Šokio spektaklis „Bodysnatchers“
(chor. M. Ernits / Estija)
Foto — Vytautas Petrikas

09.14-09.21

plart forma.lt

16:00
19:00

Pojūčių misterija „Muzikos kalba tamsoje“ (rež. Karolina Žernytė)

19:00

Menų spaustuvė pristato: spektaklis-koncertas „Neišmoktos
pamokos“ (rež. Aleksandr Špilevoj)

Klaipėdos piliavietės Rytinės kurtinos salė. (Pilies g. 4). 60 min

Klaipėdos Valstybinis Muzikinis teatras (Danės g. 19). 100 min

Rugsėjo 15, penktadienis
10:00

Ugnės Dievaitytės šiuolaikinio šokio seminaras „Kūniškas kūrybiškumas“ (Lietuva / Ispanija)
Klaipėdos universiteto Menų akademijos Šokio katedros J. Gudavičiaus salė (K. Donelaičio g. 4)**

18:00

Žygimanto Augustino, Tado Vincaičio ir Irmos Leščinskaitės
parodų atidarymas
Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro parodų salės (Didžioji Vandens g. 2)
Parodos veiks iki spalio 15 d. Įėjimas nemokamas

21:00

Prancūzų institutas Lietuvoje pristato: kompanijos „14:20” muzikos
ir žongliravimo magijos spektaklis „Žvaigždynai“ (Prancūzija)
Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (Savanorių g. 4). 30 min. Renginys nemokamas

22:22

AB „Klaipėdos energija“ (Danės g. 8). 60 min. N-8

Rugsėjo 16, šeštadienis
10:00

Ugnės Dievaitytės šiuolaikinio šokio seminaras „Kūniškas kūrybiškumas“ (Lietuva / Ispanija)
Klaipėdos universiteto Menų akademijos Šokio katedros J. Gudavičiaus salė (K. Donelaičio g. 4)**

17:00

Performansas „Connext“ (autoriai: Rūta Ronja Pakalne (Latvija /
Estija) & Laura Kvelstein (Estija))
Klaipėdos dramos teatro Kamerinė salė (Teatro g. 2). 45 min.

18:30

Performansas „Audėjas“ (autoriai: Petras Lisauskas ir Saulius Petreikis)
Kultūros fabrikas (Bangų g. 5A). 40 min.

19:30

Vyčio Jankausko šokio teatro šiuolaikinio šokio spektaklis „Agonija“
(chor. Vytis Jankauskas)
Kultūros fabrikas (Bangų g. 5A). 45 min.

Festivalis apdovanotas Europos festivalių
asociacijos ženklu „Europe for Festivals,
Festivals for Europe”

Premjera. Specialus festivalio projektas „Energosound“
(autoriai: Kristijonas Lučinskas, Donatas Bielkauskas, Viktoras
Rubežas, Rūta Butkus)

PROGRAMA*

Rugsėjo 14, ketvirtadienis

PROGRAMME

*

14th of September, Thursday
16:00
19:00

Mistery of Senses “Language of Music in the Dark” (dir. K. Žernytė)

19:00

Art Printing House presents: Performance-concert “Lost Lessons”
(dir. A. Špilevoj)

Hall of Klaipeda Castle’s Eastern Rampart (Pilies str. 4). 60 min.

Klaipeda State Music Theater (Danės str. 19). 100 min.

15th of September, Friday
10:00

Contemporary dance seminar “Corporal Creativity” by Ugnė
Dievaitytė (LT/ESP)
J. Gudavičius hall at Dance Department of Klaipeda University’s Art Academy (K. Donelaičio str. 4)**

18:00

Opening of the Exhibitions by Žygimantas Augustinas, Tadas
Vincaitis and Irma Leščinskaitė
Exhibition halls of Klaipeda Culture Communication Center (Didžioji Vandens str. 2)
Exhibitions will last until the 15th of October. Free entrance

21:00

French Institute in Lithuania presents: Performance of music &
juggling magic “Constellations” by company “14:20” (France)
Church of St. Francis of Assisi (Savanorių str. 4). 30 min. Free entrance

22:22

Premier. Special project of the Festival “Energosound”
by Kristijonas Lučinskas, Donatas Bielkauskas, Viktoras Rubežas,
Rūta Butkus.
SC „Klaipeda Energy“ (Danės str. 8). 60 min. N-8

16th of September, Saturday
10:00

Contemporary dance seminar “Corporal Creativity” by Ugnė
Dievaitytė (LT/ESP)
J. Gudavičius hall at Dance Department of Klaipeda University’s Art Academy (K. Donelaičio str. 4)**

17:00

Performance “Connext” by Rūta Ronja Pakalne (LV / EE) & Laura
Kvelstein (EE)
Chamber hall of Klaipėda Drama Theater (Teatro str. 2). 45 min.

18:30

Performance “…press release…” by Petras Lisauskas and Saulius Petreikis
Culture Factory (Bangų str. 5A). 40 min.

19:30

Contemporary dance performance “Agony” (chor. V. Jankauskas)
by Vytis Jankauskas dance company
Culture Factory (Bangų str. 5A). 45 min.

plartforma

Festival is awarded with label of European
Festival Association „Europe for Festivals,
Festivals for Europe”
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Prancūzų institutas Lietuvoje pristato: kompanijos „14:20” muzikos ir
žongliravimo magijos spektaklis „Žvaigždynai“ (Prancūzija)
Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (Savanorių str. 4). 30 min. Renginys nemokamas.

Rugsėjo 17, sekmadienis
10:00

Ugnės Dievaitytės šiuolaikinio šokio seminaras „Kūniškas kūrybiškumas“ (Lietuva / Ispanija)
Klaipėdos universiteto Menų akademijos Šokio katedros J. Gudavičiaus salė (K. Donelaičio g. 4)**

18:00

Šiuolaikinio šokio vakaras: spektakliai „Female“ (chor. Ugnė
Dievaitytė, Lietuva / Ispanija) & „Aside“ (chor. Niels Claes,
Gintarė Marija Ščavinskaitė, Lietuva / Belgija)
Kultūros fabrikas (Bangų g. 5A). 70 min. N–12

20:00

Urbanistinio šokio teatro „Low Air“ vizualus šokio spektaklis
„Žaidimas baigtas“
Klaipėdos dramos teatro Mažoji salė (Teatro g. 2). 55 min.

Rugsėjo 20, trečiadienis
18:00

Tarptautinės teatro studijos „Farm in the Cave“ spektaklis
„Atskirti“ (rež. Viliam Dočolomanský) (Čekija)***

PROGRAMA*

21:00

Klaipėdos dramos teatro Didžioji salė (Teatro g. 2). 55 min.

18:00

Tarptautinės teatro studijos „Farm in the Cave“ spektaklis
„Atskirti“ (rež. Viliam Dočolomanský) (Čekija)***
Klaipėdos dramos teatro Didžioji salė (Teatro g. 2). 55 min.

Išsami informacija apie projektus: www.plartforma.lt

plartforma

*
**
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Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio programą.
Dalyvavimas nemokamas. Trukmė 3 dienos x 3 val. Dėl riboto dalyvių
skaičiaus būtina išankstinė registracija el. paštu: padidapifish@gmail.com.
Tel. nr. pasiteiravimui: +37065407925.
*** Nėra kalbos barjero.
Renginiai mokami (jei nepažymėta kitaip). Bilietus į renginius platina
BILIETAI LT. Daugiau informacijos svetainėje bilietai.lt. Bilietus galima įsigyti
ir festivalio teritorijoje prieš renginius.

Festivalis apdovanotas Europos festivalių
asociacijos ženklu „Europe for Festivals,
Festivals for Europe”

Rugsėjo 21, ketvirtadienis

PROGRAMME

*

21:00

French Institute in Lithuania presents: Performance of music &
juggling magic “Constellations” by company “14:20” (France)
Church of St. Francis of Assisi (Savanorių str. 4). 30 min. Free entrance.

17th of September, Sunday
10:00

Contemporary dance seminar “Corporal Creativity” by Ugnė
Dievaitytė (LT/ESP)
J. Gudavičius hall at Dance Department of Klaipeda University’s Art Academy (K. Donelaičio str. 4)**

18:00

Evening of contemporary dance: performances “Female” (chor.
Ugnė Dievaitytė, LT/ESP) & “Aside” (chor. Niels Claes, Gintarė
Marija Ščavinskaitė, LT/BE)
Culture Factory (Bangų str. 5A). 70 min. N–12.

20:00

Visual dance performance “Game Over” by urban dance
company “Low Air”
Small Hall of Klaipeda Drama Theater (Teatro str. 2). 55 min.

20th of September, Wednesday
18:00

Performance “Disconnected” (dir. Viliam Dočolomanský) by
International theater studio “Farm In The Cave” (Czech Republic)***
Great Hall of Klaipeda Drama Theater (Teatro str. 2). 55 min.

21st of September, Thursday
18:00

Performance “Disconnected” (dir. Viliam Dočolomanský) by
International theater studio “Farm In The Cave” (Czech Republic)***
Great Hall of Klaipeda Drama Theater (Teatro str. 2). 55 min.

Detailed info about projects: www.plartforma.lt
*
**
***

Program can be subject to change.
Participation is free. Duration 3 days x 3 hours. Number of places is
limited, so pre-booking is necessary via e-mail: padidapifish@gmail.com.
Contact tel. no: +37065407925.
No language barrier.

Entrance to the events of the festival with tickets (if not indicated otherwise).
Tickets are spread by BILIETAI LT. More information on the website bilietai.lt.
One may also accept tickets at the entrance to the festival‘s events.

plartforma

Festival is awarded with label of European
Festival Association „Europe for Festivals,
Festivals for Europe”
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Spektakliskoncertas
„NEIŠMOKTOS
PAMOKOS”
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Foto / Photo: Dmitrij Matvejev

Pjesės autorius ir režisierius / author of a play and director: Aleksandr Špilevoj
Muzikos kompozicija ir atlikimas / music composition & performance: Colours of Bubbles
Vaidina / acting: Greta Grinevičiūtė, Paulius Markevičius, Greta Petrovskytė, Aleksandr Špilevoj
Šviesų dailininkas / lights designer: Povilas Laurinaitis
Garso režisierius / sound director: Darius Jurašius
Scenografijos ir kostiumų dailininkė / scenography & costumes: Rūta Lendraitytė Utalla
Trupės koordinatorė / coordinator: Gintarė Mikulėnienė
Trukmė / duration: 100 min
Sukurta Menų spaustuvės programoje Atvira erdvė’16 (kuratorius Vaidas Jauniškis) /
Created within the program Open space’16 by Arts Printing House (curator Vaidas Jauniškis)

Spektaklis 2017 m. nominuotas Auksiniam scenos kryžiui “Teatras+” kategorijoje /
performance has been nominated for Golden Stage Cross in category „Theater+“
plartforma
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„Neišmoktos pamokos” – tai spektaklis-koncertas,
kurio pagrindu tapo įkvepianti Aleksandr Špilevoj
pjesė, kuriai naujų, ypač ryškių spalvų ir akcentų
suteikia teatro ir indie rock muzikos sintezė. Keturi aktoriai, penki muzikantai ir dvylika muzikinių – tekstinių
kompozicijų, susijungiančių į vieną istoriją, skatinančią atlikėjus ir žiūrovus pradėti iš naujo mokytis
dalykų, kurių mūsų kažkodėl nemokė mokykloje
– ten, kur mes ir turėjome būti ruošiami gyvenimui,
kur mes turėjome mokytis esminių dalykų, kur kas
svarbesnių nei trigonometrijos lygčių sprendimas,
trumpų ir ilgų distancijų bėgimas, istorinių datų kalimas... Bet „Neišmoktų pamokų” veikėjai nepaskęsta
kaltinimuose mokyklai ar juos mokiusiai kartai. Įstrigę
nesibaigiančiame lėkime, savo ambicijose, baimėse,
savęs nepriėmime, senuose juos stabdančiuose
įsitikinimuose, spektaklio herojai savo paieškose
trumpam sugrįžta į aštuntą klasę, kuri jiems primena
apie tai, kokias dideles spragas jie turi savęs ir savo
pasaulio pažinime.
„Kviečiame žiūrovus į bendravimą su mumis, su
muzika, su tekstais, su savimi. Labai norėjome sukurti
spektaklį, kuris būtų įdomus ne tik prisiekusiems teatralams, bet ir tiems, kas teatre apsilanko dar rečiau
nei bažnyčioje. Ir esu tikras, kad mums tai puikiai
pavyko. Taip, tai pats tikriausias šiuolaikinis teatras,
bet tuo pačiu tai ir tikras gyvo garso koncertas. Todėl
mes ne mokysime, bet mėgausimės šiuo muzikiniu
vyksmu kartu su jumis. Ir galbūt tai pažadins mūsų ir
jūsų norą išmokti ir pažinti šiek tiek daugiau to, ko
nesimokėme iki šiol?” - pjesės autorius ir spektaklio
režisierius Aleksandr Špilevoj.

9
plartforma

“Lost Lessons” is a theater and music performance
based on inspiring play written by Aleksandr
Špilevoj. Combined with indie-rock music it makes
a bright and beautiful music and theater synthesis.
Four actors, five musicians and twelve musical-text
compositions merge into one story, encouraging
performers and the audience to start learning everything for the beginning. Learning things that we were
somehow not taught at school – at the place that is
supposed to prepare us for real life and teach the
essential subjects that are much more important that
trigonometry problem solving, sprinting or memorizing historic dates… Nevertheless, the characters
of “Lost Lessons” do not blindly blame school and
their teachers for everything. While being stuck in
never-ending rush, ambitions, fears, self-acceptance
and outdated beliefs, characters of this performance
come back to the eighth grade, that reminds them
how big of a gap they have in knowing themselves
and the world.
“We invite the viewers to connect with us, with music,
texts and themselves. We really wanted to create the
performance, which would be interesting not only for
experienced theater experts, but for those who go
to theater very rarely as well. And I am sure, that we
succeeded. Yes, this is the most real contemporary
theater, but at the same time it is a real live concert.
So we will not be teaching you- more like enjoying
this musical happening together with you. And maybe that will wake up your desire to learn something
more? Something that you haven’t learned until
now?” – play writer and director Aleksandr Špilevoj.
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Pojuciu
misterija
„MUZIKOS
KALBA
TAMSOJE”
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Režisierė / director: Karolina Žernytė
Kompozitorius / composer: Enrikas Slavinskis
Muzikos režiserė / music director:
Laurita Peleniūtė
Garso režisierius / sound director:
Dovydas Kiela
Muzikantai / musicians: Gediminas Žilys (kanklės
/ chordophone), Laurita Peleniūtė (vokalas,
perkusija / vocal, percussion), Gediminas Stankevičius (mušamieji, perkusija / percussion), Enrikas
Slavinskis (gitara, bazukis / guitar, bouzouki), Tadas
Dešukas (smuikas / violin), Kęstutis Kaupas (gongs)
Dainininkai / singers: Gražvydas Sidiniauskas,
Jūratė Vizbaraitė, Irma Jokštytė, Grigas Sakalis,
Deividas Monkevičius.

“Pojūčių teatro” aktoriai / actors of the “Theater
of Senses”:
Aistė Jančiūtė, Raminta Šniaukštaitė, Artūras Lepiochinas,
Jaunius Pisaravičius.
Premjera / premier: 2016 m. lapkričio 8 d. Vilniuje / 8th of
November, 2016, Vilnius.
Projektą rengia / project is prepared by: VšĮ Lietuvos aklųjų
ir silpnaregių sąjungos (LASS) respublikinis centras /
PI Republican Center of the Lithuanian Association of the Blind
and Visually Handicapped (LABVH)
Idėjos autorė ir projekto vadovė / idea and leader of the
project: Lina Puodžiūnienė.
Projektą remia / project is supported by: Lietuvos kultūros
taryba, LASS / Lithuanian Culture Council, Lithuanian Association of the Blind and Visually Handicapped.

11

Foto iš VšĮ LASS respublikinio centro archyvo /
Photos from the archyve of PI Republican Center of the LABVH

2016 metais jaunų profesionalių menininkų komanda susibūrė
bendrai kūrybinei veiklai, sukurti Misteriją, patiriamą visais
pojūčiais išskyrus regą. Pojūčių misterija patiriama užrištomis akimis
su specialiais šiam koncertui pagamintais akiniais. Tai gyvo garso
koncertas, kuriame visi gamtos garsai sukuriami „čia ir dabar“.
Klausytojų vaizduotė kurstoma papildomais kvapų, garsų ir
taktiliniais elementais.
Mystery of senses “Language of Music in the Dark“ is a show of
sounds, scents and music of different ethnic groups encopassing
all space of the hall. The essence of libretto – nature elements: fire,
air, water, earth, ether, and Life, being born within them. Listeners
are led by their imagination: they listen to pulsation of the earth,
smell the scent of fire, feel freshness of the water or breeze of the
wind. Participants of the mystery become part of nature. Mystery
of senses – is a road to yourself, inner search of real values; it
promotes harmony and unity with yourself and the world. Artistic
expression, being born during creative process of two different
worlds (sighted and the blind), deletes the limits, widens perception of the world, breaks the stereotypes and attitudes.
In 2016 a group of young professional artists came together for
the joint creative activity. The idea drove them to create a Mystery
of different senses excluding sight. The mystery of senses is felt by
audience being blinfolded (special spectacles were made only
for this performance). It is a live concert, where all nature sounds
are being created “here and now“. The imagination of listeners is
aditionally provoked by smells, sounds and tactile elements.

plartforma

Pojūčių misterija „Muzikos kalba tamsoje” – tai garsų, kvapų ir
etninės įvairių šalių muzikos vyksmas apimantis visą salės erdvę.
Libreto pagrindas – gamtos stichijos: Ugnis, Oras, Vanduo, Žemė,
Eteris – ir jose gimstantis Gyvenimas. Klausytojai vedami savo
vaizduotės: klausosi žemės pulsavimo, patiria vandens gaivą,
užuodžia ugnies kvapą, pajunta gaivų vėjo dvelksmą – susilieja
su gamta ir tampa jos dalimi. Pojūčių misterija – tai kelionė į save,
vidinė paieška to, kas tikra; skatinanti harmoniją bei santarvę su
savimi ir pasauliu. Dviejų skirtingų pasaulių (reginčiųjų ir neregių)
kūrybos procese gimstanti meninė išraiška ištrina ribas, praplečia
pasaulio suvokimą, griauna stereotipus ir keičia nuostatas į kitokį.

tempo
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spektaklis
„AGONIJA“
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Foto / Photo: Saulius Žiūra

Idėja, choreografija / idea, choreography: Vytis Jankauskas
Šokis / dance: Greta Grinevičiūtė, Giedrė Kirkilytė, Sigita Juraškaitė, Giedrė Stankevičiūtė
Scenografija / scenography: Sigita Šimkūnaitė
Šviesų dailininkas / lights designer: Povilas Laurinaitis
Muzika / music: Rocketnumbernine, Vitalic, Thomas de Pourquery
Produkcija / production: Vyčio Jankausko šokio teatras / Vytis Jankauskas Dance Company
Trukmė / duration: 45 min.
Spektaklio sukūrimą parėmė Lietuvos kultūros taryba /
creation of performance is supported by Lithuanian Culture Council
www.vytisdc.lt

14
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Vyčio Jankausko šokio trupė įkurta 1997 m., o 2004 m. trupei suteiktas
profesionalaus šokio teatro statusas. Per 20 metų šis teatras įsitvirtino kaip
savitas Lietuvos šiuolaikinio šokio fenomenas, nuosekliai einantis savo keliu.
Trupė ne kartą savo kūrybą yra pristačiusi įvairiuose Lietuvos ir užsienio
šokio ir teatro festivaliuose. Choreografo ir jo trupės kūrybinę brandą
vainikavo du „Auksiniai scenos kryžiai“: šokio spektaklis „Nuskendęs slėnis“
pelnė apdovanojimus už geriausią 2003–2004 m. choreografiją ir muziką, o antrąjį aukščiausią teatralų apdovanojimą V. Jankauskas gavo kaip
geriausias choreografas už spektaklį „Budėjimai“ (2008–2009 m.)

Agony is a transitional state in between something/someone dying, soon
disappearing and birth, emerging of something else, which is not here yet.
The makers of the performance ask: what does it mean to be a human?
Is a human just a creature of nature, sufficient in itself? Or could it be that
humans are destined for more, eg. holiness or even something else, which
is not existent yet and we do not know what and how it might be?
Vytis Jankauskas Dance Company was founded in 1997. In 2008, the
Company was given the status of professional dance theatre. In 20 years
this Company has established itself as a phenomenon in Lithuanian contemporary dance scene. Its performances are a consistent exploration of accurate, clean and expressive language of movement. The Company received
two Golden Stage Cross awards: dance performance „The Drowned
Valley“ was awarded for the best choreography of 2003, and second
Lithuanian highest award for theatre excellence went to Vytis Jankauskas as
the best choreographer for his work „Vigil“ in 2008.

plartforma

„Agonija“ – tai nuotaikingas šiuolaikinio šokio spektaklis, kuriame įvairios
šokio / judesio, šviesos, gyvo ir fonograminio garso manipuliacijos kuria
magišką erdvę, kurioje žmonės ir daiktai patiria įvairias trasformacijas,
įgauna naujus, jiems neįprastus pavidalus, funkcijas ir reikšmes. Pasak
spektaklio choreografo Vyčio Jankausko, agonija – tai tarpinė būsena
tarp to, kas miršta ir tuoj nebebus, ir to, kas gimsta, atsiranda, bet dar nėra.
Spektaklio kūrėjai kelia klausimą : ką reiškia būti žmogumi, ar tikrai žmogus
yra tapatus sau, toks kokį sukūrė gamta, lėmė prigimtis, o gal žmogus
pašauktas kažkam daugiau pvz. šventumui, ar kažkam, kas dar neegzistuoja ir mes nežinome kas ir kaip tai galėtų būti?
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“ateina ir išeina tie kuriuos atranda likę žingsniai per maži, kad pataikyti į išėjusių pėdas
sunku palikti „savo“ bėdas

plartforma

“…this is a press release of press(sure) release, using overhead projector to project
“head over” to open heart…when heart is beating rithms of yours, mine and Kabir’s
poems”

16

Idėja ir atlikimas / idea and performance: Petras Lisauskas & Saulius Petreikis
Performanso trukmė / duration: iki 9758 širdies dūžių arba apie 45 minutes / up to 9758 heart beats or ~ 45 min.
Kalba / language: lietuvių, muzikos ir kūno poezija: tavo, mano ir Kabiro /
Lithuanian, music & body poetry: yours, mine & Kabir’s
Priemonės / tools: ofiso giljotina ir pučiamieji / projector, scissors & the winds

17

Foto / Photo: Laura Vansevičienė

Saulius Petreikis – vienas iš nedaugelio žmonių Europoje surinkęs
unikalią muzikos instrumentų iš viso pasaulio kolekciją ir atliekančių
jais savo kūrybos muziką. Muzikuodamas atlikėjas lengvai jungia
lengvabūdišką žaismingumą ir gilų nuoširdumą, spontanišką raišką ir
polinkį į įvairių stilių sintezę. S. Petreikis bendradarbiauja su įvairiais
Lietuvos ir pasaulio menininkais, ne tik muzikantais, bet ir šokėjais, aktoriais, režisieriais. Yra sukūręs muziką 7 spektakliams, išleidęs 5 savo
kūrybos albumus ir dalyvavęs virš 30 albumų įrašų su kitais atlikėjais.

Petras Lisauskas – charismatic, very exceptional improviser. Already
during the years of studies, he actively participated in the Lithuanian
contemporary dance world. During 12 years of activities, Petras has
created over 40 roles in contemporary dance, theater, street performances, and created choreography for 10 performances also testing
himself as drama director. One of the roles in movie acting was
awarded with “Silver Crane” award, and all P. Lisauskas creative
work has been awarded by Lithuanian Ministry of Culture “Young
artist” prize in 2013.
Saulius Petreikis – one of the few people in Europe who has a unique
collection of musical instruments from all over the world and is using
them to create and perform his own music. While playing music he
connects light-playfulness and deep sincerity, spontaneous expression, and inclination to a synthesis of different styles. S. Petreikis
collaborates with different Lithuanian and foreign artists, not only
musicians, but dancers, actors and also directors. He has created
music for 7 performances, released 5 albums of his own music and
has participated in recordings of more than 30 albums by other
musicians.

plartforma

Petras Lisauskas – charizmatiškas, puikiai improvizuojantis atlikėjas.
Jau studijų metais aktyviai įsiliejęs į Lietuvos šiuolaikinio šokio pasaulį.
Per 12 kūrybinių metų Petras sukūrė virš 40 vaidmenų šiuolaikinio
šokio, dramos, gatvės spektakliuose, taip pat choreografiją 10-iai
spektaklių bei išbandė save kaip dramos spektaklių režisierius. Vienas
iš vaidmenų kine buvo įvertintas „Sidabrinės gervės” apdovanojimu,
o visa P. Lisausko kūryba 2013 m. įvertinta Lietuvos kultūros ministerijos
“Jaunojo meninko” premija.

plartforma
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Kompanijos
„14:20”
muzikos ir
žongliravimo
magijos
spektaklis
„ŽVAIGŽDYNAI“
(Prancuzija)
Pristato: Prancūzų institutas Lietuvoje /
Presented by: French Institute in Lithuania
Žonglieriuse / Jonglage: Colas Rouanet
Pianistas / Piano: Marek Kastelnik
www.1420.fr
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„Žvaigždynai“ – tai šviesos kelionė link žvaigždžių širdies. Tai kontempliacijos akimirka,
nuvogta iš beprotiško pasaulio šurmulio. Žiūrovai panyra į nakties ir žvaigždžių gelmę.
Colas Rouanet konstruoja ir dekonstruoja milžiniškus žvaigždynus, čia pat kuriamus
šviečiančių rutulių dėka, kurie sukasi ir sklendžia virš žiūrovų. Jų spiralės vijasi į nenutrūkstančią aibę variacijų. Marek Kastelnik sukurta ir gyvai fortepijonu atliekama muzika
atliepia šį krentančių žvaigždžių baletą. Visa tai išsilieja į subtilius instrumento garsų ir
neįtikėtinų spalvų atradimus. „Žvaigždynai“ – paliečia vaizduotę ir apgaubia sapno ir
paslapties šydu. — „Paris Normandie“

20

2000 m. Clement Debailleul ir Raphaël Navarro įkurta kompanija „14:20“ šiandien
yra viena iš naujosios magijos meninio judėjimo lyderių. Nuo savo veiklos pradžios
kompanija įgyvendino per dvidešimt įvairios trukmės ir pobūdžio projektų, spektaklių,
instaliacijų: „Solo S“ – 2003 m., „Vibracijos“ – 2009-2011 m., „Notte“ – 2010 m.,
„Stormy Weather“ – 2013 m., „Nous, rêveurs définitifs“ – 2016 m., „Wade in the
Water“ – 2016 m. ... Kompanija vadovauja magijos eksperimentų laboratorijai, kurią
sudaro „Monolitas“ – keliaujanti projekto dalis, ir nuolatinė Nacionalinio cirko meno
centro (CNAC) tyrimams, inovacijoms ir mokymams skirta projekto dalis – „Juodoji
dėžutė“ (la Boîte noire). Taip pat kompanija dalyvauja vystant naujosios magijos
(dramaturgijos ir technikos) mokymo kursus dviejose aukštosiose mokyklose: Nacionalinė aukštoji teatro meno ir metodikos mokykla (ENSATT) ir Nacionalinė aukštoji
lėlių teatro mokykla (ESNAM), ir daugiau nei dešimtmetį kuruoja profesinį mokymą
CNAC. Kompanija bendradarbiavo su rašytoju Michel Butor, mados kūrėju Jean-Paul
Gaultier, choreografu Philippe Decouflé, „Cirque du Soleil“, virtuvės šefu Alexandre
Gauthier, dirigentu Laurence Équilbey... 2012-2016 m. Clement Debailleul ir Raphael
Navarro buvo asocijuotais „Centquatre-Paris“ nariais, o nuo 2017-ųjų bendradarbiauja su Théâtre du Rond-Point.

21
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“Constellations“ – voyage lumineux au cœur des étoiles. C’est un moment de contemplation,
volé à l’agitation du monde. Les spectateurs se retrouvent immergés au cœur de la nuit et des
étoiles. Colas Rouanet construit et déconstruit des constellations gigantesques faites de balles
lumineuses qui tournent et lévitent au dessus des spectateurs. Ses spirales s’enroulent en de
longues variations ininterrompues. La musique composée et improvisée par Marek Kastelnik,
est jouée au piano en correspondance à ce ballet d’étoiles filantes. La partition met en valeur
une subtile découverte de l’instrument avec des sons et des couleurs inouïes. “Constellations”
touche l’imaginaire et laisse plâner une part de rêve et de mystère. — “Paris Normandie“.
Fondée en 2000 par Clément Debailleul et Raphaël Navarro, la Compagnie 14:20 est à
l’initiative et porteuse du mouvement artistique de la Magie nouvelle. Depuis ses origines,
la Compagnie a réalisé une vingtaine de créations – formes longues, formes courtes,
performances, installations plastiques – Solo S – 2003, Vibrations – 2009-2011, Notte
– 2010, Stormy Weather – 2013, Nous, rêveurs définitifs – 2016, Wade in the Water
– 2016… Elle dirige un laboratoire d’expérimentations magiques, composé d’une partie
itinérante appelée Le Monolithe, et d’une partie permanente destinée à la recherche, à l’innovation, à la formation et à la ressource du Centre national des arts du cirque (CNAC): La
Boîte noire. Elle encadre aussi des formations spécifiques à la Magie nouvelle (dramaturgie
et techniques) dans deux écoles nationales supérieures: l’École nationale supérieure des
arts et techniques du théâtre (ENSATT) et l’École supérieure nationale des arts de la marionnette (ESNAM), ainsi que, depuis dix ans, une formation professionnelle au CNAC. Son
parcours est jalonné de collaborations avec l’écrivain Michel Butor (en 2012 pour l’écriture
des Chants de la gravitation), le couturier Jean-Paul Gaultier, le chorégraphe Philippe Decouflé, le Cirque du Soleil, le chef cuisinier Alexandre Gauthier, la chef d’orchestre Laurence
Équilbey… Clément Debailleul et Raphaël Navarro sont artistes associés au CENTQUATRE-PARIS depuis 2012 et jusqu’en 2016 et avec le Théâtre du Rond-Point à partir de 2017.

plartforma
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Specialus
festivalio
projektas
„ENERGOSOUND“
Autoriai / authors: Kristijonas Lučinskas, Donatas Bielkauskas, Viktoras Rubežas, Rūta Butkus
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Specialiai festivaliui netradicinėje erdvėje - „Klaipėdos
energijoje“ – keturi muzikos ir šiuolaikinio šokio kūrėjai
pristato konceptualią garso ir judesio meno programą
„Energosound“. Industrinės, triukšminės garsų pulsacijos,
ritminės struktūros, dramaturgiškai išdėliotos laike,
elektroniniai instrumentai, sintezatoriai bei tiesiog vietoje
rasti daiktai ir prietaisai kurs stilizuotą garsinį elektrinės
paveikslą. Elektrinės įrenginiai ir teatro prožektoriai
panardins žiūrovus į misterišką scenografiją, kurioje garsines
kompozicijas transkribuos šokio ir plastikos gyvastis.
Originali ir įvairialypė Donato Bielkausko muzika skamba
lietuvių režisierių teatro spektakliuose ir kino filmuose, ji
gyvai pristatyta daugelyje alternatyvių festivalių, meno
galerijose ir tarptautiniuose kultūros renginiuose. Pradedant
1994 metais ir iki šiol bendradarbiaujama su skirtingais
projektais: Wejdas, Notanga, Kūlgrinda, Esatis, Donis,
Tabalai, Gyvata ir t.t. www.donis.lt.
Kristijonas Lučinskas – garso dizaineris, muzikos kūrėjas,
atlikėjas, muzikinio projekto „Driezhas“ autorius, garso
studijos „Soundprovocation“ įkūrėjas. Kūrybinės veiklos
sritys: muzika, garso dizainas spektakliams („Keliaujančios
bažnyčios“, „Baltoji Lopšinė“, „Verpalų pasaka“ ir kt.),
reprezentaciniams filmams, įvairūs radijo ir leidybiniai
projektai, bendradarbiaujant su Lietuvos bei užsienio
menininkais. www.soundprovocation.com

plartforma

Viktoras Rubežas – būgnininkas, perkusininkas. Aktyviai
koncertuojantis jazz ir populiariosios muzikos scenoje.
Jaunųjų atlikėjų menų studijos „JAM“ vadovas. Dirba su
tokiais atlikėjais ir grupėmis kaip: E. Sipavičius band, Magic
line trio, Esatis, Wouz Bein, Jazzpilis band, S. Šiaučiulis,
Musica Libera ir kt.
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Rūta Butkus – šokėja ir choreografė, aktorė, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos absolventė. Rūta yra šokio
teatro comma8 steigėja, daugelio kūrybinių projektų
bendraautorė, per 10-ies šokio spektaklių autorė,
bendradarbiavusi su Aira Naginevičiūte, Vyčiu Jankausku,
Jude Crilly, Florisu Schönfeldu, kt. www.comma8.lt

25

Donatas Bielkauskas’s original and diverse music can be heard
in performances, shows and films of Lithuanian directors, its live
presentation occurs in many alternative music festivals, art galleries
and international cultural events. Starting from year 1994 until now
his music finds connections with different kinds of projects: Wejdas,
Notanga, Kūlgrinda, Esatis, Donis, Tabalai, Gyvata and others.
www.donis.lt
Kristijonas Lučinskas is a sound designer, composer, performer,
the author of music project Driezhas and founder of the sound studio
Soundprovocation. The scope of his creative work: music, sound
design for performances (“Travelling churches”, “White Lullaby”,
“Fairytale of Yarn”, etc.); sound and music for representative films,
various radio and publishing projects, collaboration with other
Lithuanian and foreign artists.
www.soundprovocation.com
Viktoras Rubežas, a drummer and a percussionist, is active
performer in jazz and popular music platform. He also is the head
of young performers’ art school JAM. Viktoras works with such
performers and bands as: E. Sipavičius band, Magic Line Trio,
Esatis, Wouz Bein, Jazzpilis band, S. Šiaučiulis, Musica Libera
and others.
Rūta Butkus is a dancer and choreographer, an actress, a graduate
of the Lithuanian Academy of Music and Theater. Rūta is the founder
and leader of the dance theater comma8, co-author of many
creative projects, and author of more than 10 dance performances,
collaborating with Aira Naginevičiūtė, Vytis Jankauskas, Jude Crilly,
Floris Schönfeld, and others. www.comma8.lt

plartforma

Four music and contemporary dance creators specially for the
festival in non-traditional space – “Klaipeda Energy” present the
conceptual program of sound and motion art “Energosound”.
Industrial, noisy pulsations of sounds, rhythmic structures,
dramaturgically arranged in time, electronic instruments, synthesizers,
and objects with devices, simply spotted in the place, will create a
stylized sound image of the plant. Electrical equipment and theater
lights will plunge spectators into mysterious scenography, in which
vocal compositions will be transcribed by vividity of dance and
movement.
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Performansas
“CONNEXT”
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Foto / Photo: Dainis Kauliņš

plartforma

Režisierės, atlikėjos / directors, performers: Rūta Ronja Pakalne (LV / EE) & Laura Kvelstein (EE)
Dramaturgas / dramaturge: Karl Saks (EE)
Garso dizainas / sound designers: Israel Bañuelos (MX), Johannes Ahun (EE)
Scenografija / set designer: Kaia Tungal (EE)
Trukmė / duration: 45 min.
Premjera / premiere: 2017.08.03 at Hiiumaa Dance Festival (EE)
Rėmėjai / supporters: Estijos kultūros fondas / The Cultural Endowment of Estonia, Nordic Culture Point,
Latvijos valstybinis kultūros sostinės fondas / The State Culture Capital Foundation of Latvia
www.facebook.com/connextperformance

plartforma

Tai – spektaklis apie ryšius ir buvimą susijus,
apie tai, kaip rasti tinkamą atstumą, kad būti
(tapti) artimesniais.

28

It is a performance about connection and connectivity, as well as finding the right distance in
order to (be)come closer.
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Rūta Ronja Pakalne dirba kaip nepriklausoma meno atlikėja. Ji baigė šokio ir choreografijos bakalauro studijas Latvijos kultūros akademijoje, studijavo šokių mokykloje P.A.R.T.S. (Belgija), šiuo metu studijuoja magistro programoje „Audiovizualinė
medija: televizija ir dokumentinis kinas“ Baltijos Kino, medijos, meno ir komunikacijos
mokykloje. Pati veda seminarus Latvijoje, Estijoje, Islandijoje, Belgijoje ir kitur. Ji visada
domėjosi šokio ir kino meno sinteze. Rūta stengiasi atskleisti judančiojo kūno autentiškumą ir asmeninę raišką, pagrįstą praeities, dabarties ir ateities įvykiais. Naujausi jos
solo darbai – „Falling slowly“, sukurtas Islandijoje ir „everythingishappeningsomuch”
Taline, Estijoje.
Laura Kvelstein has been active in the dance world for over 20 years. She began
with ballet studies; at the age of 17 she switched to contemporary dance, working as
a dancer in Fine5 Dance Theatre and participating in various projects in Estonia and
abroad. She has her own dance company millimeter performance group together
with choreographer-director Mihkel Ernits. From time to time Laura is invited to share
her knowledge in the form of workshops or classes at different festivals or on other
occasions. For the past 2 years she has organized regular contact improvisation jams
in Tallinn. At the moment she is most interested in promoting touch as an essential but
often neglected aspect in increasing our quality of life.
Rūta Ronja Pakalne works as an independent artist in performing arts, has graduated
of a BA program in dance and choreography at Latvian Academy of Culture, studied
at dance school P.A.R.T.S. (Brussels, BE), currently studying at Baltic Film, Media, Arts
and Communication school, MA in Audiovisual Media: Television and Documentary
film. She has been traveling and teaching in Latvia, Estonia, Iceland, Belgium and other places. She has always been interested in how to combine dance and film arts, by
looking closely into micro movements of each detail that we share. Rūta works mainly
on discovering the mover’s own authentic body awareness and personal imprint, in
context of their experience, based on past, present and future happenings. One of her
recent solo works was made in Iceland “Falling slowly” and “everythingishappeningsomuch” – in Tallinn, Estonia at the PREMIERE 17’ program of STL venue.

plartforma

Laura Kvelstein jau daugiau nei 20 metų yra aktyvi šokio lauko dalyvė. Savo karjerą
ji pradėjo studijuodama baletą; bet būdama 17-os persiorientavo į šiuolaikinį šokį. Ji
buvo Fine5 šokio teatro šokėja ir dalyvavo įvairiuose projektuose Estijoje ir užsienyje.
Kartu su choreografu-režisieriumi Mihkel Ernits ji vadovauja šokio trupei millimeter performance group. Laura dažnai veda workšopus ar kūrybinius užsiėmimus. Pastaruosius
2 metus ji organizavo reguliarius kontaktinės improvizacijos užsiėmimus Taline. Šiuo
metu ji labiausiai domisi prisilietimo kaip svarbaus, bet dažnai pamirštamo reiškinio
puoselėjimu, gerinant mūsų gyvenimo kokybę.
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Kūrėjai / creators: Lauryna Liepaitė, Airida Gudaitė,
Laurynas Žakevičius, Adas Gecevičius ir Povilas Laurinaitis.
Atlikėjai / performers: Airida Gudaitė, Laurynas Žakevičius
ir Adas Gecevičius.
Produkcija / production: Urbanistinio šokio teatras
„Low Air“ / Urban Dance Company „Low Air“
Premjera / premier: 2016
Trukmė / duration: 55 min
www.lowair.lt
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Lankant vieno žymiausių XX a. argentiniečių rašytojo Julio Cortazaro kapą, laikomasi tradicijos palikti taurę vyno ir lapą popieriaus,
kuriame nupieštas „klasių” žaidimas. Low Air, įkvėpti šios tradicijos
bei autoriaus žaidimo su vaizduote taisyklių, Lietuvos publikai
pristato novatorišką spektaklį, apjungiantį šokio ir vizualaus meno
(dailės) sritis.

Foto / Photo: Laura Vansevičienė

Lyg rimtai ir lyg kiek žaisdami, menininkai siūlo pasinerti į sapną,
pažaisti su savo vaizduote ir nors kartą nebijoti pasilikti sapnuose.
Performansas formuojamas, kaip žaidimas su žiūrovu, jį įtraukiant į
netikėtus sapno bei realybės susidūrimus. Publika nukeliama į konkrečias situacijas, kuriuose dominuojanti tema yra santykiai – tiek
su kitais žmonėmis, tiek ir su pačiu savimi. Prasimanymai, subtilūs
išgyvenimai persipina su sapno realybę ir tampa neatsiejamu
vaizdo ir judesio elementu.

APDOVANOJIMAI:

KRITIKŲ KAMPELIS:

• Auksinis Scenos Kryžius (Geriausias metų šokio darbas, 2016)
• Boriso Dauguviečio auskaras už sėkmingas naujų sceninės
išraiškos formų paieškas, jungiant gatvės šokį ir teatrą spektakliuose bei Lietuvos šiuolaikinio šokio veidą keičiančią pedagoginę veiklą (2016).
Estetiškas, tikslus, išbaigtas. <…> tai kolektyvinis kūrinys – galbūt, tai ir yra šio
darbo, kuriame vaizdai, garsai ir judesiai sudaro darnią vienovę, recepto
paslaptis. Kuriamų vaizdų įtaigumu šis spektaklis primena vizijų ir sapnų įspūdžius
per netikėtus įvaizdžius kūrusį ir į kažkurį pasąmonės sluoksnį besibrovusį šokio
ir vizualiojo meno junginį – Castellucci trio <…> Goda Dapšytė | dance.lt |
2017-02-19
<…>tai buvo besimėgavimą keliantis paradoksalių sapnų vaizdinys<…>
Helmutas Šabasevičius | 7md.lt | Nr. 3 (1197), 2017-01-20
Ne, tai nebuvo tiesiog šiuolaikinio šokio spektaklis. Tai buvo kažkoks Gasparo
Noe filmas, kažkokia kosminė samplaika – urban kultūros, performanso meno,
šiuolaikinės muzikos (ji būgnais, kompu, sintezatorium, balsu atliekama scenoje
gyvai), tobulų kūnų, sarkazmo, dusinančio minimalizmo, savęs paieškų ir dar
krūvos visko. Dovilė Filmanavičiūtė | 2016-12-28
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“Juokas juokais, bet mes – nemirtingi.” Julio Cortazar

“We are immortal, I know it sounds like a joke”. Julio Cortazar

plartforma

It’s been a century since writer who created the rules of games with imagination
Julio Cortázar was born. Inspired by this, Low Air presents an innovative live dance
installation which connects both visual and dance art. The performance revolves
around game perspective, inviting the audience to witness the collision of reality
and dreams. Spectator feels as in particular situation, considers relationship with
others and themselves. Subtle feelings interfere with fiction and magic, while becoming inevitable element of movement and view.

32

33

• Highest Lithuanian theatre award Golden Stage Cross
(Best Dance piece of the Year, 2016)
• Borisas Dauguvietis Earring for both the successful
research and development of a new stage forms
connecting urban dance and theatre and for the
pedagogical work which changes a face of Lithuanian
contemporary dance (2016)

plartforma

AWARDS:

Tarptautines
teatro studijos
„Farm in the Cave“
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(Cekija)
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Foto / Photo: J. Slavík

Projektas paremtas Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos grantais /
the project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway.

plartforma

Tyrimas / research: Viliam Dočolomanský, Šimon Peták, Minh Hieu Nguyen,
Eva Hamouzová, Jun Muramatsu, Jun-Wan Kim
Koncepcija / concept: Viliam Dočolomanský, Lucia Škandíková
Režisierius, choreografas / director, choreographer: Viliam Dočolomanský
Režisieriaus asistentas / assistant director: Šimon Peták
Choreografijos ir judesio asistentai / choreographic & movement assistants:
Agnija Šeiko, Monika Částková
Balso konsultantas / voice consultant: Simona Jindráková
Muzika / music: Viliam Dočolomanský, Jan Burian, Petr Uvira
Scenografija ir kostiumai / sets and costumes: Lucia Škandíková
Video: Erik Bartoš
Šviesų dailininkas / light design: Pavel Kotlík
Garsas / sound design: Eva Hamouzová
Dramaturgija / dramaturgy: Karel František Tománek, Sodja Lotke
Prodiuseriai / production: Jan Valter, Dana Račková
Prodiuserių asistentai / production assistants: Veronika Dúbravová, Šimon Peták,
Karolina Zajdel
Tech. produkcija / technical production: Zdena Rudolfová
Atlikėjai / performers: Minh Hieu Nguyen, Hana Varadzinová, Eliška Vavříková,
Anna Gromanová, Monika Částková, Helena Ratajová, Petr Uvira, Michaela Dinh,
Nguyen My Ngan, The Hong Nhung, Tran Van Auh, Huyen Vi Tran, Thu Trang Nguyen,
Dang Hong Nhung, Huong Thanh Duong
Šviesos / lights: František Fabián/Jiří Šmirk
Garsas / sound: Eva Hamouzová/Michal Pospíšil
Tech. scenografija / Technical set design: Leoš Válka
Techniniai asistentai / technical assistance: Jan Šebek, Luboš Morávek, Pavel Kotlík
Kostiumų produkcija / costume production: Magdaléna Urgelová
Rekvizito produkcija / prop production: Martin Kocourek
Spektaklyje skamba / the performance will feature: G. F. Handel: Lascia Ch’io
Pianga (aranžuotė / arrangement V. Dočolomanský), J. Hopkins, A. Kenny: Collider, J.
Wischnegradsky: Cycle de 24 Preludes
Ko-produkcija / co-production: Farm in the Cave, DOX Centre for Contemporary Art,
Pilsen European Capital of Culture 2015
Partneriai / partners: Kulttuuritehdas Korjaamo, Finland; Jus de la vie — Charlotta
Öfverholm, Sweden; Stella Polaris, Norway
Rėmėjai / support: The City of Prague, EEA grants, Norden – Nordic Culture Point,
The Pilsen Region, Pilsen City Hall, EU – Japan Fest Japan Committee, Caravan Next.
Feed the Future. Art Moving Cities EU project, the Czech State Culture Fund, the Ministry
of Culture of the Czech Republic.

Daugelis hikikomori paveiktų jaunuolių neišeina iš savo
namų ar net jų miegamųjų, bendraudami tik su savo
šeimomis ar žmonėmis per internetą. Jie beprasmiškai
egzistuoja, budraudami naktimis ir miegodami
dienomis. Daugelis taip pat serga depresija, turi
neracionalių baimių ir paranojų, manydami, kad kiti
spokso į juos arba laiko negražiais. Jei neįsikišama, šis
gyvenimo būdas gali trukti mėnesius, metus, o kartais
ir dešimtmečius. Hikikomori tikrovė ir priežastys vis dar
nėra visiškai suprastos ir/ar ištirtos. Tai – situacija, kuri
visus susirūpinusius ja, palieka sutrikusiais ir beviltiškais. —
Yuko Kawanishi „Vieniši žmonės“.
Farm in the Cave nariai susitiko ir buvo įkvėpti jaunuolių iš
Tokijo, Čekijos ir Skandinavijos, kurie gyvendami miesto
viduryje, izoliuojasi savo namuose ar kambariuose.
Dažniausiai jie yra itin jautrūs asmenys, kurie, nepaisant savo noro, nedrįsta sugrįžti į darbą ar mokytis. Šis
reiškinys, vadinamas hikikomori (japonų kalboje reiškia
„traukiantis į vidų“), pirmą kartą buvo nustatytas Japonijoje (kur pagal įvairius šaltinius šiuo metu yra daugiau nei
milijonas hikikomori). Tačiau pastaruoju metu šis reiškinys
vis dažniau pasitaiko įvairiose pasaulio šalyse ir ekspertai negali visapusiškai to paaiškinti. Kartais tai vadinama
„šiuolaikinės visuomenės liga“.

plartforma

Spektaklis yra projekto „Naktis miestuose“ dalis, kurio
tikslas – tirti nepatogias šiuolaikines temas, kurios taip pat
yra ir Farm in the Cave studijos interesų laukas.
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APDOVANOJIMAI:
• Viliam Dočolomanský: kasmetinis Nacionalinės
operos apdovanojimas Opera plus už geriausią
choreografiją.
• Čekijos šokio platforma 2016 – geriausias metų šokio
projektas.
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Members of Farm in the Cave met with and were inspired by young people from Tokyo, the Czech Republic,
and Scandinavia, who live in the middle of the city in
the isolation of their home or room. They are usually
hypersensitive individuals who cannot manage to return
to work or school, despite wanting to do so. This phenomenon, called hikikomori (from Japanese for “pulling
inward”), was first identified in Japan (where according
to varioius sources there are currently over a million
hikikomori), but is appearing with increasing frequency in
various countries around the world, and experts cannot
fully explain it. It is sometimes called the “disease of
modern society”.
The performance is part of the Night in the City project,
whose objective is to examine uncomfortable contemporary topics, which is also the current focus of the Farm in
the Cave studio.

AWARDS:
• Viliam Dočolomanský: annual price of national opera
Opera plus for the best choreography.
• Czech dance platform 2016 for the best dance show
of the year.

plartforma

Most young people affected by hikikomori do not leave
their homes or even their bedrooms, their only communication being with their family or people through the
internet. They live a puroposeless existence and often
stay awake at night and sleep throughout the day. Many
are also depressed, have irrational fears and develop
paranoia believing that others stare at them or think
them ugly. This lifestyle can go on for months, years and
sometimes decades if there is no proper intervention. The
reality and causes of hikikomori are still not fully understood or well-examined, a situation that leaves everyone
concerned only puzzled and sometimes feeling hopeless. — The “Lonely People” Yuko Kawanishi.
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Šokio
spektaklis
“ASIDE“

PREMJERA / PREMIER

Foto / Photo: vzxphotography (Eglė Sabaliauskaitė)

plartforma

Idėjos autoriai, choreografai, šokėjai / authors of idea,
choreographers, dancers: Niels Claes, Gintarė Marija
Ščavinskaitė
Garso dizaineris / sound designer: Andrius Stakelė
Kostiumai / costumes: One Wolf
Produkcija / production: šokio teatras „PADI DAPI Fish“
(meno vadovė: Agnija Šeiko) / dance company „PADI DAPI
Fish“ (artistic director: Agnija Šeiko)
Trukmė / duration: 45 min
Rekomenduojama / recommended: 12+
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plartforma

„Aside“ – tai kūrinys, kalbantis apie nepritampančiojo iššūkius ir mąstymo kompleksiškumą. Kiekvienas ieškome būdų pritapti visuomenėje, siekiame pažinti ir
priimti save. Nuolatinės tapatybės paieškos su lydinčia baime būti nepriimtu,
yra svarbi asmenybės formavimosi dalis. Kalbėdami apie žmogaus tapatybės
paieškas bei patirtis visuomenėje kaip aktualų ir itin jautrų pavyzdį pasirinkome
translyčių asmenų bendruomenę. Ryškiausia skirtis žmonijoje tai – skirstymas į vyrus
ir moteris, tačiau kas nutinka, jei esi nuošalyje – už visuomenės nustatytų ribų?
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“Aside” is a creation about the struggles and complexity of the outcast minds.
In our lives we are all trying to find ways how to fit in, not only in the society,
but also to find peace within ourselves. The search for identity with a constant
fear that you do not belong is an important element in a person’s development.
As an example to show the human’s inner contemplation on identity and one’s
experiences with social circumstances, we took the transgender community. The
biggest division in the human race are the frames of male and female, but what
happens if you are aside?
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Gintarė Marija Ščavinskaitė baigė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų
mokyklą, choreografijos skyrių. 2013 metais įgijo šokio pedagogikos,
šiuolaikinio šokio krypties bakalauro laipsnį Vilniaus kolegijoje ir nuo tada
pradėjo dirbti Kauno šokio teatre „Aura“ kaip profesionali šokėja – atlikėja.
Teatre ji dirbo su choreografais iš Lietuvos ir užsienio: Birutė Letukaitė, Liza
Balinskaja, Samuel Mathieu, Pia Holden, Anne Ekenes, Paul Hess ir kt. Su
spektakliais Gintarė pasirodė įvairiose pasaulio šalyse: JAV, Norvegijoje,
Italijoje ir kt. Nuo 2017 metų pradėjo asmeninę karjerą, kaip laisvai samdoma šokėja, mokytoja ir choreografė.

Niels Claes (BE) graduated Fontys dance academy and in between 20102013 worked in the project Sally Maastricht, dansgroep Amsterdam and
Polish Dance Theatre. He had the chance to work with various choreographers like Andonis Foniadakis and Jo Stromgren. For the “Atelier” festival of
Polish Dance Theatre he created his first work “Maathai”. After he worked
in various projects in Germany, Israel and the Netherlands (2013-2015).
From 2015 until 2017 he worked in Lithuania for Kaunas Dance theatre
“Aura” performing works by Birutė Letukaitė, Vilma Pitrinaitė and others. For
the dance platform “On Aura’s Trampoline” he created his second performance “Thurst”.
Gintarė Marija Ščavinskaitė graduated choreography studies at Šiauliai
Conservatory (Saulius Sondeckis art school). In 2013 she has received
Bachelor‘s Degree in Dance Pedagogy and Choreography at Vilnius
University of Applied Sciences, and since then she has worked for Kaunas
Dance theatre “Aura”. She danced choreographies by Samuel Mathieu,
Pia Holden, Anne Ekenes, Paul Hess and others. She had toured and performed in different countries like Norway, USA, Italy and more. Since 2017
she started her personal carreer as freelancer, teacher and choreographer.

plartforma

Niels Claes (BE) baigė Fontys šokio akademiją ir dirbo projekte Sally
Maastricht, dansgroep Amsterdam ir Polish Dance Theatre (2010-2013).
Taip pat dirbo su garsiais vardais, tokiais kaip Andonis Foniadakis ir Jo
Stromgren. Polish Dance Theatre festivalyje „Atelier“ jis sukūrė savo pirmąją
choreografiją „Maathai“. Vėliau dirbo įvariuose projektuose Vokietijoje,
Izraelyje ir Olandijoje (2013-2015). Pastaruosiu du sezonus dirbo Kauno
šokio teatre „Aura“, Birutės Letukaitės, Vilmos Pitrinaitės ir kitų choreografų
pastatymuose. Šokio platformoje „Ant Auros Batuto“ sukūrė savo antrąjį
spektaklį „Troškulys“.

Šokio
spektaklis
“FEMALE“
Choreografija, atlikimas / choreography, interpretation: Ugnė Dievaitytė
Muzikinė kompozicija / musical composition: Vidal
Balsas / voice: Rosa Miranda
Šviesų dailininkas / lights design: Pablo Seoane
Kostiumai / costume design: Austė Kuliešiūtė
Trukmė / duration: 15 min.
www.dievaityte.com

plartforma

„Sukuosi, kol pasimetu sukinyje, absurdiškame pasikartojimų sūkuryje, gyvenimo pasikartojime, kuris mane įveikia
ir priverčia suklupti. Pasirodau raudona kaip kraujas,
kaip cirko moteris su begalinio ilgio kojomis, dėvinti
varginančius aukštakulnius, jausdamasi nepatogiai ir
stereotipiškai. Išsekusi ir nuvarginta suspindi ji nuogame
paprastume, savo tikruosiuose namuose.“
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“I spin around, breathe and get lost in the spin, in the
absurd vortex of repetition, in the repetition of life that
overcomes me and makes me collapse. I show up
dressed in red, as a circus woman of infinite legs, with
high-heeled shoes that harm me, feeling uncomfortable
and stereotyped. Jaded and wore out I dazzle in a
nude simplicity, my real home.”
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APDOVANOJIMAI:
• 2017 m. Madride vykusiame choreografijos konkurse
(Certamen Certamen coreográfico Distrito de Tutuán) spektaklis apdovanotas: I-ąjį apdovanojimą už
geriausią choreografiją, sceninę fotografiją ir meninę
rezidenciją (espacio de creación silvestre la muela,
cadiz).
• Spektaklis taip pat pateko į konkurso XXMASDANZA
finalą (Kanarų salos, 2015).

AWARDS:
• The winner of three awards atchoreography contest
Distrito de Tetuán, 2017, among which the I-st prize
award for the best choreography, stage photography
and artistic residency (espacio de creación silvestre
la muela, cadiz).
• Performance has also has got to the finals at the contest XX MASDANZA (Canary Islands).

plartforma

Spektaklis – tai kūniška, fizinė refleksija apie tapatybių, su kuriomis kiekvienas iš
mūsų identifikuojamės, galią ir ribotumus. Šio spektaklio šerdis yra moters kūnas.
Moteriškas kūnas pasirodo kaip kintantis objektas, išskirtinis ir simboliškas, su
tikslu atskleisti visapusišką, įvairialypę moters tapatybę. Judesiu, jo santykiu su
erdve ir medžiaga sukuriamas moters archetipas, kuris atskleidžia įvairius socialiai konstruojamo moters identiteto aspektus ir verčia žiūrovą suabejoti visa ko
vienareikšmiškumu.
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“Female” is a contemporary dance piece in which the body of a woman is the
core of the dramatic and choreographic composition. The work evolved by investigating physical, corporal guidelines which reflected different femenine identities and their development. As the prolongation of femenine attributes the skirt
and the high-heeled shoes have gained the importance to emphasize various
aspects of the femenine gender constructed socialy. The body spins around and
extends through the skirt what elicits a game in which the costume covers and
reveals different parts of the body in order to highlight each one of them. As a
result of the exploration of the movement guidelines there have emerged images
with a sypmbolic and emotional content that refer to: ingenuousness, sexim, stereotypes, flirting, liberation, independency, strength, integrity and delicatness of
a female. “Female” is a corporal reflection about the limitations and the power
of the different facets of the roles that we play in our lives.
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Ne vienas Ugnės kūrinys yra gavęs apdovanojimų. 2012 m. kartu su Poliana Lima kurtas duetas „Es como ver nubes“ yra pelnęs 7 apdovanojimus (Madrido choreografijos konkurse 2012, DeUnaPieza konkurse 2013 ir Vila-Real en Dansa festivalyje 2014).
Kitas jų bendras darbas „Flesh“ gavo I-ąjį apdovanojimą už geriausią kūrinį festivalyje
Feedback. Solinis Ugnės darbas „Uninvited Presence“ apdovanotas Tetuán choreografijos konkurse (Madridas, 2014), o „Anhelo ” sukurtas su Koke Armero pateko į
XXIX Madrido choreografijos konkurso finalą ir buvo apdovanotas stipendija DanceWEB programai Impulstanz festivalio rėmuose Vienoje, Austrijoje. Ugnės darbai
buvo parodyti Edinburgh Fringe’16, Dance Base (IRL), Aerowaves Spring Forward,
Schwankhalle Bremen (DE), Korzo theater (NL), New Baltic dance (LT), Tripspace
(UK), Mercat de les Flors (Barselona), Teatros del Canal (Madridas) ir t.t.

Ugne Dievaityte is choreographer and dancer lately based in Madrid. She has collaborated with various dance companies and artists: Camille Hanson dance company (USA), Poliana Lima (Brazil), Babirusa danza dance company, Beatriz Palenzuela,
Koke Armero (ESP), Sharon Fridman (ISR), ARCO collective (UK), Aura, Vytis Jankauskas, Aira Naginaviciute (LT). In 2014 Ugne‘s image got on the cover of one of the
world‘s biggest dance fairs Tanzmesse.
Many works of Ugne have received awards. In 2012 together with Poliana Lima
created “Es como ver nubes” has been awarded 7 times (Certamen coreográfico
de Madrid XXVI, Vila-real en Dansa II, Certamen DeUnaPieza V. Their next work
“Flesh” is the I-st prize award winner at Feedback festival. Ugne’s solo work “Uninvited Presence” was awarded at the Choreography contest of Tetuan (Madrid, 2014).
Her latest work “Anhelo” created in collaboration with Koke Armero became the
finalist of Madrid Choreographic contest XXIX and was awarded with a scholarship
for DanceWEB 2016 program in the frame of Impulstanz festival (Vienna). Her works
were shown at Edinburgh Fringe’16, Dance Base (IRL), Aerowaves Spring Forward,
Mercat de les Flors (Barcelona), Teatros del Canal (Madrid), Schwankhalle Bremen
(DE), Korzo theater (NL), New Baltic dance (LT), etc.

plartforma

Ugnė Dievaitytė – choreografė, šokėja ir šiuolaikinio šokio dėstytoja, pastaruosius
penkerius metus reziduojanti ir dirbanti Madride, Ispanijoje. Ugnei yra tekę šokti ir
bendradarbiauti su tokiomis šokio trupėmis ir choreografais kaip: Camille Hanson
dance company (USA), Poliana Lima (Brazilija), Babirusa danza dance company,
Beatriz Palenzuela, Koke Armero (ESP), Sharon Fridman (ISR), ARCO collective (UK),
Aura, Vytis Jankauskas, Aira Naginaviciute (LT). 2014 m. Ugnė tapo pasaulinės šokio
mugės Tanzmesse veidu.

Foto / Photo: Bon Bon
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Šiuolaikinio šokio seminaras

Veda / by Ugnė Dievaitytė
Turbūt vienas svarbiausių šokio aspektų man yra tai, kad šokdamas jauti,
kad esi GYVAS. Šokdamas jauti, kad esi su savimi, kad ir ką bedarytum.
Šokis yra pirmapradis, gimstantis prieš žodį, laikinas kaip ši akimirka, kaip
pats gyvenimas, todėl jis taip lengvai suartina mus su pačiais savimi, su
kitais ir su mūsų pačių egzistencija. Suvokiu kūną kaip kūrybišką, kai jis
geba čia ir dabar reaguoti į tai, kas vyksta, į tai ką pastebime, jaučiame ir
suvokiame, veikti kaip atsakas į tai, greičiausiai spontaniškai ir netipiškai bei
nešabloniškai; kai jame virpa gyvastis, kai jis atviras nežinomybei, žaidimui,
išradingumui, metantis baltą pirštinę visiems įsitikinimams, kaip reikia/
nereikia, kaip galima/negalima, kaip gerai/negerai, kaip gražu/negražu,
kaip moku/nemoku. Gali būti, kad tai tiesiog sprendimas, galbūt procesas,
o gal tam tikra būsena, iš kurios gimsta kūrybiškas veiksmas. Manau, kad
kūno kūrybiškumas yra itin susijęs su sąmoningumu ir gebėjimu sutelkti dėmesį,
bet lygiai taip pat ir laisvai jį paleisti. Tad tai bus mūsų seminaro vidinė gija.
Perhaps one of the most important aspects of dance for me is that, when you
dance, you feel ALIVE. While dancing, you feel like you are with yourself
whatever you would do. Dance is the first-born, born before the word,
temporary as this moment, as life itself, that‘s why it so easily connects us
with ourselves, with others and with our own existence. I perceive the body
as creative when it is able to be here and to react that very moment to what
is happening, to what we notice, feel and perceive, to act as a response to
it, most likely spontaneously and atypically; when vividness is shivering in it,
when it is open to ignorance, game, ingenuity, throwing a white glove for all
beliefs, such as needed / not needed, possible / not possible, good / bad,
beautiful / ugly, how I know and don‘t. It may be that this is just a solution,
perhaps a process, or maybe a certain state from which a creative act is
born. I think that body’s creativity is very much related to consciousness and
ability to focus, but it’s just as free to let it go. Thus, this will be the inner thread
of our workshop.

plartforma

„KUNIŠKAS
KURYBIŠKUMAS“

PARODOS
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Moksliniais metodais grindžiami autoriaus bandymai įsikūnyti į karaliaus
Žygimanto Augusto, karaliaus Žygimanto Senojo, jo žmonos Bonos Sforcos,
lietuvių poeto Kristijono Donelaičio atvaizdus, gal net ir naują, neseniai pastatytų
Valdovų rūmų rekonstrukcijos versiją.

Irma Leščinskaitė
„Tapyba.
Šiuolaikinės technologijos“

Žygimantas Augustinas studijavo Vilniaus dailės akademijoje (VDA), Florencijos
meno akademijoje ir Niujorko Meno studentų lygoje. 2015 m. tapo pirmuoju
dailės srities meno daktaru Lietuvoje. Pagrindinės darbų temos – žmogaus
kūnas ir jo būsenos, bei realybės ir fikcijos santykis vaizde. Kaip įkvėpimo šaltinį
jis dažniausiai naudoja savo kūną ir įvairius tekstus. Nuo 1998-ųjų aktyviai
dalyvauja grupinėse parodose, surengė daugiau nei dešimt personalinių parodų
Lietuvoje ir užsienyje. Ž. Augustinas taip pat dėsto VDA, skaito viešas paskaitas,
rengia kūrybines dirbtuves, dalyvauja konferencijose.

Autorė eksponuos keturis skirtingomis medijomis sukurtus tapybos ciklus. Kiekvienas kūrinys – atskira savarankiška erdvė. Keturi ciklai – keturi tapybos kūrinio
pažinimo variantai.

Tadas Vincaitis
„Nuo gatvės iki
galerijos“

plartforma

Žygimantas Augustinas
„IN“

Pristato Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centras.
Parodos veiks iki spalio 15 d.

Parodos ekspoziciją sudarys fotografijų paroda, apžvelgianti Lietuvos graffiti
sceną nuo 1989-ųjų iki šių dienų, ir vieno iš graffiti Lietuvoje pradininkų –
Tado Vincaičio – asmeninių darbų paroda.

Irma Leščinskaitė – tapytoja, pedagogė. Vilniaus dailės akademijoje įgijo meno
bakalauro, magistro bei licenciato laipsnius. Stažavosi Vokietijoje bei Austrijoje.
Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1990 m. dalyvauja parodinėje veikloje,
surengė 23 personalines parodas, dalyvavo 105 bendrose tapybos darbų
parodose, meniniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje. I. Leščinskaitė atstovauja abstrakčiajai tapybos krypčiai. Anot menininkės, įkvėpimo šaltiniu jai nėra ir
negali būti tik savasis „aš“, vadinamasis „vidus“ – kultūros lobynuose ji ieško šio
to tvaresnio nei permainingos žmogaus būsenos. Gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Tadas Vincaitis – sienų tapybos menininkas, grafikos dizaineris, graffiti meno
pradininkas Lietuvoje. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete
menininkas įgijo architektūros bakalaurą, o Kauno Taikomosios Dailės mokykloje baigė interjero apipavidalintojo specialybę. Aktyviai dalyvauja grupinėse
parodose, pleneruose Lietuvoje bei užsienyje.
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Presented by Klaipeda Culture Communication Center
Exhibitions will last until the 15th of October.

Žygimantas Augustinas studied at the Vilnius Academy of Arts (VAA), the Florence
Academy of Arts and the New York Student Arts League. In 2015 he became the
first doctor of art in Lithuania. Main themes of his works are the human body and
its states, the relationship between reality and fiction in the image. As a source of
inspiration, he usually uses his body and various texts. Since 1998, he has been
actively involved in group exhibitions, has organized more than 10 personal exhibitions in Lithuania and abroad. Ž. Augustinas also teaches at the VAA, reads public
lectures, organize creative workshops, participates in conferences.

Irma Leščinskaitė is a painter and pedagogue. She has obtained Bachelor’s,
Master’s and License degrees at the Vilnius Academy of Arts. Had internships
in Germany and Austria. Member of the Lithuanian Artists‘ Union. Since 1990
he has been involved in 105 group exhibitions, held 23 personal exhibitions in
Lithuania and abroad. I. Leščinskaitė represents the abstract painting direction.
According to the artist, her “own self” or the so-called “inside” is not and can not
be the only source of inspiration – she seeks for more sustainable issues in cultural treasuries than a changing status of a person. Lives and works in Klaipeda.

Tadas Vincaitis is an artist of wall painting, a graphic designer, a pioneer of
graffiti art in Lithuania. He has received a Bachelor of Architecture at the Vilnius
Academy of Arts, and graduated from interior design at the Kaunas Applied Arts
School. Actively participates in group exhibitions in Lithuania and abroad.

Tadas Vincaitis
“From the street
to a Gallery”

The exposition will consist of a photo exhibition, a review of the Lithuanian graffiti
scene from 1989 to the present day, and an exhibition of personal works by one
of the pioneers of graffiti in Lithuania, Tadas Vincaitis.

Irma Leščinskaitė
“Painting.
Modern Technologies”

The author will exhibit four different painting cycles created by various media.
Each piece is a separate, independent space. Four cycles – four versions of
the painting’s cognition.

Žygimantas Augustinas
„IN“

Scientific methods are based on author’s attempts to incarnate into the images
of King Sigismund Augustus, King Sigismund the Old, his wife Bona Sforca, the
Lithuanian poet Kristijonas Donelaitis, or even the new version of the recently
reconstructed Palace of the Grand Duchy.

plartforma

EXHIBITIONS
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Festivalio komanda / Festival’s team:
Goda Giedraitytė, prodiuserė / producer
Agnija Šeiko, koordinatorė / coordinator
Nerijus Gedminas, koordinatorius ir tiesiog festivalio veidas / coordinator & simply face of the festival
Aurelija Albrikaitė, asistentė / assistant
Greta Seiliūtė, asistentė / assistant
Inga Norkūnienė, viešieji ryšiai / PR
Donatas Bartkus, web koordinatorius / web coordinator
Stasys Jamantas, technikos vadovas / technical director
Vilhelmas Giedraitis, rekvizito vadovas / prop director

plartforma

Dizainas / design: Dadada
Bendražygiai: Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ ir šokio teatras „PADI DAPI Fish“
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Kontaktai / Contacts:
Menininkų grupė „Žuvies akis“ / Artist group “Fish eye”
+370 615 31052
festivalis.plartforma@gmail.com
plartforma.lt
facebook.com/Plartforma
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organizer:

Dizainas / design:

Partneris / partner:

Spaustuvė /
publishing house:

Globėja / patron:

Viešbučiai / hotels:

Bičiuliai / friends:

Festivalį pristato / presented by:

Bilietais prekiauja / Tickets operator:

Rėmėjai / sponsors:

Techninis aptarnavimas /
technical support:

