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Šiuolaikinis cirkas Lietuvoje
atsirado prieš 15 metų - prieš tiek laiko Menų spaustuvėje buvo surengtas
pirmasis Naujojo cirko savaitgalio festivalis. Tada Lietuvos žiūrovai pirmą
kartą gavo progą susipažinti su šiuolaikiniu cirku. Nepaisant to, šis žanras
Lietuvoje vis dar nėra tvirtai išsivystęs.
Pastaruosius kelis metus šiuolaikinis cirkas Lietuvoje išgyvena pakilimą: prieš
porą metų įsikūrė Šiuolaikinio cirko asociacija, turime du stiprius festivalius,
kurie kiekvienais metais pažindina Lietuvos auditoriją su šiuolaikinio
cirko specifika, šiais metais įkurta šiuolaikinio cirko mokykla, vis daugiau
artistų, baigę mokyklas užsienyje, grįžta ir kuria Lietuvoje. Taigi, viskas tik
prasideda! Dėl šios priežasties norime palaikyti savo kūrėjus ir suteikti jiems
kuo daugiau galimybių, motyvuojančių kurti toliau ir padėti tvirtą pagrindą
Lietuvos šiuolaikinio cirko laukui, tai darome kartu su Šiuolaikinio cirko
asociacija. Ši spektaklių vitrina – vienas pirmųjų bandymų rimtai pristatyti
mūsų artistus tiek Lietuvos, tiek užsienio lauko atstovams. Turėdami galvoje,
kad mūsų kūrėjai dar tik žengia savo pirmuosius žingsnius, tikimės, jog
rasite kažką įdomaus, pažinsite nuostabius žmones, o po šio pristatymo
geriau suprasite Lietuvos šiuolaikinio cirko kontekstą.

Contemporary circus appeared in Lithuania
15 years ago the first edition of “New Circus Weekend” was held at the Arts
Printing House. Back then, Lithuanian spectators got the opportunity to get
acquainted with contemporary circus for the first time. Fifteen years later,
this genre is still not quite established in Lithuania.
Lately, contemporary circus in Lithuania has been on the rise - a couple
of years ago the Association of Contemporary Circus was established,
we now have two strong circus festivals in the country that introduce
contemporary circus to Lithuanian audiences. Furthermore, a circus school
has been established this year, more and more artists come back after
finishing circus schools abroad and make a decision to reside in Lithuania.
So, it is just beginning! For this reason, we want to support our artists and
give them as many opportunities as possible that would motivate them
to continue creating and developing their work further, thus laying a solid
foundation for the Lithuanian contemporary circus field, that we do in
collaboration with Association of Contemporary Circus. This showcase is one
of the first attempts to present our artists both to Lithuanian and foreign
producers, festival programmers and colleagues in the circus field. Having
in mind that our artists are still taking their first steps, we hope that you
will find something interesting, get to know wonderful people, and have a
better understand of the Lithuanian contemporary circus context after this
presentation.

(LT, USA, FI)

Drabužiai ir mes /
Clothes and Us

Rekomendacinis amžius / Age *
6+

Disciplinos / Disciplines *
Oro akrobatika - šilkai, kinų stulpas, objektų manipuliacija.
Aerial silks, Chinese pole, object manipulation

Trukmė / Duration *
55’

Spektaklio aprašymas / Description *
Drabužius dėvime kiekvieną dieną, jie būna įvairių dydžių, spalvų ir raštų. Mes praleidžiame daugybę
valandų juos pirkdami, skalbdami, džiovindami, lankstydami, vilkėdami ir nusirenginėdami. Šiame
pasirodyme drabužiai užvaldys pasaulį - pamatysite, kaip audiniai keičia formą ir atgyja. Žmogaus
formos gobtuvai, šilku aptraukti vaiduokliai, ir judančios drabužių krūvos - visa tai sukuria drabužių
valdomą pasaulį, siurrealistinį, bet atpažįstamą dėl jo artumo kasdieniam gyvenimui. Ką mums
reiškia drabužiai? Kas mes be drabužių ir kaip jie mus keičia? Ar jie gali mus apsaugoti? Ką jie
slepia? Drabužiams užvaldant mūsų pasaulį, stengiamės nusirengti sluoksnius, po kuriais slepiamės,
kad atskleistume tikrąją savo tapatybę.
Clothes. We wear them every day. They come in all sizes, colors and patterns. We spend countless
hours buying, washing, drying, folding, wearing, and removing them. In this show clothes will take
over the world. You will see fabrics change shape and come alive. Human shaped hoodies, silk draped
ghosts, monsters and moving piles of clothes - all this creates a world ruled by clothing, surreal
but recognizable in its proximity to everyday life. What do clothes mean to us? Who are we without
clothes and how do they change us? Can they protect us? What do they hide? As clothes take over
our world, we attempt to undress the layers we hide behind to reveal our true identity.

Apie trupę/kūrėją/us / About the company *
Trise studijavome cirko mokykloje SaSak (Lahtis, Suomija). Studijų metu drauge dirbome įvairiuose
projektuose (pvz., koprodukcija su režisieriumi Ilkka Laasonen, kasmetinio mokyklos cirko festivalio
organizavimas). 2018 m. rudenį subūrę bendraklasių grupę sukūrėme spektaklį „Nutikimai“, kurio
premjera įvyko mokyklos festivalyje „Kukko Festival“, Lahtyje (2019), o vėliau atvežėme į Lietuvą, kur
rodėme festyvalyje „Cirkuliacija’19“. Ten taip pat mokėme vaikus cirko vietinėse mokyklose. Pabaigę
mokslus nusprendėme vėl kurti kartu ir gavę progą atvykome į Menų spaustuvę dirbti su mūsų
nauju darbu „Drabužiai ir mes“. Šio spektaklio eskizą rodėme festivaliuose ReRiga’20 ir Naujojo cirko
savaitgalis’20.
We attended the same circus school, SaSak, in Lahti, Finland, for three years. During our time in
school we worked together on several projects, such as productions at the Lahti City Theatre in
cooperation with Ilkka Laasonen and a self-produced contemporary circus festival. In Autumn 2018
we started a project under the company name of Nonine called “Incidents”, which we premiered in
Kukko Festival in May 2019 (Lahti, Finland) and later performed in Cirkuliacija in June 2019 (Kaunas,
Lithuania). We also gave workshops to students at a local school and performed for an audience of
intellectually disabled people in order to bring circus deeper into the local community. We are now
working on a new piece called “Clothes and Us” which working in progress we already presented in “
ReRiga’20” and “New circus weekend’20.

Informacija apie kūrybinę komandą / Crew *
Atlikėjai ir kūrėjai: Kęstas Matusevičius, Aino Mäkipää, Lyla Goldman
Performers and creators: Kęstas Matusevičius, Aino Mäkipää, Lyla Goldman

Kalba / Language
Nėra / None

Pasirodymo vietų opcijos / Venue options *
Vieta pasirodymui viduje su galimybėmis pritvirtinti oro akrobatiką ir kinų stulpą.
Inside with rigging possibilities for aerial silks and Chinese pole.

Scenos (aikštelės) / techniniai reikalavimai / Stage / technical requirements *
Grindys – tvirtas, lygus paviršius (pageidautinga padengtas šokiniu linoleumu), optimalus scenos
(aikštelės) dydis 8x8 m (bet įmanoma prisitaikyti prie 7x7 m). Garsas – spektaklyje naudojamos
dvi mp3 formato dainos (organizatorius turi pasirūpinti garso aparatūra ir aptarnaujančiu techniku
vietoje). Perbėga – pageidautina turėti techninę perbėgą dieną prieš arba tą pačią dieną.
Floor: hard even smooth and clean surface (preferably covered with dance floor), minimum of 7*7 m
(optimal 8*8 m) of working area (other dimensions should communicated beforehand) Sound: two
.mp3 tracks (could be send prior the event), having a sound technician on spot is appreciated Lights:
no specific requirements Run through: a possibility to make a technical run through day before/the
same day.

Kiek laiko trunka montažas / demontažas? / Building up / down *
Montažas trunka apie 2val. (+ valanda apšilimui prieš spektaklį). Demontažas trunka 1 val.
Building up time approx. 2 hours (+1 hour before the show for warm up). Building down approx. 1
hour.

Kiek žmonių vyktų į gastroles / People on tour *
3 cirko artistai, prašytume techninio žmogaus iš priimančios įstaigos (planuojame susirasti techninį
žmogų ir prodiuserį, tai artimoj ateity turbūt turėsim dar du žmones, kurie keliautų kartu).
3 circus artists, asking a local technician in the place

Kontaktinis asmuo / Contact person *
Kęstas Matusevičius, +37062592123, kmatusevicius@gmail.com

Papildoma info / Additional information *
https://kantacompany.wixsite.com/home ; https://www.facebook.com/kantacompanycircus
https://www.instagram.com/kantacompanycircus

Daugiau nuotraukų / More photos
shorturl.at/aquxD

Ryšio beieškant?
Where do I Connect?
Spektaklio aprašymas / Description *
Pastarieji įvykiai pasaulyje privertė daugelį žmonių atsiriboti vienas nuo kito, pasikeitė gyvenimo ritmas, teko ieškoti gyvo bendravimo alternatyvų,
vengti fizinio kontakto. Šių įvykių kontekste Džiugas Kunsmanas ir Adrian Carlo Bibiano nutarė ieškoti neverbalinio kontakto tarp akrobato ir
šokėjo. Fizikoje lytėjimas neegzistuoja kaip kontakto forma – stovėdami ant grindų iš tiesų jų neliečiame dėl susidarančio elektromagnetinio
lauko, todėl atominiame lygmenyje pėdos nepaliečia žemės. Nepaisant to, mes vis tik galime jausti artimo žmogaus apkabinimus. Naudodamiesi
skirtingomis judesio kalbomis, atlikėjai šia tema sieks sukurti neįprastą, bet atvirą bendravimą tarp žiūrovų.
Recent events in the world made most of the people to become distant from each other, rhythm of life has changed, we’re forced to find
communication alternatives, and avoid physical contact. In light of these events Džiugas Kunsmanas and Adrian Carlo Bibiano are looking for a
non-verbal contact between an acrobat and a dancer. Contact, in the sense of touching, doesn’t really exist in physics – on an atomic level feet
and floor can never really touch each other. Nevertheless, we can still feel the hug of a person that is close to us. Using different languages of
movement, artists discuss this topic and try to create an unusual but honest dialog among the audience.

Apie trupę/kūrėją/us / About the company *
Džiugas Kunsmanas 2017 m. baigė bakaluro studijas Vytauto Didžiojo universitete, teatro ir kino vaidybos specialybėje. Studijų metu buvo
aktyvus teatro trupės „Teatronas“ narys. Tapo Lietuvos šiuolaikinio cirko asociacijos nariu. 2017 m. įvertintas už fizinį performansą „Nutricula“,
kurį režisavo Yasen Yasilev. 2019 m. baigė studijas šiuolaikinio cirko studijas Turine, Italijoje „Flic“ cirko mokykloje, hand to hand specialybėje.
Šiuo metu dirba kaip laisvai samdomas aktorius, akrobatas, šokėjas.
Džiugas Kunsmanas graduated from Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania in 2017 theater and cinema acting specialty. During the
study time was an active member and performer in „Teatronas“ theatre group. Became part of a contemporary circus association of Lithuania. In
2017 was awarded for a physical performance „Nutricula“ directed by Yasen Yasilev. 2019 graduated from contemporary circus school „Flic scuola
di circo“ Tonrino, Italy hand to hand/acro portes specialty. He is now working as a freelancer actor, acrobat, dancer.
Adrian Carlo Bibiano gimė Ontario, Kanadoje, užaugo Akapulko mieste, Meksikoje. Jis mokėsi šiuolaikinio šokio Puerto Vallarta paruošiamosios
mokyklos programoje, kurioje gavo šiuolaikinio šokio diplomą. Carlo pradėjo dirbti kaip atlikėjas tokiose trupėse bei kolektyvuose kaip: “Comapania
Medula”, “La Quinto Danza y Teatro”, “Suddenly”, taip pat su daugeliu laisvai samdomų atlikėjų Lotynų Amerikoje, bei Europoje. Jis taip pat dirbo
mokytoju “Platforma322”, “MIA danza”, Lietuvos tarptautinėje baleto akademijoje.
Adrian Carlo Bibiano was born in Ontario, Canada, and raised in Acapulco, Mexico. He received dance education in the Contemporary Dance
academic program of Puerto Vallarta regional preparatory school, where he later received his diploma in contemporary dance. Carlo has since
worked as a performer and collaborator for companies such as “Compañía Médula”, “La Quinto Danza y Teatro”, “Suddenly” and with diverse
independent artists in Latin America and Europe. He also worked as a teacher in “Plataforma322”, “MIA danza”, “MW urban dance”. He is currently
an instructor at different spaces: Movement Lab Kaunas, Lithuanian International Ballet Academy.

Informacija apie kūrybinę komandą / Crew *
Atlikėjai ir kūrėjai: Džiugas Kunsmanas, Adrian Carlo Bibiano
Performers, Directors, Choreographers: Džiugas Kunsmanas, Adrian Carlo Bibiano

Rekomendacinis amžius / Age *
5+

Disciplinos / Disciplines *
Šiuolaikinis šokis, akrobatika / Conteporary dance, acrobatics

Trukmė / Duration *
30’

Kalba / Language *
Nėra / None

Pasirodymo vietų opcijos / Venue options *
Atvira erdvė / open / public spaces

Scenos (aikštelės) / techniniai reikalavimai / Stage / technical requirements *
10x10m aikštelė, garsas / 10x10m space, sound

Kiek laiko trunka montažas / demontažas? / Building up / down *
1 val. prašytume vietinio techniko / 1 hour as we would ask a local technician

Kiek žmonių vyktų į gastroles / People on tour *
2 artistai, prašytume techninio žmogaus iš priimamnčios įstaigos / 2 artists, we would ask a technician from the hosting
organisation

Kontaktinis asmuo / Contact person *
Džiugas Kunsmanas, +37064018466, dziugas.kunsmanas@gmail.com

Daugiau nuotraukų / More photos
shorturl.at/kwO56

Pasaulis Aplink Sofą /
The World Around Sofa
Rekomendacinis amžius / Age *
14 +

Disciplinos / Disciplines *
Šiuolaikinis cirkas, tarpdisciplininis menas / Contemporary circus, Interdisciplinary art

Trukmė / Duration *
Minimali trukmė - 1 valanda. Gali trukti ir 1 savaitę kaip interaktyvi instaliacija meno galerijoje

Spektaklio aprašymas / Description *

Min 1 hour, can last 1 week too as an installation

Kūrybinis procesas „The World Around Sofa“ prasidėjo kartu su globaliąja pandemija. Tai yra tęstinis dar 2018 metais Marijos Baranauskaitės
pradėto solo projekto „The Sofa Project“ kūrybinis procesas, tiriantis galimybes kurti pasirodymus ne žmonių, bet baldų publikai. Vienas iš
pagrindinių projekto tikslų – lankyti vietines skirtingų šalių sofas, tačiau tam kelią užkirtus pandemijai randama greita išeitis – 7 menininkai
iš skirtingų pasaulio žemynų rūpinasi vietinių baldų gerove savo šalyse. Kaip keliauti aplink pasaulį prasidėjus pandemijai? Ar galima kurti
ne tik sofoms, bet ir kitiems daiktams? Ar tai galėtų sumažinti kūrėjų, bijančių netekti žmonių auditorijos, nerimą? Kaip ir kodėl kurti kartu?
Spektaklio metu artistai internetu pristato savo kūrybą daiktams, kol gyvai susirinkusioji publika gali dalyvauti kūrybiniame procese ir didžiąja
dalimi prie jo prisidėti.

Kalba / Language

The creative process of “The World Around Sofa” began with the global pandemic. This is a continuous creative process of the solo project “The
Sofa Project|, launched by Marija Baranauskaitė in 2018, which explores the possibilities of creating performances for audiences comprised of
furniture instead of people. One of the main goals of the project is to visit local sofas from different countries, but once the pandemic struck,
a quick solution has been found - 7 artists from different continents are taking care of the well-being of local furniture in their countries. How
to travel around the world after a pandemic starts? Is it possible to create not only for sofas but also for other things? Could this alleviate
the anxiety of artists who are afraid of losing their audience? How and why should we create together? During the performance, live audience
watches how artists present their art for furniture online (through the screen in the space).

Scenos (aikštelės) / techniniai reikalavimai / Stage / technical requirements *

Apie trupę/kūrėją/us / About the company *
Idėjos autorė ir režisierė Marija Baranauskaitė yra pirmoji lietuvė, baigusi klounados studijas prestižinėje Phillippe Gaullier klounados mokykloje Prancūzijoje. Prieš tai ji yra baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, šokėjos-aktorės specialybę, ir jau nuo 2013 metų profesionaliai dirba kaip atlikėja, kūrėja, veda kūrybinius užsiėmimus. Ji yra organizacijos Raudonos Nosys GYDYTOJAI KLOUNAI aktorė, nuo 2018 metų
– meno vadovė, viena iš Šiuolaikinio cirko asociacijos įkūrėjų, dėsto Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijoje. Nuolat vedama noro kelti sau
iššūkius ir įkvėpta menininkų, kuriančių augalams ar gyvūnams, Marija nusprendė tyrinėti baldus - publiką be jokio sąmoningumo.
Author and director Marija Baranauskaitė is a contemporary circus artist and performer. After graduating from Lithuanian Academy of Music
and Theatre, Marija studied clownery at École Philippe Gaulier in France and at International School of Theatre LASSAAD’ in Brussels. Always
eager to challenge herself, Marija was inspired by contemporary artists who are already making shows for pets or plants and decided to take
one little step further while researching audiences without any consciousness at all.

Informacija apie kūrybinę komandą / Crew *
idėjos autorė ir režisierė: Marija Baranauskaitė
atlikėjai: Amada Méndez-Piedra Paredes,
Dávid Fekete, Danielo Amaya, Estela Lapponi,
James Adamson, Leonie Kuipers, Vincent Owoko
vadybininkė: Evita Mikalkėnaitė
judesio asistentė: Eglė Nešukaitytė

author and director: Marija Baranauskaitė
performers: Amada Méndez-Piedra Paredes, Dávid Fekete,
Danielo Amaya, Estela Lapponi, James Adamson,
Leonie Kuipers, Vincent Owoko
manager: Evita Mikalkėnaitė
movement assistant: Eglė Nešukaitytė

Anglų / English

Pasirodymo vietų opcijos / Venue options *
Viduje, turi būti galimybė visiškai užtamsinti patalpą / Inside, with a possibility to have a complete darkness

Pasirodymas gali vykti bet kokio dydžio erdvėje, tačiau nuo to priklauso galinčio stebėti žmonių skaičius.Techniniai
reikalavimai https://bit.ly/3dVmcHg. Baldų ir objektų klausimas yra susitarimo reikalas, kūrybinė komanda yra
atvira bendram, abiem pusėm geriausio, sprendimo radimui.
Performance can be held in various places. Anyway, the size of the audience depends on that. For example - Room/
Studio, min. 100sq.m. , 20 people can attend. Technical requirements https://bit.ly/3dVmcHg. The crew is open for
a best solution regarding all the furniture and objects.

Kiek laiko trunka montažas / demontažas? / Building up / down *
Pasirodymo metu naudojami įvairūs baldai ir objektai. Baldams atvežti ir sustatyti reikia ne mažiau 4 valandų,
išvežti taip pat. Tai padaryti reikia ne vėliau nei dienai iki pasirodymo likus.
Different types of objects and furniture are needed for the performance to happen. To bring and place the furniture
approx. 4 hours are needed. It has to be done at least one day before the performance.

Kiek žmonių vyktų į gastroles / People on tour *
4 žmonės / 4 people

Kontaktinis asmuo / Contact person *
Marija Baranauskaitė, +37065295560 // Evita Mikalkėnaitė +37069824280 // performingforsofas@gmail.com

Papildoma info / Additional information *
https://www.facebook.com/performingforsofas

Daugiau nuotraukų / More photos
shorturl.at/aezHY

R.L.42
Rekomendacinis amžius / Age *
6+

Disciplinos / Disciplines *
Oro akrobatika, virvė
Aerial acrobatics on a rope

Trukmė / Duration *
30’

Kalba / Language
Nėra / None

Pasirodymo vietų opcijos / Venue options *
Spektaklis vyksta ant virvės, kuriai pakabinti naudojama pernešama konstrukcija (Piramidė), gali vykti viduje ar
lauke. Viduje min lūbų aukštis 7m.

Spektaklio aprašymas / Description *
Eksperimentinis darbas, naudojantis oro akrobatiką ant virvės kaip terpę. Spektaklio kalba ir dramaturgija yra kūnas ir jo reakcija į milžinišką
krūvį, kurį suteikia ilgas buvimas ant virvės neliečiant žemės. Žiūrovas yra kviečiamas apsilankyti kitame pasaulyje, kur veikia skirtingi gyvenimo,
erdvės arba net fizikos dėsniai.
Experimental performance using air acrobatics on a rope as a medium. The language and dramaturgy of the performance is the body and its
reaction to the physical load given by a long stay on the rope without touching the ground. The viewer is invited to visit another world where
different laws of life, space, or even physics operate.

Apie trupę/kūrėją/us / About the company *
Konstantin Kosovec praktikuoja šiuolaikinį cirką nuo 2010 metų, disciplinas – nuo 2005 m. Per tą laiką dalyvavo daugelyje cirko ir šokio pastatymų
ir dirbtuvių Lietuvoje ir užsienyje. Svarbiausiais laiko praktiką FLIC ir Rogelio Rivel cirko mokyklose, dirbtuves su Roberto Magro, Alexis Akrovatakis,
William Thomas. 2019 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2019-2020 dalyvavo instruktorių mokymuose Nacionalinėje cirko mokykloje Monrealyje,
2020-2022 atlieka magistro studijas, Šiuolaikinio cirko praktikos Stockholmo menų universitete.
Konstantin Kosovec has been practicing contemporary circus since 2010, rope discipline - since 2005. During that time he participated in many
circus and dance productions and workshops in Lithuania and abroad. His one of the most important experiences are time at FLIC and Rogelio
Rivel circus schools, workshops with Robert Magro, Alexis Akrovatakis, William Thomas. In 2019-2020 he attended Instructors E-learning course
at Ecole Nationale de Cirque, Montreal. In 2020-2022 he is doing his master’s studies of Contemporary Circus Practice at Stockholm University
of the Arts.

Informacija apie kūrybinę komandą / Crew *
Idėja ir atlikimas - Konstantin Kosovec
Creation and performance - Konstantin Kosovec

The show is happening on a portable aerial rig. It can be played both indoors and outdoors. I would prefer a small
and cozy place.

Scenos (aikštelės) / techniniai reikalavimai / Stage / technical requirements *
7m aukštis. Min 10x10m erdvė įskaitant auditoriją.
Spektakliui nereikalingi kabinimo taškai grindyse ar lubose (nes spektaklis vyksta ant pernešamos konstrukcijos).
Minimum of 7m ceiling height is required to fit a portable aerial rig the show is using. No ceiling or floor rigging
points are required.
Floor 10x10.

Kiek laiko trunka montažas / demontažas? / Building up / down *
Kadangi prašyčiau vietinio techniko, pasiruošti užtrukti valandą.
As I would be asking for a local technicial, I need only an hour for my warm up.

Kiek žmonių vyktų į gastroles / People on tour *
Vienas arba du. / 1-2 people, would ask for a local technicial.

Kontaktinis asmuo / Contact person *
Konstantin Kosovec, +37067523117, konstantin.kosovec@gmail.com

Papildoma info / Additional information *
https://konstantinkosovec.wordpress.com

Daugiau nuotraukų / More photos *
shorturl.at/iwxNY

Skrydis / Flight
Rekomendacinis amžius / Age *
14 +

Disciplinos / Disciplines *
Klounados spektaklis / Clownade show

Trukmė / Duration *
40’

Spektaklio aprašymas / Description *
Turbūt daugelis esame lipę į lėktuvą ir jautę pirmojo skrydžio nerimą, o lėktuvui krestelėjus – akimirkai sustojusį kvėpavimą ir dingtelėjusią mintį:
„KRISIM“. Vieni iš to pasijuokia, kitus sukausto baimė, bet abejingų tikrai nepalieka. „Skrydis“ – klounių dueto pasirodymas, kurio metu žaidžiama
su žiūrovų patiriamomis emocijomis, leidžiančiomis pažinti save ir kartu iš savęs pasijuokti. „Mes kviečiame jus į nepaprastą skrydį! Entuziastingą,
netikėtą, gal šiek tiek absurdišką, bet pilną tikėjimo, kad viskas bus gerai“, – žada skrydžio palydovės Grilda ir Raža.
Probably many of us have felt that anxiety while boarding the plane for the first time as well as our hearts skipping a beat during a slight shake
and the first though popping up: “WE’RE FALLING!”. Someone laughs, someone’s frightened, but no one is indifferent. During this performance, a
clown duo plays with the spectators’ emotions, allowing the audience to get to know themselves better and laugh at themselves. “We invite you to an
extraordinary flight! Enthusiastic, unexpected, maybe slightly absurd but full of faith that everything is going to be fine”, - flight attendants Grilda
and Raža say.

Apie trupę/kūrėją/us / About the company *
Justė Liaugaudė – šiuolaikinės klounados ir fizinio teatro menininkė. Klounados ir fizinio teatro žinias nuolat gilina “International School of humour”
(ISH) mokykloje Vienoje. Jau dešimtmetį dirba organizacijoje “RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai” kaip aktorė ir meno vadovė. Justė yra dirbusi su
tokiais kūrėjais kaip Aitor Basauri Barruetabena, Sergi Estabanell ir kt. Su tarptautine klounų komanda yra vykusi į ne vieną misiją Ukrainos rytuose
ir kūrusi pasirodymus su karo padarinius išgyvenančiomis šeimomis.
Indrė Mickevičiūtė-Petrauskienė - laisvai samdoma atlikėja, kūrėja dirbanti įvairiuose teatro, TV, kino, edukaciniuose ir cirko projektuose. Aktorinio
meistriškumo ir pantomimos studijas baigusi lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2012 metų organizacijos “RAUDONOS NOSYS Gydytojai
klounai” sertifikuota klounė. Klounados, fizinio teatro žinias nuolat gilina “International School of humour” (ISH) mokykloje Vienoje. Indrė yra dirbusi
su tokiais kūrėjais kaip Gela Kandelaki, Zara Antonyan ir kt.
Justė Liaugaudė - contemporary clowning and physical theater artist. Constantly expanding her clowning and physical theater knowledge at the
“International School of humor” in Vienna. Working as an actress and art director in the “RED NOSES Clown doctors” organization for over 10 years.
Justė has worked with such creators as Aitor Basauri Barruetabena, Sergi Estabanell and others. She has been on several missions in Eastern Ukraine
with an international clowning team, where they created performances for families experiencing the effects of war. Indrė Mickevičiūtė-Petrauskienė –
freelance artist, performer, creator working on various theater, TV, movie, educational and circus projects. She graduated from the Lithuanian Academy
of Music and Theater with a degree in acting and pantomime. Certified clown in the “RED NOSES Clown doctors” organization since 2012. Constantly
expanding her clowning and physical theater knowledge at the “International School of humor” in Vienna. Indrė has worked with such creators as Gela
Kandelaki, Zara Antonyan and others.

Kalba / Language
Anglų / English

Pasirodymo vietų opcijos / Venue options *
Pasirodymas sukurtas rodyti uždarose patalpose. Tai gali būti teatro salės (blackbox), repeticijų salės, galerijos, fabrikų,
oro uostų erdvės
Performance is created for inside venues. It might be a black box, training room, galleries, factories, airports and so on.

Scenos (aikštelės) / techniniai reikalavimai / Stage / technical requirements *
Minimalus salės plotas 60m², salės aukščiui apribojimų nėra, spektaklis vyksta viename aukštyje su žiūrovais.
The minimum space requirements are 60m², there are no restrictions on the height of the space, the performance takes
place at the same height as the spectators (not leveled up).

Kiek laiko trunka montažas / demontažas? / Building up / down *
Lietuvių, bet gali būti atliktas angliškai / Lithuanian, but can be performed in english

Kiek žmonių vyktų į gastroles / People on tour *
Į gastroles vyksta 4 žmonės: 2 aktorės, garsistas ir vadybininkė. Iš priimančios įstaigos prašome apšvietėjo.
4 people go on tour: 2 actresses, a sound technician and manager. We would ask the host organization for a lighting
technician

Kontaktinis asmuo / Contact person *
Simona Nemeikšytė, +37065782534, nemeiksyte.simona@gmail.com

Informacija apie kūrybinę komandą / Crew *
Kūrėjos ir atlikėjos: Justė Liaugaudė ir Indrė Mickevičiūtė-Petrauskienė / mentorius: Sergi Estebanell / muzikos dizainas: Domas Morkūnas /
vadyba: Simona Nemeikšytė
Creators and Performers: Justė Liaugaudė and Indrė Mickevičiūtė-Petrauskienė / mentor: Sergi Estebanell / music design: Domas Morkūnas /
manager: Simona Nemeikšytė

Daugiau nuotraukų / More photos *
shorturl.at/ruLR8

Nionia

Spektaklio aprašymas / Description *
Spektaklio “Nionia” idėja atsirado autorei netikėtai susidūrus su vidinio vaiko koncepcija ir patyrus šios asmenybės dalies poveikį jos
dabartiniam gyvenimui. Kūrybinio tyrimo metu autorė nagrinėjo vidinio vaiko sąvoką, jos atspindžius literatūroje ir mitologijoje, su ja
susijusius populiariuosius stereotipus ir mokslinius faktus, kad vėliau visą tai paversti fiziniu patyrimu. Eksperimento tikslas - prisiminti
dar vaikystėje atsiradusius gestus, judesius, veido išraiškas ir padėtis, ištirti juos prisiminimų kontekste ir neutralioje būsenoje, stebėti jų
įtaką kūnui ir emocinei būklei. Šiuo metu spektaklis “Nionia” yra eskizo stadijoje, visi techniniai reikalavimai surašyti pagal tai. Darbui
progresuojant techniniai reikalavimai, trukmė ir kūrybinė komanda gali keistis.

Rekomendacinis amžius / Age *

“One night I decided to find an inner child inside my head...”. The idea of the show “Nionia” first appeared when the author was unexpectedly
confronted by the concept of “inner child” and its impact on her everyday life. During the creative research she thoroughly analyzed this
concept, searching for references in literature and mythology, collecting the popular stereotypes and scientific research materials on that
matter in order to transform it into a physical experience on stage. The main subject of this experiment - the author herself. The method - to
recall and relive the gestures, movements, face expressions and positions developed during the childhood, trace the origins of these small
body rituals, analyze them in the context of memories and in a neutral state, observe what emotional and physical impact do they carry,
to compare the real experience with the theory behind the “inner child” concept. The main goal - to create a realistic portrait of an inner
child without sugar coating. “Nionia” is currently a work in progress. As the work progresses, the technical requirements, the length of the
show and the creative team may change.

Oro akrobatika ant virvės / Aerial rope

Apie trupę/kūrėją/us / About the company *

Atviras visiems, rekomenduojamas nuo 10-12 metų (yra teksto anglų k.)
Open for all ages, recommended from 10-12 years old (written English text is used in the show)
Disciplinos / Disciplines *
Trukmė / Duration *
20’
Kalba / Language
Nėra / None

Pasirodymo vietų opcijos / Venue options *
Viduje, black box arba kita erdvė kur mažai šviesos. / Black box or other space dark enough to use the projector.

Elena Kosovec - šiuolaikinio cirko atlikėja ir kūrėja, oro akrobatė, pagrindinis rekvizitas – vertikali virvė. Oro akrobatiką praktikuoja nuo
2015 m., 2016 m. kartu su bendraminčiais įkūrė “Taigi cirkas” cirko trupę. 2016 bei 2019 m. tobulino oro akrobatikos įgūdžius Barselonos
Rogelio Rivel cirko mokykloje ir intensyviuose virvės kursuose. Nuo 2018 m. - šiuolaikinio cirko asociacijos pirmininkė ir steigėja. 2019 m.
gavo CNAC ir ESAC cirko mokyklų cirko dramaturgo sertifikatą. Kūrėjai ypatingai svarbi psichinės sveikatos tema ir jos destigmatizacija, prieš
pradedant dirbti šiuolaikinio cirko srityje studijavo mediciną, domėjosi psichiatrija, atliko darbo praktiką psichikos sutrikimų skyriuje. Šios
patirtys įtakoja visą Elenos Kosovec kūrybą.
Author and director Marija Baranauskaitė is a contemporary circus artist and performer. After graduating from Lithuanian Academy of Music
and Theatre, Marija studied clownery at École Philippe Gaulier in France and at International School of Theatre LASSAAD’ in Brussels. Always
eager to challenge herself, Marija was inspired by contemporary artists who are already making shows for pets or plants and decided to take
one little step further while researching audiences without any consciousness at all.

Scenos (aikštelės) / techniniai reikalavimai / Stage / technical requirements *

Elena Kosovec - contemporary circus artist from Vilnius, Lithuania. Main discipline - aerial rope. Started practising aerials in 2015, in 2016
and 2019 learned rope technique in Rogelio Rivel circus school, Curso Profesional de Cuerda and OMIC Gravity circus course in Barcelona.
In 2016 together with couple of other circus artists created Taigi Cirkas company. Since 2018 Elena is the head and a co-founder of
Contemporary Circus Association of Lithuania. In 2019 she obtained the circus dramaturgy certificate from ESAC (Belgium) and CNAC
(France) circus schools. Elena’s main passion is raising awareness of mental health and breaking the stigma around it, this topic has a huge
influence on her creative work. Elena’s main creative focus is authenticity.

Kiek žmonių vyktų į gastroles / People on tour *

Informacija apie kūrybinę komandą / Crew *
Autorė ir atlikėja - Elena Kosovec / Author and performer - Elena Kosovec

Aukštis nuo 5m., grindys 8x10 m., 1 kabinimo taškas, projektorius ir siena/ekranas projekcijoms.
At least 5 m. height, floor 8x10 m., 1 rigging point, projector and a wall/screen for visuals, crash mat suitable for aerials (around 2x2x0.4 m.)
Kiek laiko trunka montažas / demontažas? / Building up / down *
Montažas (šioje work in progress stadijoje) neįskaitant šviesų - apie 30 min.
Building up (without lights, at this stage of work in progress) - 30 min.

Atlikėjas, techninis žmogus iš priimančios įstaigos. / 1 performer, technician from the hosting organization needed.
Kontaktinis asmuo / Contact person *
Elena Kosovec, nechiporenko.elena@gmail.com, +37060517008
Papildoma info / Additional information *
https://www.instagram.com/elena_kosovec
Daugiau nuotraukų / More photos *
shorturl.at/wyCD0

(LV/LT)

Visą tai / Ol’ that
Rekomendacinis amžius / Age *
6+

Disciplinos / Disciplines *
Cyro ratas / Cyr wheel

Trukmė / Duration *
18’

Kalba / Language
Nėra / None

Spektaklio aprašymas / Description *
Šis pasirodymas yra savirefleksija per įvairias sąveikas su objektu – Cyro ratu. Pasirodymo pagrindu tapo meninės rezidencijos Lietuvoje metu
atrasta medžiaga, tyrinėjanti vaidmenų, įpročių ir kontrolės santykį su emocinėmis būsenomis. Žiūrovai kviečiami stebėti dialogą, prasidedantį
nuo vieno iš jų kvietimo leistis į kelionę, nuo svarstymo, kas būtų gera ir vertinga abiem. Tai – fizinis pokalbis, besikuriantis nuo atsargių frazių
ieškant sąlyčio taškų iki beviltiško riksmo siekiant sugrįžti link atpažįstamos savasties.
The performance is an act of self-reflection through the various interactions with an object - a Cyr wheel. It is based on the movement material
that was obtained during the artistic residency in Lithuania, where the topics of roles, habits, control and relation to the emotional states were
researched. Audience is invited to follow the conversation of two that starts from one’s proposal to start this journey, from one’s idea of what is
pleasant and rewarding for both. It is a dialog through the careful phrases searching for a connecting link till the desperate shout in attempt to
get back to the recognizable self.

Apie trupę/kūrėją/us / About the company *
Aleksey Smolov – Latvijos šiuolaikinio cirko atlikėjas ir mokytojas, šiuo metu gyvenantis tarp Latvijos ir Lietuvos, atradęs ir negrįžtamai pamilęs
cirką prieš daugelį metų. Cyro ratas tapo jo aistra ir įrankiu vidinio bei išorinio pasaulio tyrinėjimams. Aleksėjus kviečia žiūrovus į kelionę, kupiną
surealistinių ir tikrų, gilių ir žaismingų, nuoširdžių ir apgaulingų vaizdinių.
Aleksey Smolov is a Latvian contemporary circus performer and teacher, currently living in both Latvia and Lithuania. Coming from the
background of martial arts, Aleksey was introduced to the circus arts years ago and fiercely fell in love with it. A Cyr wheel became an apparatus
of his passion in this ongoing adventure and a medium to explore the outer and inner worlds. Aleksey takes the audience to this journey to share
insights and images of real and surrealistic, deep and playful, misleading and sincere.

Informacija apie kūrybinę komandą / Crew *
Sumanymas ir atlikimas: Aleksey Smolov, kūrybinis konsultantas: Gildas Aleksa (LT), dabartinė muzika: Ben Smith (UK) (sukurta “Pasirodymas
Partizanų 208-ojo namo balkonams” festivalio Cirkuliacija 2019 metu), Northern C daina “Let Go”.
Idea and performed by: Aleksey Smolov, creative consultant: Gildas Aleksa (LT), current music by: Ben Smith (UK) (from the creation of
“Pasirodymas Partizanų 208-ojo namo balkonams” at Cirkuliacija festival 2019), “Let Go” by Northern C.

Pasirodymo vietų opcijos / Venue options
Teatras, viešos vietos ( žiūrėti techninius reikalavimus apačioje)
Theatre, public spaces (providing all the necessary technical requirements)

Scenos (aikštelės) / techniniai reikalavimai / Stage / technical requirements
Grindys – tvirtas, lygus paviršius (pageidautinga padengtas šokiniu linoleumu), optimalus scenos (aikštelės) dydis 8x8 m (bet
įmanoma prisitaikyti prie 7x7 m). Garsas – spektaklyje naudojamos dvi mp3 formato dainos (organizatorius turi pasirūpinti
garso aparatūra ir aptarnaujančiu techniku vietoje). Perbėga – pageidautina turėti techninę perbėgą dieną prieš arba tą pačią
dieną.
Floor: hard even smooth and clean surface (preferably covered with dance floor), minimum of 7*7 m (optimal 8*8 m) of working area (other dimensions should communicated beforehand) Sound: two .mp3 tracks (could be send prior the event), having
a sound technician on spot is appreciated Lights: no specific requirements Run through: a possibility to make a technical run
through day before/the same day

Kiek laiko trunka montažas / demontažas? / Building up / down
Scenos (aikštelės) paruošimu ir garsu pasirūpina organizatorius (šie dalykai suderinami iš anksto).
None (dance floor installation, sound system - provided by organizers)

Kiek žmonių vyktų į gastroles / People on tour *
2

Kontaktinis asmuo / Contact person *
Aleksey Smolov, +37129966357, alekseysmolov@gmail.com

Papildoma info / Additional information *
https://www.instagram.com/aleksey.smolov/ ;
https://www.facebook.com/aleksey.smolov

Daugiau nuotraukų / More photos
shorturl.at/fjI27

