paulėkaitė 
made shows Together (2007) and Closed 
Party (2008). In 2015 he was awarded with the 
Lithuanian National Prize for Culture and Arts, 
for his various roles received Golden Stage 
Cross, the highest theatre award in Lithuania.

Darbininkai unites independently working 
theatre professionals – directors, actors, stage 
technicians, communication specialists. In 
2019, they presented a show Mongolia (dir. 
Darius Gumauskas) that was awarded with 
Borisas Dauguvietis Earring for brave and 
original artistic decisions. Immigrants based 
on a play by Sławomir Mrożek and directed 
by Darius Gumauskas was created and 
presented in 2020 in the main programme of 
the International Theatre Festival Sirenos.
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Dance for an 
Object and Child

•  I N T E R D I S C I P L I N A R Y

“Dance for an object and child” – it looks that 
everything is encoded in a title. What does 
it mean to have a child? What does it mean 
to do it consciously? Is it an individual choice 
or rules, normatives and rights imposed by 
society? What to do if I am afraid that my 
child will be unhappy in this changing world? 
What if I would feel unhappy? And what if I 
already feel so, how could I take decision for 
the other? — Rimgailė Renevytė, curator of Lithuanian Showcase

Dance for an Object and Child is about the relation 
with the idea of a child, with dance, and creative 
process. It is a quest for meaning, certainty, an 
attempt to hold on to the daily routine of creation 
and private life. The show is about expectations 
and stereotypes that we impose on ourselves and 

others. The authors of the play raise questions about 
unquestionable norms in regards to having children, 
expecting them, giving birth, as well as not wanting or 
not being able to have children. All of us one way or 
another face the issue of having a child, and no matter 
what is our decision we feel obliged to justify it.

Duration: 1 h 40 min (one act)
Premiere: 18, May 2021 
Language: Lithuanian with 
English subtitles 
Recommended age: 14+

Date: 26 September, 4 pm
Venue: Arts Printing House, Black Hall 
(Šiltadaržio str. 6, Vilnius)

Concept and choregraphy: 
Greta Grinevičiūtė

Playwright: Birutė Kapustinskaitė
Composer: Agnė Matulevičiūtė
Scenographer and costume 

designer: Rūta Kyguolytė
Light designer: Julius Kuršis
Producer: Rusnė Kregždaitė
Actors: Greta Grinevičiūtė, 

Birutė Kapustinskaitė, Agnė 
Matulevičiūtė, Aldona 
Vilutytė, Paulius Markevičius

Producer: MMLAB

MMLAB
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“Sirenos” 
questions
Greta 
Grinevičiūtė

Dance for an Object 
and Child is a third part 
of the triptych. How did 
the themes of all parts 
crystalize?

I use my works to start a dialogue 
with my closest people. When 
the idea to make A Dance for a 
Vacuum Cleaner and a Father 
came to my mind, it did not come 
alone – there was already a 
dance for a mother, and a dance 
for a child. Even though I don’t 
have and might be will never have 
a child, nonetheless I wanted 
to talk about the very idea of a 
child, my expectations and those 
of others, to question different 
attitudes and to not find the right 
one – a universal path suitable 
for everyone. To have or not to 
have, be able to have or not be 
able to have, to want or not to 
want – these are very intimate and 

personal questions that are usually 
asked very straightforwadly, with 
no taboo. That is why I felt the 
need to talk about it through the 
medium of art.

Here from dance you rather 
significantly move to theatre. 
What has determined such a 
form of expression?

The work itself. I believe that 
artworks themselves come in 
a right form, and bring the right 
people. The task for the artists is 
to fulfill it, make it real. I do not care 
at all how the work will be defined 
whether it is a dance or a piece of 
theatre – what is the difference? 
The only thing that matters is to tell 
what you need to tell. I was always 
open to various forms of art, to 
mixing them together, searching 
and experimenting – all this is very 
interesting to me. I guess curiosity, 
the theme, the creative team, and 
the initial idea are the reasons 
that made this work into what it is. 
And finally, dance is theatre, and 
theatre is dance – for me it is one 
and the same, and so I would love 
to connect those things rather 
than separate them, and not to 
limit neither myself nor the others 
because I believe that only then 
the most interesting things are 
being born.

At one point or another, 
every character in the show 
feels guilty or worthless. 
Why is it important to you to 
stress this state?

Because this is how I feel. And 
I feel that others do so as well. 
In certain life circumstances, 
irrespective of our sex, age, race, 
or sexual orientation, each and 
one of us feel worthless or not 
what we are expected to be, as 
if we owed someone an excuse. 
If you are a working mother – it 
is not good for your child, if you 
choose to raise children – you do 
not realise yourself. If you do not 
want children – you are an egoist, 
if you want – it is bad because 
you have to refuse everything 
you had before. And so is in every 
field of our lives. We are not alone, 
however, – together we can 
survive all situations and feelings, 
so it is important to know that 
you are not alone. I guess I have 
naturally approached this theme, 
because there is no absolute, 
righteous, infallible position. 
Everyone is unhappy about 
something, and it is ok.

Greta 
Grinevičiūtė

MMLAB

Greta Grinevičiūtė is a contemporary dance artist 
interested in making dance movies and interdisciplinary 
arts. Since 2016, she has been a member of the Lithuanian 
Contemporary Dance Association, is a board member of its 
council. She has made a number of dance performances: 
Dance for a Washing Machine and a Mother (Arts Printing 
House, 2020), Dance for a Vacuum Cleaner and a Father 
(Arts Printing house, 2018), Banana Dream (Arts Printing 
house, 2018), B&B Dialogue (the piece has toured in various 
countries and was nominated as the best dance piece of 
the year in 2016 at the Lithuanian theatre awards Golden 
Stage Cross), The Ball (Art printing house, 2015), Honour 
for Grandmothers (Kaunas Artists House, 2016), and 
others. Greta also acts in the works by young Lithuanian 
theatre makers, such as Things, Unlearned Lessons, and 
YesMoonCan.

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.
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Austerlitz
Lithuanian State Youth Theatre

•  M A S T E R S

In “Austerlitz” a theme of the Holocaust is revealed 
through the experiences of an individual who remained 
alongside the most terrible events. Reminescent of 
a film shot in long takes, the stage work analyses 
memory and isolation of the main character Austerlitz. 
A thematic paradigm of a lost man opens up here: 
emptiness that he faces, loneliness, being neglected, 
isolated, unable to maintain any relationship, a 
constant search and regression to the past, not being 
able to live in the present moment. Austerlitz as if only 
imitates life and feels uncertain. In his dreams, the 
dehumanization of deportations and concentration 
camps is constantly revived. Apart from examining 
the theme of a lost identity at close quarters, the work 
by Krystian Lupa also delves into writer-character 
relation: it shows how a writer gets interested in 
his character, becomes close and empathizes him. 
— Ieva Tumanovičiūtė, curator of Lithuanian Showcase

Austerlitz, an epic meditation on the greatest trauma of 
the 20th century, the Holocaust, and its consequences 
for the present, was the last novel written by W.G. 
Sebald, one of the most original contemporary writers. 
The book is regarded as the pinnacle of his work. It also 
reflects, through the lens of personal experience, on the 
monstrous scale of destruction inflicted on our civilization 
by wars. One of the most prominent theater directors 
of our time, Krystian Lupa, for whom this is the first 
encounter with Sebald’s work, believes that the writer’s 
literature ‘can initiate changes in theatrical language’, 
while ‘Austerlitz provides an opportunity for a new 
theatrical narrative.’

The events in Austerlitz span six decades, from 1939 to 
the end of the century. The action takes place in Antwerp, 
Wales, Oxford, London, Paris, Prague, Terezin, and 
Marienbad. The historical events are over when the story 
begins. In the book, Sebald describes casual encounters 
that took place in different European cities within the span 
of the last three decades of the 20th century between the 
narrator and Austerlitz, a lone traveler. Before becoming 
an adult, Austerlitz didn’t know what his real name and 
background were, nor did he know his real parents. 
As a five-year-old boy he was sent by his mother on a 

kindertransport from Prague to London just before her 
deportation to the Terezin concentration camp. His father 
went missing and Austerlitz was adopted and raised in 
Wales under a different name. He then graduated from 
Oxford and settled in London where he researched 
European architecture. Austerlitz remembered nothing 
from his early childhood until one day at the Liverpool 
Street station, where his kindertransport train had 
once brought him, he had a sudden flashback. He then 
embarked on a search for his childhood home and his 
parents. However, his return to Prague only reinforced 
Austerlitz’s sense of exclusion, and only the search for his 
parents gave meaning to his life...

Duration: 5 h (three acts) 
Premiere date: 23, September 
2020 
Language: Lithuanian, with 
English surtitles 
Recommended age: 18+

Date: 26 September, 7 pm
Venue: State Youth Theatre, Grand Hall 
(Arklių str. 5, Vilnius)

Based on the novel by 
W. G. Sebald

Director: Krystian Lupa
Assistant director: Maksym Teteruk
Costume designer: Piotr Skiba
Scenographer: Krystian Lupa
Video Artist: Mikas Žukauskas
Composer: Arturas Bumšteinas

Actors: Sergejus Ivanovas, 
Valentinas Masalskis, 
Viktorija Kuodytė, Jovita 
Jankelaitytė, Matas 
Dirginčius, Danutė Kuodytė, 
Girius Liuga

Producer: Lituanian State Youth 
Theatre
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“Sirenos” 
questions
Krystian
Lupa

The author of the novel 
is also a character in his 
book. What is his relation 
with other characters of the 
novel?

This is a narrative style that 
Sebald employs. It is a specific 
kind of mystification of a hero 
who embarks on a journey: 
first, a narrator turns into a close 
friend, and later on when the 
story evolves – into a special 
accomplice who companions 
Austerlitz in his searchings. 
Personal life of the narrator, i.e. 
‘Sebald’ (inner, hidden – an 
alternative individual who is 
writing a text) disappears: he 
blends into the life of his character, 
submits, abandons himself to it. 
Their dialogues turn into an inner 
monologue. In an amazingly 
parasitic, vampire-like manner, 
Austerlitz – this highly intraverted 
individual – exists inside the 
narrator. He keeps Austerlitz’s 

loneliness within himself. Of 
course, if everything Austerlitz 
lives through and reflects upon 
is being ‘told’ to Sebald, then 
the characters from Austerlitz’s 
narrative whom Sebald meets 
are beyond his understanding, 
irrevocably recorded into a 
timeline of the past. And yet, 
the narrator is within them, like a 
spirit...

How does a generation 
that did not experience 
Holocaust itself, take over 
responsibility for it?

I think that Sebald’s novel could 
be that unique experience of 
empathy, a chance to take over 

that humanistic responsibility… 
To discover the motives within 
oneself, that lead to this destructive 
nightmare. To dream a dream of a 
mankind through an inner ‘me’ – 
history lessons are not enough 
here. It happens secretly. By taking 
part in this human crime through 
the process of identification, slowly 
regaining the lost memory of our 
hero. 
 

How memory can be 
pathological, as seen in 
Austerlitz?

Egotistic memory of an 
individual serves the needs of 
the experiencing self. Excludes 
undesirable moments. Excludes 
other’s subjectivity. Our 
development towards a deeper 
humanity is also a necessity 
to foster within ourselves the 
changes of those initial egocentric 
mechanisms of memory. Austerlitz 
is such an attempt.

Krystian
Lupa

Lithuanian State
Youth Theatre

Polish theatre director, set designer, playwright, translator and pedagogue. 
Lupa (b.1943) studied physics at the Jagiellonian University in Krakow, 
between 1963-1969 he studied graphics at the Kraków Academy of Fine 
Arts, also film directing at the National Higher School of Film in Łódź and 
finally, theatre directing at the Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts. 
In Lodz he started to collaborate with Konrad Swinarski, and was influenced 
by the works of Tadeusz Kantor. After the studies he started working in Old 
Town Theatre in Krakow and also in Cyprian Kamil Norwid Theatre in Jelenia 
Góra. Lupa is famous for his specific methods of working with the text and 
actors in very organic way also calling as ‘laboratory rehearsals’. During 
his career he made a lot of notable productions based on texts of Robert 
Musil, Thomas Bernhard, Fyodor Dostoyevsky, Rainer Maria Rilke, Stanisław 
Ignacy Witkiewicz or Witold Gombrowicz. He was awarded with numerous 
prominent awards which include Swinarski Award (1988), Schiller Award 
(1992), Witkacy Prize (2000), Gold Gloria Artis Medal, Order of Arts and 
Letters (Ordre des Arts et des Lettres), Austrian Decoration for Science and 
Art, Europe Theatre Prize for New Theatrical Realities (2009). 

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, Árpád Schilling, Yana Ross, Kristian Smeds, Éric 
Lacascade, and Krystian Lupa as well as promising young Lithuanian artists.
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Sirenos’
Club

As in previous editions of the festival, Sirenos 
Club will again turn into a space for outsiders and 
conceptual interdisciplinary experiments that cross 
the borders of theatre in one way or another. The 
audience will be greeted by an audio tour which 
will invite to cross a usual borders of Vilnius city and 
to discover a mysterious neighbourhood Naujoji 
Vilnia (New Vileika) along with its stories. Walking 
tour format will be expanded by soundwalks 
designed especially for the festival by three 
composers and sound artists Dominykas Digimas, 
Edvinas Kopcevas, and Vitalijus Červiakovas, and 
encouraging to delve in silence and start listening 
from new – by hearing and exploring everyday 
soundscape in a totally different manner. The 
soundscapes will take place throughout the festival. 
The opening of the festival will host premieres of 
four musical compositions on the theme of Silence 

(authors: Gintaras Sodeika, Artūras Bumšteinas, 
Rita Mačiliūnaitė, Agnė Matulevičiūtė) played and 
performed by a contemporary music ensemble 
Synaesthesis. Musical performance is created 
together a team of theatre professionals invited 
especially for this occasion – director Kristina Werner, 
choreographer Greta Grinevičiūtė, lighting designer 
Julius Kuršis, and others. Festival club programme 
will host an already traditional silent disco party, as 
well as two works in progress by emerging directors: 
Looking at Each Other by Eglė Švedkauskaitė will 
invite audiences to the cultural centre Sodas 2123, 
while As You Wish by Uršulė Bartoševičiūtė (based 
on W. Shakespeare) will take place in the basement 
of The State Small Theatre of Vilnius.

Curator of Sirenos Club
Agnė Matulevičiūtė
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