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Birutė Banevičiūtė

Pasaulio sukūrimas / The Creation of the World
Šokio teatras „Dansema“ / Dance Theatre Dansema
Choreografija / Choreography Birutė Banevičiūtė. Šokis / Dance Giedrė Subotinaitė, Edita Stundytė,
Tomas Dapšauskas. Muzika / Music Rasa Dikčienė. Kostiumai / Costume design Indrė Pačėsaitė.
Trukmė / Duration 35' + 15'
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Šiuolaikinio šokio spektaklyje, skirtame
5–11 metų vaikams, pasakojama pasaulio
sukūrimo istorija, kurią savaip kūrė vaikai
ir suaugę. Gal pradžioje buvo žvaigždės?
O gal nebuvo nieko? O kaip atsirado diena
ir naktis, dangus ir žemė, paukščiai ir
žvėrys? O kokie buvo pirmieji žmonės?
Mes galvojam, kad buvo taip...
Choreografė, pedagogė ir socialinių mokslų daktarė Birutė Banevičiūtė yra sukūrusi
ne vieną šiuolaikinio šokio spektaklį:
„Be pavadinimo“ (1993), „Benamiai“ (1996),
„Svetimas 1548 arba gyvenimas dar priešaky“ (1997), „Smėlio jausmas“ (2000),
„A. gyvenimas ir mirtis“ (2001), „Mažasis
princas“ (2005), „Ar tu gyva(s)?“ (2008)
ir kt. Be to, ji kūrė choreografiją dramos
spektakliams bei operoms. 2009 m.
Banevičiūtė buvo Lietuvos tūkstantmečio
Dainų šventės Šokių dienos choreografe.
Banevičiūtė turi didelę darbo su vaikais
ir jaunimu patirtį. Ji dirbdama su vaikais
sukūrė daugiau nei 20 šiuolaikinio
šokio spektaklių, kurie buvo pristatyti
Lietuvoje ir užsienyje – Velse, Švedijoje,
Prancūzijoje. Be to, ji kuria šiuolaikinio
šokio spektaklius su profesionaliais
šokėjais vaikams ir jaunimui. Nuo 2007 m.
Benevičiūtė vadovauja Šiuolaikinio šokio
asociacijai, nuo 2008 m. rengia Tarptautinį
šiuolaikinio šokio vaikams ir jaunimui
festivalį „Dansema“.

The performance for five-to-eleven-year
olds tells the story of the creation of the
world that was created by children and
adults in their own way. Perhaps there
were stars at the beginning; or maybe
there was nothing. How did the day and
night appear, the sky and earth, birds and
beasts? What did the first people look like?
We think that it was like this...
Choreographer, educator and a doctor
of Social Sciences, Birutė Banevičiūtė
has created contemporary dance
performances such as: Untitled (1993),
The Homeless (1996), Stranger
1548 or Life is Ahead (1997), Sand
Feeling (2000), Life and Death of A. (2001),
Little Prince (2005), Are you Alive? (2008)
and others. Besides, she has created
choreography for theatre performances
and operas. In 2009, Banevičiūtė choreographed Dance Day of the Song Festival
devoted to the Lithuania’s Millennium.
She has wide experience in working with
children and young people. She has
created over twenty dance performances with children, with which they
toured in Lithuania and abroad – Wales,
Sweden, and France. Besides, she creates
contemporary dance performances with
professional dancers for children and
youth. Since 2007, Benevičiūtė has headed
the Contemporary Dance Association, and
since 2008, she organizes the Dansema
International Contemporary Dance Festival
for Children and Youth.

Performances
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Rūta Butkus

Šventė / Feast
Menų spaustuvė / Arts Printing House
Choreografija ir šokis / Choreography and dance Rūta Butkus. Šviesų idėja / Lighting design Rūta Butkus,
Dovilė Petkūnaitė. Šviesos / Lights Vilius Vilutis. Muzika / Music Steve Reich, Lisa Gerrard.
Garsas / Sound design Tautvilas Gurevičius.
Trukmė / Duration 45'
Spektaklis sukurtas Menų spaustuvės programai „Atvira erdvė“ / The performance was created in frame
of the programme Open Space by Arts Printing House.
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Šokio spektaklio atspirties taškas – laukianti Moteris. Išoriškai statiškoje laukimo
būsenoje galima įžvelgti veiksmą ir
laukiančio žmogaus dvilypumą. Spektaklio
kūrėja kelia klausimus: gal mūsų buitis
tėra nuolatinis savosios Šventės laukimas?
Ką tuomet gali reikšti jame atsirandantys
ritualai ir kiek juose yra vis atsikartojančių
mitų ir religijos įvaizdžių? Kaip atrodo vis
tarp seno ir naujo, asmeniško ir visuomeniško atsiduriantis žmogus? Keldama
šiuos klausimus ji randa vis naują Šventę,
kurios galima laukti. Tačiau kuria iš jų
pasirenka tikėti?
Šis spektaklis – Rūtos Butkus choreografinis debiutas. 2007 m. ji baigė šiuolaikinio
šokio studijas Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje (kurso vadovė choreografė
Aira Naginevičiūtė). Butkus yra šokusi
choreografų Airos Naginevičiūtės, Vyčio
Jankausko, Vestos Grabštaitės, Marios
Saivosalmi ir Andriaus Katino šokio spektakliuose, bendradarbiavo su kurso draugais Petru Lisausku ir Dovile Petkūnaite,
be to, ne kartą dalyvavo Oskaro Koršunovo
dramos spektakliuose bei operose.

The performance focuses on the waiting
Woman. It is possible to see, externally, an
action and the ambivalence of the waiting
human in the static state of waiting. The
author raises the question that maybe our
existence is only permanent waiting for our
own Feast. Then, what can the appearing
rituals in it mean and how many recurring
religious and mythical images are there?
What does a human being who finds himself between the old and the new, the personal and the social look like? Raising
these questions, she finds one more new
Feast that is worth waiting for. However,
which one does she choose to believe?
The performance is Rūtas Butkus’ choreographic debut. In 2007, she completed
the studies in contemporary dance at
the Lithuanian Academy of Music and
Theatre (under choreographer Aira
Naginevičiūtė). She has participated in
the performances by Lithuanian choreographers Aira Naginevičiūtė, Vytis
Jankauskas, Vesta Grabštaitė, and
Andrius Katinas. She has collaborated
with her fellow students Petras Lisauskas
and Dovilė Petkūnaitė as well as participated in plays and operas produced by
Oskaras Koršunovas.
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Anželika Cholina

Ana Karenina / Anna Karenina
A|CH šokio teatras / A|CH Dance Theatre
Choreografija / Choreography Anželika Cholina. Scenografija / Set design Marijus Jacovskis. Kostiumai
ir grimas / Costumes and make-up Juozas Statkevičius. Dance Ana Arkadejevna Karenina / Anna Arkadyevna
Karenina – Beata Molytė, Aleksejus Aleksnadrovičius Kareninas / Alexei Alexandrovich Karenin – Mantas
Vaitiekūnas, Aleksejus Kirilovičius Vronskis / Alexei Kirillovich Vronsky – Gintaras Visockis, Serioža Kareninas /
Seryozha Karenin – Kajus Len, Karolis Visockis, Grafienė Vronskaja / Countess Vronsky – Kristina Galatytė,
Kinigaikštienė Betsi Tverskaja / Betsy Countess Tverskaya – Živilė Baikštytė, Kunugaikštis Stepanas
Arkadjičius Oblinskis (Stiva) / Count Stepan Arkadyich Oblonsky (Stiva) – Audrius Bružas, Darja Aleksandrovna
Oblonskaja (Doli) / Darya Alexandrovna Oblonskaya (Dolly) – Indrė Bacevičiūtė, Kunigaikštytė Jekaterina
Aleksnadrovna Ščerbackaja (Kiti) / Princess Ekaterina Alexandrovna Shcherbatskaya (Kitty) – Rūta Juodzevičiūtė,
Konstantinas Dmitričius Levinas / Konstantin Dmitrich Levin – Leonardas Pobedonoscevas, Kunigaikštytė
Sorokina / Princess Sorokina – Margarita Makejeva, Kadetas, Raitelis / Cadet, Rider – Marius Miliauskas,
Betsi meilužis / Lover of Betsi – Tadas Gryn, Kunigaikštis Tverskojus / Count Tverskoy – Kiril Glušajev,
Guvernantė / Governess – Ieva Svetickaitė, Operos solistė / Opera singer – Kristina Siurbytė.
Trukmė / Duration 180'
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Tai jau antrasis A|CH šokio teatro spektaklis, kuriame šoka ne tik baleto artistai,
bet ir Vilniaus Mažojo teatro aktoriai.
Be to, spektaklyje, sukurtame pagal
Alfredo Šnitkės muziką, Levo Tolstojaus
romano motyvais, pagrindinius vaidmenis atlieka Klaipėdos ir Kauno muzikinių
teatrų solistai. „Kurdama aš nesiekiu
įrėminti savo spektaklių į kokį nors žanrą,
man įdomu kurti patį gyvenimą scenoje.
Pilną, daugiasluoksnį gyvenimą, apie
kokį kalba Levas Tolstojus savo romane „Ana Karenina“. Jame jis supina tiek
daug, kad galima pasimesti kaip prieš
patį gyvenimo sudėtingumą. Aš stengiausi išgryninti tai, kas man pasirodė
svarbu ir kas egzistuoja dabartiniame
laike“, – teigia Anželika Cholina.

This is the second A|CH dance theatre performance in which not only ballet dancers
but also actors of the Vilnius Small Theatre
are engaged. Moreover, the soloists of
the Klaipėda and Kaunas music theatres
dance the main parts in the performance
based on the music by Alfred Schnittke
and motifs of Lev Tolstoy’s novel. ‘Working
I do not aim to frame my performances into
one genre; I am interested in creating life
on the stage, the full and many-layered
life about which Tolstoy writes in his novel
Ana Karenina. There are so many lines intertwined in the novel that it is easy to get
lost just as it is when you are confronted by
the complexity of life itself. I try to purify
what I think is important and exists in the
present time,’ says Anželika Cholina.

Choreografė Anželika Cholina choreografiją pradėjo kurti 1991 m. dar besimokydama
Rusijos teatro akademijoje (GITIS), kurią
baigė 1996 m. Cholina yra sukūrusi penkis
vienaveiksmius baletus, daugiau nei
penkiasdešimt choreografinių kompozicijų, dvylika šokio spektaklių ir baletą
„Medėja“ (1996, Lietuvos nacionalinis
operos ir baleto teatras), kuris buvo apdovanotas „Kristoforo“ statulėle už geriausią
choreografiją. 2007 m. Cholina buvo apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi“ už šokio spektaklį „Otelas“ (2006). Nuo 1998 m.
Anželika Cholina yra Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos docentė, vadovaujanti
aktorių-šokėjų kursui.

Anželika Cholina started choreographing in 1991 when she was still studying
at the Moscow Theatre Academy (GITIS)
from which she graduated in 1996. She
has produced five one-act ballets, over
forty choreographic miniatures, eleven
dance performances and the ballet
Medea (1996, Lithuanian National Opera
and Ballet Theatre), which was awarded
St. Christopher Prize for the best choreography. In 2007, Cholina received the prestigious Lithuanian theatre award Golden
Stage Cross for the dance performance
Othello (2006). She has choreographed for
operas, plays and films as well as directed
various concerts and fashion shows, which
took place on various Lithuanian stages.
Since 1998, Cholina has taught as a senior
lecturer at the Lithuanian Academy of
Music and Theatre.

Performances
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Vytis Jankauskas

Liepsnos virš šaltojo kalno /
Flames above the Cold Mountain
Vyčio Jankausko šokio teatras / Vytis Jankauskas Dance Company
Choreografija / Choreography Vytis Jankauskas. Šokis / Dance Vytis Jankauskas, Tautvilas Gurevičius,
Rūta Butkus. Kostiumai / Costume design Jolanda Imbrasienė. Muzika / Music Mono, Juozas Milašius,
Set Fire to Flames. Šviesos / Lighting design Aurelijus Davidavičius.
Trukmė / Duration 45'
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Šis spektaklis tęsia choreografo siekį judesiu perteikti egzistencines žmogaus patirtis. Čia pasakojama apie dvasinį žmogaus
gyvenimą, kuris neišvengiamai susiduria
su įvairiais prieštaravimais, išbandymais,
neišvengiamais kompromisais. Šaltasis
kalnas – pats žmogus su savo apsisprendimais ir pasiryžimais, kuriuos tirpdo įvairių
kolizijų liepsnos.
Šokėjas, choreografas ir pedagogas Vytis
Jankauskas laikomas vienu įdomiausių
Lietuvos šiuolaikinio šokio kūrėjų. 1995 m.
jis įsteigė modernaus šokio studiją, joje
tebedėsto iki šiol. 1997 m. buvo įkurtas
Vyčio Jankausko šokio teatras. Šiuo metu
Jankauskas dėsto šiuolaikinį ir džiazo šokį
bei šokio improvizaciją Vilniaus kolegijos
menų fakultete. Savo šokio spektakliuose
„Lašai į šulinį“ (1998), „Viduramžių bernelio dainos“ (2000), „Atsižadėjimas“ (2001),
„Užkasti vaivorykštę“ (2002), „Nuskendęs
slėnis“ (2003), „Pėdsakai“ (2005),
„Žinia“ (2007), „Budėjimai“ (2008) choreografas bando rasti pusiausvyrą tarp formos
naujumo ir emocinio poveikio. 2004
m. spektaklis „Nuskendęs slėnis“ buvo
apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“
už geriausią choreografiją, 2009 m. tą
patį apdovanojimą choreografui pelnė
„Budėjimai“.

The performance carries on the choreographer’s aim to convey the existential human
experience with the help of movement. It is
about man’s spiritual life, which unavoidably experiences various confrontations,
trials, and compromises that cannot be
escaped. The Cold Mountain is man himself with his determination and decisions
that are melted in the flames of various
collisions.
Dancer, choreographer and teacher Vytis
Jankauskas is considered one of the
most interesting Lithuanian contemporary dance artists. In 1995, he founded
a modern dance studio, where he is still
teaching, and in 1997, Vytis Jankauskas
Dance Company was established. Currently
he teachs contemporary dance, jazz
dance and improvisation at the Arts
Department of Vilnius College. In his dance
compositions Drops to the Well (1998),
Renunciation (2001), Songs of a Medieval
Fellow (2002), To Bury the Rainbow (2002),
Drowned Valley (2003), Footprints (2005),
and The Message (2007), Virgil (2008)
the choreographer aims to find balance
between an innovative form and emotional
impact. In 2004, his performance Drowned
Valley was awarded the Golden Stage
Cross for best choreography and in 2009,
the same award was given to him for Virgil.

Performances

· 11

© JULIUS VENSKUS

Inga Kuznecova

Mikas ir pusryčiai / Mike and Breakfast
„Žuvies akies“ produkcija / Fish Eye Production
Choreografija / Choreography Inga Kuznecova. Šokis / Dance Aistė Abromavičiūtė,
Riikka Ihalainen, Adam Czaplis, Mantvydas Žilinskas. Aktorius / Actor Mikalojus Urbonas.
Muzikantai / Musicians Dmitrij Komarov (mušamieji / drums), Povilas Dapkus (gitara / guitar),
Valentas Puišys (bosas / bass), Donatas Senkus (perkusija / percussion).
Šviesos / Lighting Marius Pažereckas.
Trukmė / Duration 30'
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Skonis – vienas iš pojūčių, kurie mums
suteikia informaciją apie aplinką. Kurdami
spektaklį Mikas ir pusryčiai šokėjai ir muzikantai ragavo skirtingų skonių – aitraus,
sūraus, rūgštaus, saldaus – produktus
ir ieškojo muzikos bei judesio priemonių
šiems skirtingiems skoniams charakterizuoti. Atskleisti skirtingų skonių sukeliamas fiziologines reakcijas, gretinant jas su
savijauta skirtingomis savaitės dienomis,
patikėta aktoriui, o šokėjai ir muzikantai
kuria atmosferą ir atspindi emocines būsenas. Perteikdami skirtingų skonių poveikį
žmogui, kūrėjai remiasi teiginiais, jog,
pavyzdžiui, sūrumo perteklius gali sukelti
baimės jausmą ar kad padauginus rūgštingumą keliančių produktų padidėja agresija.
Į visa tai jaunieji atlikėjai žvelgia su žaisminga ironija. Spektaklio kūrėjai tikisi, jog
žiūrovai turės galimybę pajausti, kokio
skonio jiems labiausiai trūksta kasdienybėje ir tiesiogine, ir perkeltine prasme.
Jaunosios kartos šokėja ir choreografė
Inga Kuznecova choreografiją studijavo
Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Prieš porą metų Stokholmo šokio
kolegijoje (Švedija) ji mokėsi modernaus
šokio meno. Šiemet studijas baigusi
Kuznecova jau yra dalyvavusi įvairiuose šokio projektuose ir festivaliuose.
Menininkė ne sykį šoko choreografių
Agnijos Šeiko ir Dovilės Binkauskaitės
šokio spektakliuose, tarptautiniame švedų
ir lietuvių šokėjų projekte „Dimensija 08“.
Be to, Kuznecova spėjo įgyti ir pedagoginės patirties: 2008 m. dėstė Švedijos
Menų gimnazijoje ir Klaipėdos universitete.
„Mikas ir pusryčiai“ – diplominis Ingos
Kuznecovos darbas.

Taste is one of the senses with the help
of which we receive information from the
surroundings. Creating Mike and Breakfast,
the dancers and musicians tasted various
products – bitter, salty, sour, and sweet –
and searched for music and movement
to characterize these different tastes. An
actor was entrusted with disclosing the
physiological reactions produced by
different tastes, and compare them with
how one felt on different days of the week,
while the dancers and musicians created
the atmosphere and showed emotional
states. In disclosing what effect different
tastes have on man, the creators employed
beliefs that, for example, excess saltiness
can cause fear and that when there is an
excess of products, which increase acidity
aggression also is increased. The young
performers view all this with playful irony.
The creators hope that the audiences will
have the chance to feel which taste they
need most in their everyday life, in the
direct and indirect meaning.
The choreographer and dancer of the
young generation Inga Kuznecova, has
been studying choreography at the Arts
Faculty of Klaipėda University since 2005
and graduated in 2009. Two years ago,
she studied modern dance at the Dance
College in Stockholm. Kuznecova has already taken part in various dance projects
and festivals. She has danced many times
in the performances by the choreographers
Agnija Šeiko and Dovilė Binkauskaitė.
She also participated in the international
Swedish-Lithuanian project Dimension’08.
Besides, the dancer already has some
teaching experience: in 2008, she taught
at the Swedish Art Gymnasium, and at
Klaipėda University. Mike and Breakfast is
her graduation work.
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Birutė Letukaitė

Lietaus reminiscencijos / Išplautas dangus /
Reminiscence of the Rain / The Washed Out Sky
Kauno šokio teatras AURA / Kaunas Dance Theatre AURA
Choreografija / Choreography Birutė Letukaitė. Muzika / Music Gintaras Samsonas.
Šokis / Dance Rūta Lelytė, Rūta Kavaliauskienė, Saulius Kavaliauskas, Marius Pinigis, Andrius Stakelė,
Indrė Puišytė, Simona Čeidaitė, Gotautė Kalmanavičiūtė, Živilė Ratkelytė, Aurelijus Grigas.
Muzikos atlikimas / Music performed by Šv. Kristoforo kamerinis orkestras / St. Christopher
Chamber Orchestra. Šviesos / Lighting Vladimiras Šerstobojevas
Trukmė / Duration 40'
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Tai koliažas orkestrui, šokėjams ir
fonogramai. Kūrinį sudaro penkios dalys:
„Prologas“, „Knyga“, „Sena f otografija“,
„Nuodėmė“ ir „Epilogas“. Prologe prista
tomas lietaus motyvas, kurio sukurta
nuotaika vėliau lydės visame kūrinyje.
Lietus – kaip gaivintojas, jame atgyja
prisiminimai. Veiksmas vyksta čia ir dabar,
ir būtent veiksmas tampa meno objektu.
Pasirodymo tapatybė nefiksuota, tačiau
kelias, kuriuo einama, nubrėžtas iš anksto.
Šokėjo užduotis čia – gebėti atitrūkti nuo
šio kelio ir laiko diktato, tai galimybė
atitolti, pasirinkti asmeninę ir kritinę savo
ir scenarijaus distanciją. Tuomet šokėjas
ne kartoja pateiktą formą, bet pats tampa
forma, kuriančia veiksmą.
Šokėja, choreografė ir pedagogė Birutė
Letukaitė į šokį atėjo iš meninės gimnastikos, 10 metų šoko išraiškos šokio kolektyve „Sonata“. Vėliau stažavosi daugybėje
šokio seminarų užsienio šalyse. Įkūrė ir iki
šiol vadovauja Kauno šokio teatrui „Aura“.
Letukaitė vysto intensyvią kūrybinę veiklą, aktyviai kurdama ne tik „Aurai“ bet ir
prisidėdama prie bendrų projektų, rengiamų kartu su Lietuvos ir užsienio menininkais. Jos spektakliai „Aurai“ – „Extremum
mobile“ (2001) ir „Aseptinė zona arba lietuviškos sutartinės“ (2003) – buvo rodyti
daugiau kaip 20 užsienio valstybių, bei laimėjo pirmas vietas Vitebsko (Baltarusija),
Kalyšo (Lenkija) tarptautiniuose konkursuose. „Aseptinė zona…“ choregrafei pelnė
„Auksinį scenos kryžių“.
Be daugybės tarptautinių, vyriausybės
ir miesto apdovanojimų, choreogarfė
buvo pagerbta ir LR Vyriausybės kultūros
ir meno premija už nuopelnus Lietuvos
kultūrai ir menui.

It is a collage designed for orchestra,
dancers and a phonogram. The performance is made of five parts: Prologue,
Book, Old Photography, Sin and Epilogue.
The action is taking place here and now.
In addition, this action becomes an object
of art. The identity of the performance is
not fixed but the path is already marked
in advance. The dancer must distance
himself from this path and the dictate of
time. This is a chance to distance oneself,
to choose a personal and critical course
of one’s own scenario. From that moment,
the dancer is not repeating a given form
anymore because he becomes the one who
is creating the action.
Dancer, choreographer, pedagogue Birutė
Letukaitė came to the dance world from
the world of free calisthenics. Ten years
she had danced in expression dance company “Sonata” . She gained her experience
while educated in many workshops in
foreign countries. Letukaitė had established Kaunas Dance Theatre “Aura” and
continues to be its artistic leader.
Letukaitė not only creates for “Aura”,
but also participates in various projects
with local or foreign artists. Her performances “Extremum mobile” (2001) and
“Aseptic Zone or Lithuanian Songs” (2003)
for “Aura” have been performed in more
than 20 foreign countries and won first
prizes in Vitebsk (Belarus), Kalisz (Poland)
international competitions. “Aseptic
Zone…” was rewarded with “Golden Stage
Cross” for the choreography of the year.
Among the numerous international,
government and city awards – Arts and
Culture Prize for contribution to Lithuanian
culture and art granted by the Government
of Lithuania.
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Dovilė Petkūnaitė

Movie Never Made
Choreografija / Choreography Dovilė Patkūnaitė. Šokis / Dance Rūta Butkus, Dovilė Petkūnaitė,
Marija Simona Šimulynaitė. Kostiumai / Costumes Elvita Brazdilytė. Muzika / Music A Silver Mt. Zion,
God Speed You Black Emperor.
Premjera / Première 2010
Trukmė / Duration 50'
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Vienatvė, atsiskyrimas, malda. Dovilės
Petkūnaitės šokio spektaklis „Movie Never
Made“ pasakoja apie vienatvę, pasitelkdamas moterų / kunigių / žynių gyvenimus.
Jos vienos, užsidariusios savo tikėjime,
apeigose, darbo prievolėje – nebylios,
nuolankios tarnaitės. Tačiau tuo pat metu
mąsto apie ryšį su žmonėmis, artumą.
Moterys ir jų gyvenimo tikrovė nėra tokia
graži, kaip daugelio įsivaizduojami gyvenimo atspindžiai. Jie apgauna. Čia tokios
tikros, nors atskirtos, moterys meldžiasi.
Spektaklis – jų malda gyvenimui be atspindžių. Malda, kad neliktų vienos. Galų gale
ir jos nori suklaidinti likimą.

Loneliness, isolation, prayer. The dance
performance Movie Never Made by Dovilė
Petkūnaitė tells about loneliness through
the life of priestesses/prophetesses. They
are alone, shut in their belief, rites, work
duties, dumb humble maidservants. At the
same time, however, they think about ties
with people, about closeness. The women
and their real life are not as nice as the
reflections of life many will imagine. They
deceive. These women, such real, although
detached pray. The performance is the
prayer for life without reflections; the
prayer that they are never alone. Finally,
they want to deceive fate too.

Jauna šokėja ir choreografė Dovilė
Petkūnaitė 2009 m. baigė aktorės-šokėjos specialybės magistro studijas
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
Petkūnaitė dalyvavo lietuvių choreografų
Airos Naginevičiūtės, Loretos Juodkaitės,
Andriaus Pulkauninko šokio spektakliuose
bei keliose operose bei miuzikluose. Ji taip
pat jau yra sukūrusi keletą šokio spektaklių ir kompozicijų: „Išpažintis“ (2003),
„7 įkvėpimai“ (kartu su Erika Vizbaraite,
2006), „Purpuriniai drakonai“ (2009).

The young dancer, Dovilė Petkūnaitė,
earned her MA in acting and dancing
from the Lithuanian Academy of Music
and Theatre in 2009. She has taken part
in the performances by the Lithuanian
choreographers Aira Naginevičiūtė, Loreta
Juodkaitė and Andrius Pulkauninkas, as
well as in several operas and musicals.
She has already choreographed several
dance performances and compositions:
Confession (2003), Seven Inspirations
(together with Erika Vizbaraitė, 2006),
Purple Dragons (2009), and Movie Never
Made (2010).
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Deimantė Prišmantaitė

Toli viduje / Remote within
Collaborative Dance Experience (Jungtinė Karalystė / United Kingdom)
Choreografija / Choreography Deimantė Prišmantaitė (Lietuva / Lithuania). Šokis / Dance Deimantė Prišmantaitė,
Elaine Thomas (Jungtinė Karalystė / UK). Muzika / Music Ann-Karin Både (Norvegija / Norway).
Trukmė / Duration 20'
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Spektaklį „Toli viduje“ įkvėpė garsusis
Andrejaus Tarkovskio filmas „Stalkeris“.
Choreografė ieško ryšio su ją supančia
ir jos pačios viduje slypinčia atmosfera.
Ši atmosfera, manipuliuodama atlikėjais,
kartu gąsdina ir traukia. Spektaklio pagrindinė tema – kambario, kuriame išsipildo
slapčiausi norai, paieškos savyje. Tik ar
mes žinome, kokie tie norai...
Deimantė Prišmantaitė į Didžiąją Britaniją
išvyko 2000 metais. Baigusi šokio pagrindų kursus Towerio Hamlets koledže, ji įstojo į Roehamptono universitetą, kur 2005 m.
gavo šokio studijų bakalauro diplomą,
o 2009 m. baigė choreografijos magistro
studijas. Studijų metais Prišmantaitė kūrė
choreografiją ir dalyvavo šokio projektuose
Londone. Remdamasi moteriškumo idėjomis, choreografė ieško būdų išnaudoti
įvairias kūno raiškos galimybes ir išlaisvinti kūną iš kasdienio judėjimo rutinos.
Jaunosios menininkės darbuose susiduriame su garsą rezonuojančiu kūnu ir protu ir
kūniškosios garso išraiškos paieškomis.
Deimantę Prišmantaitę su choreografe
ir scenos partnere Elaine Thomas vienija
bendras interesas tirti ir išbandyti sceninės erdvės ribas ir publikos vaidmenį šiuolaikinio šokio pasirodymuose. Kartu su dar
viena studijų drauge Amy Howard merginos
2009 m. įkūrė trupę „Collaborative Dance
Experience“ (CDE), turinčią tapti savotiška
kūrybine platforma, pristatančia jaunųjų
choreografių darbus kultūrinei Britanijos ir
užsienio visuomenei.

The performance Remote within was
inspired by Andrey Tarkovsky’s film Stalker.
The choreographer seeks common ties
with the atmosphere surrounding her and,
at the same time, existing in her. It frightens and attracts, manipulating the dancers. They look for a room in themselves,
where the most secret dreams come true.
We are the only ones who know what those
wishes are ...
Deimantė Prišmantaitė left for the UK in
2000. After completing a Dance Foundation
course at Tower Hamlets College she
went on to attend Roehampton University,
gaining a BA in dance studies in 2005 and
a MFA in Choreography in 2009. During
the years of studies, she choreographed
and performed in a number of projects in
London. The choreographer is interested
in the intricate use of the body. Her work
aims to explore different ways to escape
habitual movement whilst dwelling on
ideas of femininity. She often works with
sound developing movements based on
the experience of sounds resonating in
the body and the mind.
Prišmantaitė and the choreographer
and stage partner Elaine Thomas have
a common interest, which is to examine
and try the limits of the space of the stage
and the role of the public in contemporary dance performances. In collaboration with Amy Howard, another friend of
the time they studied together, in 2009
they founded the Collaborative Dance
Experience (CDE), which was to become
sort of a creative platform that would introduce the work by young choreographers to
the British cultural public and abroad.
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Andrius Pulkauninkas

Narcizas / Narcissus
A. Pulkauninko kinetinė trupė / A. Pulkauninkas Kinetic Company
Choreografija ir atlikimas / Choreography and performance Andrius Pulkauninkas.
Scenografija / Set design Jolanta Kanapickaitė. Muzika / Music Rytis Šiautkulis, Dovilė Jacunskytė.
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Spektaklis remiasi senovės graikų mitu
apie Narcizą, tačiau antikinis siužetas
interpretuojamas šiuolaikinio, „Facebooko“
pasaulio kontekste. Monospektaklyje ironizuojamas šiuolaikinis narcicizmas ir pasaulis, kuriame nesvarbu, kas esi, – svarbu,
kaip save pateiki. Čia vaizduojamas
įvaizdžių formavime pasiklydęs karštantis
homofobas, kol mirtis jį išskirs su tuo vieninteliu – pačiu savimi. „Narcize“ pateikiamas ironiškas autoportretas visuomenės
savidestrukcijos fone.
Choreografas ir atlikėjas Andrius
Pulkauninkas 1997 m. baigė Vilniaus universiteto biologijos magistrantūrą. Studijų
metais susidomėjęs teatru, prisijungė prie
Vilniaus universiteto kiemo teatro, vaidino
įvairiuose režisierių Marijos Misiūnaitės ir
Giedrės Žemaitienės spektakliuose. 1998
m. išvyko mokytis į Daniją į Tarptautinę
fizinio-vizualinio teatro mokyklą Stege,
kur gavo fizinio-vizualinio teatro diplomą.
1999 m. įkūrė trupę „Fabrikas Nr 6“ ir
ėmė kurti įvairius šokio projektus. 2007
m. Vilniaus pedagoginiame universitete
baigė edukologiją. Buvo vienas iš festivalių
„Hercules“ ir „Off“ organizatorių. Nuo 1999
m. dirba Vilniaus universiteto Kiemo teatro
režisieriumi, choreografu, aktoriumi. Tais
pačiais metais buvo įkurta A. Pulkauninko
kinetinė trupė, siekianti garso ir judesio
dermės. Trupės spektakliai buvo parodyti Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Andriaus Pulkauninko kūrybinę biografiją
sudaro apie keturios dešimtys įvairių šokio
spektaklių, kompozicijų, performansų ir
hepeningų.

The performance is based on the Greek
myth about Narcissus interpreting the
antique plot in the context of the contemporary world of Facebook. The mono
performance treats with irony contemporary narcissism and the world where
it is not important who you are, but just
how you present yourself. It depicts a
decrepit homophobe who gets lost in the
formation of images until death parts him
from himself. Narcissus gives an ironic
self-portrait of society in the background of
self-destruction.
Choreographer and performer Andrius
Pulkauninkas graduated with an MA in
Biology from Vilnius University in 1997.
At that time, he became interested in
theatre and joined the Vilnius University
Students’ Theatre. In 1998, he studied
at the International School of Physical
Theatre in Skole, Denmark. In 1999,
Pulkauninkas founded the dance company
Factory No 6 and started to initiate various
dance projects. In 2007, he graduated from
Vilnius Pedagogical University in Theatre
Educology. Since 1999, Pulkauninkas has
worked for Vilnius University Theatre as a
choreographer, director and actor. In the
same year, Pulkauninkas Kinetic Company
was founded. The company seeks for the
harmony between live sound and movement and has toured in Europe, Asia and
South America. Currently Pulkauninkas’
artistic biography consists of almost forty
different dance performances, compositions, performances and happenings.
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Agnė Ramanauskaitė, Brigita Urbietytė

Dialogai / Dialogs
Gyčio Ivanausko teatras / Gytis Ivanauskas Theatre
Choreografija ir šokis / Choreography and dance Agnė Ramanauskaitė, Brigita Urbietytė.
Scenografija / Set design Rūta Lečaitė. Kostiumai / Costume design Tomas Bagackas.
Šviesos / Lighting design Andrius Matusevičius. Muzikos parinkimas / Music selection Andrius Gineitis.
Dramaturgija / Dramaturgy Elvyra Knut.
Trukmė / Duration 60'
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Tai tragikomiškų situacijų koliažas, kurį
autorės įvardija kaip „moterišką“ spektaklį. „Dialogai“ – linksmas, chaotiškas
spektaklis, atskleidžiantis šiuolaikinių
moterų problemas ir atvirai pasakoja apie
ironišką moters dalią, draugystę, svajones
ir ilgesį, vartotojiškos visuomenės ydas,
monologinę komunikaciją, tariamai
natūralią tariamos laimės šypseną, moterį
kaip vartojimo ir netgi prievartos objektą.
Čia buitinis judesys išdidinamas iki šokio
kombinacijos, o į gyvenimiškas situacijas
žvelgiama su ironija.
Šokėja ir choreografė Brigita Urbietytė
1996–1998 m. mokėsi choreografijos
Klaipėdos universiteto Menų fakultete.
1998–2002 m. studijavo aktorės-šokėjos
specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o 2004 m. įgijo magistro laipsnį (kurso vadovė Anželika Cholina). Šoko
choreografų Anželikos Cholinos, Airos
Naginevičiūtės, Andriaus Kurieniaus, Gyčio
Ivanausko šokio spektakliuose. Yra sukūrusi keletą choreografinių kompozicijų ir šokio spektaklių, tarp jų – „Panacėja“ (2005,
Lietuvos šokio informacijos centras),
„8 m2“ (2007, Gyčio Ivanausko teatras).
Šokėja Agnė Ramanauskaitė 2003 m.
baigė bakalauro studijas Lietuvos kūno
kultūros akademijoje. Antrąjį bakalaurą
ji įgijo 2007 m. Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje studijuodama šiuolaikinio
šokio specialybę, o 2009 m. įgijo magistro
laipsnį (kurso vadovė Aira Naginevičiūtė).
1989–2003 m. Ramanauskaitė buvo
šiuolaikinio šokio trupės „Fluidus“ narė.
Šoko choreografų Airos Naginevičiūtės,
Anželikos Cholinos, Vestos Grabštaitės,
Brigitos Urbietytės šokio spektakliuose,
sukūrė vaidmenis režisieriaus Agniaus
Jankevičiaus dramos spektakliuose. Yra
sukūrusi choreografinių kompozicijų.

This is a collage of tragic / comic situations that the authors call a “women’s”
performance. Dialogs is a merry, chaotic
performance that reveals the problems of
contemporary women and speaks openly
about many things: the woman’s fate,
friendship, dreams and longings, the vices
of consumer society, communicationmonologue, an ostensibly natural smile
of seeming happiness, the woman as an
object of consumerism and even violence.
Here, a simple movement becomes a dance
combination, and everyday life situations
are looked upon with irony.
Dancer and choreographer Brigita
Urbietytė studied choreography at the Arts
Faculty of Klaipėda University from 1996 to
1998. Between 1998 and 2002, she studied
acting and dancing at the Lithuanian
Academy of Music and Theatre, receiving
an MA in 2004 (course leader Anželika
Cholina). In 2008, she became a teacher of
Argentine tango in the framework on the
Indance Programme. She has choreographed several compositions and dance
performances, including Panacea (2005,
Lintuanain Dance Information Centre),
and 8 m2 (2007, Gytis Ivanauskas Theatre).
Dancer Agnė Ramanauskaitė received
a BA from the Lithuanian Academy of
Physical Education in 2003; she received a
second BA in contemporary dance from the
Lithuanian Academy of Music and Theatre
in 2007. In 2009, she received an MA (under choreographer Aira Naginevičiūtė).
From 1989 to 2003, Ramanauskaitė was a
member of the contemporary dance troupe
Fluidus. She has danced in performances
by Aira Naginevičiūtė, Anželika Cholina,
Vesta Grabštaitė, and Brigita Urbietytė;
she has also acted in plays produced by director Agnius Jankevičius. Ramanauskaitė
has choreographed several compositions.
Performances

· 23

© DMITRIJ MATVEJEV

Agnija Šeiko

Paikos mergaitės maldos / Prayers of a Silly Girl
„Žuvies akies“ produkcija / Fish Eye Production
Choreografija / Choreography Agnija Šeiko ir šokėjai. Šokis / Dance Beata Molytė, Aušra Krasauskaitė,
Agnija Šeiko. Muzika / Music Petar Doundakov (Bulgarija / Bulgaria). Scenografija, kostiumai ir šviesos /
Sets and costume design, lights Artūras Šimonis.
Trukmė / Duration 50'
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Šokio spektaklio „Paikos mergaitės maldos“ pagrindu tapo XIX a. pabaigos dailė ir
filosofija. Šis laikotarpis spektaklio kūrėjus
domina kaip meno ir socialinio gyvenimo
lūžio taškas, modernizmo pradžia. Be to,
XIX a. pabaigoje pradėjo formuotis ir
moterų laisvėjimo idėjos. Literatūrinį spektaklio pagrindą sudaro Arthuro Rembaud
„Paika mergaitė“, o filosofinį – Friedricho
Nietzsche’s idėjos.
Trijų šokėjų pasakojama istorija – lyg
vienos moters būtis laike ir erdvėje, lyg
sudaužytas vidinis veidrodis, o jos raktas – malda. Spektaklyje kuriama vidinių
išgyvenimų drama, savotiškas asmeninis
egzorcizmas ir visa apimantis laukimas.
Lietuvių choreografė Agnija Šeiko
2001 m. įgijo choreografijos bakalauro
laipsnį Klaipėdos universiteto Menų
fakultete. 2003 m. baigė teatrologijos
magistro studijas ir išvyko studijuoti į
Nyderlandus. 2005 m. ji baigė choreografijos bakalauro studijas Roterdamo
šokio akademijoje (Nyderlandai). Šiuo
metu Šeiko dėsto Klaipėdos universiteto Choreografijos katedroje. Be to, ji
vadovauja Klaipėdos menininkų grupei
„Žuvies akis“ ir koordinuoja kasmetinį
tarptautinį šiuolaikinių menų festivalį
„PLArTFORMA“. Kurdama šokio spektaklius,
tokius kaip „In Signum 5“ (2006), „Laimės
valandos“ (2007), „La Mariée“ (2007),
„Paralelinė fantazija“ (2009), „maProject“ (2009), Šeiko bendradarbiauja su
įvairių meno sričių kūrėjais, todėl jos šokio
spektakliai nuolat papildomi originalia
muzika, skulptūrinėmis instaliacijomis,
vaizdo projekcijomis.

The art and philosophy of the end of the
nineteenth century lie at the basis of the
performance Prayers of a Silly Girl. The
authors of the performance are interested
in this period as a watershed in art and social life, the beginning of Modernism and
Postmodernism. Besides, the ideas about
women liberation started to emerge at
the time. The literary basis of the dance is
Arthur Rimbaud’s Silly Girl, while the ideas
of Friedrich Nietzsche form its philosophical basis.
The story told by three dancers is as
though the life of a woman in time and
space, as though a broken inner mirror,
while the key to it is her prayer. It is the
drama of her inner feelings, kind of a personal exorcism and all-enveloping waiting.
Lithuanian choreographer Agnija Šeiko
graduated from Klaipėda University with a
BA in choreography 2001 and in 2003 with
an MA in theatre science. In 2005, she completed studies for her BA in choreography
at the Rotterdam Dance Academy (the
Netherlands). Currently she teaches
at the Department of Choreography at
Klaipėda University. Besides, she leads
Klaipėda artists’ group Fish Eye and
coordinates the annual international
contemporary arts festival PLArTFORMA.
Šeiko collaborated with different artists
creating her dance performances such as
In Signum 5 (2006), Happy Hours (2007),
La Mariee (2007), Parallel Fantasy (2009),
and maProject (2009) employing original
music, sculptural installations and video
projections.
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Giedrė Ubartaitė

Mono tyla / Mono Silence
Menų spaustuvė / Arts Printing House
Choreografija ir šokis / Choreography and dance Giedrė Ubartaitė. Muzika / Music Eglė Sirvydytė.
Scenografija / Set design Artūras Šimonis. Šviesos / Lighting design Aurelijus Davidavičius, Giedrė Ubartaitė.
Garsas / Sound design: Alius Bareckas.
Trukmė / Duration 40'
Spektaklis sukurtas Menų spaustuvės programai „Atvira erdvė“ / The performance was created in the frame of
the programme “Open Space” by Arts Printing House.
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„Mono tyla“ – spektaklis apie žmogaus vidinį, ne(su)kontroliuojamą triukšmą, nuolatinį balansavimą tarp šviesos ir tamsos.
„Mono tyla“ kalba apie aktualizuotas ir
pažįstamas psichikos būsenas: mono tylą,
stereo triukšmą, mono triukšmą, stereo
tylą, tylos triukšmą ir t. t. Spektaklyje nagrinėjama žmogaus vidinio garso ir judesio
fizika, tylos tvermės dėsniai. Keliama prielaida, jog vidinė pusiausvyra yra įmanoma
tik tada, kai sugebame priartėti prie savojo
triukšmo anatomijos – išnagrinėti atskiras
jos linijas, jungtis ir kapiliarus, – pakelti
tylą, susikoncentruoti į save – išlaikyti
fermatas ir pauzes.

Mono Silence is a performance about
man’s the uncontrolled inner noise, constant balance between light and darkness.
It speaks about actual and familiar psychic
states: mono silence, stereo noise, mono
noise, stereo silence, the noise of silence
etc. The performance deals with the physics of man’s inner sound and movement,
with the laws of silence conservation. It is
assumed that the inner balance is possible
only when we can consider the anatomy
of our noise, examining its separate lines,
capillaries and copulas, when we can bear
the silence, concentrate on ourselves,
keep fermatas and pauses.

Giedrė Ubartaitė šiuolaikinio šokio pagrindų sėmėsi Jekaterinos Deineko šokio laboratorijoje „Baltas vėjas“ ir įvairiuose šokio
seminaruose. Šoko Jekaterinos Deineko,
Vyčio Jankausko, Airos Naginevičiūtės ir
Erikos Vizbaraitės spektakliuose. Šiuo
metu studijuoja psichologiją Vilniaus
universitete ir šoka studijoje „Kinesfera“.
Prieš metus pristatė pirmąjį didesnės
apimties choreografinį darbą – miniatiūrą
„Paunksmė“.

Giedrė Ubartaitė learned the basics of
contemporary dance at the Jekaterina
Deineko dance laboratory White Wind,
as well as at various dance seminars.
She has danced in performances by
Jekaterina Deineko, Vytis Jankauskas,
Aira Naginevičiūtė and Erika Vizbaraitė.
At present, she is a student of psychology
at Vilnius University and a dancer at the
Kinesfera studio. A year ago, Ubartaitė
presented her first choreographic work
on a larger scale – the miniature Under
the Shade.
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A|CH šokio teatras

A|CH Dance Theatre

A|CH šokio teatras buvo įsteigtas 2000 m.,
siekiant nepriklausomo kūrybos proceso.
Nuo tada A|CH šokio teatras su spektak
liais lankėsi Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje,
Didžiojoje Britanijoje, Kinijoje, Danijoje
ir Vengrijoje. Per dešimtmetį teatras jau
pristatė 15 spektaklių. A|CH šokio teatras
pasižymi jausmingais, vizualiai išradingais
šokio spektakliais – baleto, modernaus
šokio ir vaidybos sinteze. Teatras neturi
nuolatinės trupės. Kurdama spektaklius,
Cholina dirba su baleto artistais, teatro
aktoriais ir Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos aktorių-šokėjų specialybės
studentais.

A|CH Dance Theatre was founded by
Lithuanian choreographer Anželika Cholina
in 2000. Since then the A|CH theatre has
shown performances in Latvia, Poland,
Russia, Great Britain, China, Denmark and
Hungary. During the decade A|CH dance
theatre has presented fifteen dance performances. Under the direction of the choreographer, the theatre is recognized for
its passionate, visual dance performances,
which are a mix of ballet, modern dances
and drama. The theatre does not have a
permanent troupe of dancers. Different
performers are invited to every production.
The choreographer works with ballet dancers, drama theatre actors, and dancers/actors students from the Lithuanian Academy
of Music and Theatre.

A|CH šokio teatras / A|CH Dance Theatre
I. Šimulionio 4-103, LT-04331 Vilnius E teatras@ach.lt
www.ach.lt
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Kauno šokio teatras AURA

Kaunas Dance Theatre AURA

Daugiau nei ketvirtį amžiaus gyvuojantis
Kauno šokio teatras AURA yra seniausias
tokio pobūdžio, vienintelis savivaldybei
priklausantis profesionalus moderniojo
šokio teatras Lietuvoje. Teatrui vadovauja
jį įkūrusi šokėja, dabar garsi choreografė ir šokio pedagogė Birutė Letukaitė.
AURA surengė daugybę koncertų Lietuvoje,
gastroliavo 25 užsienio šalyse. AUROS studijoje išugdyti vieni geriausių Lietuvos
šiuolaikinio šokio atlikėjų. Nuo 1989 m.
AURA Kaune kasmet rengia tarptautinį
moderniojo šokio festivalį.

The Kaunas Dance Theatre AURA is the
oldest and the only professional municipal
contemporary dance theatre in Lithuania
that has existed for more than a quarter
of the century. The artistic director of the
company is Birutė Letukaitė, its founder,
a former dancer and now a famous choreographer and dance teacher. AURA has
shown dozens performances in Lithuania
and has visited twenty-five foreign countries. Some of the country’s best dance
performers have studied at the studio of
the company. Since 1989, AURA has been
organising the International Festival of
Modern Dance in Kaunas.

Kauno šokio teatras AURA / Kaunas Dance Theatre AURA
M. Daukšos g. 30A, LT-44282 Kaunas T +370 37 202 062 E info@aura.lt
www.aura.lt
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Šokio teatras „Dansema“

The Dance Theatre Dansema

Šokio teatras „Dansema“ – tai vienintelis
profesionalus šiuolaikinio šokio vaikams ir
jaunimui teatras Lietuvoje. Nuo įsikūrimo
2007 m. „Dansema“ sėkmingai plėtoja
profesionalaus šiuolaikinio šokio, skirto
jaunajai publikai, kultūrą: rengia vienintelį
Lietuvoje tarptautinį šiuolaikinio šokio
festivalį vaikams ir jaunimui „Dansema“,
prodiusuoja profesionalius šiuolaikinio
šokio spektaklius vaikams, organizuoja seminarus šokėjams, choreografams, šokio
mokytojams ir vadybininkams. Šiuo metu
teatro repertuare trys šokio spektakliai
mažiesiems: „O Kas čia?“ (2007), „Bala
žino“ (2009), „Pasaulio sutvėrimas“ (2010).

The Dance Theatre Dansema is the only
professional contemporary dance theatre
for children and youth. Since its establishment in 2007, Dansema has been
developing professional contemporary
dance culture for children and youth in
Lithuania. Since 2008, it has organized
the Dansema International Contemporary
Dance Festival for Children and Youth,
and produced professional contemporary
dance performances for children. It also
organizes seminars for professional
dancers, choreographers, dance teachers
and managers. Now the dance theatre has
three dance performances in its repertoire:
What Is It? (2007), Head in Clouds (2009),
The Creation of the World (2010).

Šokio teatras „Dansema“ / The Dance Theatre Dansema
Žalgirio 88A-1, LT-09303 Vilnius T +370 614 02 652 E info@dansema.lt
www.dansema.lt
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Gyčio Ivanausko teatras

Gytis Ivanauskas Theatre

Šokėjo, aktoriaus ir choreografo Gyčio
Ivanausko teatras buvo įkurtas 2005 metais. Už debiutinį Ivanausko šokio spektaklį „Praba“ (2005) žurnalas „Pravda“ teatrą
pripažino „Geriausiu nauju teatru“. Nuo
gyvavimo pradžios jaunas ir entuziastingas teatras publikai jau pristatė aštuonis
spektaklius. Gyčio Ivanausko teatro kredo –
visiškai naujas požiūris į kūrėjus bei profesionalųjį scenos meną, kuriame įmanoma
netgi pačių netikėčiausių kūrybinių formų
samplaika.

In 2005, Gytis Ivanauskas, a young actor,
dancer and choreographer, established his
own theatre. In 2005, the newly established Gytis Ivanauskas Theatre received
the Best New Theatre Award set up by the
Lithuanian youth magazine Pravda. Since
the première of Hallmark (2005), their first
performance, the young, creative and very
enthusiastic company has staged seven
more dance performances. Ivanauskas’
credo is a completely new attitude towards
artists and professional performing arts
where the synthesis of very different creative forms is possible.

Gyčio Ivanausko teatras / Gytis Ivanauskas Theatre
Šaltinių 1-58, LT-03218 Vilnius T +370 5 215 1077 F +370 5 215 1077 E info@giteatras.lt
www.giteatras.lt
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Menų spaustuvė

Arts Printing House

Menų spaustuvė – šiuolaikinių scenos
menų centras, atviras visiems kūrybingiems žmonėms ir norintiems jais tapti.
Menų spaustuvė siekia ugdyti kūrybingą
visuomenę, naujinti Lietuvos kultūrą ir
Lietuvą per kultūrą. Įsikūrusi gyvybingą kelių šimtmečių istoriją menančiose buvusios
spaustuvės patalpose, Menų spaustuvė
senas sienas pildo nauju turiniu, ypatingą
dėmesį skirdama šiuolaikiniams scenos
menams. Ji suteikia galimybę kūrybinėmis
veiklomis užsiimančioms nevyriausybinėms organizacijoms kurti, o žiūrovui –
išvysti tai, ko nerodo kiti teatrai.
Nuo pat Menų spaustuvės įkūrimo
2002 m., jos patalpose sau vietą atrado ir
šiuolaikinio šokio kūrėjai: čia nuolat vyksta
vasaros šokio mokyklos „Vilniaus šokio
spaustuvė“, Tarptautinio šiuolaikinio šokio
festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ renginiai, rodomi lietuvių ir užsienio choreografų šokio spektakliai.
Nuo 2003 m. Menų spaustuvė rengia
jauniesiems scenos meno profesionalams
skirtą programą „Atvira erdvė“. Šios
programos dėka profesionalioje scenoje debiutavo ir ne vienas šiuolaikinio
šokio kūrėjas. O tokiems šokio menininkams kaip Loreta Juodkaitė ir Petras
Lisauskas ši programa tapo tramplinu ir į
tarptautinę sceną.

Arts Printing House (APH) is a unique creative phenomenon in Lithuania, a vibrating
performing arts venue and a meeting place
for artistic souls. Established in a former
printing house dating back to 1585, nowadays it deals with performing arts layouts
and linotypes – those that help develop
a new understanding of creativity within
the modern society.
From the start of activities in 2002,
APH has been involved in harboring
and promoting contemporary dance in
Lithuania. It has been home for many
contemporary dance professionals who
otherwise had no space to rehearse and
present their works. The Summer Dance
School, the International Contemporary
Dance Festival New Baltic Dance, independent productions from Lithuania and
abroad have constantly been on stage.
Since 2003, APH has run one of its
largest programs – the program for young
performing arts professionals Open Space.
Within the framework of this program,
many young contemporary dance artists
debuted on the professional stage. Some
of them, like Loreta Juodkaitė and Petras
Lisauskas, used the program as a launch
pad to access international audiences.

Menų spaustuvė / Arts Printing House
Šiltadaržio 6, LT-01124 Vilnius T +370 5 204 0832 F +370 5 204 0832 E info@menuspaustuve.lt
www.artsprintinghouse.lt
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Vyčio Jankausko šokio teatras

Vytis Jankauskas Dance Company

Vyčio Jankausko šokio teatras buvo įkurtas
1997 metais. Trupės branduolį sudaro
meno vadovas, choreografas, pedagogas
ir šokėjas Vytis Jankauskas bei šokio
teatro direktorė, šokėja ir pedagogė Giedrė
Kirklytė-Jankauskienė. Šokio teatro spektakliuose dalyvauja ir šalia teatro veikiančią
šokio studiją lankantys asmenys, ir įvairūs
kviestiniai atlikėjai. Savo teatrui Vytis
Jankauskas yra sukūręs dešimt šokio
spektaklių, šiuo metu teatro repertuare – keturi. Jankausko trupei sukurtos
kompozicijos sulaukė susidomėjimo įvairiuose tarptautiniuose šokio festivaliuose
Švedijoje, Lenkijoje, Estijoje, Vokietijoje,
Rusijoje, Baltarusijoje, Egipte. Be to, Vyčio
Jankausko šokio teatras, bendradarbiaudamas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, rengia įvairius edukacinius
šokio projektus Lietuvoje ir užsienyje.

Vytis Jankauskas Dance Company was
established in 1997. Jankauskas, artistic
director, choreographer, pedagogue
and dancer, and his wife Giedrė KirklytėJankauskienė, director, dancer and pedagogue, form the core of the troupe. The
students who attend the dance studio as
well as various guest performers take part
in the performances. The choreographer
and dancer has created ten dance performances for his own company; four of them
are still on the repertoire of the company.
The company was invited to participate in
international dance festivals in Sweden,
Poland, Estonia, Germany, Belarus, Russia
and Egypt. Besides, the company organizes various educational dance projects in
Lithuania and abroad in collaboration with
other NGOs.

Vyčio Jankausko šokio teatras / Vytis Jankauskas Dance Company
Šeškinės 31-30, LT-07157 Vilnius T +370 5 240 4268 E info@vytisdc.lt
www.vytisdc.lt
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Menininkų grupė „Žuvies akis“

Artists Group Fish Eye

Skirtingų scenos ir vizualiųjų menų sričių
jaunuosius menininkus vienijanti klaipėdiečių grupė „Žuvies akis“ susikūrė 2002
metais. Uostamiesčio meninį gyvenimą
aktyvinti sienkianti menininkų grupė buria
jaunuosius menininkus ir padeda jiems
integruotis į miesto kultūrinį gyvenimą,
inicijuoja ir įgyvendina įvairius kultūrinius
ir meno bei tarptautinio bendradarbiavimo
projektus. Nuo 2005 m. „Žuvies akis“ rengia kasmetinį tarptautinį šiuolaikinių menų
festivalį „PLArTFORMA“, o nuo 2009 m.
veikia ir „Žuvies akies“ šokio studija.

The artists group Fish Eye established in
2002 brought together young artists from
performing and visual arts artists from
Klaipėda. The group whose aim is to make
the artistic life in the Lithuanian port town
more active helps young artists to get
integrated into the cultural life of the city.
It initiates and implements various cultural
and art projects as well as international
cooperation projects. Since 2005, the
group has organized the annual contemporary art festival “PLArTFORMA”. In 2009,
the artists established a dance studio with
the same name.

Menininkų grupė „Žuvies akis“ / Artists Group Fish Eye
Kretingos 43-7, LT-92303 Klaipėda T +370 611 14 800, +370 615 31 052 E goda@zuviesakis.lt, agnija@zuviesakis.lt
www.zuviesakis.lt
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Lietuvos šokio informacijos centras

Lithuanian Dance Information Centre

Viešoji įstaiga Lietuvos šokio informacijos
centras (LŠIC) buvo įkurtas 1995 metais
privačių asmenų iniciatyva. Pagrindinis
LŠIC tikslas – kaupti informaciją apie
profesionalų šokio meną ir skleisti ją
Lietuvoje ir užsienyje. Per keliolika veiklos
metų Lietuvos šokio informacijos centras
surengė per trisdešimt šiuolaikinio šokio,
baleto ir kitų šokio rūšių praktinių seminarų bei Lietuvos publikai pristatė tokias
šokio žvaigždes, kaip Taylor 2 (JAV, 1996),
Marie Claude Pietragalla (Prancūzija, 1998),
„Random“ šokio trupę (Jungtinė Karalystė,
1998, 2001), „Ballet Preljocaj“ (Prancūzija,
1999), „Aterballetto“ (Italija, 2001), Pinos
Bausch Vupertalio šokio teatrą (Vokietija,
2001) ir kt.
Nuo 1997 m. LŠIC rengia Tarptautinį
šiuolaikinio šokio festivalį „Naujasis
Baltijos šokis“, nuo 2000 m. – vasaros
šokio mokyklą profesionalams ir pradedantiesiems „Vilniaus šokio spaustuvė“. Nuo
2006 m. LŠIC leidžia Lietuvos profesionalų
šiuolaikinį šokį pristatantį DVD „Young
Lithuanian Dance Scene“. LŠIC prodiusavo
daugiau nei 40 lietuvių choreografų šokio
spektaklių. Be to, LŠIC glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos profesionalaus šokio
bendruomene, nuolat siekia pagerinti šios
meno srities kūrėjų padėtį, atstovauja
šalies šiuolaikiniam šokiui tarptautiniuose
renginiuose.

The Lithuanian Dance Information Centre
is a non-governmental organization
established in 1995 by private individuals.
Then it was the only institution of its kind
in Lithuania which was entirely dedicated
to dance. The main task of LDIC is to disseminate information about dance in all
possible ways in the country and abroad.
During its existence the centre has organized more than thirty contemporary dance
and ballet workshops and other training
programs. It has presented Lithuanian audiences with performances by such companies and choreographers as Taylor 2 (USA,
1996), Marie Claude Pietragalla (France,
1998), Random Dance Company (UK,
1998, 2001), Ballet Preljocaj (France,
1999), Aterballetto (Italy, 2001) and Pina
Bausch (Germany, 2001).
Since 1997 LDIC has organized the New
Baltic Dance Festival, an annual international contemporary dance event. Since
2000 it has been the main organizer of the
Vilnius Dance Printing House, the summer dance school for professionals and
beginners. Since 2006 it has released the
annual DVD Lithuanian Dance Scene that
represents all professional contemporary
dance performances produced in Lithuania.
Besides that the centre has produced more
than forty performances by Lithuanian choreographers. In addition LDIC focuses on
advocacy and lobbying, working with and
on behalf of the dance world to raise the
profile of dance and ultimately to increase
investment in all sectors of the professional dance field.

Lietuvos šokio informacijos centras / Lithuanian Dance information Centre
Šiltadaržio 6, 01124 Vilnius T +370 5 204 0835 F +370 5 204 0832 E info@dance.lt
www.dance.lt
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Šiuolaikinio šokio asociacija

Contemporary Dance Association

Šiuolaikinio šokio asociacija, kurią
2007 m. įkūrė dvidešimt penki Lietuvos
šiuolaikinio šokio choreografai ir šokėjai,
turintys meno kūrėjo statusą, atstovauja
šiuolaikinio šokio bendruomenės narių
interesams formuojant Lietuvos kultūros
politiką, siekia užtikrinti šalies šiuolaikinio
šokio kūrėjų kasdienio darbo sąlygas ir
platesnį kūrybos pristatymą. Nuo 2008 m.
Šiuolaikinio šokio asociacija organizuoja kasdienius trenažus, padeda kviesti
dėstytojus iš užsienio, rengti šokio seminarus, vasaros šokio mokyklas, sudaro
sąlygas šiuolaikinio šokio profesionalams
gerinti kvalifikaciją. Nuo 2009 m., remiant
LR Kultūros ministerijai, sudaro galimybes
asociacijos nariams stažuotis užsienyje.

The Contemporary Dance Association was
established in 2007 by Lithuanian contemporary dancers and choreographers, who
felt the need to organize themselves, to
represent the contemporary dance community and to defend their social and artistic
interests. The mission of the association
is to influence cultural policy in order to
ensure and improve the working conditions
for professional dancers and choreographers and promote contemporary dance
in Lithuania. As one of the main goals of
the Contemporary Dance Association is
collaboration with international dance institutions, organizations and artists. Since
2008, the association, with support from
the Lithuanian Ministry of Culture, has
organized training and member visits to
dance seminars and workshops abroad.

Šiuolaikinio šokio asociacija / Contemporary Dance Association
A. Juozapavičiaus 8/1-45, LT-09311 Vilnius T +370 610 48 408 E paštas info@lcda.lt
www.lcda.lt
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Kontaktai / Contacts
Birutė Banevičiūtė
Šokio teatras „Dansema“ / Dance Theatre Dansema
T +370 614 02 652 E info@dansema.lt W www.dansema.lt
Dovilė Binkauskaitė
Menininkų grupė „Žuvies akis“ / Artists group Fish Eye
E goda@zuviesakis.lt W www.zuviesakis.lt
Rūta Butkus
Menų spaustuvė / Arts Printing House
T +370 5 204 0832 E info@menuspaustuve.lt W www.menuspaustuve.lt
Anželika Cholina
A|CH šokio teatras / A|CH Dance Theatre
E teatras@ach.lt W www.ach.lt
Vytis Jankauskas
Vyčio Jankausko šokio teatras / Vytis Jankauskas Dance Company
T +370 5 240 4268 E info@vytisdc.lt W www.vytisdc.lt
Inga Kuznecova
Menininkų grupė „Žuvies akis“ / Artists group Fish Eye
E goda@zuviesakis.lt W www.zuviesakis.lt
Birutė Letukaitė
Kauno šokio teatras AURA / Kaunas Dance Theatre AURA
T +370 37 202 062 E info@aura.lt W www.aura.lt
Dovilė Petkūnaitė
T +370 605 694 88 E dovile.petkunaite@gmail.com
Deimantė Prišmantaitė
Collaborative Dance Experience
E collaborators@cde.uk.com W www.cde.uk.com
Andrius Pulkauninkas
A. Pulkauninko kinetinė trupė / A. Pulkauninkas Kinetic Company
E pulka22@gmail.com W www.fvt.vu.lt
Agnė Ramanauskaitė, Brigita Urbietytė
Gyčio Ivanausko teatras / Gytis Ivanauskas Theatre
T +370 5 215 1077 E info@giteatras.lt W www.giteatras.lt
Agnija Šeiko
Menininkų grupė „Žuvies akis“ / Artists group Fish Eye
E agnija@zuviesakis.lt W www.zuviesakis.lt
Giedrė Ubartaitė
Menų spaustuvė / Arts Printing House
T +370 5 204 0832 E info@menuspaustuve.lt W www.menuspaustuve.lt

DVD „Lithuanian Dance Scene 2010“ leidimą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas
DVD ‘Lithuanian Dance Scene 2010’ supported by the Culture Support Foundation of the Republic of Lithuania
© 2010 Lithuanian Dance Information Centre
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