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Šį įžanginį žodį pradedu rašyti Berlyne. Mieste, į kurį pirmą kartą gyvenime nuvykau šių metų vasarį su Viktorija. Dėl 
„Versmės“. Antrą kartą į Berlyną nuvažiavau balandį. Irgi su Viktorija, irgi dėl „Versmės“. Dabar, vasariškai šiltą spalio 

vidurio dieną, čia lankausi trečią kartą. Berlynas nudažytas rudeniu, prie Brandenburgo vartų vyksta protesto akcija 
prieš dešiniųjų politiką, Kroicberge ir Noikelne žmonių, su kuriais prasilenki gatvėje, odos atspalviai įvairesni nei tų 
rudens nudažytų lapų, visokie bahnai vis dar veža greitai ir tiksliai, tik kažkoks pabaigos jausmas. Lyg metų, bet žinau, 
kad ne jų. Gorkio teatre, į kurį nueinu ne dėl to, kad reikia, o todėl, kad anuomet daug laiko čia praleidom su Viktorija, 
netikėtai sutinku Hansą Wernerį Kroesingerį, kuris praeitų metų „Versmėje“ kartu su Regine Dura vedė dokumentinio 
teatro dirbtuves. Papasakoju jam, kas nutiko. Jis man papasakoja, kas nutiko Reginei: nelaimingas atsitikimas Japonijoje 
važiuojant dviračiu. Bet ji sveiksta, nors prie suplanuotos premjeros Gorkyje dirba jis vienas. Kodėl tą rašau? Dėl 
dokumentikos. Ir dėl to, kad skauda.
 Suprantu, kad šis žodis nėra in memoriam. Vieną tokį parašyti jau atsisakiau, nes dar nežinau kaip. Tik negaliu 
paleisti jausmo, kad šią įžangą turėtų dėlioti Viktorija. Lengvai, kaip tik jai pavykdavo. Ir nors ji mūsų plane buvo 
pažymėjusi, kad ją rašysime abi, žinojau, kad tai bus Viktorija. Ji niekada nė akimirkos neleido pajausti, kad „Versmė“ 
yra jos, kad aš tik padedu. Buvome tvirtas kumštis. Kolegės nuo ne taip seniai, labiau draugės. Todėl šių metų „Versmę“ 
norėčiau skirti jai – Viktorijai, kuri didele dalimi pati ją ir sukūrė.
 Šių metų „Versmės“ programa didelė. Joje dviejų verstinių pjesių skaitymai: Annos Smolar kartu su 
bendraautoriais parašyta „Henrietta Lacks“ ir Lolos Arias „Melancholija ir demonstracijos“. Du tekstai visiškai švieži: 
atsispyrusios nuo pirminės idėjos šimtmečio proga perskaityti Roberto Verbos „Šimtamečių godas“, Loreta Vaskova, 
Živilė Zablackaitė ir Taura Kvietinskaitė surinko interviu ir pristato verbatim pjesę „Šimtas metų vaikystės“; bendra 
Lietuvos nacionalinio dramos teatro, vokiečių teatro kolektyvo „She She Pop“ ir Goethe’s instituto produkcija 

„Posesijos obsesija“ – tai pjesės skaitymas per se: čia scenoje nebus nė vieno aktoriaus, o tekstas tiesiogine prasme 
bus ištartas publikos lūpomis. Programoje taip pat pristatomi ir du atviro konkurso būdu atrinkti projektai, kuriuos nuo 
birželio iki pat „Versmės“ festivalio lapkritį plėtojo lietuvis tarpdisciplininio meno kūrėjas, architektas Vladas Suncovas 
ir jaunas latvių dramaturgas Matīsas Gricmanis. Su jais dirbo mentoriai, kūrybiniai konsultantai Anna Smolar ir Valteris 
Sīlis. Tarp skaitymų ir eskizų pristatymų, vykstančių įvairiose rekonstruojamo Lietuvos nacionalinio dramos teatro 
erdvėse, kviesime į „Skalvijos“ kino centrą, kur bus rodomas Lolos Arias filmas „Karo teatras“, pratęsiantis režisierės 
susitikimą su Folklando (Malvinų) karo veteranais, užmegztą spektaklyje „Minų laukas“ (Campo minado, 2016). Kinas 
šių metų programoje šmėsteli ir kitais pavidalais: be teatro kūrėjų, joje dalyvauja ir kino režisieriai Lina Lužytė bei 
Mikas Žukauskas. Prieš prasidedant „Versmės“ programai, bus pristatytos dvi pjesės, sukurtos bendrų Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatro ir Torunės Wilamo Horzycos teatro kūrybinių dirbtuvių metu. Po skaitymų ir eskizų vyks 
susitikimai su kūrėjais, nes „Versmė“ yra taip pat ir apie dialogą, procesą, eksperimentus ir klaidas. O šiame kataloge, 
mūsų sumąstytame kaip pratęstas pokalbis apie „Versmės“ nutikimus, spausdinamos tekstų ištraukos, pokalbiai su 
kūrėjais, išsamūs renginių aprašymai. Jo vizualų pavidalą kuria Henrikas Riškus – simboliškai, gyvendamas Porto mieste.
 Su Viktorija daug kalbėjome apie tai, kokia „Versmė“ bus kitais ir dar kitais metais. Ką kviesime, kokias 
temas svarbu paliesti. Planų – užrašytų chatuose, laiškuose, ištartų begalėje pokalbių telefonu – daugybė. „Per savo 
gyvenimą aš padariau daug visokių darbų ir vis tiek dar visko nenuveikiau. Tokie žmonės, kaip aš, turėtų gyventi 
tūkstantį metų. Labanaktis!“ (Graikas Zorba) Linkiu „Versmei“ tūkstančio metų. Post tenebras lux.



I am in Berlin as I begin to write this foreward. The city that I first visited this last February with Viktorija. We came here for 
Versmė. The second trip was in April. Again with Viktorija, again for Versmė.  And now, I am here for the third time, on a 
summer-like October day. Berlin is wearing autumn colours, there is a demonstration against the right-wing politics at 
the Branderburg gate, the people you see in the streets of Kreuzberg and Neukölln have the skin tones more diverse 
than tree leaves painted by autumn, the bahns of all sorts are still fast and punctual, and yet I cannot shake off a sense 
of an ending. The calendar year is nearing its end but I know it is not that. Upon a visit to Gorki Theatre – not because 
I need to but because I spent much time there with Viktorija back then – I bump into Hans Werner Kroesinger, who, 
together with Regine Dura, held a documentary theatre workshop at last year’s Versmė. I tell him what happened. 
He tells me what happened to Regine. A bicycle accident in Japan. Luckily, she is getting better, but he is now on his 
own to work on a new production at Gorki. Why am I writing all this? Because of documentation. And because it hurts.
 I do realise this is no in memoriam. I have already declined writing one and I still wouldn’t know how to do 
it. However, I cannot escape the feeling that this foreword was supposed to be written by Viktorija. In a floaty style, 
as only she could. And while she had noted in our outline that we were going to do it together, I always knew it will 
be her. Not once, not for a moment, did she ever make me feel that Versmė was her thing and I was only helping. We 
were a tandem. Colleagues since recently, friends for life. Therefore, I would like to dedicate this year’s Versmė to 
Viktorija, who programmed it, for the most part, herself.
 This edition of Versmė has a lot to offer. In addition to the readings of two international plays, Henrietta 
Lacks, written by Anna Smolar and co-authors, and Melancholy and Demonstrations by Lola Arias, we introduce two 
brand new texts. Kicking off of their initial idea for a reading of The Dreams of Centenarians by Robertas Verba, Loreta 
Vaskova, Živilė Zablackaitė and Taura Kvietinskaitė set out to collect interviews, which became a verbatim play 
called One Hundred Years of Childhood. Obsession of Possession, co-produced by the Lithuanian National Drama 
Theatre, performance collective She She Pop and the Goethe-Institut, is a stage reading per se: there will be no 
actors on stage and the text will literally be said by the audience. Furthermore, the programme presents two projects 
selected by way of open competition and developed since June till November by a Lithuanian interdisciplinary 
artist and architect Vladas Suncovas and a young Latvian playwright Matīss Gricmanis, who were mentored and 
advised by Anna Smolar and Valters Sīlis. The readings and presentations at different venues of the Lithuanian National 
Drama Theatre, currently undergoing a major reconstruction, will be complemented by the screening of Lola Arias’ 
Theatre of War, an extension of the director’s meeting with the Falkland/Malvines war veterans that started in her 2016 
theatre production Minefield. The screening will take place at the Skalvija Film Centre. This is not the only case where 
cinema is featured in this year’s programme, as the group of theatre directors is joined by filmmakers Lina Lužytė and 
Mikas Žukauskas. In addition to Versmė’s programme, there will be presented two texts developed during the 
joint workshops of Juozas Miltinis Theatre in Panevėžys and Wilam Horzyca Theatre in Torun, Poland. Since dialogue, 
process, experiments and failures are part of what Versmė is about, the readings and presentations will be followed 
up by talks with their creators. And this catalogue, which we had envisioned as a continuing conversation about 
the goings-on at Versmė, contains excerpts of texts, interviews with the authors and extensive descriptions of the 
events. The design is made by Henrikas Riškus, who lives, symbolically, in Porto.
 We had a lot of conversations with Viktorija on what Versmė was going to be like the next year, and the 
next, who we were going to invite, what topics to take on. There was a multitude of plans, laid out in chats, emails, 
endless phone conversations. “I’ve done heaps and heaps of things in my life, but I still did not do enough. Men 
like me ought to live a thousand years. Good night!” (Zorba the Greek) Here’s to the thousand years of Versmė!
Post tenebras lux.

 Agnė Pulokaitė



Sunku būtų nustatyti, kiek metų truko dokumentinio teatro kelionė į Lietuvą. Istorikai nepateikia konkrečios šio žanro 
kilmės datos, tačiau įprasta dokumentinio teatro kilmę Vakarų Europoje sieti su vokiečių režisieriaus Erwino Piscatoro 
darbais Veimaro teatre trečiajame dešimtmetyje. Vis dėlto kai kurie šaltiniai dokumentinės pjesės šaknų ieško 
porevoliucinėje Rusijoje (Agitpropo pjesės), Georgo Büchnerio „Dantono mirtyje“ (1835) ar net Aischilo dramoje 

„Persai“ (472 m. pr. Kr.). Lietuvą ryškesnės dokumentinio teatro apraiškos pasiekė tik XXI amžiuje, tad kelionė truko 
mažiausiai aštuoniasdešimt, bet ne ilgiau nei pustrečio tūkstančio metų.
 Pirmieji su dokumentiniu teatru Lietuvoje susipažino festivalio „Sirenos“ žiūrovai – 2005-aisiais parodytas 

„Rimini Protokoll“ spektaklis „Sabenation, arba Eikite namo ir sekite žinias“, kuriame savo istorijas pasakojo darbus 
praradę bankrutavusių Belgijos oro linijų darbuotojai. Nuo 2013-ųjų festivalis kasmet pristatydavo bent po vieną 
dokumentine medžiaga paremtą spektaklį, o 2012-aisiais festivalyje dar neparodytas Romeo Castellucci spektaklis 

„Apie Dievo sūnaus veido koncepciją“ sukėlė dalies visuomenės ir Seimo narių nepasitenkinimą – į jį Lietuvos 
teatro kūrėjai po poros mėnesių atsakė Seimo posėdžio protokolo skaitymu LNDT Mažojoje salėje (APIE LR SEIMO 
REZOLIUCIJOS „Dėl spektaklio, niekinančio krikščionių simbolius“ PROJEKTŲ KONCEPCIJĄ (SRDSPK)). Taip buvo sukurtas 
(vienkartinis) renginys, kurį Jungtinėje Karalystėje pakrikštytų tikruoju verbatim, – nekeisdami nė žodžio aktoriai 
perskaitė protokolą, prisiimdami Seimo narių vaidmenis.
 Dokumentine medžiaga Lietuvos teatro kūrėjai rėmėsi daugybę kartų, tačiau iki pat 2017-ųjų nė viename 
spektaklyje dokumento ir fikcijos statusas nebuvo lygiavertis, ką jau kalbėti apie dokumentinės medžiagos kaip 
svaresnio argumento traktavimą. Daugelyje tikrais faktais paremtų spektaklių (ar pasirinktų pjesių) dokumentinė 
medžiaga tampa inspiracija fikcinę istoriją išplėtojančiam, bendražmogiškas vertybes kvestionuojančiam kūriniui arba 
argumentu, grindžiančiu pjesės įvykius ir personažų logiką. 2018-aisiais Lietuvoje jau galime kalbėti apie spektaklius, 
kuriuose dokumentinė medžiaga sudaro dramaturgijos pagrindą ir kuriuose apie konkrečią bendruomenę 
papasakota istorija yra ne mažiau svarbi nei universalios ir amžinos vertybės.
 Dokumentinis teatras dažniau siejamas su kvietimu atsiriboti ir apmąstyti, įvertinti scenoje matomus 
personažus bei įvykius (kitaip sakant, jame stipresnė brechtiškoji epinio teatro tradicija). O Lietuvoje pirmieji 
spektakliai, sukūrę dramaturgiją vien iš asmeninių liudijimų, rėmėsi tradicine Stanislavskio sistemos samprata ir ragino 
tapatintis su scenoje matomais žmonėmis, kvietė būti empatiškiems. Tokie pavyzdžiai – (auto)biografijomis paremti 
Aido Giniočio spektakliai „Atviras ratas“ (2004) ir „Lietaus žemė“ (2011) bei didžioji dalis Birutės Mar spektaklių („Poetė“ 
(2005), „Jis ir ji“ (2009), „Unė“ (2010), „Laiškai į niekur“ (2013), „Ledo vaikai“ (2018)). Teatro „Atviras ratas“ aktoriai susėdę ratu 
pasakojo ir vaidino savo asmenines istorijas („Atviras ratas“) bei savo senelių kartos žmonių istorijas („Lietaus žemė“). 
Nors spektakliai rėmėsi dokumentais (pirmuoju atveju – aktorių liudijimais, antruoju – aktorių artimųjų pasakojimais, 
tarpukariu ir pokario metais gyvenusių žmonių istorijomis) ir kartais aktoriai tiksliai cituodavo personažų prototipų 
žodžius, spektaklių kūrėjai nekėlė sau tikslo parodyti realybę akimis žmonių, kuriems iki šiol nebuvo suteiktas balsas, 
nekvestionavo faktų ir jų pateikimo viešojoje erdvėje. Kur kas svarbiau atrodė perteikti personažų savijautą, ypač – 
situacijas, kuriose kasdienis džiaugsmas netikėtai susiduria su žiauria gyvenimo realybe. Teatro „Atviras ratas“ atvejis 
žymi įdomią tendenciją – viena iš LMTA egzistuojančių praktikų „iškelti asmenybės gelmes ir nuoskaudas prieš visą 
kursą“ tapo prielaida dokumentinei medžiagai prasiskverbti į teatro sceną. Panašiomis aplinkybėmis 2016-aisiais 
Jaunimo teatre Vidas Bareikis su savo kurso studentais pastatė spektaklį „Pasirinkimas“, paremtą tikromis istorijomis, jų 
pasakojimo aplinkybėmis ir tai įrodančia filmuota medžiaga.
 Birutės Mar spektakliuose pasirenkami dokumentai – žymių žmonių dienoraščiai, laiškai. Kalbėdama apie 
rašytojų Salomėjos Nėries, Jono Biliūno, Marijos Cvetajevos, Boriso Pasternako, Rainerio Marijos Rilkės, aktorės Unės 
Babickaitės istorijas, kūrėja, panašiai kaip „Atviras ratas“, apsiriboja dienoraščių „sužmoginimu“ bei apeliacija į žiūrovų 
susitapatinimą su matomais personažais, tačiau neturi tikslo siūlyti naują požiūrį į temą, neragina kvestionuoti spektaklių 
herojų veiksmų platesniame kontekste. Vis dėlto vienu atveju Birutės Mar spektakliai gali veikti kaip dokumentinis 
teatras – pristatant juos vidurinių mokyklų moksleiviams, kurie apie lietuvių rašytojus žino tik iš vadovėlių ir mokytojų 
pasakojimų, dažnai padiktuotų mokyklų programose. Jauniems žmonėms pažįstamą literatūros realybę galėtų 
papildyti tam tikri rašytojų realybės faktai, kuriuos mokyklose jiems pateikiamoje informacijoje linkstama nuslėpti.
 Vienas svarbiausių režisierių Lietuvos dokumentinio teatro istorijoje išliks latvis Valteris Sīlis, 2013-aisiais 
Vilniuje pristatęs Rygoje kurtą diskusiją su kova „Legionieriai“, Kaune – performansą-paskaitą „Nacionalinis plėtros 
planas“, o 2014-aisiais Lietuvos nacionaliniame dramos teatre kartu su dramaturgais Jāniu Balodžiu (Latvija) ir Goda 
Dapšyte pastatęs spektaklį „Barikados“, kurio dramaturgija kurta remiantis Sausio 13-osios įvykių vainikuotu atgimimo 
laikotarpiu. Spektaklio kūrėjai teigė nesiekiantys tiksliai rekonstruoti įvykių Lietuvoje (panašiai teisinosi ir „Lietaus 
žemės“ kūrėjai) – jiems svarbiau analizuoti dokumentinę medžiagą, rinkti faktus iš įvairių pozicijų besilaikančių 
ir 1991-aisiais besilaikiusių žmonių, suvokti ir pateikti savo kartos požiūrį į tai, kas tuo metu vyko ar galėjo vykti. 
Dokumentinė medžiaga tapo rėmais, kuriuose spektaklio kūrėjai galėjo improvizuoti, cituoti, mėgdžioti, interpretuoti, 

Kai dienoraščiai išauga į gyvus 
liudijimus. Dokumentinio teatro raida 
Lietuvoje
 Aušra Kaminskaitė



taigi – kurti savo istoriją apie lietuvių kovas dėl nepriklausomybės XX amžiaus pabaigoje. Tai, kad „Barikados“ tapo 
kur kas rimtesne dokumentinio teatro žanro paraiška, įrodo ir publikos reakcija – daugybei spektaklį mačiusių 
žmonių buvo svarbu, kiek rodomi įvykiai atitinka jų pačių prisiminimus, dalį erzino interpretacijos, kurioms jie patys 
nepritaria. Tai tapo inspiracija permąstyti savo turimas žinias ir atrasti naujų šaltinių iki šiol žinotai istorinei tiesai suvokti. 
2015-aisiais V. Sīlis Kauno nacionaliniame dramos teatre pastatė spektaklį „Miškinis“, kuriame remiamasi istorinės latvių 
asmenybės – Jono Petručio, penkiasdešimt metų besislapsčiusio nuo sovietų režimo, – istorija, tačiau patys kūrėjai 
tradiciškai įvardina, jog tai nėra dokumentinis spektaklis. Keistas toks dažnas kūrėjų noras atsiriboti nuo dokumentinio 
teatro žanro šalyje, kurios žiūrovai su tokiu teatru beveik nėra susidūrę. Tad tikėtina, kad poreikį neigti dokumentiškumą 
nulėmė kūrėjų siekis išvengti žiūrovų lūkesčių pamatyti teatre tikrąją tiesą.
 Šiandien Lietuvoje su dokumentiniu teatru dažniausiai siejamos trys pavardės – Rimanto Ribačiausko, 
Kristinos Savickienės ir Jono Tertelio. 2017 metais jie drauge su vokiečių režisiere Kristina Werner sukūrė spektaklį 

„Žalia pievelė“, kuriame į sceną pakvietė Visagino gyventojus ir leido jiems pasakoti apie pagrindinę paskirtį 
praradusį miestą bei jo žmonių likimus. Kritikai spektaklį krikštijo pirmuoju legitimiu Lietuvoje sukurtu dokumentinio 
teatro pavyzdžiu. Anot dokumentinį teatrą „Teatro žurnale“ apžvelgusios Rasos Vasinauskaitės, „turbūt ne viskas taip 
blogai, jei net tokioje „postdokumentinėje“ teatrinėje aplinkoje galėjo atsirasti spektaklis, ne ką prastesnis už esamus 
ar galimus įsivaizduoti šiuolaikinio dokumentinio teatro pavyzdžius“. „Žalia pievelė“ profesionalioje Lietuvos teatro 
scenoje iš tiesų tapo pirmu spektakliu, atlikusiu išsamų tyrimą valstybei ir jos piliečiams aktualia tema, kuri informacinėje 
erdvėje seniai nustumta į paribius, tiksliau – beveik visiškai eliminuota, išskyrus keletą nepriklausomos žurnalistikos 
pavyzdžių.
 Teatrologė Goda Dapšytė rašydama apie spektaklį prisimena 2005-uosius, kai spektaklį „Sabenation, 
arba Eikite namo ir sekite žinias“ Lietuvos kritikai vadino kitokiu teatru ar individualia terapija, ir čia pat pažymi, kad „(š)
iandien kritika <...> „Žalios pievelės“ su terapiniais seansais jau nesieja, o pats spektaklis nagrinėjamas kaip savaime 
suprantamas“. „Žalia pievelė“ matyt, tapo pagrindine inspiracija „Teatro žurnalo“ redakcijai, visą numerį paskyrusiai 
dokumentinio teatro sąvokos ir jo apraiškų Lietuvoje apžvalgai. Teatrologė R. Vasinauskaitė, 2015 metais dokumentinį 
teatrą leidinyje „Menotyra“ aprašiusi vien užsienio pavyzdžiais, 2018-aisiais minėtame straipsnyje jau kalba apie dalinį 
nuo 2011 metų Lietuvoje statomų kūrinių dokumentalumą ir, kaip minėta, išskiria „Žalią pievelę“ kaip ne tik gryną, bet ir 
pirmą išties sėkmingą bandymą kurti dokumentinį teatrą šalyje. 
 „Žalios pievelės“ sėkmė, panašu, įkvėpė LNDT susibūrusią komandą, nes neilgai trukus vienas po kito 
sukurti dar du dokumentinio teatro pavyzdžiai. K. Savickienė ir R. Ribačiauskas drauge su režisieriumi Mantu Jančiausku 
ėmėsi visuomenės grupės, kuriai Lietuvos spaudoje beveik nebuvo suteiktas balsas, – šalyje gyvenančių pabėgėlių, 
iš jų istorijų apie kelionę į Lietuvą ir integraciją joje gimė spektaklis „Dreamland“. Iš penkių scenoje pasirodžiusių žmonių 
(imigrantai patys pasakojo savo istorijas) vienintelis iš dalies atitiko nuo karo Sirijoje pradžios spaudoje formuojamą 
pabėgėlio įvaizdį – afganistanietis Zabi Ahmadi, palikęs šalį ir šeimą dėl grasinimų mirtimi. Jo pavyzdys unikalus 
ne tik „Dreamland“, bet ir viso teatro kontekste – kūrėjai ne tik papasakojo, bet ir padėjo sukurti naują Z. Ahmadi 
istoriją. Pradėjęs repetuoti, afganistanietis dar buvo apgyvendintas Pabradės pabėgėlių centre (spektaklio kūrėjai 
kaskart turėjo prašyti specialių leidimų jį atsivežti į repeticijas ir spektaklius), kol Migracijos departamentas vieną 
po kito atmetinėjo jo prašymus suteikti prieglobstį Lietuvoje. Pasiremdami tuo, kad Z. Ahmadi reikalingas Lietuvoje 
rodomame spektaklyje (ir kitais argumentais), „Dreamland“ kūrėjai parengė laišką LR prezidentei, prašydami suteikti 
prieglobstį, galiausiai – surengė piketą prie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, kuriame buvo svarstomas 
vyro apeliacinis skundas. Prieglobstis buvo suteiktas ir tai tapo didžiausia spektaklio stiprybe (nors buvo prarasta 
dalis vienos įdomiausių istorijų). 
 Nežinoma žemė. Šalčia“ – trečiasis spektaklis, siekęs pažinti ir pristatyti visuomenei mažai pažįstamą 
bendruomenę ir priminti, kad tai – taip pat Lietuva kaip bet kuris šalies didmiestis. „Žalios pievelės“ premjera įvyko 
Visagine, o „Šalčia“ pirmiausia pristatyta Šalčininkų gyventojams, tapusiems spektaklio ašimi. Režisieriaus Jono Tertelio 
bei dramaturgų Andriaus Jevsejevo ir Eglės Vitkutės kelionės į Šalčininkus ir pokalbiai su vietiniais gyventojais sugulė 
į pjesę, kurią šįkart skaitė aktoriai, sufleruodami konkrečią dokumentinio teatro rūšį: aktoriai citavo įrašuose užfiksuotus 
tekstus, sukurdami vieną pirmųjų rimtų paraiškų verbatim spektakliui Lietuvoje (2016-aisiais Klaipėdos dramos 
teatre pasirodė tuo pačiu principu pastatytas Loretos Vaskovos „Personalas“, paremtas Klaipėdos dramos teatro 
darbuotojų pasakojimais). „Šalčia“ išryškino naują problemą Lietuvos dokumentiniame teatre – autorystės klausimą. 
Diskusijose su spektaklio kūrėjais ir žiūrovais Šalčininkų gyventojai rodė nepasitenkinimą tuo, kad įvykiai ir žmonės 
rodomi ne taip, kaip, anot jų, buvo iš tikrųjų, o didžiausią džiaugsmą išreikšdavo pastebėję, jog scenoje personažai 
tiksliai atitiko jų pažįstamus žmones. Tad iškilo naujas klausimas – kas iš tiesų yra dokumentinio spektaklio autoriai ir kaip 
užtikrinti, kad kiekvieno autorystė būtų gerbiama?
 Dokumentinis teatras, o juo labiau – jo apraiškos Lietuvoje pamažu tampa ne tik įprasta praktika, bet ir 
mada. Šiandien liberalios idėjos kiekvienam leidžia turėti savo supratimą, koks yra pasaulis, todėl sunku iškristalizuoti 
bendražmoniškas vertybes ir problemas. Tokiame kontekste konkretūs pavyzdžiai ir dokumentinė medžiaga gali 
padėti užčiuopti temas, kuriomis diskutuojant augs kritinis visuomenės mąstymas ir žmonės lengviau supras vieni kitus. 
O jeigu ir ne, spektakliai bent jau pasiūlys papildomų informacijos šaltinių svarbiomis temomis ir, reikia tikėtis, suerzins 
vieną kitą radikalą.



Apie tobulą kūną, kuris turėtų uodegą.
Dokumentinio teatro autentiškumas

 Agnė Pulokaitė

 Pokalbis su Anna Smolar

Daugumos pastarųjų Jūsų spektaklių atspirties taškas – dokumentinė medžiaga. Kokios priežastys tai lėmė: 
ar pačios dokumentinės istorijos savaime kur kas įdomesnės, ar santykis, kurį sukuriate dirbdama su realiais 
žmonėmis?
 Iš tiesų abu dalykai. Visų pirma tam tikru metu kurdama teatre pajutau, kad darbas su baigtine dramaturgija 
nebetenkina manęs. Nepaliko jausmas, kad teatras kartoja tam tikrus stereotipus: meninius ar susijusius su požiūriu į 
mus supantį pasaulį, socialinius santykius. Žvelgiant kūrybiniu aspektu, pavargau nuo klasikinėse pjesėse esančių 
konvencijų, kurių ne ką mažiau yra šiuolaikinėje dramaturgijoje. Pasiekiau tą tašką, kai tiesiog nebeįstengiau perskaityti 
viso pjesės teksto. O kai konstruoju scenarijų, kuris pats savaime nėra literatūros kūrinys, veikiau – spektaklio partitūra, 
tikiu idėja, jog taip vyksta paties spektaklio rašymas. Štai dėl ko dirbdama su aktoriais noriu, kad jie užmegztų asmeninį 
santykį su spektaklio medžiaga. Kuriant „Žydų aktorius“ žmonės ant scenos pasakojo savo pačių istorijas, bet, žinoma, 
vaidindami, žaisdami su jomis. Ši patirtis atvėrė daug įvairių perspektyvų. Staiga išsivadavau iš savo pačios stereotipų, 
susijusių su žydų teatru, ten dirbusiais žmonėmis, žydų identiteto klausimu, žydų ir lenkų santykių briaunomis. Tą 
supratau ir dabar visuomet stengiuosi prie to grįžti, netgi jei dirbu su jau parašytomis pjesėmis.
 Pavyzdžiui, stačiau Joëlio Pommerat „Pelenę“ – spektaklis pavyko, kol kas tai mano didžiausia sėkmė 
publikos simpatijų atžvilgiu. Tačiau kūrybinio proceso metu nesijaučiau laiminga, atrodė, jog esu čia tik tam, kad 
išversčiau tekstą į scenos kalbą. „Narodowy Stary“ teatro aktoriai buvo puikūs, tačiau kūryba nekėlė pasitenkinimo – 
jaučiau, kad negaliu pasiūlyti nieko naujo, nieko, kas čia ir dabar ateitų iš manęs pačios arba iš kūrybinės grupės. Praeitais 
metais nepriklausomame teatre „Komuna Warszawa“ sukūriau spektaklį „Sanatorija“ (Ośrodek wypoczynkowy), 
kuriame pasitelkėme kolektyvinio rašymo metodą. Tai mokslinės fantastikos pjesė, kurioje mes nuo pradžios iki 
pabaigos sukonstravome fikcinį pasaulį, pasirinkdami gan ekscentrišką kelią. Tačiau ko man labiausiai trūko – tai 
dokumentinės tikrovės, susitikimo su realiais žmonėmis. Kūrybinis procesas buvo labai smagus, tačiau jis nepasiūlė 
nieko naujo, buvo nuspėjamas. Kūrėme šią pjesę kapstydamiesi po savo vaizduotę, prisimindami filmus, konstruodami 
keistas vidines erdves, kaip tai daro režisierius Yorgos Lanthimos. Dauguma žmonių sakė, jog spektaklis jiems priminė 
filmą „Omaras“, ir tai tiesa, nes daug kalbėjome apie Lanthimą, „Juodąjį veidrodį“ (Black Mirror), popkultūros įvaizdžius. 
Buvo įdomu, žiūrovams patiko, aktoriai buvo puikūs, tačiau tuo pat metu atrodė, kad atkartojame tai, kas jau yra, ir kad 
visa tai neturėjo galios pažadinti sąmonę. O kai susitinku su realiais žmonėmis, dalyvauju su jais kūrybinėse dirbtuvėse, 
būna visai kitaip.
 Tarkime, Henriettos Lacks istorija – joje mokslas susijungia su moters biografija ir per tai skleidžiasi 
neįtikėtinai ironiški ir dramatiški mokslinių laimėjimų ir jos šeimos tragedijos kontrastai. Kažką panašaus išgalvoti vargu 
ar būtų įmanoma. Be to, man asmeniškai tai būna ir galimybė šį tą sužinoti apie pasaulį, susidurti su temomis, apie kurias 
kitaip nebūčiau pagalvojusi. Taip buvo ir spektaklio apie Aung San Suu Kyi „Ponia iš Birmos“ atveju. Kūrybinio proceso 
metu susipažinau su Birmos istorija, socialine ir politine situacija, ko kitu atveju niekuomet nebūčiau atradusi. Tai mane 
įkvepia. O kai statai pjeses, patenki tarsi į rutiną, nes jau iš anksto žinai, kaip reikia daryti. O kai žinai – tampa lengva. 
Susidūrimas su naujomis istorijomis ir žmonėmis, apie kuriuos nori papasakoti, kartais išmuša iš vėžių, gerąja prasme. 
Kiekvieną kartą turi surasti kalbą, kuria galėtum papasakoti būtent šią istoriją. Tikiu, kad yra režisierių, kurie turi ypatingą 
ryšį su literatūra ir jaučia didžiulę aistrą ir motyvaciją dvyliktą kartą statydami Čechovą, tačiau aš nesu viena iš jų. Ir tai 
jau žinau. Galbūt vieną dieną būsiu tam pakankamai subrendusi, tačiau dabar man sunku surasti ryšį su literatūra, kuri jau 
buvo daugybę kartų perkelta į sceną, perkurta ar interpretuota, ir dar kartą dėl jos pakviesti žiūrovus į teatrą. Manau, 
kad reikia turėti labai rimtą priežastį kviesti publiką į spektaklį. Ėjimas į teatrą – tai socialinis susitarimas, tačiau jis grįstas 
ne privalėjimu tą daryti, o veikiau poreikiu, trauka išgirsti tai, ką būtina papasakoti.

O kas tokio svarbaus turi būti papasakota dabar?
 Šiuo metu kuriu šokio spektaklį paaugliams 
su Pawełu Sakowicziumi, kuris sukūrė choreografiją 
Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliui „Lokis“. 
Jis daugiausia apie kūno išlaisvinimą, susitaikymą su juo 
per šiuolaikinį šokį, kartu ir apie bandymą įvardyti tai, 
ką paprastai įvardyti vengiame. Ypač tuo gyvenimo 
etapu, kai kūnas keičiasi, imi pažinti jame slypintį 
seksualumą, su tuo atsirandantį gėdos jausmą ir bandai 
jį užgniaužti. Šiandieninėje Lenkijoje itin svarbu šiomis 
temomis kalbėtis, nes knygos, iš kurių mokiniai mokosi 
mokykloje, pilnos katalikiškos ideologijos, verčiančios 
gėdytis to, kas bręstant vyksta su tavo kūnu. Jautėme 
stiprų poreikį prisiliesti prie šios problemos. Į kūrybines 
dirbtuves pakvietėme jaunų žmonių, parengėme jiems 
anonimines anketas. Vienas iš klausimų buvo: jeigu 
galėtum turėti tobulą kūną, koks jis būtų? Tarp atsakymų 
buvo šis: jis turėtų uodegą. Jeigu kas nors iš mūsų tą būtų 
sugalvojęs per repeticijas, tai skambėtų dirbtinai, būtų 
netikra, nes neturėtų šaltinio. Tačiau šiuos žodžius rožiniu 
tušinuku popieriuje užrašė paauglė. Atsakymas atėjo 
tiesiai iš tos grupės žmonių, į kuriuos mes norime kreiptis. 
Taigi čia yra kažkas autentiško. Galbūt tai skamba ne itin 
racionaliai, tačiau tai taip veikia. O kai publika ateina į 
spektaklį, ji tą energiją jaučia.

Šiemet šiuolaikinės dramaturgijos festivalyje „Versmė“ Anna Smolar turi du amplua: ji buvo Vlado Suncovo mentorė 
ir kūrybinė konsultantė plėtojant projektą „Su meile, jūrų trolis“ bei viena iš pjesės „Henrietta Lacks“, kurios skaitymą 
festivalio metu režisuoja jauna teatro kūrėja Eglė Švedkauskaitė, autorių. Praėjusiais metais „Versmėje“ Anna Smolar 
surengė kūrybines dirbtuves ir skaitė viešą paskaitą apie dokumentinį teatrą, pristatė savo kūrybinį metodą. Šis interviu 
įvyko Vilniuje po antrųjų Annos kūrybinių dirbtuvių plėtojant Vlado Suncovo eskizą.



Toks turėjo būti mano kitas klausimas – apie publiką ir 
jos ryšį su teatru, turinčiu dokumentinių šaknų. Čia kaip 
apie tą uodegą: tie patys žodžiai gali turėti visiškai 
skirtingą poveikį priklausomai nuo to, ar jie autentiški, 
ar išgalvoti. Tačiau yra ir kita šio klausimo pusė – kaip tą 
atpažinti, identifikuoti, kas tikra.
 Taip, būtent tokį poveikį kelia Karlo 
Ove’s Knausgårdo  knyga „Mano kova“ (Min kamp). 
Skaitydamas galvoji: o Dieve, tai jo gyvenimas, realūs 
žmonės, jo žmona, serganti bipoline depresija. Tas 
palieka milžinišką įspūdį. Vis dėlto etinis šio klausimo 
aspektas yra labai sudėtingas. Dokumentikoje etikos 
problema apskritai itin opi.
 Vis dėlto svarbus ir Tavo paliestas kitas 
aspektas, t. y. kaip kalbėti apie dokumentinius 
spektaklius, kaip apie juos komunikuoti. Juk ateidami 
į spektaklį žmonės dažnai  net nežino, kad jis 
paremtas tikra istorija ar įvykiais. Jaučiu, kad taip nutiko 
su spektakliu „Henrietta Lacks“: nors spektaklyje 
tiesiogiai pasakoma: „Kaip papasakoti šią istoriją, kad 
patikėtumėte? Kad būtumėte tikri, jog viskas, ką čia 
pasakysime, yra tiesa?“, žmonės vis tiek šventai tiki, 
jog tai – fikcija. Ką tai reiškia? Ar reikia rodyti archyvinę 
medžiagą, kad įtikintum žiūrovą, jog tai tiesa? Žinoma, 
egzistuoja skirtingos strategijos, bet labai svarbu 
paklausti savęs, su kokiomis žiniomis publika ateina į 
spektaklį.

Sugrįžkime prie etikos klausimo. Daug galvojau apie tai, kai kūrėme spektaklį „Nežinoma žemė. Šalčia“. Naudojome 
verbatim teatro metodą, kai aktoriai atkūrė realių žmonių šnektą, tikslius žodžius, kalbėjimo manierą. Tuomet 
pasirodė, kad riba tarp dokumentinio teatro ir parodijos, mokumentikos yra labai plona. Ypač tada, kai tavo herojų 
jau nebėra. Ar kada buvote suabejojusi, ar turite teisę paimti tas istorijas ir perkelti į sceną?
 Tai nuo daug ko priklauso. Kai kūriau spektaklį „Ponia iš Birmos“, šis klausimas nedavė man ramybės, nes 
žinojau, kad ji pamatys spektaklio įrašą. Klausiau savęs – ką aš čia darau? Tai jos gyvenimas, su kuriuo aš savotiškai 
žaidžiu, bandydama perkelti į teatrą. Su ta medžiaga pabūsiu vos keletą mėnesių, o jai reikės gyventi toliau. Tačiau 
ji yra viešas asmuo, todėl nusprendžiau naudoti jos vardą, kaip, manau, panašioje situacijoje pasielgčiau ir kitą kartą. 
Spektaklyje „Henrietta Lacks“ taip pat naudojome tikrąjį moters vardą, nes tai buvo spektaklio raktas – padaryti jos 
vardą žinomą. Protu nesuvokiama, kaip moteris, kuri paaukojo dalelę savo kūno, tiksliau, ji buvo iš jos atimta, yra žinoma 
mažiau nei, pavyzdžiui, avytė Dolė. Tad šiuo atveju vardo minėjimas buvo tos moters pagerbimas.
 Kita vertus, yra daug dokumentinių spektaklių, kuriuos įkvėpė realūs žmonės, tačiau tie žmonės liko 
neįvardyti. Man regis, scenoje galioja susitarimas, kad rekonstruojama realybė vis dėlto yra sąlyginė – tai esminis 
teatro skirtumas nuo dokumentinio kino. Teatre yra aktoriai, kurie vaidina. Norint sukurti mokumentinį spektaklį, kaip 
tik reikėtų atvesti į sceną tikrus žmones. Vienintelis mokumentinis spektaklis, kurį esu sukūrusi, yra „Žydų aktoriai“: 
jame aktoriai buvo kartu ir spektaklio pagrindiniai veikėjai, nors jų biografijos buvo iškraipytos. Man regis, negali 
būti mokumentikos, kai žiūrovai žino, kokie aktoriai vaidins. Net jeigu personažai yra įkvėpti realių žmonių, tai vis tiek 
konstruktas. Todėl dokumentikoje visuomet yra fikcijos.
 Vis dėlto yra ir kita pusė. Pavyzdžiui, spektaklis „Keli žodžiai lenkiškai“ (Kilka obcych słów po polsku), kurį 
sukūriau apie 1968-ųjų kovą, buvo labai asmeniškas, susijęs su mano pačios šeima. Kalbinau savo šeimos narius, taip pat 
kitus žmones. Galiausiai spektaklyje susipynė daug skirtingų temų, elementų, skirtingų personažų, kurie nėra aiškiai 
atpažįstami – negalėtum pasakyti, kad štai ji – mano motina, o jis – tas vaikinas iš Amerikos. Viskas buvo susipynę. Be 
abejo, buvo galima atpažinti tam tikras nuotrupas, faktus, galėjai jausti, kad spektaklis paremtas tikrais išgyvenimais, 
tačiau biografinis tikslumas man nėra toks svarbus. Jeigu būčiau kalbinusi Donaldą Trumpą ar Oprah Winfrey, būtų 
įdomu juos įvardyti, nes jie, būdami vieši asmenys, atstovauja tam tikriems dalykams. Tačiau nemanau, kad yra būtina 
įvardyti visus žmones, su kuriais kalbėjau atlikdama tyrimą, mano tikslas ne toks. Svarbiausia, kad scenoje ištariami 
žodžiai skambėtų autentiškai ir ateitų iš asmeninės patirties. Aktoriams paprastai pasakoju daug detalių apie realius 
asmenis, jų gyvenimo aplinkybes, kad jie galėtų panaudoti tai kurdami kažką nestereotipiško. Žurnalistinis darbas 
man nėra įdomus. O jeigu griežtai laikysies faktų ar tikrų herojų gyvenimo linijos, tai jau beveik žurnalistika. Man patinka 
deformuoti, aprengti aktorius kostiumais, paversti spektaklį hipnotizuojančiu, kaip tik teatre įmanoma: stebinančiu, 
keistu, kitokiu nei realybė. Tikiu, kad dokumentikos ir tikrovės santykis teatre suteikia labai daug laisvės skleistis 
įvairioms formoms.

Kokia Jūsų patirtis dirbant su Vlado projektu? Jau turėjote dvejas kūrybines dirbtuves – pirmosios įvyko birželį 
Varšuvoje, o dabar – antrosios Vilniuje. Nuo kitų konkursui pateiktų projektų jis labai skyrėsi savo vizualia, 
architektūrine prigimtimi. 
 Man ši patirtis buvo labai įdomi, Vladas parodė visiškai kitokį požiūrį į tai, kas gali būti spektaklis. Erdvės, 
scenografijos, architektūros klausimas jam – viso projekto esmė. Taigi galvojant apie aktoriaus būseną, jo santykį su 
publika reikėjo atsižvelgti į erdvę. Dirbdama su Vladu turėjau imti galvoti kitaip nei visuomet ir pasistengti suprasti 
jo perspektyvą. Turėčiau pasakyti, kad ne visada buvo lengva. Viso proceso metu veikiau klausėmės vienas kito, 
keitėmės požiūriais, o ne vien aš pasakojau jam tai, ką žinau ar galvoju. Man regis, pavyko rasti būdą, kaip šią situaciją 
panaudoti.
 Vladas turi labai aiškią viziją, ką nori daryti, tačiau tuo pat metu jis labai nuoširdus ir atviras tam, koks teatras 
gali būti ir ką gali duoti jo projektui. Pirmojo susitikimo Varšuvoje metu daug kalbėjom apie pačią idėją, kaip kurti 
dramaturgiją, kad visos šios temos būtų ne tik perskaitytos, bet ir patirtos. Projektas prasidėjo nuo scenografijos 
kūrimo, o man tai buvo tikras iššūkis, nes paprastai taip niekada nedirbu. Visuomet pradedu nuo kito galo. O šiuo 
atveju erdvė buvo atspirties taškas. Kalbėjau apie tai su savo scenografe, papasakojau jai apie Vladą ir šį teatro 
hierarchijos laužymą. Tai visuomet išlaisvina, atveria naujų aspektų. Be abejo, man tai buvo saugus eksperimentas, nes 
juk tai Vlado projektas, jis prisiima riziką. Tačiau aš galėjau stebėti, kaip dramaturgija gimsta iš erdvės.



On the ideal body that would have a tail:
the authenticity of docu-based theatre

 Agnė Pulokaitė

The starting point of many of your recent plays is a documentary material. What are the reasons for that: the interest 
in the stories themselves or in the relationship you build up with real people while working with such material? 
 Actually, a little bit of both. First of all, at a certain point of my work in the theatre I started feeling that 
dealing with ready-made plays was not satisfactory for me. I had a feeling that they repeat certain artistic stereotypes, 
related to the way of seeing the world and social relationships. From the artistic point of view, I got tired of all those 
conventions in most of the classical plays, and even more so in contemporary texts. At some point, I wasn’t able to 
read entire texts anymore. When I work on the process of building a script – which is not really a literature piece, it’s 
more like a score of a play – I believe in the idea of actually writing a performance. That’s why in my work with actors 
I also wanted to rely on something personal that they would relate to directly. In the The Jewish Actors, people on 
stage were telling their own stories, but also playing with them, which made it a very strong experience opening to 
a variety of new perspectives. Suddenly, I was able to escape my own stereotypical way of looking at the Jewish 
theatre, people working there, or the Jewish identity and the relationship between the Jews and the Poles. This is 
something I learnt and always come back to even when I work on a ready-made piece. 
 For example, I did Cinderella based on Joël Pommerat’s play – the performance was great, it is also my 
biggest success so far in terms of popularity among audiences and I love to watch it now. I was a bit frustrated 
during the process, however, because I felt that I was there only for translating the text into images. The actors from 
Narodowy Stary theatre were amazing, nonetheless it was not fulfilling for me – I felt I could not bring anything new, 
anything that would be mine or collective at that time and place. Last year I did a play Holiday Resort (orig. Ośrodek 
wypoczynkowy) at Komuna//Warszawa for which we used a method of collective writing. It’s a sci-fi play that builds 
up a world we invented from scratch, it’s pretty eccentric as well. But what I was really missing was a documentary 
aspect, meeting real people. With that play we had a lot of fun, but it was very predictable. We created it by digging 
into our imagination, remembering movies, constructing weird inner spaces like Yorgos Lanthimos does. A lot of 
people said it reminded them of his film The Lobster, and it’s true because among many other things we were talking 
about Lanthimos, Black Mirror, images of pop culture. It was fun, the actors were fantastic, however, it was as if we 
were repeating something that already existed. It did not have the power to open one’s mind. Whereas when I 
meet real people and do workshops with them, the feeling is different. 
 Take for example a story of Henrietta Lacks – it mixes science and the biography of a woman with 
an incredibly ironic and dramatic contrast between the success of the science and the tragedy of her family – 
something that would be almost impossible to invent. For me personally it is also an opportunity to learn about the 
world, it makes me come up with the topics that I would not otherwise explore. That was the case with The Lady of 
Burma about Aung San Suu Kyi – I discovered the story, the social and political situation of Burma I would not have 
known otherwise. And this is what motivates me. When working on existing plays again and again you come into 
a mode, which is a bit of a routine, and you already know how to do it. When you do know, it becomes easy. In 
contrast, encountering new stories and people you want to tell about is so destabilizing at times, but in a good sense. 
Every time you need to find a new language to tell about it. I believe there are directors who have such a relationship 
with literature and also this big motivation and passion for interpreting Anton Chekhov again and again, but I do not. 
Maybe one day I will be mature enough to do that, but now it is hard for me to invite people once again to the theatre 
to make a connection with the literature that has already been staged, reinvented, or reenacted so many times. I think 
you have to have a good reason to invite people to the theatre. Going to the theatre is a social contract, but not of 
a kind that you should do it – it’s rather that you have to have an urge because there is something crucial to be told 
about.

What is so crucial out there now that it needs to be 
told about?
 Now I am doing a dance piece for 
the teenagers with Paweł Sakowicz who did 
choreography for LNDT production Lokis. It is mainly 
about letting the body speak, coming to terms with 
it through contemporary dance, and trying to name 
certain things that we do not usually name when we live 
together in a society, at work, at home. Especially when 
the body changes, when you become aware of your 
sexuality, the shame that comes with this process and 
how to cope with it. These topics are very important 
now in Poland, because the books pupils read at 
school are full of Catholic ideology that really makes 
one feel ashamed of what is happening with one’s own 
body. So we felt that it is really important to touch upon 
this issue. We invited young people to the workshops, 
did anonymous interviews with them. There was one 
question: if you could change your body, make it into 
an ideal one what would it be like? One of the answers 
was: it would have a tail. Now think if some of us have 
invented this idea during rehearsals, it would sound 
fake, artificial, because it would not have a source. But it 
is a teenager who wrote it with a pink pen on a paper. It 
comes directly from a group that we want to address to. 
There is something authentic about it. It may not sound 
very rational but it does work like that. And when the 
audience comes to the performance, it is recharged 
with this energy. In the play we give this image of an 
ideal body with a tail.

This year at the Contemporary Dramaturgy Festival Versmė Anna Smolar has two ampluae: as a mentor and artistic 
collaborator for Vladas Suncovas’ play In Love with a Sea Troll, and one of the authors of Henrietta Lacks, a play 
presented as a stage reading directed by a young theatre maker Eglė Švedkauskaitė. Last year at Versmė Anna Smolar 
led a workshop and a public seminar on documentary theatre and her creative method. This interview was held in 
Vilnius after Anna’s second workshop for this year’s Versmė.

 Interview with Anna Smolar



That’s what I wanted to ask you next – about the 
audience and its relation to the theatre that is rooted 
in documentary material. It’s what you said about 
the tale: the same words may have a totally different 
impact on you depending on whether it’s imaginary or 
documentary. But there is also this question of how to 
recognise it, identify what’s real.
 Yes, it’s the effect that My Struggle (orig. Min 
Kamp) by Karl Ove Knausgård has. Reading it, you think: 
oh my God, it’s his life, real people, his wife with bipolar 
depression. It makes a tremendous impression, but at 
the same time ethically it’s very complicated. There is a 
big issue of ethics in documentary work.
 But also it is important how to communicate 
about documentary plays because often people 
come and they don’t know that it is based on a true 
story. For example, I feel that there is this problem with 
Henrietta Lacks: even though at some point in the play 
it is said: “I don’t know how to make you believe that 
every bit in this story is true”, people still believe it’s 
fictional. What does it mean? Do you have to show 
images from the archives to make them believe it’s true? 
What are the tools for that? Of course, there’re different 
strategies but it’s really important to consider with what 
kind of knowledge the audience comes to the show.

Let’s come back to the question of ethics. I had it in my mind when we did a play Terra Incognita. Solcza about 
Šalčininkai. We used a verbatim theatre method putting on stage actual words that people were telling, their 
dialects, manner of speaking. I thought then that the line between documentary on the one hand, and a parody, 
mockumentary on the other, is very thin. Especially when you address stories and people that are no longer here. 
Do you ever ask yourself if you have a right to take those stories and put them on stage?
 It really depends. When I made The Lady of Burma I had this question because I knew she would see the 
recording of the play. I was asking myself – what exactly am I doing? This is her life, and I’m in a way enjoying, having 
fun with it in the theatre. I will work on the play for several months and then just move on with something else, but she 
has to continue with her life. She is a public figure, however, and so I used her name as I think I would do in a similar 
situation. With Henrietta Lacks, for example, we also used a real name because it was a clue to the play, i.e. to get her 
name known. How could it be that the woman who gave part of her own body, or better say was stripped away of 
it – is less known than, for example, Dolly the sheep. So the question of the name here was sort of a tribute.
 On the other hand, there are a lot of documentary plays that are inspired by stories of real people but do 
not name them directly. I think there is a contract on stage about building a reality that is an alternative reality – this is 
the difference with a documentary film. There are actors who are playing. To do a mockumentary you would actually 
need those real people on stage. This is why the only mockumentary I did was The Jewish Actors where the people 
on stage were also the protagonists of the play, even though their biographies were distorted. I think you cannot 
speak about mockumentary when the audience knows which actors will perform. Even if the characters are inspired 
by real people, it is just a construction. And so there is always fiction in documentary theatre.
 There is some ambiguity, however. For example, Some Foreign Words in Polish that I did about March’68 

– it was very much about my own family. I did interviews with members of my family, also with many other people. I 
mixed a lot of topics, elements, and different characters none of which are clearly identifiable – you couldn’t say this 
is my mother, this is this guy from America. Everything was mixed. So the people concerned could recognise some 
sentences or facts, also you could feel that the play is based on real experiences, but the actual biography was not 
that important to me. If I had interviewed Donald Trump or Oprah Winfrey, it would have made sense to name them 
because they represent something as public persons. But I don’t necessarily need to give the name of a person 
I have talked to while doing research, it is not the point. What matters is that the words spoken on stage feel true 
and come from an intimate experience. I tell a lot of details about the personalities and life of the actual people so 
that they can use it to make something not stereotyped. But I’m absolutely not interested in something that could be 
done by a journalist. Because if you stick exactly to the material, to the characters, it is almost journalism. I like distortion, 
dressing the actors in costumes, making it attractive as only theatre can do: surprising, weird, different from reality. I 
think theatre gives a lot of freedom to this relation between documentary and reality.

What is your experience working with Vladas’ project? You’ve already had two workshops – back in June in 
Warsaw and now in Vilnius.  It was so different from all the other applications, based more on visuality, architecture 
rather than text.
 For me it was a very interesting encounter because Vladas gives me a totally different perspective on 
what a performance is. For him the question of space, of scenography, and of the architecture is the essence of the 
whole project. And so thinking about the condition of the actor, his or her relationship with the audience strongly 
depends on space. Working with Vladas made me really to let go my natural way of thinking and try to understand 
his perspective. It was not easy I must say. During the whole process it was not just me telling him what I know and 
what I think, but rather listening to each other, exchanging point of views. And I think that we found a way to take 
advantage of the situation.
 Vladas has a very strong feeling of what he wants to do, but at the same time he is very modest and open 
towards what theatre might be and what it might bring to his project. Our first meetings in Warsaw were very much 
about the concept and how to build dramaturgy in order to let all those topics read through and also be experienced. 
The whole project started from inventing scenography, and that was really challenging to me because I never used 
to work like that. I always do it the other way round. But here the space was the very first thing. I talked about it with 
my scenographer, told her about Vladas and this change of hierarchy. I think this is always very liberating. Of course, 
for me it was a very safe experience because it’s Vladas project, he is the one taking a risk. But I now could really see 
how the dramaturgy is born out of space.



„She She Pop“ teatro kolektyvas:
užgniaužti individualizmą dėl kažko didesnio

 Agnė Pulokaitė

 Pokalbis su „She She Pop“ nariais Ilia Papatheodorou ir Sebastianu Barku

Šiemet švenčiate 25 metų kūrybos jubiliejų. Grįžkime trumpam į dešimtąjį dešimtmetį, kai susibūrėte į kolektyvą. 
Kaip pradėjote dirbti kartu? 
 Ilia Papatheodorou: Viskas prasidėjo Gyseno universiteto Taikomojo teatro studijų institute, kuriam 
vadovavo Andrzejus Wirthas. Šiame institute nebuvo mokoma metodologiškai, tai buvo kažkas tarpinio tarp menų 
mokyklos ir universiteto. Tuo metu Vokietijoje ši mokymo įstaiga dar nebuvo garsi, mat dominavo tradicinė perskyra 
tarp meno ir mokslo. Institute daug dėmesio buvo skiriama XX amžiaus avangardiniams judėjimams, tačiau programa 
nebuvo formuojama nuosekliai. Tiesą sakant, kad baigtum šią programą, neprivalėjai praktiškai įgyvendinti jokių 
sumanymų. Vis dėlto institute turėjom dvi labai gerai įrengtas repeticijų sales, tad studentai buvo drąsinami kurti, 
eksperimentuoti, mokytis iš savo klaidų. Kiekvieną semestrą dėstyti atvykdavo vis kiti menininkai, kuriuos galėdavo 
kviesti patys studentai. Taigi vieną semestrą turėjome kathakalio šokėją iš Indijos, kitą – garso menininką iš Niujorko ir 
panašiai. Tai buvo daroma tam, kad studentai būtų skatinami ieškoti ir išbandyti skirtingus metodus bei tarpdisciplininio 
meno formas. Nebuvome mokomi, nei kaip būti aktoriais, nei kaip įgyti amatą, kūryba taip pat nebuvo vertinama 
pažymiais.
 Sebastian Bark: Institute ne tik nebuvo rengiami aktoriai, režisieriai ar dramaturgai, apskritai nebuvo 
būtinybės kurti spektaklius. Turėjome savo herojus, tokius kaip Valie Export, Marina Abramović arba dėstyti atvykdavę 
menininkai, kurių kūrybos laukas buvo kur kas platesnis, – tai buvo konceptualaus meno kūrėjai, kuriems svarbiausia 
buvo idėja, jie kėlė sau kitokius iššūkius. Taigi mes, studentai, rinkdavomės kartu kurti konceptualų meną. Žinoma, 
eidavome į sceną, bet taip pat kūrėme gatvėje, autobuse, visur, kur mus nuvesdavo kūrybinė idėja. Be to, kadangi 
niekas neturėjo aiškiai apibrėžtų vaidmenų, nuo pat pradžių susiformavo antihierarchinis požiūris į kolektyvinę kūrybą.
 I. P.: Vis dėlto kriterijai, koks turi būti teatro menininkas, anuomet dar buvo labai tradiciniai. Kad ir, pavyzdžiui, 
šiek tiek už mus vyresnis René Polleschas. Kai mes mokėmės, jis jau buvo baigęs studijas ir žinomas kaip teatro 
dramaturgas. Nesumeluočiau sakydama, kad būtent vyrai menininkai labiausiai ir puoselėjo tą tradicinę sampratą, kas 
yra kūrėjas – t. y. asmenybė, kuri kažką pasiekia per savo sukurtą meno kūrinį. Man regis, šis požiūris pasikeitė, kai mes, 
tuo metu visos moterys, pradėjome kurti kartu. Tikėjome, kad net ir tradicinis teatras yra kolektyvinis ir kiekvienas turi 
dalyvauti nuo pat idėjos atsiradimo. Iš pradžių buvome aštuonios moterys, o menininkės, į kurias norėjome lygiuotis, 
taip pat buvo moterys. Mus išties traukė 8-ojo deš. feministės, tokios kaip Hannah Wilke ar Martha Rosler, kurios 
kūryboje pasitelkdavo savo kūną, taip pat dauguma fluxus menininkų. Tuo gyvenome, kai sukūrėme ir pirmąjį savo 
darbą kaip kolektyvas. Iš šio spektaklio, beje, vėliau gimė „Stalčiai“ (Schubladen, spektaklis rodytas šių metų festivalio 

„Sirenos“ tarptautinėje programoje – A. P.). Tam, kad sukurtume savo kartos portretą, mes, keturios aktorės, surinkome 
autobiografinę medžiagą – visa tai, kas mus sieja ir drauge formuoja mūsų tapatybę. Mums taip pat buvo svarbi mintis, 
kad mūsų tapatybė fragmentiška, suformuota iš skirtingų elementų, kuriuos kažkas mums įkalė į galvą, o mes tiesiog 
viską suklijuojame į viena, suteikiame prasmę. Kaip kolektyvas tikėjome, kad esame tik visumos dalis, ir šiam požiūriui 
visuomet atstovavome.

Pradėjote dirbti kartu būdami labai jauni. Kas jus tiek 
metų išlaikė kartu?
 S. B.: Studijuodami užsikrėtėme to meto 
feminizmo, queer, postkolonializmo teorijomis, mus 
formavo rašytojai ir intelektualai, kurie stengėsi 
į pasaulį pažvelgti iš kitos nei įsigalėjusi baltojo 
heteroseksualaus vyro perspektyvos. Be abejo, kartu 
su tuo kilo ir vidinis konfliktas bei klausimas, kokia 
yra mano pozicija, kas aš toks, kai turiu tokias plačias 
galimybes būti bet kuo. Iš kokios pozicijos kalbu ir 
kuriu? Todėl ankstyvuosiuose darbuose mums buvo 
svarbūs du dalykai: tai, ką Ilia kalbėjo apie fragmentišką 
tapatybę, ir kaip tie fragmentai susideda į visumą 
mums esant ant scenos konkrečiuose spektaklio laiko 
rėmuose, esant salėje kartu su publika. Kitas svarbus 
aspektas – tai, kad mes nesame vieni, mūsų yra daug: 
mes, kūrėjai, bet taip pat ir publika, žmonės, kurie 
parašė tai, ką mes skaitome, ir t. t. Taigi kolektyvo idėja 
ir klausimas, kokia yra mano funkcija ir vieta žmonių 
grupėje ar bendruomenėje, tapo daugelio mūsų 
spektaklių centru. Trumpai tariant, kūryba ir kolektyvas 
pats savaime kaip darinys tapo mūsų tema ir iššūkiu. Šie 
du aspektai buvo svarbūs tiek susiformuojant mūsų 
kolektyvui, tiek plėtojant savo kūrybinę veiklą.

Su „She She Pop“ kolektyvo nariais Ilia Papatheodorou ir Sebastianu Barku kalbamės „Bethanien“ kultūros centre Berlyno 
Kroicbergo rajone. Šiame kūrybine erdve paverstame pastate jie turi savo biurą, spektaklius paprastai pristato „HAU 
Hebbel“ teatre. Kelias dienas čia trukusiose rašymo dirbtuvėse kartu su kūrybine grupe iš Lietuvos – Rimantu Kmita, Miku 
Žukausku ir Jonu Žukausku – buvo plėtojama lietuviška vokiečių spektaklio „Besessen“ adaptacija. Šiltą sekmadienio 
popietę įvykęs pokalbis sugrąžino į šiemet jubiliejų mininčio kolektyvo kūrybinio kelio pradžią ir sukosi daugiausia 
apie tai, ką reiškia kurti kartu.



Bet ar neteko susidurti su savo ego – kaip asmenybių, 
menininkų, kurie savo kūrinių šviesoje vis dėlto norėtų 
būti matomi vieni?
 S. B.: Mums pasisekė, kad pačioje pradžioje 
supratome, jog dalydamiesi galime sukurti šį tą dar 
didesnio ir prasmingesnio. Pasisekė ir dėl to, kad nuo 
pat pradžių sulaukėme pasisekimo. Nes kai kuri drauge 
ir pavyksta, būna smagu.
 l. P.: Tai turi prasmę dar ir dėl to, kad išreiškia 
mums visiems nesvetimą troškimą būti kažko didesnio 
dalimi. Be abejo, tam reikia daug ką savyje nuslopinti, 
netgi šiek tiek paneigti savo individualumą. Vakarų 
pasaulyje ir kultūroje menininko įvaizdis yra stipriai 
išreikštas per individualizmą. Kolektyvinė kūryba tam iš 
dalies prieštarauja.
 S. B.: Vos pradėję kartu dirbti daug 
kalbėjomės apie tai, kad kiekvienas atskirai nesame 
pilni, kad mums trūksta begalės dalykų ir kad tas 
trūkumas, arba pilnatvės troškimas, yra stipresnis nei 
poreikis išreikšti save individualiai.

Publikos įtraukimo aspektas visuomet buvo svarbus 
jūsų kūryboje, sakyčiau, vienas kertinių. Kaip per tuos 
25 metus pasikeitė tiek pati publika, tiek jūsų santykis 
su ja?
 S. B.: Taip, tas mums buvo labai svarbu. 
Tačiau 2008 ar 2009 metais pradėjome vengti publikos 
įtraukimo į spektaklius. Tam buvo keletas priežasčių. 
Visų pirma publikos įtraukimas mene tapo labai 
eksploatuojamas, tačiau to pagrindas buvo idėja, kad 
kiekvienas yra laisvas dalyvauti kaip nori. Na žinote, 
visiška pasirinkimo laisvė. Mums ta mintis nepatiko. 
Dalyvavimą supratome kaip kylantį iš trūkumo, iš to, kad 
esame neužbaigti. O XXI amžiaus mene laisvė buvo 
suvokiama kaip kiekvieno individo laisvė rinktis ir spręsti, 
per daromus pasirinkimus išreikšti savo stiprybę. O vis 
dėlto gal tai ne visai tiesa, gal iš tiesų nesame tokie laisvi, 
ir publika taip pat nėra visiškai laisva – jie turi prabūti 
su mumis tamsioje patalpoje pusantros valandos ar 
daugiau, ir man tai nelabai panašu į laisvę. Mums tas tiko, 
nes tai atspindi realybę. Juk niekas neturi visiškos laisvės 
daryti ką nori. Ir neturėtų turėti. Reikia derintis prie kitų, 
eiti į dialogą, net jei tai ir nėra paprasta. Mums atrodė, 
kad ši feisbukinė lengvo pasirinkimo idėja buvo visiškai 
netinkama kalbant apie interaktyvumą teatre. Nes kai 
nėra jokių tabu, jokių ribų, nėra prasmės bandyti prie jų 
priartėti ar jas peržengti. 
 I. P.: Kad ir kokią laisvę atrastum, ji neatsiejama 
nuo apribojimų. Tikroji laisvė ateina per tų ribų laužymą. 
 S. B.: Ir tik su „Besessen“  ir „Oratorija“ 
(Oratorium) mes vėl pabandėme sugrįžti prie publikos. 
Tačiau tai vis tiek labai susiję su apribojimais. Kad 
ir tie kolektyviniai monologai, kuriuos naudojame 
spektaklyje „Besessen“,  – juk publikos galimybės rinktis 
yra labai ribotos, ji negali nuspręsti, ką sakyti, gali tik 
pasirinkti, ar kalbėti, ar apskritai nieko nesakyti. Mums 
įdomu dirbti esant tokiems griežtiems apribojimams.

Kaip kūrybinis procesas prie kolektyvinio monologo  
„Besessen“ paveikė jus kaip kolektyvą?  Jame 

paliečiama nuosavybės tema, kartais tampanti žmones 
išskiriančia problema.
 I. P.: Visuomet, kai beieškant naujos temos 
savo spektakliui ji staiga atsiranda, iš pradžių patiriame 
atmetimo reakciją. Tuomet sakome sau: taip, imkimės 
jos. Kartais joje būna užkoduota daug tabu ar baimių. 
Taip nutiko ir tuomet, kai Sebastianas pasiūlė pakviesti 
ant scenos savo tėvus. Kai kam iš mūsų tėvų apskritai 
nepatiko mūsų kūryba, jie buvo labai kritiškai nusiteikę 
prieš tai, kad scenoje taip apsinuoginame. Taigi 
vien mintis, kad jie bus drauge su mumis ant scenos, 
akimirksniu sukėlė gėdos jausmą. Tačiau jei idėja mus 
iš pradžių išgąsdina, tai paprastai reiškia, kad verta jos 
imtis, verta akis į akį susidurti su jos išprovokuotomis 
baimėmis, joje slypinčiais giluminiais klodais. Taigi 
kai 2015-aisiais Štutgarto„Schauspiel“ teatre dirbome 
su Bertolto Brechto mokymosi pjesėmis (Lehrstücke), 
pirmą kartą išbandėme publikos chorus. Mums 
buvo įdomu, pamanėme, kad ši forma turi nemažai 
neatskleistų galimybių, tad nusprendėme tęsti. Tuo 
metu kaip tik kilo idėja kalbėti apie nuosavybę 
kolektyviai. Nors iš pradžių sumanymas imtis šios temos 
kaip grupei pasirodė paradoksalus.
 S. B.: Taip yra dėl to, kad nuosavybės 
klausimas labai stipriai susijęs su ego, t. y. su tuo, kad 
tau kažkas priklauso: tu pats, daiktai, kartais kiti žmonės. 
Ir tuo sunku dalytis. Ar gali turėti ką nors kartu su kitais? 
Ar tai kaip tik mus išskiria, nes tai, ką turiu aš, tu negali 
turėti? Kurdami „Besessen“ norėjome kalbėti apie tai, 
kas mus, kaip grupę ar bendruomenę, išskiria. Be to, 
kaip Ilia ir sakė, vien nuo minties apie tai susigūžėme, 
nes ši tema labai susijusi su laisve. Paprastai galvojame, 
kad esame laisvi ir galime patys spręsti, tačiau nors 
kartais nepripažįstame sau to ar nepagalvojame, vis 
dėlto laisvė dažnai susijusi su tuo, ką turime, kas mums 
priklauso. Kai kuriems mūsų kolektyvo nariams būti 
menininku kelia kur kas daugiau iššūkių nei kitiems. 
Tačiau apie šiuos skirtumus sunku kalbėtis. Net ir po šio 
spektaklio tai, kad vieni iš mūsų turi kovoti labiau nei 
kiti, mums vis dar yra jautri tema. Nagrinėti ją kolektyvo 
viduje buvo viena iš mūsų sau iškeltų užduočių.



She She Pop As a Collective: Suppressing Individuality
For the Sake of Something Bigger

 Agnė Pulokaitė

This year you are celebrating 25th anniversary of your creative work. Could you go back to the 90s when you 
started as a collective.
 Ilia Papatheodorou: It started in the early 90s at the Institute for Applied Theatre Studies at the University 
of Giessen under Andrzej Wirth. There was no methological training at this instiute, it was a bit of a mixture of an arts 
school and a university. It used to be unknown in Germany because here you have a very traditional separation 
between arts and sciences. Teaching at the institute was very much devoted to the avant-garde of the 20th century, 
though in the methodological training there wasn’t anything specific, not even a coherent training. Actually, you 
didn’t have to do anything practical to succeed in this course. There were two rehearsal spaces that were very well 
equipped though, and the students were encouraged to do their own work in a sort of autodidactic, experimental 
way. Every semester there were different artists teaching, and they were invited by the students themselves. So one 
semester we would have kathakali dancer from India, the next – a sound artist from New York, and so on. That made no 
sense except for encouraging students to explore, and to confront them with different methods and interdisciplinary 
practices. Nobody was trained to be an actor or acquire certain craftsmenship, nor graded for practical work.
 Sebastian Bark: But not only there were no trained actors, directors or playwrights, but the whole idea was 
not necesserily to do a theatre play or to create something. We had our heroes like Valie Export or Marina Abramović, 
or artists who came to teach there, and their scope of work was much broader – these were the conceptual artists 
who had an idea, a concept, and set themselves a task. So the students gathered to create a concept together, to 
make conceptual art. Of course, there was a stage but people also did things on the streets, in a bus, wherever the 
concept could unfold. And yet another thing – as nobody had a clearly defined role of an actor or director, there was 
this anti-hierarchical approach to working together from the very beginning.
 I. P.: There were still, however, some quite strong conventions about what a theatre artist was. Take, for 
example, René Pollesch who’s a bit older than we are. When we got in there he was already a graduate and a 
renowned playwright writing for the theatre and then staging his own plays. In a way it was mostly men who did that, 
who complied to the idea of what an artist is – as an individual who achieves something with his or her art. And I think 
that it stopped when we started coming together in a group of women to do our own work. Our understanding was 
that even a conventional theatre is enssemble work, and everybody must be on board with an idea or a concept. In 
the beginning, we were eight women with mostly female idols to look up to. We felt very much intrigued by the 
way some feminist artists from the 70s staged themselves, like Hannah Wilke or Martha Rosler, many fluxus artists 
as well. That was the major inspiration when we did our first work together, which was actually a predecessor of 
Schubladen (the play was presented this year at Sirenos festival – A. P.). It was four of us collecting autobiographical 
material in order to make a portrait of our generation – of all the things that can be shared or understood as defining 
indentity. And then to also accept the idea that identity is made out of fragments, or things that someone has put 
into your head, and you edit them together, make sense of it. I think that the idea of a collective also comes from this 
notion of being just a fragment, accepting it and representing it.

You started working together in your very young days. 
What has held you together for so long?
 S. B.: We studied in the 90s and took over a 
lot of feminist, queer, and postcolonial theories of that 
time, of writers and intellectuals who tried to get away 
from the perspective of a dominant male position 
explaining the world. But along with that came the 
struggle and a question what is then the position of me, 
who am I when there’s an open playfield of anything 
I could be? From which perspective am I talking and 
creating art? And so in our early work we had this two 
topics: either what Ilia has already explained about 
the fragmented self and how it is put together, also 
on stage within a time frame that we share with the 
audience. But the other topic was about us being not 
alone, being many: us, but also the audience, or people 
who wrote things that came into our heads, etc. And 
so the idea of a collective and the question of what is 
my function and perspective within a group of people, 
community, became the centre of many of our shows. 
To put it short, the creation and the survival of the 
collective itself became a topic and a task for us. These 
two aspects were really crucial in the formation and 
artistic activity of our collective.

With She She Pop members Ilia Papatheodorou and Sebastian Bark we meet at Künstlerhaus Bethanien in Kreuzberg. In 
this building, turned into a cultural centre, they have an office, whereas their plays are usually presented at HAU Hebbel 
am Ufer. Me, and the rest of the Lithuanian team Rimantas Kmita, Mikas Žukauskas, and Jonas Žukauskas have come here 
to work on the Lithuanian adaptation of She She Pop’s Besessen. The interview held on a summer-like October day 
goes back to the beginning of She She Pop’s creative path, and mostly dwells upon the idea of what it means to create 
as a collective.

 Interview with She She Pop members Ilia Papatheodorou and Sebastian Bark



Haven’t you ever been confronted with your own ego 
as individuals, as artists who want to be seen alone in 
the light of their art work?
 S. B.: I think we were lucky to learn that 
sharing creates something that we can then use to make 
something even bigger. Maybe we were also lucky to 
be successfull from the very beginning. Because if you 
create together and it works out, you understand that 
it’s fun.
 l. P.: And it may also be worth it because it 
creates a strong metaphor for this earning that we all 
have to be part of something bigger. Of course, you 
have to suppress a lot, it has much self-negation in it. In 
our Western world and culture individualism is really 
connected to the image of an artist. And working as a 
collective contradicts that.
 S. B.: We’ve discussed lot that everybody 
is not whole by himself or herself and that this lack, or 
earning to be complete, is very strong, even stronger 
than the claim of being a fully expressed individual.

You have always involved intense interaction with 
the audience and made it an important element of 
your theatre works. How do you see changes in the 
audience itself as well as in your relation with it in those 
25 years?
 S. B.: Yes, it used to be an important aspect, 
but at some point, I think it was around 2008 or 2009, we 
started to avoid audience participation. That happened 
for a couple of reasons. First, there appeared lots of art 
that dealt with participatory elements, and we felt that 
they’re all centered around the idea that everyone is 
free to participate. You know, this freedom of choice. 
We dismissed that, we didn’t like the idea. Because 
our notion of interaction has something to do with 
lacking, with this concept that somebody is not 
whole. And freedom, as it appeared in the arts of the 
beginning of the 21st century, was understood in a way 
that everybody could choose and decide, be strong 
by their choices. Maybe it’s not so true, maybe we’re 
not free, and the audience is not free as well – they’re 
locked in a dark room with us for one hour and a half or 
so, and it’s not a free situation. For us it is good, because 
it’s real. Because nobody can do what they want, and 
they shouldn’t. 
 One has to negotiate, have a plan together, 
even though it’s difficult to reach. We didn’t think this 
Facebook quality of easy choices was appropriate 
notion of freedom or interaction in a theatre space. 
Because when there’s no taboo, no border, there’s 
nothing to even try to approach or cross.
 I. P.: So whatever freedom you find, you 
have to do it through restrictions. Freedom is the 
emancipation you gain by opening and crashing those 
restrictions.
 S. B.: And it’s only now with Besessen or 
Oratorium that we’re trying to come back and deal with 
the audience again. But it’s very much about limitation. 
Take, for example, these choirs that we deal with in 
Besessen – the options that the audience has are so 
limited, they cannot choose what they speak, only to 
speak or not to speak at all. We like to work with that 
strong limitation.

How doing Besessen affected you as a collective? It 
touches upon a theme of possesion, wealth which 
may sometimes become an issue that divides people.  
 I. P.: When we’re looking for a subject 
of a new project there’s always this moment when 
the suggestion comes up. At first, it sounds awful. 
And so we say: yeah, let’s do it. Sometimes it might 
be laddened with taboos or fears. As it was when 
Sebastian suggested to put our fathers on stage with 
us. And some of our fathers really hated our work and 
were very critical about our exposing ourselves on 
stage. So the idea of a father watching you while you 
perform instantly created this sense of shame. If we first 
shrink from the idea, it usually means it’s promising in 
regards to what we are afraid of, what lies behind that. 
And so when in 2015 we worked on Brecht’s Lehrstücke, 
or learning-plays, at the Schauspiel Stuttgart we started 
with these spontaneous audience choirs. We thought 
it’s fun and the form itself needs to be explored more, 
so we decided to continue with that. And it was at that 
point that the idea to talk collectively about ownership, 
property came up. At first, it seemed paradoxical to talk 
about that as a group.
 S. B.: Also, because it is very much related 
with the idea of an ego, i.e. that you possess things, that 
you own yourself, sometimes even other people. It’s 
hard to share that. Can you own something together? 
Or is it something that divides us because what I own 
you cannot own? 
 And with Besessen we wanted to talk 
about the divisions between all of us and within a 
society. Normally we all think we’re free and we can 
decide, but we don’t take into account that it usually 
has something to do with what we have, what we own. 
For some in our collective being an artist is more of a 
risk than for others. And these divisions between us are 
hard to address. Even now, after having done this piece 
it is still a very delicate issue that some of us have to fight 
more than others. Dealing with that within the collective 
was one of our tasks.



Apie demonų paslaugas

Apie natūrinius mainus

Apie gerves ir sargybą

Apie pagonis lietuvius

Apie naktinius pamėklių elfų šokius

Apie svetimautojus ir jų bausmes

Apie namų statybą ir skirtingas jų formas

Apie tris mažesnius dievus

Apie namus, pastatytus iš banginio šonkaulių

Apie ugnimi vemiančius laivus



 Vlado Suncovo eskizo „Su meile, jūros trolis“ scenografijos planas ir iliustracijos iš Olauso Magnuso knygos „Šiaurės tautų istorija“
 Scenography plan of Vladas Suncovas’ project In Love with a Sea Troll and illustrations from the book A Description of the Northern Peoples by Olaus Magnus





„Kai pradedi prisiminti,
niekuomet nežinai, ką surasi.“ 
(Lola Arias)
 Aurimas Švedas

Karyboje terminas „karo teatras“ reiškia tam tikrą erdvę, kur vyksta, vyko arba gali įvykti karo veiksmai. 
 Taigi, karas yra lyg teatro scena. Jis turi savo režisierius, aktorius, mise-en-scène. Negana to – XXI amžiuje 
karas, anot vizualinės kultūros teoretiko Nicholo Mirzoeffo, dažnai būna „rūpestingai kontroliuojamu žiniasklaidos 
įvykiu“, kuriam reikia scenografijos ir choreografijos (kad ir kaip ciniškai tai skambėtų). 
 Įmanoma svarstyti ir visai priešingą žodžių „karo teatras“ reikšmę. Teatras gali būti karo lauku, kuriame 
režisierius, aktoriai ir visa kūrybinė grupė kovoja už savo idėjas, vertybes ir teisę jas išsakyti viešai. 
 Šiuolaikinis teatras taip pat apmąsto ir padeda suprasti kare vykstančius dalykus ir jų patirtis, įsirėžiančias 
individualioje ir kolektyvinėje atmintyje. 
 Taigi, kare galima rasti teatrą, o teatre – karą.
 Šiuos dalykus nedviprasmiškai teigia argentiniečių menininkės Lolos Arias sukurto dokumentinio filmo 

„Karo teatras“ („Theatre of War / Teatro de guerra“, 2018) pavadinimas, skatinantis užsiimti istorijos ir atminties sąveikos 
stebėsena prieš akis išvydus šešių Folklando (Malvinų) karo veteranų veidus, išgirdus jų pasakojimus ir stebint ekrane 
besiplėtojantį veiksmą. 
 Šioje – istorijos ir atminties – sąveikoje L. Arias parodo karo ir teatro realybių susipynimą bei šios sinergijos 
metu vykstančius dalykus.
 Tačiau neskubėkime užbėgti įvykiams už akių. Ši sykį atminties labirinto, kuriuo mus kviečia pasivaikščioti 
filmo kūrėjai, tyrinėjimą derėtų pradėti nuo istorijos. Ji lyg Ariadnės siūlas šiuo atveju turėtų pagelbėti surandant 
atskaitos taškus klausimo „Ką, kaip ir kodėl šie veteranai prisimena?“ svarstyboms.
 Folklando karas prasidėjo 1982 metų balandžio 2 dieną, kai Atlanto vandenyne esančiose ir Didžiajai 
Britanijai priklausančiose salose išsilaipino Argentinos kariai. Karinės chuntos lyderis generolas Leopoldo Galtieri, 
pradėjęs karą, kalbėjo: „Čia iškelta Argentinos vėliava. Aš gerbiu Anglijos gyventojus, tačiau Didžioji Britanija turi 
suprasti – tam tikri dalykai iš praeities nebegali sugrįžti.“ 
 L. Galtieri žiauriai suklydo. Folklando karas turėjo suvienyti Argentinos visuomenę, tačiau tapo vienu iš 
svarbiausių praėjusio amžiaus trauminių įvykių, iki šiol argentiniečių prisimenamu su kartėliu ir nusivylimu. „Tam tikri 
dalykai iš praeities“ sugrįžo į Folklando salas kartu su Didžiosios Britanijos karinėmis ir oro pajėgomis bei sausumos 
operacijas pasiruošusiais vykdyti kariais. Susirėmimai truko dešimt savaičių, karo veiksmų metu žuvo maždaug 650 
Argentinos ir 255 Didžiosios Britanijos kariai, galiausiai Argentinos pajėgos kapituliavo, L. Galtieri neteko valdžios 
ir buvo teisiamas, o jo oponentė Didžiosios Britanijos premjerė Margaret Thatcher triumfavo stebėdama euforijos 
apimtus savuosius rinkėjus, pasirengusius dar sykį balsuoti už Geležinę Ledi ir jos partiją. 
 Karo teatras Folklando salose baigėsi, tačiau tik tam, kad persikeltų į individualios ir kolektyvinės atminties 
sferas, kuriose tiek argentiniečiai, tiek britai vis dar bando rasti būdų, kaip susigyventi su nenorinčia išnykti praeitimi, 
todėl vis primenančia apie save skausmingais, frustraciją keliančiais atminties dūriais. 
 „Man rūpi, kaip praeitis ir dabartis koegzistuoja mūsų gyvenime, kaip tam tikri dalykai, nutikę mums, nulemia 
tai, kas esame dabar. Visai nesvarbu, suvokiam mes tai ar ne“, – sako L. Arias, nusakydama priežastis, paskatinusias ją 
imtis ilgai trukusio ir įvairias formas įgavusio meninio ir socialinio eksperimento įgyvendinimo, kurio atskaitos tašku 
tapo instaliacija „Po karo“ (After the War, 2013). Šio L. Arias inicijuoto eksperimento metu Folklando kare dalyvavę britų 
ir argentiniečių kariai Laou Armouras, Rubénas Otero, Davidas Jacksonas, Gabrielis Sagastumė, Sukrimas Rai, Marcelo 
Vallejo (ir kiti) tapo menininkės bendradarbiais rašant ir statant pjesę „Minų laukas“ (Minefield, 2016), taip pat – kuriant 
dokumentinį filmą „Karo teatras“.
 Žiūrint filmą tampa akivaizdu, kad šešių Folklando karo veteranų gyvenimus L. Arias interpretuoja kaip 
istorinius dokumentus, kurie gali mums papasakoti ne ką mažiau (o kartais gal ir daugiau) nei iš didžiojo naratyvo 
poreikių taško Londone ar Buenos Airėse parašyti vadovėliai. 
 L. Arias dokumentiniame filme taikomas metodas nėra argentiniečių režisierės atradimas. Atsakymų į 
sudėtingus ir skausmingus klausimus paieškų, pasitelkus teatro ir kino priemones, būta ir anksčiau. Čia visų pirma norisi 
paminėti Rithy Panho „S-21: raudonąją khmerų žudymo mašiną“ (S-21: The Khmer Rouge Killing Machine, 2003) arba 
Joshuos Openheimerio „Žudymo aktą“ (The Act of Killing, 2012). Šių kino režisierių akivaizdoje vėrėsi šiurpios praeities 
akivarai ir atsiskleidė blogio banalybės klaikuma.
 Tiesa, L. Arias nesiekia iš tamsos zonos išvilioti ir  vaizdo kamera įamžinti tuos, kurie prisidėjo prie blogio 
triumfo. Jai rūpi žmonės, kuriuos karo blogis palietė, bet nepalaužė. Argentiniečių režisierė, filme (videoinstaliacijoje, 
pjesėje ir spektaklyje) paskatinusi karo veteranus prieš žiūrovus apnuoginti savuosius sielos randus, išgirsti vienam 
kitą ir pamėginti suprasti, kad kartais tenka mokytis gyventi dėl tam tikrų dalykų nesusitariant, regis, tuo pat metu 
suteikia jiems galimybę ištrūkti iš klaidžiojimų po skausmingos atminties zoną. Joje Folklando karo teatras dar vyksta, 
todėl vis dar reikalauja veteranų minčių, emocijų, jėgų, o kartais – ir šių žmonių gyvenimų.



Kas pastūmėjo asmeninę patirtį perkelti į kūrybą?
 Birutė Kapustinskaitė: Patirtis, lydint mamą į 
chemoterapijos palatas. Patirtos situacijos turėjo didelį 
dramaturginį užtaisą, kuris iškart galvoje skambėjo 
kaip pjesė. Tačiau išgyventos emocijos turėjo didelį 
krūvį ir man pačiai, todėl norėjosi rašymą naudoti ir 
kaip terapinę priemonę, kad pati greičiau ir lengviau 
priimčiau savo baimes ir gedulą. Vėliau, kai jau pradėjau 
plėtoti idėją, kalbėdama su žmonėmis, dažnai 
susidurdavau su neigiama reakcija – „kam to reikia“, „kam 
kalbėti apie tokius baisius dalykus“, – supratau, kad 
mažinti uždarumą ir kalbėti šiomis temomis prieinama, 
negadinančia, o atveriančia forma labai reikalinga ir man 
asmeniškai svarbu.
 Kristina Trinkūnaitė: Mūsų spektaklis 

„Charonas“ nėra autobiografinis. Šis darbas pasakoja 
Vilniaus hospiso (paliatyviosios slaugos ligoninės) 
savanorių, pacientų istorijas. Ant scenos esame 
dviese – aktorė Giedrė Kederytė ir aš. Giedrė vaidina 
hospiso savanorę, o aš nevaidinu jokio personažo, 
tiesiog dalinuosi tuo, ką teko patirti kuriant šį spektaklį ir 
savanoriaujant hospise. Kodėl ant scenos pasakoju savo 
patirtį? Manau, kad pasirinkus tokią jautrią temą mums 
pirmiausia buvo svarbus tikrumas, todėl su kūrybine 
komanda ilgai negalvoję nusprendėme patys bristi 
į temą ir savo kūnu, dvasia pabandyti prisiliesti prie 
hospiso pacientų gyvenimo. Po šių patirčių mumyse 
pradėjo virti vidiniai konfliktai, atradimai, suvokimai, 
tapome perpildyti. Mes tapome ten vykstančių istorijų 
dalimi. 
 Jūratė Samulionytė: Atrodė, kad esame 
savo filme pasakojamos istorijos pratęsimas ir 
privalome tomis patirtimis pasidalinti. Tai nebuvo 
pirminis sumanymas, bet toliau dirbant tai pasirodė 
neišvengiama.
 Vilma Samulionytė: Visa kūryba yra paremta 
tam tikra asmenine patirtimi. Tik va kaip atvirai ir kiek jos 
palieki perskaitomos – čia jau pasirinkimas! Pradžioje 
ši istorija kalbėjo šiek tiek kitomis temomis, bet laikui 
einant matėme, kad nebeįmanoma neliesti tų jautrių ir 
sudėtingų temų. Atviras pokalbis provokuoja atvirumą. 
Kadangi reikalavome iš pašnekovų būti atviriems, tai 
teko ir pačioms atsiverti. Taip atrodė sąžininga.

Kas sunkiausia, kai meno kūrinio atspirties taškas – tu 
pats?
 Birutė Kapustinskaitė: Labai svarbu išlaikyti 
distanciją. Kartais jai atsirasti reikalingas laikas, kartais 
laiko neturi tiek, kiek norėtųsi. Bet svarbiausia ir kartais 
sunkiausia, manau, atsirinkti dalykus, kurie tinkami tavo 
kūriniui, o nebandyti visko perteikti tiesiogiai, taip, „kaip 
buvo“, nes tuomet gali užstrigti sentimentuose, baimėje 
iškraipyti tikrovę ir t. t. Sunkiausia atrasti, kas tie svarbiausi 
taškai tavo patirtyje, nuo kurių atsispirdamas gali kurti 
fikciją, paremtą tikrove, atsirinkti detales, kuriomis gali 
užpildyti scenas, kad jos būtų atpažįstamos. 
 Kristina Trinkūnaitė: Manau, kad sunkiausia 
yra išlikti sąžiningam sau pačiam. Pamatyti save tiesoje, 
be jokių pagražinimų, neromantizuoti savo patirčių, 
nebandyti apsiginti ar pasiteisinti, o tiesiog sąžiningai 
pasakyti, kaip viskas buvo. Toks pasakojimas yra 
tikras apsinuoginimas. Kurdamas personažą dar gali 
pasislėpti už vaidmens, svetimo vardo, o čia visai 
nebėra už ko slėptis. Esi tik tu ir žiūrovas. Tai labai intymu. 
Krikščioniškoje praktikoje tai egzistuoja jau daugybę 
metų. Jie tai vadina liudijimu. Žmogus atsistoja priešais 
minią ir pasakoja savo gyvenimo istoriją ir kaip joje veikė 
Dievas. Matau artimą šių formų giminystę. Jų praktika 
man padėjo pasiruošti atsiverti pačiai. Liudijimui yra 
specialiai ruošiamasi: siūloma savo patirtį išrašyti, atrinkti 
svarbiausius momentus, žiūrima, kad būtų praėjęs 
pakankamai ilgas laiko tarpas, kad kalbantysis būtų 
psichologiškai susitvarkęs su savo išgyvenimais ir tvirtas 
naujame gyvenimo kelyje. Toks jautrus apsinuoginimas 
retai kada nepaliečia kito žmogaus, tačiau jis turi 
būti nuoširdus, su mintimi, su žinia, o ne tik gyvenimo 
išvertimas ant stalo tik tam, kad į tave būtų pažiūrėta. Tai 
vieša išpažintis dėl to, kuo verta pasidalinti. 
 Jūratė Samulionytė: Mūsų atveju žiūrėti į save 
ir per daug „necenzūruoti“ videomedžiagos. Išlikti 
objektyviam arba, tiksliau, pažiūrėti į istoriją iš šalies, kito 
akimis, kiek tai įmanoma. Net diskutuodama su montažo 
režisieriumi specialiai mudvi su seserimi vadindavau 
trečiuoju asmeniu – „personažės“ (o ne „mes“ ar „aš“).
 Vilma Samulionytė: Tas blaivus požiūris 
į save kaip į personažą. Ir dar pasakojamos istorijos 
aiškumas, naratyvo sudėliojimas. Nes kai esi pats 
istorijoje, viskas atrodo labai aišku. Todėl ir turėjom du 
montažo režisierius ir montažo konsultantę, ir aš dar 
atskirai žiūrėdavau filmo montažo versijas, nes mažiau 
dalyvavau pačiame montažo procese, todėl galėjau 
vertinti šiek tiek „iš šalies“.

Meno kūrinys ir kūrėjas:
kai fikcija tampa pernelyg fiktyvi
 Rimgailė Renevytė

Kokią įtaką šis kūrybinis procesas padarė Jums, kaip 
žmogui ir kaip kūrėjui? 
 Birutė Kapustinskaitė: Labai didelę – 
suaugau kaip žmogus ir kaip dramaturgė. Kūrybinis 
procesas nebuvo vien tik rašymas, bet ir išdrįsimas 

„eiti iki galo“, leidimas sau patikėti savo idėja, į kūrybinį 
procesą pasikviesti tuos žmones, kuriuos iš tikrųjų 
norėtum matyti kaip partnerius, ir nebijoti, nedvejoti tuo, 
ką darai.
 Kristina Trinkūnaitė: Per šį laikotarpį atradau 
nuostabią kūrybos partnerę – tikrovę. Kartais žiaurią, 
visada teisingą ir tikslią. Turint tokią partnerę sunku 
išklysti iš kelio. Labai greitai pradedi jausti, kad meluoji, o 
jei abejoji, tuomet gali nulipti nuo scenos, nueiti į tą vietą, 
apie kurią kuri, ar susitikti su tuo žmogumi, apie kurį kuri, 
kad ir su savimi pačiu, ir pasitikrinti, ar tai tiesa, ar ne. Tam 
kartais nereikia žodžių, gali tai padaryti per atmosferą, 
per tylą, per santykį. Yra daugybė būdų bandyti tikrovę. 
 Jūratė Samulionytė: Atradau, kad aš pati 
laikausi tų tabu, apie kuriuos mes kalbame. Filmo kūrimo 
procesas ir gilinimasis padėjo jų atsikratyti ar bent 
jau juos sumažinti. Ilgas kūrybinis darbas išryškino 
tam tikras mano pačios savybes, apie kurias anksčiau 
nesusimąsčiau. Taip pat filmuotoje medžiagoje daug 
stebėjau seserį, tai padėjo dar geriau ją pažinti. Tai 
pirmas mano ilgametražis dokumentinis filmas, todėl 
nemažai išmoktų pamokų organizuojant darbą, valdant 
ilgą procesą, užsiimant komunikacija, nes projektas 
vyko tarp Vokietijos ir Lietuvos. Mūsų koprodiuseriai 
yra kompanija iš Vokietijos, todėl dalis komandos 

– vokiečiai. Komunikacijai ir vieningam projekto 
suvokimui teko skirti nemažai laiko.
 Vilma Samulionytė: Šio filmo procese labai 
daug dalykų įsisąmoninau ir suvokiau. Taip intensyviai 
niekad negalvojau apie pokarį, praradimo, atskirties, 
netekties ir pasirinkimo situaciją. Suformulavau klausimus, 
kuriuos turbūt norėčiau užduoti mūsų herojei – močiutei 

– ir į kuriuos jau turbūt neįmanoma gauti atsakymų. Bet 
tą klausimo suformulavimą šiandien suprantu kaip 
patirties dalinį suvokimą. Turbūt norėjau ją pažinti kaip 
suaugęs žmogus, o ne kaip vaikas. Niekad apie ją 
negalvojau kaip apie jauną, keičiančią savo gyvenimo 
eigą asmenybę. Taip pat nustojau uždavinėti klausimus 

„kodėl?“ Supratau, kad sesė yra puiki kompanionė 
(tą jau kažkiek žinojau ir anksčiau), bendradarbė, 
bendraautorė, bendrininkė ir bendrašposininkė. 
Supratau, jog mama, kad ir kokia ji fantastiška ir mamiška, 
turi daug sunkių, mums nematomų momentų, praeities 
traumų. Ir dar supratau, kad mūsų kūrybinis procesas 
išprovokavo daugybę neįtikėčiausių žmonių atvirumo 
akimirkų, su jais jautriomis, asmeninėmis temomis turbūt 
niekad nebūtume pasišnekėję. Bet tuo pat metu manau, 
kad atvirumas turi būti pasirinkimas, tai ne receptas ar 
būtinybė. Tai irgi svarbu suprasti ir mums, ir pašnekovui.

Dramaturgės Birutės Kapustinskaitės pjesė „Terapijos“ gimė ligoninės palatoje, slaugant vėžiu sergančią mamą. 
Režisierės Kristinos Trinkūnaitės savanoriška patirtis paliatyviosios slaugos ligoninėje bei darbuotojų, savanorių, 
pacientų pasakojimai tapo spektaklio „Charonas“ dramaturginiu pagrindu. Kino režisierės Jūratės Samulionytės ir 
fotografės Vilmos Samulionytės siekis išsiaiškinti savo močiutės savižudybės priežastis pavirto filmu „Močiute, Guten 
Tag!“ Dažnėjantys autobiografinės patirties atspindžiai kūryboje provokuoja klausti: koks meno kūrinio ir kūrėjo 
santykis? Ar autobiografinis menas gali būti laikomas pasitikėjimo vertu dokumentu? Koks meno santykis su tiesa? Kiek 
kūryboje svarbi vaizduotė ir fikcija? Apie tai kalbame su teatro ir kino kūrėjomis.



Meno kūrinys ir atvirumas. Kaip menas padeda, o gal 
trukdo kalbėti apie save? 
 Birutė Kapustinskaitė: Šiaip ar taip, visuose 
kūriniuose kalbame apie save arba, net kalbėdami 
apie kitus, leidžiam jų patirtis per save, remiamės savo 
bazinėmis emocijomis, kiekvienas žodis pereina per 
mūsų pačių vidų, todėl kuo atviresni patys su savimi 
esame kurdami, tuo lengviau atrasti tikrovę ir nemeluoti.
 Kristina Trinkūnaitė: Man atrodo, kad menas 
visada tik padeda, jei atrandi tinkamą būdą kalbėti 
per jį. Tai labai galingas įrankis ir tik nuo tavęs paties 
priklauso, ar sugebėsi jį suvaldyti ir įdarbinti, kad padėtų 
tau perteikti istoriją. Tačiau reikia nebijoti su juo būti 
partneriais. Galbūt teks jam pasakyti, kad šiame darbe 
man tavęs reiks visai nedaug. Mums taip nutiko su šiuo 
spektakliu. Ieškojome įvairiausių formų, kaip būtų galima 
kalbėti šia tema, tačiau labai aiškiai matėme, kad kuriant 
iliuziją tema labai greitai sumenksta arba priešingai – 
forma neišlaiko temos ir pradeda griūti. Kūrybinio 
proceso metu daug kalbėjomės su įvairiais žmonėmis, 
pasakojome jiems išgyventas istorijas ir pastebėjome, 
kad būtent mūsų patirtys labiau domino klausytojus. 
Tai mums buvo raktas. Tikrumas, atvirumas – kertinės 
šio darbo kolonos. Vis dėlto mums reikėjo kažko, kas 
užpildytų orą, esantį aplink tas kolonas, kas sukurtų 
tas plotmes, kurių iš savęs neperteiksime, o tik muzika, 
šviesa...
 Jūratė Samulionytė: Kūrėjas visada atsispindi 
savo meno kūriniuose, per juos jis kalba apie jam 
svarbius dalykus. Nebūdamas atviras, nesukursi kitus 
jaudinančio meno kūrinio. Mūsų filmo atveju atvirumas 
buvo tarsi priemonė ir tikslas.
 Vilma Samulionytė: Jau truputį kalbėjau 
apie tai anksčiau. Mes rinkomės sąžiningą atvirumą. 
Pašnekovą versdamos kalbėti atvirai, mes irgi siekėme 
būti atviros. Meninė išraiška negali trukdyti kalbėti apie 
save. Tada tikriausiai kažkas neapgalvota, gal ne ta 
meninė priemonė naudojama. Arba idėjiškai su savimi 
nesusitarta. Dažnai sudėtingi dalykai pasakomi paprastai 
(paliekant vietos pagalvoti) ir padaro meno kūrinį 
vertingą, perskaitomą, žiūrimą.

Autobiografinė dokumentika – būti ir kūrėju, ir savo 
kūrinio subjektu. Ar kalbėdamos apie asmenines 
patirtis sugebate išlaikyti atstumą tarp kūrėjo ir kūrinio, 
o gal, priešingai, jokio „žvilgsnio iš šalies“ nebelieka 
/ nebereikia? 
 Birutė Kapustinskaitė: Distancija ir gebėjimas 
disocijuotis, kartu būnant atviram savo patirčiai, – labai 
svarbu. Taip pat, manau, svarbu galų gale priimti, bet 
nesureikšminti savo patirties kaip nepakeičiamos, 
vienintelės ir esminės – tai padeda lengviau atsispirti ir 
transformuoti ją. Viena mano dėstytoja sakydavo: „Ką 
darai, daryk gerai, o padaręs pasijuok iš to.“ Man rodos, 
tai tinka visam kūrybiniam procesui.
 Kristina Trinkūnaitė: Kaip yra analizuojami 
pjesės personažai, taip aš analizuoju ir save. Manau, kad 
tai turi daryti kiekvienas žmogus, nebūtinai aktorius, 
kad suprastų, kas su juo dedasi vienu ar kitu laikotarpiu. 
Kadangi šis kūrybinis laikas buvo gana intensyvus, 
įbridome į mums visai naują nepažintą aplinką ir 
stebėdamos tą aplinką lygiai taip pat stebėjome ir save: 
kaip aš reaguoju kiekvienoje situacijoje. Turėjome daug 
dėmesio centrų, tyrimo objektų. Man svarbu buvo 
per daug nesureikšminti savo patirties, neduoti valios 
emocijoms, o rasti savo patirtyje tai, dėl ko apskritai 
nusprendžiau prabilti kitiems, ir iškelti į paviršių, o 
visos emocijos, spalvos – jos nori nenori bus, nes visai 
nusiasmeninti pasakojant savo gyvenimą yra be galo 
sudėtingas darbas, net nežinau, ar įmanomas. 
 Jūratė Samulionytė: Pradžioje labai 
stengėmės išlaikyti tą žvilgsnį „iš šalies“, galvojome apie 
žiūrovą, „tikrinomės“ per tarpines peržiūras su pavieniais 
žiūrovais. Labai reikėjo patvirtinimo, kad „persiskaito“ tai, 
ką norime pasakyti, nes tapdavo sunku suvokti, kai esi 
pats filmo veikėjas. Bet proceso pabaigoje nuomonės 
pradėjo tik blaškyti ir pasidarė svarbi būtent sintezė 
tarp kūrėjo ir kūrinio.
 Vilma Samulionytė: Atstumą sunkiausia 
išlaikyti. Bet jis būtinas, nes turi būti ir kitam perskaitomas. 
Tik sau perskaitomus darbus laikau stalčiuje. Buvo labai 
sunku balansuoti ant tos ribos, kur jau tik mes suprantam, 
o kur jau perskaito auditorija. Pradžioje nuomonės 
iš šalies padėjo, bet paskui supranti, kad kiekvienas 
visada temps į savo suvokimo pusę. Tada laikas 
atsiriboti nuo auditorijos užgaidų ir žiūrėti, kur jau pats 
nori eiti. 

Tąsyk kaip įkvėpimą pasirinkote žvilgsnį į tikrovę. 
Ką savo kūriniui pasirinktumėte šiandien – fikciją ar 
dokumentiką? Nuo ko tai priklauso?
 Birutė Kapustinskaitė: Visuomet stengiesi 
atsispirti nuo tikrovės – visų pirma savo, tuomet tave 
supančių žmonių ir tik tuomet – visuomenės, šalies, 
laikotarpio. Kiek tai dokumentiška, kiek tai fiktyvu – labai 
priklauso nuo temos. Šiaip ar taip, man įdomiausia 
kurti naudojant tarpinį variantą – vien tik atkartoti 
realybę ar vien tik kurti fikciją, nesiremiant asmeninėmis 
patirtimis, ne taip įdomu. Mūsų patirtys, kad ir kokios 
neišsenkančios būtų, vis dėlto yra ribotos, o mūsų 
fantazija – ne. Tačiau fantazija, neparemta asmeniškumu, 
dažnai netenka „tiesos“ momento. Patirtis ir fantazija 
viena kitą papildo ir viena kitai suteikia papildomą 
impulsą.
 Kristina Trinkūnaitė: Po spektaklio „Charonas“ 
manyje jau pradėjo virti naujos mintys, apie ką būtų 
galima daryti kitą spektaklį. Dar neatskleisiu temos, 
tačiau galiu pasakyti, kad dar kartą bandyčiau bristi į 
tikrovę. Priešais save matai žmogų ar vietą, turi gyvą 
istoriją ir tai, kaip dabar atrodo tas žmogus, kaip jis mąsto, 
yra tų istorijų pasekmė ir man labai smalsu jas sužinoti. 
 Jūratė Samulionytė: Vis dar neįsivaizduoju 
šios istorijos kaip fikcijos, t. y. kaip vaidybinio filmo. Nors 
pačioje pradinėje stadijoje buvo toks sumanymas. Bet 
kokiu atveju kiekvienoje dokumentikoje yra šiek tiek 
fikcijos ir atvirkščiai. Man atrodo, pati kūrinio idėja ar 
istorija tarsi atsineša grūdą, kaip ji turėtų būti papasakota, 
išauginta. Arba dažnai inspiracija kyla iš įvykių, nutikusių 
tikrovėje, ir tada norisi juos priminti, paanalizuoti, 
pasigilinti būtent dokumentiškai. 
 Vilma Samulionytė: Su sese turėjome 
visiškai skirtingas nuomones, kaip tas kūrinys turi atrodyti. 
Žadėjau daryti vizualinį-fotografinį-knyginį projektą. 
Dokumentinė forma atėjo natūraliai, per paieškas. Dabar 
manau, kad tai buvo neišvengiama. Jokios kitos formos 
šiandien ir nepasirinkčiau. Tiesa, vizualinis projektas 
įvyko. Paroda buvo Vilniuje ir Klaipėdoje, knyga irgi yra 
išleista.



 Iš latvių kalbos vertė Viktorija Jonkutė

 Pjesės ištrauka

Normalus tarybinio piliečio Kasparo Irbės gyvenimas

Matisas:
Sovietų tankai Latvijoje pasirodė 1940 m. birželio 17 d. ir 
nuo tada didesniajai daliai Latvijos gyventojų prasidėjo 
siaubingi metai – sovietų valdžia susidorojo su visais, 
kurie buvo nepageidaujami, o jau po metų, 1941-ųjų 
birželį, įvyko masinės deportacijos.

1940 m. liepos 12 d.

Kasparas:
Pasaulyje neatsiras jokios teisybės ir rojaus, kol iš esmės 
neperauklėsim, nepakeisim žmonių. Tai, ko gero, bus 
įmanoma labai nedideliu mastu. Pasaulyje teisinguoju 
keliu turbūt visgi juda Sovietų Sąjunga. Gyvenime 
įdiegti ką nors naujo galima tik tiek, kiek tai tuo metu 
įmanoma. Idealai juk niekad nepasiekiami. Galima tik 
pamažu prie jų artėti. 
 Paprastai beveik visos kilnios idėjos kyla iš 
beprasmiškai iškreiptų, žemiškų, juokingų tikslų. Senieji 
stabai nuverčiami, bet jų vietoje iškeliami nauji, kurie 
atlieka ankstesniųjų funkcijas. Tamsioji minia negali be 
jų išsiversti. Ir visos valdžios saugo ją nuo bet kokio 
šviesos spindulėlio.
 Tačiau aš neprarandu humoro jausmo. 
Praėjusį šeštadienį buvau Rygoje. Nupirkau kelis 
reikalingus daiktus. Persirengiau ponia. Vakare jau 
atrodžiau gerai. Gražios kojos, apmautos šilkinėmis 
kojinėmis. Gera figūra, grimas. 
 Jaučiausi gana nemaloniai.
Ėjau palei prieblandoje paskendusią jūrą. Buvo gražus 
vakaras. 
 Vieniši vyrai manė, kad esu nimfa. Sekė ir t. t. 
 Turėjau dvi pažintis.
 Vėliau sutikau vieną ankstesniais metais 
matytą plaštakę. Vaikštinėjome abu švelnią naktį. Aš ją 
labai pralinksminau. Pasakojau daug juokų ir linksmai 
leidau laiką su vyrais. 
 Vienam gerbėjui, pasikėlęs sijoną, pašokau 
virš suolo ir visa kita. Buvo nuostabu.

Matisas:
Kasparui laikas po sovietų armijos atėjimo tapo 
paskutiniu jaunystės nuotykių ir tiesos laiku. Viltis ir 
tikėjimas, kad sovietų galia sukurs naują visuomenę, 
kurioje nebus vietos daugumos normalumui, tapo 
realybe. Kasparas darė tai, ko jis troško, – vėliau tai 
niekada nebuvo įmanoma.   
 Kasparas neslėpė savo homoseksualumo 
sovietų okupacijos laikotarpiu, tačiau sovietinė 
sistema pavertė jo romantizmą miesčioniškumu. Jis 
savo gyvenimą padalijo į dvi dalis – vieną, kuri nutiko 
Jūrmaloje ir darbe, bei kitą, kuri įvyko naktį vietose, 
paslėptose nuo atsitiktinių praeivių. 
 Vėlesnieji Kasparo įrašai man primena 
normalų tarybinį pilietį, bet šis… šis atrinktas įrašas… 
prie kurio pats Kasparas užtruko visą savo gyvenimą, 

Matīss Gricmanis

braukydamas, pažymėdamas, įrašydamas dingusius 
žodžius… greičiausiai čia yra tikrasis Kasparas Irbė.

1940 m. rugpjūčio 4 d., sekmadienis, 12 val. dienos

Kasparas:
Saulėta diena. Pučia vėsus jūros vėjas. Dangus mėlynas. 
Pailsėjęs dvi valandas po nuotykių kupinos nakties, 
dabar, gulėdamas lovoje, rašau. Grįžau namo pusę 
aštuonių. Taip malonu buvo sėdėti vagone prie 
atverto lango ir atsiduoti ryto dvelksmui. Greta sėdėjo 
kažkoks rimtas, gražus, stambus geležinkelininkas. Dar 
mačiau snaudžiantį šviesiaplaukį vyruką, kuris pasirodė 
naktinėse užeigose kaip šokėjas. Jo naktis irgi buvo 
išskirtinė.               
 Grįžęs nuėjau į maisto prekių parduotuvę 
(Lelijos). Tuomet sušildžiau vandenį. Kruopščiai 
apsivalęs, papusryčiavau lovoje – šviežias pienas, 
pyragas, sviestas, uogienė. Po to dvi valandas ilsėjausi. 
Dabar truputį kaitinuosi akinančioje saulėje, žalioje 
žolėje.     
 Vakar visą dieną praleidau su jauduliu 
galvodamas apie ateinančią naktį laukiančius nuotykius. 
Po mažai miegotos nakties porą valandų nusnaudžiau. 
Tuomet valgiau agurkus ir panašiai. Vaikščiojau 
pusnuogis po žaliąjį, tylųjį sodą. Pasideginau. Gulėjau 
hamake, šešėlyje. Vilkėdamas baltai, atrodžiau mielai. 
Aksominis kūnas. Gerai pavalgiau. Ilsiuosi, nors ir dėl 
susijaudinimo neima miegas. Stipriai daužėsi širdis. 
Motina atnešė laikraštį. Skaičiau lovoje iki 7:15. Po to 
ruošiausi nakčiai. Buvo malonus, vėsus vakaras. Gražiai 
atrodydamas, pasikvėpinęs nuėjau palei tylią upę į 
Majuorius. Prie krūtinės kvepiančios leukonijos. Traukiniu 
važiavo simpatiška jauna rusė su mielu vaikučiu. Stebėjau, 
kaip šis įsikimba į motiną ir randa pas ją prieglobstį. Toks 
kažkada ir aš buvau. Kas gi dar gyvenime nelaukia šio 
berniuko? Kur vėliau jis ras prieglobstį?       
 Stotyje dvidešimt minučių laukiau Jelgavos 
traukinio, kuriuo turėjo važiuoti ir mano bendražygė. 
Žmonių sraute jos nebuvau pastebėjęs. Tuomet 
nuėjau į Rygos senamiestį! Po Kalvių gatvę klajojo 
paleistuvavimo mėgėjai ir prostitutės. Čia apima tam 
tikra nuotaika ieškoti nuotykių. 
 Tamsios, paslaptingos gatvelės, siaubo 
nuojauta, tamsi naktis, vienišos šviesos ir visa kita.
 Po to nutikdavo tai, kas gali kilti tik 
begėdiškiausioje fantazijoje ar kliedesių sapne.
 Suradau savo Jelgavietę Nusidėjėlių gatvėje, 
kur ją naktinis sargas su kažkuo buvo įleidęs į laiptinę. 
Prieš vidurnaktį bastėmės vieni. Mus gaubė tyla. Aš 
išėjau į bulvarą ir operos želdinius ieškoti nuotykių su 
tinkamais ponais. Ilgai ten nepasilikau ir nuskubėjau 
atgal į Šv. Petro bažnyčios aikštę. Čia prie senųjų mūrų 
vyksta patys didžiausi ištvirkavimai.  Anksčiau to visai 
nežinojau. Apėmė keistas, baugus ir sykiu romantiškas 
jausmas, stebint šiuos bokštus ir tamsius mūrus su savo 

paslaptingais kampais ir ertmėmis. Aikštę apšviečia 
niūri šviesa. Virš viso to – žalsvas, paslaptingas dangus, 
nusagstytas retomis žvaigždėmis. Klajoja reti juodi 
debesėliai it tamsių paslapčių simboliai. Keletas senų 
medžių. Mes su Jelgaviete, užmiršę visa kita, leidomės 
patenkinti savo nuotykių troškimo. Šioje romantiškoje, 
paslaptingoje vietoje prasidėjo daugelio žmonių 
tamsiųjų dvasios troškimų patenkinimas.
 Visus šiuos įvykius sukelia dvi savo aistros 
ir tamsiųjų potraukių išvarytos sielos.  Tai baugūs, sykiu 
paslaptingi reiškiniai, lygiai kaip ir ši vieta bei tamsi naktis. 
Kas gi gali įsivaizduoti, koks platus ir neaprėpiamas 
pasaulis yra už šių fiziškojo žmogaus ribų – sieloje. Kaip 
tai virpa, nerimsta, plūsta. Kokios galingos jėgos ten 
siautėja. Visas kosmosas. Argi galime tai įsivaizduoti, 
žvelgdami materialistine žmogaus akimi? Kiek tokiems 
visa tai atrodo menka, vienoda, nereikšminga, lengvai 
suvokiama. Tačiau siela taip pat yra materijos produktas 
ir paklūsta jos taisyklėms. Fizinis žmogus yra tik menka 
dvasinio pasaulio apraiška, o ne pati esmė. Jis yra 
tik mažas produktas pasauliui, besisukančiam aplink 
nemirtingą centrą, kuris savo stipria jėga vis veržiasi, 
veikiamas kaitos, amžino vyksmo. Žmogaus siela pati 
yra pasaulis...
 Minėti asmenys yra tokie:
 Viena Elza – gana išvaizdi, kvaištelėjusi. 
Vaikšto nulenkusi galvą, lyg snausdama. Vilki vyrišką 
švarką, po pažastimi pakelis. Esą valkata iš Jelgavos. 
Miega pievose, krūmuose. Maždaug trisdešimties 
metų.
 Antra liekno sudėjimo. Blyškiu, geidulių 
išvargintu veidu. Ramaus būdo švelni būtybė. Ko gero, 
labai dora ir patikima. Ištekėjusi vaikų motina. Iš nuo 
darbo sugrubusių rankų ir natūros matyti, kad yra miela, 
rūpestinga. Tik į lauką sielos nerimastingumo išvaryta. 
 Įsivaizduokite gilią jos tragizmų raudą. Itin 
jaudina matyti tokius žmones. Pase mačiau, kad jai 35 
metai. Šie žmonės apie pelną daug nemąsto. Jelgavietė 
taip pat vaikšto šiais keliais dėl malonumo. Ji turi daug 
ir įvairių tamsių seksualinių polinkių. Aš taip pat jų 
turiu, nors ne tokio stipraus pobūdžio. Dauguma jų tik 
pradeda dygti. Galiu tam tikru mastu juos pažaboti. Tai 
ilgų dvasinių kovų nuopelnas – sunkios kovos jau nuo 
vaikystės. Manyje susijungia du kraštutinumai – pragaras 
ir dangus. Taip, ko gero, būna visoms sieloms, bet 
manyje dangui tenka pirmenybė. 
 Nesmerkiu nė vieno, nesame pakaltinami. 
Mus veda ir varo galingos jėgos, turime būti 
amžinojoje kovoje. Mes kovojame su savimi, trokšdami 
laisvės, pergalės. Visa tai atveria platesnį vaizdą, 
pasaulio suvokimą. Su savo subtiliu jausmų gyvenimu 
(ir dvasinėmis kovomis) jie pateisina savo tikrąją 
misiją. Tačiau yra žmonių, kurie aklai pasiduoda savo 
potraukiams ir tai nesukuria jokių vertingų išgyvenimų.
 Jie nesugeba kritikuoti, taip pat nejaučia 
kovos poreikio arba nežino apie jos buvimą. Šias 



 Verbatim pjesės ištrauka

Živilė Zablackaitė

II VAIKAS
O man tai patinka perstatyt kambarį. Kas mėnesį 
perstatau. Tai būsiu dailininke ir dizainere. Gal papuošalų, 
gal šiaip dėliosiu baldus, kaip man patinka. Mokykloj 
per kompoziciją mes piešėm Vytį, čia dabar šimtmečio 
proga, ir tada atspausdino ant vėliavos medžiagos, ne 
tos mažos, tokios didelės, tikros, ir tada buvo paradas. 
Bet aš irgi neatsinešiau.

III VAIKAS
Mes irgi turim projektų apie šimtmetį mokykloj. Ir 
atostogas. Man labai patinka atostogos. Ir kažką 
pasakojo, kad akto originalą rado.

IV VAIKAS
Ir pamatyt jį galima! Aš tai labai džiaugiuos, kad jį surado, 
ir dabar turiu kopiją, kabančią virš lovos. 

II VAIKAS
Aš tai labai džiaugiuos, kad pas mus yra euras. Toks 
susijungimas su visais. Nenorėčiau litų.

III VAIKAS
O aš tai skaičiuoju viską litais vis dar. Ir visi dovanoja tas 
skaičiuokles. Ir viskas pigiau dabar, kai euras įvestas. Net 
man šokas, kad viskas taip pigu.

IV VAIKAS
Bet tai viskas labai brangsta… Dabar vis daugiau 
ir daugiau pinigų reikia neštis į mokyklą. Palygink 
skaičiuoklėj, kiek litais būtų.

I VAIKAS
O man tai kyla… Tapatybės? Tautybės? Klausimas, kai 
įvedė eurus…

Šimtas metų 
vaikystės

bukas būtybes savose rankose laiko tamsiųjų potraukių 
bedugnė, virš kurios spindi tik mažas aiškesnių 
potraukių spindulėlis, nes be šio elemento nėra nė 
vieno žmogaus sielos.
 Dabar nefilosofuosiu, bet pateiksiu grynus 
faktus. Tai bus tikras tamsiųjų potraukių ir godumo liūnas. 
Taip yra šviesiųjų potraukių požiūriu. Šlykštu, bet šioms 
dalims būtina – mažiausiai reikalauja išsipildymo.
 Pagrindinė „meilės šventykla“ yra 
grandioziniame Šv. Petro bažnyčios saugyklos durų 
skliaute. Čia rami vieta. Priešais kažkieno seną namą 
su neapgyvendintais langais. Už kampo mūriniuose 
statiniuose vėl yra įdubimai ir tamsus kampas. Medžiai 
ir akmeniniai stulpai su grandinėmis. Siauros, tamsios 
gatvelės. Jau iš tolo girdėti ateinant keliu, grįstu dideliais 
akmenimis. 
 Matėme Aukštąją įeinant su kažkokiu dailios 
išvaizdos, tamsiaplaukiu, tvirtu vyru, maždaug 35 metų. 
Mes irgi ten prisijungėme, apsimesdami, kad taip pat 
kergiamės pozose. Vyriškis buvo šiek tiek neblaivus. Jis 
užsimovė gondoną (prezervatyvą) ant savo didžiulio 
organo. Mes stovėjome visiškai greta. Jis stipriai stūmė 
iš užpakalio. Sakė, kad ji turinti labai didelę skylę. Tada 
jis numovė prezervatyvą ir tęsė stovėdamas iš priekio, 
atrėmęs ją į mūrą. Pabaigė vėl iš užpakalio.
 Po to mes su Jelgaviete išėjome į šviesiąsias 
gatves (Nusidėjėlių ir kt.).  Ten matėme senas 
prostitutes.– Bepapę Mariją, Krievidę, Mają ir kitas. 
Netoli kampo ten yra kažkoks nedidelis prieškambaris 
tarp dviejų parduotuvių įėjimo laiptų. Viršuje prie durų 
nedideli mūro kampai, kur galima šiek tiek atsiremti. 
Ten buvo sustojusios abi plaštakės, kurios ten pat visai 
atvirai irgi kartais kergiasi. Mes viename kampelyje 
irgi sustojome. Atėjo kažkoks malonus, jaunas vyriškis 
šviesiais, tankiais plaukais, rausvais skruostais. Taip šiek 
tiek neblaivus.
 Įkaušus jau pasirodė tikroji natūra, be 
perdėto drovumo. Jis ten pat dulkinosi su Aukštąja iš 
priekio. Ši pakėlė suknelę iki krūtų. Kelnių visai neturėjo. 
Buvo keistas reginys – begėdiškas nuogumas ir jos 
liūdnos, geraširdiškos, nekaltos akys išblyškusiame 
veide. Visa tai nutiko lygiai taip pat kaip gatvėje. 
Tada jis antrą kartą nuėjo su Elza prie Petro bažnyčios 
kampo, kur stovi kažkoks rankinis vežimėlis, kuriame 
anksčiau miegojo girtuoklis. Elza atsisėdo išsiskėtusi 
ant mūro krašto. Jis reikiamai atsitūpė priešais ir jie 
ilgai kergėsi. Elzai tai suteikė didelį malonumą. Mes 
stovėjome tiesiai už nugaros ir nuodugniai stebėjome 
aktą. Elza atrodė turinti labai gerą lytinį organą aktui. 
Tada mes vėl išėjome į pažįstamą prieškambarį. Ten 
atėjo kažkokia didesnė apgirtusi kompanija. Kažkoks 
jaunas, malonus, šviesiaplaukis, mažo ūgio vyriškis 
(maždaug 20–24 metų) su kreminės spalvos gladiole 
rankose pradėjo aistringai bučiuotis su Ilgąja, kišti 
liežuvius į burnas ir t. t. Šios nimfos nėra itin patrauklios ir 
tokiems dalykams atstumiančios, nes su visais dulkinasi, 

išdarinėja nešvankybes, laižo organus ir t. t. Tada atėjo 
jo likę draugai ir sustojo ant laiptų, apsėdo juos ir t. t. 
Tai nutiko priešais visų akis. Jis kišo labai sparčiai. Tada 
ėmėme jį varyti ir juokauti. Nešvankios kalbos, bet 
didelis humoras ir daug sąmojo. Mes su Jelgaviete 
viską priėmėm daugiau juokais, juk troškome juokingų 
nuotykių. Elza sėdėjo ir rūkė. Tada jaunasis vėl pradėjo 
smagintis su Aukštąja. Pakėlė sijoną ir ranka lietė lytinius 
organus, nusileido žemyn, norėdamas laižyti. Jis ir 
anksčiau buvo laižęs. Aukštoji buvo laiminga, o jos kilnus 
veidas atrodė lyg nušvitęs. Ji buvo patogioje
pozicijoje – iškišusi koją į šalį, atremtą į aukščiausiąjį 
laiptelį. Tada mažasis ją iškrušo dar kartą. Paskui atėjo jo 
draugas tamsiais tankiais plaukais. Jaunas žmogelis. Jis 
greitai pabaigė.
 Pro šalį praėjo milicininkai. Priėjo draugiškasis 
naktinis sargas ir liepė nepalikti orgijų žymių. Surinko 
prezervatyvą, nuorūkas ir visa kita. Naktiniai sargai jau 
iš šių žmonių uždirba. Artėjo 4 valanda. Aušo. Tada su 
visa kompanija nuėjome į Šv. Petro bažnyčią. Ten vėl du 
vyriškiai – ką tik priėję, su merginomis dulkinosi. Abu 
blondinai, žemoko ūgio. Šviesoje labai gerai buvo 
galima matyti. Abu turėjo vienodus organus.
 Ilgi, vidutinio stambumo. Tas, kuris dulkinosi 
su aukšta, labai greitai užbaigė. Ši jautėsi nelaiminga. 
Abu darbavosi iš užpakalio. Antram ištraukiant organą, 
dar tekėjo sperma, taip pat ir Elzai iš užpakalio, nes jam 
daug ištryško. Elza šluostė, išskėtusi kojas, šią porciją 
popieriumi. Jos draugas jau atitrūkęs dar juokėsi ir 
šūkavo nešvankybes. Tada likome visa kompanija vieni. 
Be galo žvengėme. Mėginome įkalbinti dulkintis dar 
vieną. Merginoms irgi dar labai norėjosi. Buvo kilnojami 
sijonai, rodėsi nuogos figūros ir t. t. Mes su Jelgaviete 
susikabinę stovėjome kiek nuošaliai, nes, nepaisant 
savo padėties, mes priklausome kitai klasei. Tada kartu 
numetėme pinigų, kad Elza deramai pasirodytų. To labai 
norėjosi ir Jelgavietei, nes ji, be visa ko, lesbietė. Elza iš 
pradžių spyriojosi. Pasitelkusi stebėtiną humorą ir sąmojį, 
Jelgavietė pradėjo girti Elzos grožį – ypač jos organą.– 
išsikišęs kuokštas garbanose ir t. t.  Elza vieną naktį 
visiems gerai pasirodė ant laiptų (buvo ir naktinis sargas). 
Galų gale kažkoks aukštas tamsus jelgavietis (maždaug 
40 metų) patiesė švarką ir Elza, išskėtusi kojas, ten viską 
parodė.
 Jos blondiniškos plunksnos nuo spermos 
buvo šiek tiek sulipusios. Visi įvertino jos organą kaip 
tikrai gražų ir nuostabų. Tai tikriausiai vyrų požiūris. 
Pradėjau jausti pasibjaurėjimą.
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 Pjesių skaitymai / Stage readings

Lapkričio 2 d. 18 val.
Matas Vildžius „Įsiliejimai“
Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Mažoji salė

2 November, 6 pm
Matas Vildžius Resettlements
Lithuanian National Drama Theatre, Small Stage

Lapkričio 2 d. 20 val.
Hubert Sulima „Litwa Is My Life“
Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Mažoji salė

2 November, 8 pm
Hubert Sulima Litwa Is My Life
Lithuanian National Drama Theatre, Small Stage

Nepriklausomi 18-18
Niepodległi 18-18
Independent 18-18

„Nepriklausomi 18-18“ – tai bendros Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro ir Torunės Wilamo Horzycos teatro (Lenkija) 
dramaturgų kūrybinės dirbtuvės, skirtos Lietuvos ir Lenkijos – dviejų kaimynių, šįmet mininčių Nepriklausomybės 
paskelbimo šimtmetį, – bendrų istorinių, kultūrinių ir socialinių procesų analizei ir meninei refleksijai. 
 Atranka į kūrybines dirbtuves vyko konkurso būdu. Dramaturgų ir profesionalių scenos meno vertintojų 
pagrindu abiejuose teatruose sudarytos ekspertų komisijos išrinko po tris „Nepriklausomų 18-18“ dalyvius iš Lietuvos 
ir Lenkijos: Alicją Kobielarz, Hubertą Sulimą ir Martyną Wawrzyniak iš Lenkijos ir lietuvius Dovilę Katiliūtę, Ingridą 
Ragelskienę bei Matą Vildžių.
 Pirmasis dirbtuvių etapas vyko 2018 m. gegužę Torunėje, tarptautiniame teatro festivalyje „Kontakt“. 
 Kūrybinių dirbtuvių dalyvius kuravo ir konsultavo patyrę profesionalūs dramaturgai Marius Ivaškevičius 
(Lietuva) ir Jolanta Janiczak (Lenkija). Rugpjūtį „Nepriklausomi 18-18“ persikėlė į J. Miltinio dramos teatrą ir toliau 
plėtojo savuosius tekstų scenai projektus šiandieninių Lietuvos ir Lenkijos santykių ir abiejų šalių Nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 m. tema. Trečiasis kūrybinių dirbtuvių etapas ir dramaturginių tekstų viešas pristatymas vyks lapkritį 
Vilniuje Lietuvos nacionalinio dramos teatro rengiamame šiuolaikinės dramaturgijos festivalyje „Versmė“ ir gruodį J. 
Miltinio dramos teatre.
 Kūrybinių dirbtuvių temą dalyviai interpretavo skirtingai. Du tekstai buvo kuriami pagal dokumentinę 
medžiagą: lenkė Martyna Wawrzyniak pjesėje Nepriklausomi 18-18 žaismingai ir autoreflektyviai tyrinėja nedaug 
kam žinomo Karūnos ir Lietuvos moterų ratelio – 1886 m. Varšuvoje įkurtos slaptos moterų organizacijos, kurios tikslas 
buvo parengti moteris karui dėl abiejų šalių nepriklausomybės, – veiklą. Ingridos Ragelskienės pjesėje „Antrarūšis“ 
nagrinėjamas teisininko, politinio veikėjo, 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, pirmojo nepriklausomos 
Lenkijos prezidento brolio Stanislovo Narutavičiaus gyvenimo paskutinis dešimtmetis, apie kurį autorė pasakoja 
iš šiandien Lenkijoje gyvenančio jo proanūkio perspektyvos. Alicjos Kobielarz pjesės „Bloknotas 18-18“ veikėja – 
aštuoniolikametė lenkaitė Alicja, gimusi Lenkijos nepriklausomybės dieną. Ji turi ir savotišką antrininkę – lietuvaitę 
Aušrą, gimusią vasario 16-ąją. Žongliruodama kultūriniais, visuomeniniais ir politiniais kontekstais, pjesės autorė mėgina 
ieškoti rimtų atsakymų į jaunatviškus klausimus, susijusius su jos pačios sociokultūrine tapatybe. O Dovilė Katiliūtė 
savosios pjesės „Kastingas“ herojus suburia į aktorių atranką bendram lenkų ir lietuvių filmui pavadinimu „Abiejų Tautų 
Respublika“, kurio filmavimo metu pjesės personažai mėgina įveikti aibę trikdžių, problemų ir nesutarimų, trukdančių 
darniai judėti link bendro kūrybinio tikslo. 
 Lietuvos nacionalinio dramos teatro rengiamame dramaturgijos festivalyje „Versmė“ pristatomi dviejų 
autorių, šiuo metu esančių arčiausiai galutinės savųjų pjesių versijos, tekstų skaitymai. Mato Vildžiaus pjesėje „Įsiliejimai“ 
(rež. Uršulė Bartoševičiūtė) dviejų tautų konfliktas nagrinėjamas mikrolygiu: eiliniame daugiabučio kieme, ant eilinio 
suolelio kasdien susitinka keturi veikėjai: senas lenkas, jauna lietuvė, jos globotinis sutrikusio intelekto berniukas ir 
šio žaislas – paprasčiausia lenta su ūsais. O Huberto Sulimos pjesėje „Litwa Is My Life“ (rež. A. Jevsejevas) bandoma 
pakilti virš nacionalistinės pasaulėjautos, istorinių ir kultūrinių konfliktų, gilintis į ikikrikščionišką istoriją, savotišką gamtos 
tvarką, kurios akivaizdoje lenkų ir lietuvių kultūriniai ir politiniai nesutarimai tampa beprasmiai ir skatina ieškoti naujo, 
alternatyvaus socialinio bendrabūvio. 
 Bendrą Panevėžio J. Miltinio dramos teatro ir Torunės W. Horzycos teatro dramaturgijos kūrybinių dirbtuvių 
projektą „Nepriklausomi 18-18“ remia Lietuvos kultūros ministerija ir Adomo Mickevičiaus institutas Lenkijoje.

Rėmėjai



Independent 18-18 is a joint creative workshop of playwrights of the Juozas Miltinis Drama Theatre in Panevėžys and the 
Wilam Horzyca Theatre in Torun (Poland). The workshop is devoted to the analysis and artistic reflection of common 
historical, cultural and social processes of the two neighbours, Lithuania and Poland, which are commemorating the 
centenary of the restoration of their independence. 
 Participants for the creative workshop were selected by way of competition. Expert commissions of 
playwrights and professional stage art assessors from both theatres selected three participants from each country to 
participate in Independent 18-18: Alicja Kobielarz, Hubert Sulima and Martyn Wawrzyniak from Poland and Lithuanians 
Dovilė Katiliūtė, Ingrida Ragelskienė and Matas Vildžius.
 The first stage of the workshop took place in May 2018 in Torun, during the international Theatre Festival 
Kontakt. Participants were supervised and consulted by the experienced professional playwrights Marius 
Ivaškevičius (Lithuania) and Jolanta Janiczak (Poland). In August, Independent 18-18 moved to the Miltinis Theatre and 
participants continued working on their texts for the stage on the topic of modern relations of Lithuania and Poland 
and the restoration of independence of both countries in 1918. The third stage of the creative workshop and public 
presentation of the dramaturgical texts takes place at the Contemporary Dramaturgy Festival Versmė organised by 
the Lithuanian National Drama Theatre, as well as in December in J. Miltinis Drama Theatre in Panevėžys.
 Participants interpreted the topic of the creative workshop differently. Two texts are based on 
documentary material: in her play Nepriklausomi 18-18 (Independent 18-18), a Pole Martyna Wawrzyniak playfully 
and autoreflectively examines the activities of a little-known secret female organisation ‘Circle of the Crown 
and Women’ founded in 1886 in Warsaw, which aimed to prepare the women to fight for the independence of 
both countries. In her play Antrarūšis (Second-Class), Ingrida Ragelskienė examines the last decade of the life of 
Stanislovas Narutavičius, who was a lawyer, political figure, signatory of the Act of Independence of Lithuania of 
1918 and brother of the first president of independent Poland. The author tells the story from the point of view of his
great-grandchild who presently lives in Poland. The character of Alicja Kobielarz’s play Bloknotas 18-18
(Notepad 18-18) is an eighteen-year old Polish girl Alicja, born on the day of Poland’s restoration of independence. 
She has a kind of a double – a Lithuanian girl Aušra, who was born on the 16th of February. Juggling cultural, social 
and political contexts, the author tries to search for serious answers to youthful questions associated with 
her own sociocultural identity. In the meantime, Dovilė Katiliūtė amasses the heroes of her own play Kastingas 
(Casting) to a casting of actors for a joint Polish-Lithuanian movie named Abiejų Tautų Respublika (Polish-Lithuanian 
Commonwealth) where the characters of the play, at the time of shooting, try to overcome a multitude of obstacles, 
problems and disagreements, which hinder them from progressing smoothly towards the common creative goal. 
 Versmė Festival presents the stage readings of two texts whose authors are the closest to reaching final 
versions of their plays. In Matas Vildžius’s play Įsiliejimai (Resettlements) (dir. Uršulė Bartoševičiūtė), the conflict of 
two nations is examined on the microlevel: in an ordinary yard of an apartment house, on an ordinary bench, four 
characters meet every day: an old Polish man, a young Lithuanian woman, her ward – an intellectually challenged boy 
and his toy – a simple plank with a moustache. Hubert Sulima’s play Litwa is my life (dir. A. Jevsejevas) attempts to rise 
above the nationalist attitude and historical and cultural conflicts, and to delve deep into the pre-Christian history, a 
kind of order of nature, faced with which the cultural and political controversies of the Polish and Lithuanians lose their 
meaning and provoke a search for a new, alternative social cohabitation. 
 The joint creative workshop of the playwrights of the Juozas Miltinis Drama Theatre in Panevėžys and the 
Wilam Horzyca Theatre in Torun Independent 18-18 is financed by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania 
and Adam Mickiewicz Institute in Poland.
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Elzė Gudavičiūtė,
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Kamilė Petruškevičiūtė

Lapkričio 3 d. 18 val.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Mažoji salė

Šimtas metų vaikystės

Šios verbatim pjesės sukūrimą inspiravo R. Verbos filmas „Šimtamečių godos“, tik, priešingai nei filme, kalbintų žmonių 
amžius buvo labai įvairus (nuo keturmečio iki šimtametės senolės). Kūrybinė komanda (režisierė Loreta Vaskova, 
dramaturgė Živilė Zablackaitė ir aktorė Taura Kvietinskaitė) šiai pjesei surinko apie septyniasdešimt interviu, o žmonių 
prašė pasidalyti vaikystės prisiminimais, kuriuose nejučiomis prasiskverbdavo ir Lietuvos istorijos ženklai. „Šimtas 
metų vaikystės“ – tai asmeniški žmonių liudijimai apie Lietuvos istoriją, atkuriami per subjektyvią patirtį – vaikystę. 
Vaikystės prisiminimai paprastai būna ryškiausi, tyriausi, o per ilgą laiką kartais įgyja visai kitokią prasmę. Pjesėje „Šimtas 
metų vaikystės“ ši gyva istorija leidžia prakalbintiems žmonėms sukurti savąją Lietuvos istorijos versiją. Renkant interviu 
kūrybinei komandai buvo įdomu, kokią įtaką žmogaus vaikystei turi laikmetis ir kaip jis formuoja žmogų bei skirtingas 
kartas.

Baigė teatro režisūrą Klaipėdos universitete, studijas 
tęsė V. Mejerholdo centre Maskvoje. 2010 m. savo 
diplominiam spektakliui Šiaulių dramos teatre pasirinko I. 
Vyrypajevo pjesę „Valentinų diena“. Tais pačiais metais 
buvo apdovanota Kultūros ministerijos Metų debiuto 
premija, nominuota Auksiniam scenos kryžiui debiuto 
kategorijoje. 2012 m. V. Mejerholdo centre pristatė 
spektaklį „Eeva-Maria“. 2013 m. Menų spaustuvės 
programoje „Atvira erdvė“ sukūrė muzikinį koliažų 
spektaklį „59’ Online“, projekte „Nepriklausomo teatro 
link“ (Lenkija) pristatė spektaklį „8’ Metamorfozės“ 
pagal Franzo Kafkos apsakymą „Metamorfozė“. 2014 m. 
pasirodė L. Vaskovos režisuota šiuolaikinė A. Navicko 
opera „truetruestory“ („Operomanija“), I. Vyrypajevo 

„Deguonis“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) bei 
„Girti“ (Klaipėdos dramos teatras). Tais pačiais metais 

menininkė nominuota Auksiniam scenos kryžiui jaunojo 
menininko kategorijoje. Šiuo metu režisierė studijuoja 
meno doktorantūroje ir dėsto Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Režisūrinė L. Vaskovos veikla neatsiejama 
nuo teorinių verbatim studijų: 2016 m. sukurta teatrinė 
ekskursija po Klaipėdos dramos teatrą „Personalas“ 
išmėginant „grynojo verbatim“ (angl. pure verbatim) 
kūrimo metodą. 2017 m. režisierė darsyk išbandė 
operos žanrą ir Klaipėdos valstybiniame muzikiniame 
teatre pastatė spektaklį „Į švyturį“.

Baigė kino dramaturgijos studijas Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje. 2015 m. išvertė Timo Croucho 
pjesę „Anglija“, jos skaitymas įvyko šiuolaikiniame 
dramaturgijos festivalyje „Dramokratija“. 2016,m. 

„Dramokratijoje“ pristatyta Ž. Zablackaitės pjesė 
„Goodbye, Adieux, Aufwiedersehen, Iki“. Tais 

pačiais metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
organizuojamuose „Skaitymuose“ žiūrovai išgirdo
Ž. Zablackaitės pjesių „We are all fucked“ ir „Gediminas 
išvažiuoja į Berlyną“ skaitymus. 2017 m. „Dramokratijos“ 
festivalio scenoje perskaityta dramaturgės pjesė 

„Mamos“ apie šeimos planavimo, įsivaikinimo politikos 
problemas, apie šeimų, negalinčių lengvai susilaukti 
vaikų, moralines problemas.

Loreta Vaskova Živilė Zablackaitė

Živilė Zablackaitė

 Verbatim pjesės skaitymas
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Karo teatras
Teatro de guerra

Filme „Karo teatras“ matome, kaip šeši Folklando (Malvinų) karo veteranai, buvę priešai mūšio lauke, susitinka filmavimo 
aikštelėje. Po karinio konflikto praėjus daugiau nei 35 metams jie dalijasi karo prisiminimais ir atkuria realias karo mūšio 
situacijas keletą mėnesių trunkančio kūrybinio proceso metu.
 Nors Folklando (Malvinų) karinis konfliktas truko vos 74 dienas – nuo 1982 m. balandžio 2 iki birželio 14 d., jo 
padariniai jaučiami ir šiandien. Šiame kare pergalę šventė Didžioji Britanija, tačiau jo metu žuvo apie tūkstantį kariškių ir 
civilių gyventojų, o salų suvereniteto klausimas iki šiol neišspręstas.
 Šis filmas yra tarsi making off, atskleidžiantis, kaip meninis projektas, kuriame dalyvauja buvę karo priešai, 
tampa visų pirma socialiniu eksperimentu. Žiūrovas per trumpą laiką kartu su filmo herojais patiria visą proceso eigą: 
nuo „aktorių“ atrankos, pirmųjų susitikimų ir pokalbių iki prisiminimų inscenizavimo įvairiomis aplinkybėmis – baseine, 
statybų aikštelėje, karo pratybose, taip pat susidūrimo su skirtingais žmonėmis: mokiniais, psichologais, jaunais 
aktoriais. Įdomiausia, kad visos šios scenos filme yra ir absoliučiai autentiškos, ir tuo pat metu – dirbtinės, fikcinės. 
Retkarčiais atrodo, kad visa, ką matome ekrane, vyksta pirmą kartą, spontaniškai, o kartais – kad visa yra iki smulkiausių 
detalių apgalvota ir surepetuota.
 Filmo metu dinamiškai ir su geru humoru balansuojama tarp realybės ir fikcijos, spontaniškumo ir vaidybos. 
Kaip kariškis prisiima aktoriaus vaidmenį, tiesiogiai susijusį su asmeniniais skaudžiais išgyvenimais, kaip karo patirtys 
tampa pasakojama istorija ir kaip apskritai galima atvaizduoti karą ir tai, kas lieka po jo?

Rašytoja, teatro režisierė, menininkė, atlikėja. 
Savo kūryboje teatro, literatūros, muzikos, kino 
ir vizualiųjų menų baruose ji dirba su skirtingomis 
bendruomenėmis: karo veteranais, buvusiais 
komunistais, bulgarų vaikais, prostitutėmis, gatvės 
muzikantais. Jos kūriniuose paprastai kuriamas dialogas 
tarp realybės (dokumentikos) ir fikcijos.
 Nuo 2007 m. L. Arias kuria dokumentinio 
teatro srityje. Ryškiausiuose savo pastarojo meto 
teatro spektakliuose per asmenines istorijas gilinasi 
į politinį ir socialinį kontekstą: 6 autentiškomis 
biografijomis paremtame spektaklyje „Gyvenimas 
po“ (Mi vida después, 2009) aktoriai atkuria savo 
tėvų jaunystę Argentinoje diktatūros metais; „Priešas 
viduje“ (That Enemy Within, 2010) – spektaklis apie 
tapatybę, sukurtas bendradarbiaujant su identiškais 
dvyniais; „Metai, kai aš gimiau“ (The Year I Was Born, 
2012) paremtas Pinocheto valdymo laikais gimusių 
žmonių biografinėmis istorijomis, o „Melancholija ir 
demonstracijos“ (Melancolía y manifestaciones, 2012) 

– vienas asmeniškiausių kūrėjos darbų apie mamos 
depresiją.  
 Menininkė taip pat kuria filmus ir instaliacijas. 
Kartu su Stefanu Kaegi iš pasaulyje garsaus vokiečių 
teatro kolektyvo „Rimini Protokoll“ inicijavo ir dalyvavo 
keliuose urbanistinės intervencijos projektuose. Kartu 
su Ulises Conti kuria ir atlieka muziką. Yra išleidusi 
poezijos ir prozos knygų bei pjesių.

Lola Arias

 Filmo peržiūra
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Lapkričio 9 d. 18 val.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Mažoji salė

Melancholija ir demonstracijos
Melancolía y manifestaciones

„Melancholija ir demonstracijos“ – tai tarsi dukters dienoraštis apie motinos depresiją. Pjesėje jautriai aprašoma 
autobiografinė autorės patirtis, prisiminimų nuotrupos išauga į fragmentišką pasakojimą, abejonės tampa spėlionėmis, 
o asmeniška išpažintis susilieja su istoriniais Argentinos įvykiais. 
 Autorė klausia, kodėl jos mama susirgo 1976-aisiais. Ar karinis perversmas Argentinoje susijęs su motinos 
liga, ar tai tik sutapimas? Galbūt motinos melancholiją gali sustabdyti tik demonstracijos? 

Baigė kino režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Dirbo edukaciniuose projektuose 

„Mokausi iš kino“, „Kino busas“, „Skalvijos“ kino 
akademijoje, taip pat aktorių atrankos režisiere 
ir režisieriaus asistente. 2009 m. sukūrė vaidybinį 
trumpametražį vaidybinį filmą „Jau puiku, tik dar šiek 
tiek“ apie tragikomiškas sovietmečio nuoskaudas 
Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos gyventojų 
kasdienybėje. Tarptautinė filmo premjera įvyko 
Azerbaidžano sostinėje festivalyje „Start“, jame 
filmas įvertintas pagrindiniu žiuri prizu, taip pat pelnė 
apdovanojimus festivaliuose „Charity Film“ Monake, „La.
Meko“ Landau (Vokietija). 2012 m. pasirodė režisierės 
dokumentinis filmas „Igruški“, pasakojantis apie Žlobino 
(Baltarusija) miesto gyventojus, kurių darbas – pliušinių 
žaislų siuvimas ir pardavinėjimas geležinkelio stotyse 
išlipantiems keleiviams. „Igruški“ apdovanotas 
pagrindiniu Gruzijos dokumentinių filmų festivalio 

„CinéDOC Tbilisi“ prizu. 2016 m. ji sukūrė savo pirmąjį 
ilgametražį vaidybinį filmą „Amžinai kartu“, „Sidabrinių 
gervių“ nominacijose jis buvo paminėtas net devynis 
kartus. Tais pačiais metais ekranus pasiekė Linos Lužytės 
ir režisierės Sigrid Klausmann dokumentinis filmas 

„Palaukit mūsų“ apie skirtinguose pasaulio kraštuose 
gyvenančių vaikų kelionę į mokyklą. 2018 m. rudenį 
režisierė baigė filmuoti savo antrąjį vaidybinį filmą „Pilis“.

Tai spektaklis apie dukters norą suprasti mamos depresiją.
Duktė nežino, kaip kurti spektaklį apie psichinę ligą.
Todėl susitinka su mamos psichiatru.
Psichiatras sako, kad mamai toks spektaklis pavojingas.
Taigi duktė atsisako minties kurti spektaklį.
Vėliau ji vis dėlto pagalvoja, kad tai turėtų būti įmanoma.
Duktė paprašo mamos kurti spektaklį kartu.
Mama sutinka padėti, tačiau atsisako vaidinti dukters spektaklyje.
Duktė visur lydi mamą su bloknotu ir kamera.
Baimindamasi, kad mamos greitai nebeliks, duktė trokšta kuo greičiau sužinoti apie ją viską.
Duktė aprašo viską, ką prisimena apie mamos ligą.
Spektaklis vadinasi „Melancholija ir demonstracijos“.

Lina Lužytė

Lola Arias

 Pjesės skaitymas
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Posesijos obsesija
Obsession of Possession

Nuosavybė tapo vienu kertinių žmonių sugyvenimo klausimų: jeigu nieko neturi, turi parsiduoti. O tie, kuriems 
priklauso daug, tampa apsėsti to, ką turi. Esame nuosavybės apsėstųjų bendruomenė. Savo darbe „Besessen“ (2016, 
Berlynas) kolektyvas „She She Pop“ pakvietė į susitikimą, į agorą, į erdvę, kurioje renkasi žmonės ir kalbasi. Pjesės 
tekstas kreipiasi į žiūrovus, nors šiuo atveju reikėtų sakyti – į susitikimo dalyvius, piliečius, žmones, ir kviečia juos 
įvardyti dalykus: kas mes esame, kas kalba, kas yra pakviestas kalbėti ir atstovauti visuomenei, ją formuoti, o kas lieka už 
borto ir neturi jokių galimybių? Net ir kalbėti ar teisės būti išgirstam. Taip suteikiama nauja prasmė „teatrui be publikos“: 
čia nuskamba polifoninis monologas, kuriame nėra aktorių, o publika tapatinasi su projektuojamame ant scenos tekste 

„prabylančiomis“ visuomenės grupėmis. Lietuviška „Besessen“ adaptacija pavadinimu „Posesijos obsesija“ išlaiko 
originalią formą ir koncepciją. Prie lietuviškos teksto versijos ir tyrimo dirbo vokiečių ir lietuvių kūrėjai.
 Pajamos formuoja mūsų sąmonę. Mūsų galimybės siekti ne tik išsilavinimo, karjeros, bet ir kūrybingo 
gyvenimo nėra vienodos. Ir tai nepriklauso vien nuo mūsų pastangų ir darbo, labai daug lemia visuomenės struktūra, 
socialinės klasės, gimimo vieta, mokykla, draugai. Kartais ir jų nelabai yra iš ko rinktis. Neretai to net negalime aiškiai 
įvardyti.
 Pjesės originalas kalba apie pajamų nelygybę Vokietijoje ir to pasekmes visuomenėje. Pasirodyme 
Vilniuje „She She Pop“ kolektyvas kartu su lietuvių kūrėjais į publiką kreipsis užduodami klausimus apie emigraciją, 
dingusį ir nebeįmanomą (?) solidarumą (vienybę?). Mes skirtingi kaip daugiabučio gyventojai. Mūsų kilmė, mūsų 
pajamos, mūsų vieta visuomenėje skiriasi, bet dėl kai kurių dalykų mes turime susitarti. O kai kada kartu dainuojame 
bendras dainas, kurios tinka mums visiems. Bet ar tai didina mūsų solidarumą?

Ownership has become an eerily important subject in peoples coexistence: if you have nothing, you have to hire 
yourself out. But even those who own too much, so people say, become obsessed by it. There it is: the community 
of the possessed. In their work Besessen (2016, Berlin) German theatre collective She She Pop invites audience to 
agora, a space where people meet and talk with each other. The text of the play addresses the audience, or better 
say – those present at the meeting, citizens, groups and individuals, and asks them to name the things. Who are we? 
Who is talking? Who is invited here to speak, represent and have its say in the society, and who is the outsider and 
has no possibilities? Even a possibility to speak and be heard. With this work they stepp forward to elicit property, 
ownership and a new meaning of ‘theatre without an audience’. In the Besessen, a polyphonic monologue can be 
heard, whereby the community has its say. Lithuanian adaptation of Obsession of Possession retains the same format 
and follows the original concept of She She Pop. The research was made and the new text  written in collaboration of 
Lithuanian artists with She She Pop members Sebastian Bark and Ilia Papatheodorou.
 Income shapes our mind. Our opportunities to seek education, career, even creative life are not equal. It 
is determined not only by how much effort we put or what job we have, a lot of it is predestined by social structures, 
classes, even a place of birth, a school, friends. Sometimes you don’t even have a possibility to choose them. Often, 
we cannot even point and name those things.
 The original play dwelves into the theme of inequality of income and its social consequences, whereas 
in Vilnius a group of Lithuanian artists together with the members of She She Pop will address the audience with 
the questions on emmigration, lost or no longer possible solidarity. We are different as the inhabitants of a block 
of flats. We differ in regards to our origin, income, place in society, and yet we still have to agree on certain things. 
Sometimes we even sing common songs together. And yet, does it unite us?

 Originalaus „She She Pop“ kūrinio „Besessen“ adaptacija
 Adaptation of Besessen by She She Pop

 Kolektyvinis monologas apie nuosavybę Lietuvoje
  A collective monologue about property in Lithuania



Rašytojas, vertėjas, literatūrologas. 2003 m. Klaipėdos universitete baigė literatūrologijos studijas, o 2008 m. Vilniaus 
universitete apgynė daktaro disertaciją apie moderniąją lietuvių poeziją sovietmečiu. Išleido tris poezijos rinkinius: 

„Nekalto prasidėjimo“ (1999, Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija), „Upės matavimas“ (2002), „Švelniai tariant“ ( 2009). 
Tai daugiausia kasdienybės estetika grįsti verlibrai, neretai žaidžiantys su gatvės šnekamąja kalba. Kartu su Marku 
Roduneriu 2013 m. iš Berno tarmės išvertė ir išleido Pedro Lenzo romaną „Čia aš varatarius“ (Der Goalie bin ig). 2016 m. 
pasirodė romanas „Pietinia kronikas“ šiauliečių šnekamąja kalba apie dešimtojo dešimtmečio pradžią proletariškame 
mieste, patiriančiame nepriklausomybę atkūrusios valstybės sukrėtimus.
 Jo eilėraščiai versti į anglų, lenkų, rusų, vokiečių, čekų kalbas, romano fragmentai verčiami į anglų, vokiečių 
ir kitas kalbas.
 R. Kmita taip pat yra literatūros tyrinėtojas, LRT radijo laidos „Literatūros akiračiai“ vedėjas. Dėstė Vilniaus ir 
Klaipėdos universitetuose, šiuo metu dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

A writer, translator, literary scientist. Graduated in literature studies from Klaipėda University, in 2008 obtained a PhD 
in humanities at Vilnius University (thesis on modern Lithuanian poetry during the Soviet times). So far has published 
three poetry books that have brought him a number of literary awards. His poems are mostly vers libre on the 
aesthetics of everyday life playfully interwoven with urban slang. In 2013, together with Mark Roduner he translated a 
novel Der Goalie bin ig by Pedro Lenz written in Berno’s Swiss German dialect. In 2016, his debut novel The Southside 
Chronicles was published. Written in a dialect spoken in Lithuania’s south-western town Šiauliai, it goes back to the 
1990s in a proletarian town that is facing challenges of a newly restored state.
 His poetry is translated into English, Polish, Russian, German, Czech, extracts of the novel – into English, 
German and other languages.
 He also works as a literary scientist, has been teaching at the universities in Klaipėda and Vilnius, has his 
radio show Literatūros akiračiai (Lit. Literary Horizons) on the Lithuanian National Radio. Currently works at the Institute 
of Lithuanian Literature and Folklore.

Lietuvos kino ir teatro režisierius, montažo režisierius, vaizdo projekcijų kūrėjas. Pastaruoju metu ypač daug dirba 
teatre, taip pat aktyviai bendradarbiauja su kitų meno sričių kūrėjais bendruose projektuose, kuria muzikinius klipus. 
2012 m. sukūrė debiutinį trumpametražį dokumentinį filmą „Dievas sukūrė viską, išskyrus kilimą“, jis paskelbtas geriausiu 
savo kategorijoje „Sidabrinių gervių“ apdovanojimuose. 2015 m. šiuose apdovanojimuose jo dokumentinis filmas 
apie lenkų teatro režisierių Krystianą Lupą nominuotas kaip geriausias ilgametražis dokumentinis filmas ir geriausias 
montažo režisieriaus darbas. Kūrėjas įvertintas ir teatre – 2017 m. kolektyviniu Auksiniu scenos kryžiumi už geriausią 
spektaklį vaikams ir jaunimui „Apie baimes“.

A film and theatre director, film editor, video artist. Recently has worked mostly in theatre, also collaborates with artists 
from other fields, makes music videos. In 2012, premiered with his debut short film God Created Everything but a 
Carpet that won Lithuanian film award Silver Crane as the best film in its category. In 2015, his documentary about Polish 
theatre director Krystian Lupa was nominated for the best documentary feature and best montage. He directed a 
puppet theatre performance for children Tiktaktika based on Miloš Macourek’s writings, worked as a video artist on  
the installation performance On Fears for which together with the whole creative team received the most important 
Lithuanian theatre award A Golden Stage Cross.

Architektas, architektūros tyrėjas ir kuratorius. Studijavo skulptūrą Vilniaus dailės akademijoje, vėliau architektūrą 
London Met Architektūros fakultete; baigęs studijas Architektūros asociacijoje (AA) Londone gavo architekto 
diplomą. J. Žukauskas buvo Baltijos paviljono – bendros parodos, atstovavusios Lietuvai, Latvijai ir Estijai Tarptautinėje 
architektūros parodoje Venecijos architektūros bienalėje 2016 m., – bendrakuratoris ir komisaras. 2018 m. jųdviejų su 
Jurga Daubaraite kuruotas projektas The Baltic Material Assemblies sujungė Architektūros asociacijos (AA) ir Karališkojo 
britų architektų instituto (RIBA) parodų erdves. J. Žukausko erdvinė praktika dokumentuoja, tiria ir kuria geopolitinės ir 
visuomeninės kaitos architektūrą.

An architect, architectural researcher and curator. Jonas studied sculpture at Vilnius Academy of Arts, architecture 
at London Met Faculty of Architecture and received his Diploma from Architectural Association (AA) in London. He 
was a co-curator and commissioner of the Baltic Pavilion, the joint exhibition that represented Lithuania, Latvia and 
Estonia at International Architecture Exhibition, Venice Biennale in 2016. Together with Jurga Daubaraitė he curated the 
Baltic Material Assemblies, the project that connected exhibition spaces of Architectural Association (AA) and Royal 
Institute of British Architects (RIBA) spaces in London. J. Žukauskas is a spatial practitioner documenting, researching 
and proposing architecture of geopolitical and societal change.

Kolektyvas susikūrė 10-ojo deš. pabaigoje Gyseno 
universiteto Taikomojo teatro studijų institute. 
Kolektyvo nariai: Sebastianas Barkas, Johanna Freiburg, 
Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia 
Papatheodorou ir Berit Stumpf. Scena šiam kolektyvui 
pirmiausia yra erdvė, kurioje priimami sprendimai, 
tikrinamos įvairios dialogo ir visuomenės sanklodos 
formos, priimami arba atmetami socialiniai ritualai bei 
normos. Savo kūryba jie siekia tyrinėti socialines ribas ir 
pasitelkdami menines formas peržengti jas neišeinant iš 
teatro erdvės rėmų.
 Dauguma kolektyvo narių yra moterys, o 
jų darbo specifika išimtinai kolektyvinė. Čia nėra 
režisieriaus, kaip nėra dramaturgo ar aktorių. Tekstus 
ir idėjas jie plėtoja visi kartu, spektaklis jiems – visų 
jį kuriant dalyvaujančių kūrėjų nuopelnas ir meninė 
atsakomybė. 
 Nuo 1998 m. kolektyvas kuria Berlyne. Nuo 
2003 m. jų nuolatiniai prodiuseriai ir partneriai yra HAU 
teatras.

A performance collective founded in the late 1990’s by 
graduates of the Applied Theater Studies program in 
Gießen. Members are Sebastian Bark, Johanna Freiburg, 
Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia 
Papatheodorou and Berit Stumpf. For She She Pop, the 
stage is a space in which decisions are made, various 
forms of dialogue and social systems are tested, 
and grand gestures and social rituals are learned or 
discarded. They see it as their mission to explore the 
social boundaries of communication – and transgress 
them in a purposeful and artistic way in the protected 
theatrical space. 
 The members of the group are 
predominantly women and they work as a collective. 
There is no director – but also no author and no 
actors. Texts and concepts are developed together. 
Their understanding of performance simultaneously 
emphasizes the artistic responsibility of every 
individual performer. The inclusion of their own 
autobiographies is above all the method and not the 
purpose of their work.
 She She Pop has been based in Berlin 
since 1998. HAU Hebbel am Ufer theatre has been a 
continuous co-producer and co-operation partner in 
Berlin since 2003.

Rimantas Kmita

Mikas Žukauskas

Jonas Žukauskas

She She Pop



 Pjesėje naudojami Kasparo Irbės dienoraščių fragmentai iš asmeninio Aināro Radovičo archyvo
 The play uses fragments of Kaspars Irbe’s diaries from the private archive of Ainārs Radovics

 Pjesės skaitymas
 Stage reading

Iš latvių kalbos vertė / Translated from Latvian by 
Viktorija Jonkutė

Pjesės autorius / Text 
Matīss Gricmanis
Mentorius ir kūrybinis konsultantas
Mentor and directing support
Valters Sīlis
Vaizdo projekcijų autorė / Video artist 
Elizabete Mežule Gricmane
Kompozitorius / Composer
Gatis Grāvers
Vertėjas / Translator
Laurynas Candravičius
Aktoriai / Cast
Kęstutis Cicėnas,
Povilas Budrys,
Algirdas Gradauskas,
Rimantė Valiukaitė 

Normalus tarybinio piliečio Kasparo Irbės gyvenimas
Padomju pilsoņa Kaspara Irbes normālā dzīve
The Normal Life of a Soviet Citizen Kaspars Irbe

Šio skaitymo metu pristatoma naujausia latvių dramaturgo Matīso Gricmanio pjesė apie homoseksualų gyvenimą 
sovietų Latvijoje. Kūrinį įkvėpė latvių homoseksualo Kasparo Irbės dienoraščiai ir archyvinė medžiaga. Tekstą papildo 
šešiasdešimties tomų dienoraščių, rašytų 1940—1996 m., fragmentai. Juose atsiskleidžia tiek uždaro, tiek viešo Irbės 
gyvenimo ir kasdienybės aspektai, bei priežastys, lėmusios jo pasitraukimą iš „kolegų“ – Rygos gėjų ir prostitučių – 
bendruomenės. Kasparas tapo normaliu tarybiniu piliečiu: budriu ir akylai besisaugančiu, kad nepakliūtų į sistemos 
spąstus, verčiančius visuomenę funkcionuoti mechaniškai tarsi laikrodis. Tai istorija apie laikmetį, kai asmeninis 
gyvenimas tapo dar slaptesnis, o kolektyviškumas supo visur. 

„Dienoraščiuose užfiksuota autentiška sovietmečiu ne tik marginalizuotos, bet ir dažnai nepagrįstai kaltintos 
homoseksualų bendruomenės patirtis lemia Kasparo Irbės istorijos unikalumą. To meto homoseksualų gyvenimas 
buvo slaptas ir uždaras, todėl tirti ir suprasti šį laikotarpį iš tokių žmonių perspektyvos yra itin sudėtinga ir reikalauja tvirto 
užsispyrimo. Savo dienoraščiuose Kasparas Irbė rašo: šie tekstai laukia, kol paklius į talentingo rašytojo ar psichologo 
rankas. Dabar tai yra Matīso rankose nušviesti Kasparo gyvenimą – tikrąjį, o galbūt tą, kurį jis aprašė savo dienoraščiuose. 
 Teatrą visais laikais įkvėpė tikri, stiprias patirtis atskleidžiantys įvykiai, kurie tarsi prašosi būti papasakoti dar 
ir dar kartą. Kurdamas dokumentinį spektaklį turi laisvę pasirinkti vieną pasakojimo būdą, o kartais pasitelkti skirtingas 
formas, kurias padiktuoja atskiros istorijos dalys. Manau, kad pasakojant Kasparo istoriją negalima nueiti vien fikcijos 
keliu. Man tai visų pirma yra istorija apie paprastą eilinio žmogaus gyvenimą, kuris tampa nebe toks paprastas, kai paties 
žmogaus egzistavimas tampa neteisėtas“, – Valteris Sīlis.

This stage reading introduces new work by a Latvian author Matīss Gricmanis exploring lives of homosexuals in 
Soviet Latvia. The work is inspired by the diaries and archives of Latvian homosexual Kaspars Irbe. The text consists 
of fragments from the sixty volumes of diaries that Kaspars has written from 1940 to 1996. They show the secret and 
public aspects of daily routine of Irbe and how he became estranged from his ‘colleagues’ – gays and prostitutes of 
Riga. Kaspars became a normal Soviet citizen – vigilant and careful not to fall into traps that the system lays in order to 
make a society function mechanically as a clockwork. It’s a story about the times when the private became the most 
private and the collective became omnipresent.

‘Kaspars Irbe’s story is unique because he kept a diary about his life as part of the group which was not only marginalized 
but also criminalized during the Soviet era. As in those times one had to be very secretive about his or her life as 
homosexual it is really difficult and challening to research this period from the perspective of homosexual people. But 
as Kaspars Irbe writes in his diaries: these texts are waiting to be picked up by a talented writer or psychologist. It is thus 
Matīss who has to shine some light on Kaspar’s real life or at least the one he wrote down. 
 Theatre has always been inspired by the events in real life which are so strong that they ask to be retold 
again and again. Documentary theatre has a freedom to stay in one form of telling the story or have several parallel 
approaches by choosing the best one for each scene or part of the story. Going back to Kaspar’s story it needs to be 
not just fictionalized. For me it seems a story about living a simple life which becomes not so simple at all if your very 
existence is illegal,’ – Valters Sīlis

Matīss Gricmanis



Rašytojas, dramaturgas, kino scenaristas, teatro kūrėjas. 
2014 m. baigė bakalauro studijas Latvijos kultūros 
akademijos Kino, televizijos ir teatro katedroje, nuo 
2018 m. ten pat tęsia studijas audiovizualinių ir scenos 
menų magistro programoje. Už pjeses ar inscenizacijas 
vaikiškiems spektakliams bei scenarijus filmams ne 
kartą įvertintas kino ir Latvijos nacionaliniuose teatro 
apdovanojimuose „Spēlmaņu nakts“. „Dirty Deal“ 
teatre sukurtame spektaklyje „Būti nacionalistu“ (Būt 
nacionālistam, rež. Valters Sīlis, 2017) atskleidė savo 
asmeninę patirtį būnant latvių kraštutinių dešiniųjų 
partijos nariu. Kartu su režisieriumi Dāviu Sīmaniu parašė 
scenarijų filmui „Tėvo naktis“ (Tēvs nakts, 2018) apie 
Antrojo pasaulinio karo metais žydus gelbėjusį Jānį 
Lipkę. Filmo premjera įvyko Rygos tarptautinio kino 
festivalio atidarymo metu 2018 m. spalį. Matīso darbai 
įrodo kūrėjo neabejingumą žiauriai kasdienybei, 
vengiamoms ar dažnai nutylimoms temoms.

A Latvian writer, dramaturg, scritpwriter and theatre 
maker. In 2014, graduated from the Department of Film, 
TV and Theatre Art at the Latvian Academy of Culture.
Since 2018 has been studying for an MA in audio visual 
and stage art. He has revealed his personal experience 
of being a member of the far-right political party in 
Latvia in the Dirty Deal Teatro performance To Be a 
Nationalist (Būt nacionālistam, dir. Valters Sīlis, 2017), also 
wrote a script for the feature film The Mover by director 
Dāvis Sīmanis about Jānis Lipke, a Latvian who rescued 
a number of Jews during the WWII. For his plays, 
text adaptations for children shows, and film scripts 
Gricmanis has received numerous awards including 
Latvian national theatre award Spēlmaņu nakts. In his 
works the artist displays awareness towards the cruelty 
of everyday life, dwells into taboo subjects, and gives 
voice to those who are too often silenced.

Matīss Gricmanis

Latvijos teatro režisierius. Baigė teatro režisūros 
magistro studijas Latvijos kultūros akademijoje. Kūrybinė 
amplitudė siekia ir klasikinę, ir  šiuolaikinę literatūrą, 
tačiau kartu su bendraminčiu dramaturgu Jāniu Balodžiu 
režisierius sukūrė vienus įdomiausių savo spektaklių-
tyrimų: „Visi mano prezidentai“ (Visi mani prezidenti, 

„Dirty Deal“ teatras, 2011), „Nacionalinis plėtros planas“ 
(Nacionālais attīstības plāns, „Dirty Deal“ teatras, 2012), 

„Suaugę“ (Pieaugušie, Latvijos nacionalinis teatras, 2014) 
bei „Barikados“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 
2014) ir „Miškinis“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras, 
2015). Spektakliais-tyrimais išbandoma teatrinė forma, 
žaidžiama žanrais bei režisūrinėmis intonacijomis.
V. Sīlis kuria socialinį, dokumentinį teatrą, kurio pagrindu 
tampa faktai ir dokumentai, koreliuojantys su „pamestais“ 
pasakojimais, likusiais istorijos paraštėse.
 Savo spektaklius V. Sīlis stato Latvijos 
nacionaliniame teatre ir nepriklausomose „Dirty 
Deal“ teatro bei Gertrūdos gatvės teatro scenose. Jo 
spektakliai ne sykį nominuoti ir apdovanoti Latvijos 
nacionaliniuose teatro apdovanojimuose „Spēlmaņu 
nakts“. 
 Šiemet šiuolaikinės dramaturgijos festivalyje 

„Versmė“ V. Sīlis tapo jauno latvių dramaturgo Matīso 
Gricmanio mentoriumi ir kūrybiniu konsultantu plėtojant 
kūrybinę pjesės „Normalus tarybinio piliečio Kasparo 
Irbės gyvenimas“ idėją. Tai ne pirmas V. Sīlio ir
M. Gricmanio bendradarbiavimas – 2017 m. „Dirty Deal“ 
teatre V. Sīlis režisavo spektaklį „Aš nacionalistas“ pagal 
M. Gricmanio pjesę.

A Latvian theatre director. Graduated from the Latvian 
Academy of Culture with an MA in theatre directing. His 
artistic interests swing from classic to contemporary 
texts,and some of his most interesting works were 
made together with Jānis Balodis:  All of My Presidents 
(Visi mani prezidenti, Dirty Deal Teatro, 2011), National 
Development Plan (Nacionālais attīstības plāns, Dirty Deal 
Teatro, 2012), Grown Ups (Pieaugušie, Latvian National 
Theatre, 2014) as well as Barricades (Barikados, Lithuanian 
National Drama Theatre, 2014) and The Forest Brother 
(Miškinis, Kaunas National Drama Theatre, 2015). 
These plays experiment with a form, genre and 
directorial decisions. Valters Sīlis creates social, 
documentary theatre the original source of which are 
facts and documentary material along with forgotten 
stories lost in the margins of history. 
 He usually collaborates with Latvian National 
Theatre, Dirty Deal Teatro, and Ģertrūdes ielas teātris. 
His works were nominated and awarded at the Latvian 
national theatre awards Spēlmaņu nakts.
 This year at the Contemporary Dramaturgy 
Festival Versmė Valters Sīlis joined as a mentor and 
directorial support developing a new work The Normal 
Life of a Soviet Citizen Kaspars Irbe by Matīss Gricmanis. 
It’s not their first creative collaboration – in 2017 Valters 
Sīlis directed Gricmanis play I Am a Nationalist at Dirty 
Deal Teatro.

Valters Sīlis



Koncepcijos ir teksto autorius 
Concept and text author
Vladas Suncovas
Mentorė ir kūrybinė konsultantė
Mentor and artistic collaborator
Anna Smolar
Aktoriai / Cast
Miglė Polikevičiūtė,
Laurynas Jurgelis

 Eskizo pristatymas
 Presentation of the work in progress

Lapkričio 6 d. 18 val.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras,
Didžiosios salės fojė (įėjimas iš Odminių g.)

6 November, 6 pm
Lithuanian National Drama Theatre,
Lobby of the Main Stage
(entrance through Odminių str.)

Su meile, jūros trolis
In Love with a Sea Troll

Pjesėje „Su meile, jūros trolis“ žiūrovai atsiduria gyvame ir kompleksiškame utopinės architektūros projekte. Veiksmas 
vyksta tarp aštuonių tarpusavyje susijusių skirtingas temas reprezentuojančių erdvių: ekrano, suvenyrų kiosko, blobo, 
skylės, įėjimo-išėjimo, jūrinio konteinerio, miegamojo ir kapsulės. Tai dokumentinė, alegorinė, siurrealistinė kelionė 
po Šiaurės ir Baltijos šalių folklorą, asmeninius kasdienybės išgyvenimus, utopijas ir architektūrą. Žiūrovus supančios 
erdvės tampa veikėjais, kurie su aktorių-gidų Miglės Polikevičiūtės ir Lauryno Jurgelio pagalba kalbasi tarpusavyje ir 
pasakoja mums savo vizualias istorijas. Pjesės autorius Vladas Suncovas įkvėpimo šiai kelionei sėmėsi iš XVI a. švedų 
rašytojo, kartografo Olauso Magnuso darbų ir 1499 m. Italijoje išleisto mistinio romano „Hypnerotomachia Poliphili“ 
pagrindinio veikėjo Polifilo („mylintis daug dalykų“) klajonių. Iš pirmo žvilgsnio nesusiję fragmentai-atvirukai žaismingai 
pinasi tarpusavyje: kruizinis laivas virsta pastatu, sukonstruotu iš banginio šonkaulių, kuriame moterims sapnuojasi 
keisti košmarai, o senieji skandinavų dievai prisitaiko prie nūdienos realijų ir įgauna naftos platformų pavidalą – ir tai 
tik keletas pavyzdžių. 
 Bendroje erdvėje žiūrovai pro langą stebi privatų kasdienį modernios poros gyvenimą. Pora stebi blobą, 
kuriam jaučia dviprasmiškus jausmus. Suvenyrų kioskas suteikia prisiminimus fiziniu pavidalu – tai atminties aparatas. 
Visi yra priklausomi nuo jūrinio konteinerio, atgabenančio  kartoninėse dėžėse kompaktiškai supakuotą mus supančią 
realybę. Kapsulė yra ergonomikos laboratorija, o skylė – tai ta neišspręsta erdvė, kur daugelis iš mūsų slapta surūkė 
savo pirmąją cigaretę. Ekranas suteikia galimybę į viską pažvelgti iš virtualaus viršaus, o įėjimas-išėjimas primena, jog 
taip, kaip į šią utopiją patekom, galim iš jos ir išeiti. Pjesė „Su meile, jūros trolis“ – tai žemėlapis be kompaso, suteikiantis 
mums galimybę paklaidžioti po mus supančias fizines, psichologines ir socialines erdves bei apmąstyti tai, kaip mes 
jas kuriame.

The audience of a play In Love with a Sea Troll finds itself in a live and complex project of utopian architecture. The 
action of the play revolves around eight interrelated spaces: a screen, a souvenir kiosk, a blob, a hole, entrance-
exit, a shipping container, a bedroom, and a capsule – and they all represent different themes. At its core, it is a 
documentary, allegoric, surreal journey through the folklore of the Nordic and Baltic countries, personal experiences, 
utopias, and architecture. With the help of actors-guides Miglė Polikevičiūtė and Laurynas Jurgelis, eight spaces turn 
into characters that speak among themselves and tell us their visual stories. The author of the play Vladas Suncovas 
draws inspiration from a 16th century monumental book A Description of the Northern Peoples by a Swedish writer 
Olaus Magnus as well as journeys of Poliphili (‘the one who loves many things’) – a protagonist of a mystical novel 
Hypnerotomachia Poliphili published in 1499 in Italy. Fragments-postcards that may seem unrelated from the first sight, 
start to playfully intermingle with each other: a cruise ship turns into a building made out of ribs of a whale, where 
women dream weird nightmares, whereas ancient Scandinavian gods keep pace with today’s world and acquire 
the shape of oil platforms, to name just a few examples.
 Seated in the centre, the audience observes a private life of a modern couple through the window. The 
couple, on the other hand, observes a blob to which they cherish ambiguous feelings. A souvenir kiosk provides us 
with memories in a physical shape – it is an apparatus of mind. Everyone is dependant on a shipping container that 
brings us pieces of reality conveniently packed in cardboard boxes. A capsule is a laboratory of ergonomics, while 
a wasteland remains this yet unresolved space where most of us have smoked our first cigarrette. A screen gives a 
possibility to see everything from a virtual height, and an entrance-exit reminds us that the way we got here may also 
be used for getting out. In Love with a Sea Troll is like a map without compass that invites us to wander around physical, 
psichological, social spaces that surround us, and meditate over how we create them.

Vladas Suncovas



Tarpdisciplininis menininkas, kuriantis vizualiųjų, 
scenos menų, architektūros ir inžinerijos srityse. Baigė 
bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje, taip pat 
magistrantūrą Danijos karališkojoje menų akademijoje. 
Per pastaruosius penkerius metus dalyvavo ne vienoje 
parodoje, surengė performatyvių paskaitų.
2014—2017 m. dėstė kursą „Menas viešosiose erdvėse“ 
Vilniaus dailės akademijoje. Sukūrė scenografiją dramos 
ir lėlių teatro spektakliams Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre, Vilniaus teatre „Lėlė“, Šiaulių dramos 
teatre. Taip pat vedė kūrybines dirbtuves, edukacines 
programas ir seminarus įvairiose įstaigose, pavyzdžiui, 
kalėjimuose, gamyklose, teatruose, su meniniais 
bendražygiais kuravo keletą parodų apie architektūrą 
ir tarpdisciplinines praktikas. Nuo 2018 m. sudarinėja 
Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ klubo 
programą.

An interdisciplinary artist working in the fields of 
visual and performative arts, architecture and creative 
engineering. He graduated from Vilnius Academy of 
Arts and the School of Walls and Space at the Royal 
Danish Academy of Fine Arts. For the last five years 
he has been organizing and taking part in a number 
of exhibitions, lectures and readings across Europe. 
In 2014-2017 he was teaching a course of context 
based art in public practice at the Vilnius Academy of 
Arts. Vladas has worked as a set designer on several 
performances at the Lithuanian National Drama Theatre, 
Vilnius Theatre Lėlė, and Šiauliai Drama Theatre. He 
has also led educational workshops and seminars 
at various institutions like prisons,  factories, theatres, 
individually or collectively curated several exhibitions 
on architecture and interdisciplinary practices. Since 
2018 he is curating the off-programme of Vilnius 
International Theatre Festival Sirenos.

Lenkų ir prancūzų kilmės teatro režisierė, literatūros studijų Paryžiaus Sorbonos universitete absolventė, viena 
įdomiausių naujosios kartos šiuolaikinio lenkų teatro kūrėjų. Režisierė yra dirbusi Krystiano Lupos, Jacques’o Lassalle’io ir 
Andrzejaus Seweryno asistente, kine kūrė greta Agnieszkos Holland, daugiausia dirba Lenkijoje bendradarbiaudama 
su Varšuvos, Vroclavo, Balstogės, Krokuvos, Opolės miestų teatrais ir Paryžiuje su 2001 m. jos pačios įkurta grupe

„La compagnie Gochka“.
 Mano pastarųjų metų spektakliai yra dokumentinės prigimties. Man įdomu, kas įvyksta, kai aktorius pradeda 
kurti vaidmenį atsispirdamas nuo realaus žmogaus, kai pjesės išeities tašku tampa mus supanti tikrovė ir tai, kas varo 
mus į priekį čia ir dabar. Man aktoriai yra tarsi visuomenės atspindys. Paprastai drąsinu juos kartu rašyti pjesę. Man įdomi 
jų nuomonė, jautrumas, žodžių pasirinkimas. Mūsų tikslas yra atrasti tokį būdą ir kalbą, kurie kviestų į dialogą, – sako
Anna Smolar.

French-Polish theatre director, graduate of literature studies at the Paris-Sorbonne University in Paris, one of the most 
talented artists of a new generation of contemporary Polish theatre. She has worked as an assistant to Krystian Lupa, 
Jacques Lassalle and Andrzej Seweryn, in cinema – along with a famous film director  Agnieszka Holland. She mostly 
collaborates with the theatres in Warsaw, Wrocław, Białystok, Krakow, Opole, as well as a French independent 
theatre group La compagnie Gochka established in 2001 in Paris by Anna Smolar herself.
  My most recent performances have documentary character. I am interested in what happens when an actor 
starts his work by  meeting a living human, when a play is built upon what is real and what drives our community here 
and now. I see an acting troupe as a mirror of the community. I encourage actors to co-write scripts. I am interested in 
their opinion, sensitiveness and word choice. We seek for tools and personal language that would invite for dialogue, 

– says Anna Smolar.

Vladas Suncovas Anna Smolar



Režisierė
Eglė Švedkauskaitė
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Henrietta Lacks
Marta Malikowska, Maciej Pesta, Sonia Roszczuk, Anna Smolar, Jan Sobolewski

Iš lenkų kalbos vertė
Irena Aleksaitė

1951 m. Baltimorėje Henriettai Lacks diagnozuotas gimdos kaklelio vėžys. Tačiau tiriant naviko ląsteles pastebėtas 
unikalus reiškinys – esant tam tikroms sąlygoms ląstelės dauginasi pačios. George’as Gey’us sukūrė atsinaujinančių 
ląstelių liniją, vadinamą HeLa, ji vis dar naudojama medicinos tyrimams. Tačiau laboratoriniams tyrimams atlikti nebuvo 
gautas ląstelių savininkės Henriettos Lacks sutikimas. Lacks šeima apie HeLa ląstelių liniją nežinojo iki pat 1975 m., tačiau 
net ir viešumas bei žinojimas apie genetinę HeLa kilmę neišsprendė medicininių paciento nuosavybės ir privatumo 
teisių. Henrietta Lacks (1920—1951) – anoniminė herojė ar medicinos tyrimų auka, istorinė asmenybė ar eksperimento 
priežastis? Tačiau pjesės „Henrietta Lacks“ centre atsiduria ne asmenybė, o medicinos tyrimų privatumo politikos 
problema, HeLa ląstelių nuosavybės klausimas. Pjesės autoriai manipuliuoja faktus ir fikciją jungiančiu turiniu: komiškai 

„rekonstruoja“ HeLa ląstelių atsiradimo aplinkybes, kandžiai pabrėždami medicinos tyrimų svarbą, į tai žvelgia 
televizinio amžiaus žvilgsniu – pro ekraną, tačiau neperžengdami dokumentinių aplinkybių rėmų. Tad kam priklauso 
vėžinės ląstelės, tapusios mokslinio eksperimento šaltiniu?

Baigė režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Dar studijuodama debiutavo Lietuvos 
rusų dramos teatro jaunųjų scenoje, kur pristatė savo 
diplominį spektaklį „Heda Gabler“ (2017) pagal Henriką 
Ibseną. Savo antrajam spektakliui E. Švedkauskaitė 
pasirinko ironišką visuomenės kritiką ir Dorotos 
Masłowskos pjesę „Mums viskas gerai“.  2018 m. ką tik 
studijas baigusi režisierė Spolete vykstančio festivalio 

„Festival dei Due Mondi“ konkursinėje programoje 
„Jaunas Europos teatras“ (Young European Theatre) 

apdovanota I vieta už spektaklio eskizą „I Dreamt That 
Somebody Called Me Darling“ pagal Haroldo Pinterio 
pjesę „Iš pelenų į pelenus“.

Eglė Švedkauskaitė

 Pjesės skaitymas





Už užnugarį, kirčius, spyrius ir sprigtus
 Ką mes prisimename apie Viktoriją I.

Tekstai buvo spausdinti „Teatro žurnale“ Nr. 12

Pirmadienį kalbėjomės telefonu. Viktorija uždavė kelis 
klausimus. Sutarėme, kad atsakymus sugalvosiu iki 
penktadienio. Tada susiskambinsime ir pasikalbėsime 
dar kartą. 
 Trečiadienį perskaičiau maždaug penkerių 
metų susirašinėjimą feisbuke – teatras, pjesės, 
smulkmenos. Kartą ji labai nustebo (bent jau taip 
parašė), kad esu skaitęs jos prozos knygą „Girgždantis 
žvirgždas“. Iš tiesų ją skaičiau gal prieš dešimt metų, 
nes Viktorija yra laimėjusi „Pirmosios knygos“ konkursą, 
kurį kažkada sureikšminau iki svarbiausio gyvenimo 
įvykio. „Man tai buvo gyvybės ir mirties klausimas“, – 
rašau Viktorijai 2014 m. kovo 6 dieną. „“,– atsako ji ir temą 
baigiame. Vėliau dar ne sykį kalbėsimės apie rašymą, 
Viktorija užsimins dirbanti „prie prozos“.
 Gyvybės ir mirties klausimas. Gyvybės ir 
mirties klausimas. Galvoju, kuris iš klasikų yra rašęs, kaip 
keršija mums žodžiai, ne vietoje, ne laiku, netiksliai 
pavartoti. Galvoju, o koks yra tas mirties klausimas – ir ką 
mums mirtis atsako? Viktorija turbūt parašytų – : realistė, 
nemėgstanti gražbyliavimo, turinti subtilų, kartais kandų 
humoro jausmą. Įsiminė keli pasisėdėjimai, įsiminė, kad 
niekas kitas nemokėdavo taip koncentruotai oponuoti 
Andriui – mačiau, kaip jie vienas kitą vertina, kaip dviese 
sukuria diskusijų įtampą, kurios krūvio pakakdavo ir 
mūsų staliukui, ir gretimiems. Mačiau Andrių, skėsčiojantį 
rankomis ketvirtadienį po mišių.
 Keliskart esame susidūrę Santariškėse. 
Skyriuje, kuriame gyvybės ir mirties klausimai iš tiesų 
sulaukia atsakymų. Nežinau, ką Viktorija ten veikė – 
aš atlydėjau tėvą. Gal po metų, kai tėvo nebuvo, 
Santariškėse susitikome darkart. Pėdinau į visai kitą 
skyrių. Iš Viktorijos žvilgsnio supratau, kad dabar turime 
apsimesti vienas kito nematantys, nepažįstantys – kam 
tie girgždantys klausimai, vardan ko tas atsakymų 
žvirgždas.
 Viktorija, labas. Tarėmės penktadienį 
susiskambinti, tai ir skambinu. Žinai, pagalvojau, kad 
turbūt nelabai. Visko ir taip per daug. Nespėju. Bet 
gal kada nors ateity. Susitikę apie viską pasikalbėsime 
plačiau. O dabar – nieko neklausiu. Todėl nieko 
neatsakyk. 

 Mindaugas Nastaravičius

Niekada nėra tekę atsisveikinti su jaunu žmogumi. 
Neišvengiamas neteisybės jausmas, neišvengiamas 
nerimo, kad visi esame neapsaugoti, jausmas, o drauge 
ir neišvengiama ramybė – kad vis dėlto nieko negali 
kontroliuoti, nieko nežinai ir nežinosi, gali tik būti ir judėti 
tolyn.
 Susirašinėdama su Viktorija dėl vieno iš 

„Versmės“ tekstų, gavau iš jos atsakymą, jos išvadą, kilusią 
perskaičius pjesę: kokia įdomi mintis – „kai nežinai – tada 
žmogus“. 
 Priėmimas nežinomybės ir joje telpančių 
baimių, žaidimo, ieškojimo – visa tai, atrodė, visada tilpo 
po jos ramia išraiška: visuomet globėjiškai nusiteikusi, 
visuomet laukianti, visuomet pasitinkanti, visuomet 
mokanti priimti ir atvira.
 Būna, nebendrauji su žmogumi pusę metų, 
o tada jis atsiranda – iš kažkur, vėl. Teklės minėtas 
Viktorijos siūlytas projektas neaplenkė mūsų visų. Ir visi 
mes buvome „tokie užsiėmę“. Visuomet būna sunku 
pasakyti „ne“, išgirsti save, suprasti savo ribas. Viktorijos 
atsakas ir man įsirėš kaip pamoka: labai džiaugiuosi, kad 
moki pasakyti „ne“ – sveika ir sveikintina. 
 Net ir laidotuvių ceremonija karštą liepos 
dieną tarsi pakibo, įstrigusi Klaipėdos automobilių 
spūstyje, dar kartą primindama apie mūsų dažnai taip 
ir nepasakomus „ne“, apie mūsų nenubrėžiamas ribas, 
neįsiklausymą į save, apie mūsų laiko „neturėjimą“; 
primindama kartais tiesiog priimti visus nežinomuosius 
kaip dalį savo gyvenimo, nebandant nieko paskubinti. 
Nes tik tada, kai nežinai, – tu žmogus. 
 Ačiū už tai, kad buvai, kad visuomet buvo 
ramu, jog kažkas teatre stovi kartu su dramaturgais, ir kad 
kažkam iš tikrųjų rūpi. Mes judame toliau, Viktorija.

 Birutė Kapustinskaitė

Prieš daugiau nei dvejus metus Viktorija man 
paskambino ir pranešė apie laimėtą „Versmės“ konkursą. 
Neturėjau ką tokia proga pasakyti. Jūs nušvietėte mano 
dangų, tariau, buvo apsiniaukę, o dabar šviečia saulė. 
Tai buvo patetiška nesąmonė, mes abi tai žinojome, ji 
nusijuokė santūriai, aš – kaip visada.
 Viktorija mokėjo priimti. Man ji visada 
atrodė savo esaties centre. Harmoningoje ramybėje su 
savimi ir kitu. Kaip ta dama, iš celofaninio maišo berianti 
lesalą balandžiams. Viktorija matė žmones. Jai buvo 
svarbu juos matyti, ir ji mokėjo tai parodyti. Ji turėjo 
kalnus darbų. Ir kalnus žmonių. Bet visada jaučiau, kad ji 
nuoširdžiai džiaugiasi gavusi mano žinutę ar laišką. Ir tikiu, 
kad ne aš viena taip. Visų pirma, ne „jūs“, o „tu“, pasakė ji 
man, kai susitikome.
 Likę pažadai ir mes, likusieji. Ilgainiui vis 
labiau negalintys pasakyti nė žodžio, apimti keistos 
bejėgystės, su girgždančio žvirgždo sauja galugerkly, 
vis atsisakantys patikėti; nenorintys nieko pasakoti, 
niekuo dalytis. Nes brangu. Taip brangu.
 Viktorija, žadinsime. Nebūtinai rytais, bet ką 
nors gražaus.

 Virginija Rimkaitė 



Tik dabar supratau, kad Viktorija lydėjo pirmus mano / kai kurių mūsų profesinius žingsnius ir buvo kažkur netoliese, 
užnugary ir pašonėj, jau ilgą laiką. Nuo pirmų rimtesnių profesinių bandymų iki pat paskutinių dienų. Žinau, kad 
skirtingais būdais ji prisidėjo ir darė įtaką ne vienam mūsų – ne tik konkrečiu „Versmių“ kuravimu ir planavimu, bet ir 
tam tikru specifiniu palaikymo, tikėjimo, kritiškumo ir skatinimo tobulėti būdu ji padarė daugiau, nei mes ir galbūt ji 
pati galėjo suprasti. Nors ji, greičiausiai, suprato. Šiuo metu tikrai atrodo, kad ji žinojo daugiau nei dauguma mūsų. Ir net 
visas šitas išėjimas tą kažką daugiau mums palieka.
 Man atrodo, kad ji turėjo tam tikrą „savaime suprantamumo“ požiūrį – kad reikia daryti ir dirbti taip, kad būtų 
gerai, kad būtų verta, kad atspindėtum save, savo veiklą, savo šalį, meną ir teatrą tokius, kokiais tiki. Neišsidirbinėti, 
netingėti, neburbėti, o imtis veiksmo. Žvilgsnis, replika, tyla – viskas kažką bylojo ir buvo reikšminga. Paskutinio 
susirašymo metu atsiųsta frazė kokie jūs visi užsiėmę vėl suveikė kaip stuktelėjimas į petį ar spyris į šikną, kvietimas 
nesusireikšminti. Aišku, pirmiausia suerzino. Kad per vėlai kreipiasi, kad normalu būti užsiėmusiam ir taip toliau, ir 
panašiai. O galiausiai išliko kaip frazė, apie kurią pagalvoju kol kas turbūt kasdien. Kuo, kaip ir kodėl aš esu užsiėmusi ir 
ką man tai reiškia. Viena jos frazė ir motoras užsikuria. Ji varydavo kirčiais. 
 Šiaip jau aš jos truputį prisibijojau. 
 Labai gerai prisimenu vieną jos klausimą po pirmųjų „Versmių“, kuriose dalyvavau. Po visų skaitymų vyko 
aptarimas, kurio metu buvo teigiamai (formaliai besidžiaugiant) pristatomos tais metais dalyvavusios, „laimėjusios“ 
pjesės. Dar dabar prisimenu, kaip, beveik baigiantis klausimams, nuo dešiniųjų laiptų Mažojoje Dramos teatro salėje 
Viktorija uždavė klausimą – tarsi tarp kitko – ar tikrai tie tekstai gerai būtų vertinami ir tarptautiniame kontekste? Ne tik 
lietuviškame? 
 Labai gerai prisimenu, kaip tą klausimą, be jokių abejonių, priėmiau kaip jos pačios komentarą ir kritišką ar 
skeptišką nuomonę į tais metais pristatytus tekstus, tarp jų – ir maniškį. Regis, į tą klausimą ir nebuvo atsakyta, jis nebuvo 
išvystytas, tačiau man jis išliko kaip pirmasis rimtas kirtis, išjudinęs abejones.
 Dar dabar prisimenu, kaip einu teatro koridoriais švęsti pirmojo savo įvertinimo, tuo metu niršdama 
ir abejodama tiek įvertinimu, tiek apskritai suvokimu, kas yra profesionalu, talentinga, įdomu, kas – ne. Koks tas – 
lietuviškas kontekstas? Ir koks – tarptautinis? Tai, kad mane tai paveikė, rodė, kad jau tada jos nuomonė rūpėjo ir šį 
tą reiškė. Tas vienas klausimas iš esmės prisidėjo prie savikritiškesnio žvilgsnio ir atsargesnio savos ir kitų kūrybos 
vertinimo. 
 Dar jautriau, prisiminus tą pradžios laiką, suprasti, kiek daug pasikeitė per tuos metus, kaip prisibijojimas 
kritikos išaugo į lygiavertišką kolegiškumą ir pasitikėjimą, palaikymą ir stūmimą į priekį. Įvairios tarptautinės dirbtuvės 
ir susitikimai, į kuriuos, jei ne Viktorija, greičiausiai nė nebūtume nuvykę, atrodo mažiausiai svarbi dalis, bet iš tiesų yra 
daugiau nei svarbi, nes už to slypi ryšiai, žmonės, kūriniai, idėjos ir bendras tinklo ir kitokio teatro kūrimo pažinimas. Kas 

– dabar tik dar akivaizdžiau – ir buvo jos esaties centras. 
 Visa kita yra tiesiog žmogiškumo, šilumos dalis, kuri – kaip dovana – atsiskleidė ilgainiui, vėliau atsivėrė 
panašių patirčių, tinkamų aplinkybių kontekste ir visai kitaip papildė bendrą jos portretą. Apie tą dalį galvoti yra 
jautriausia, tad tegul ji dar kažkur pabūna, kol viskas vienaip ar kitaip nurims ir stos į savo naujas vietas. Kur jos kūno 
vaizdas, poza, veidas, balsas kaip šešėlis, kaip prisiminimas, pajautimas – tvirtas ir stabilus, savaime suprantamai 
esantis kažkur šalia, kažkur užnugary, kažkur pašonėj, atras savo naują formą, naują vietą.

 Teklė Kavtaradzė
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Paskutinę savaitę kovojau su savo prokrastinacija. Tikriausiai su ja susiduriu ne aš vienas, bet tiems, kas yra itin šaunūs 
ir nežino, kas tai, pateiksiu tikslų psichologų paaiškinimą: prokrastinacija – tai polinkis atidėti svarbų darbą vėlesniam 
laikui, vietoj jo imantis mažiau svarbių ar nereikšmingų užduočių.
 Taigi, praėjusią savaitę niekaip negalėjau susikaupti ir tęsti savo naujausios pjesės. Pasidariau įvairiausių 
darbų, bet tik ne tai, kas tuo metu buvo svarbiausia. Nesirašė. Ir štai savaitės pabaigoje manęs paklausė, ar nenorėčiau 
parašyti vienos kitos pastraipos Viktorijai. Aš, žinoma, sutikau ir tuoj pat ėmiau neregėtai greitai, kūrybingai ir 
produktyviai rašyti... tą savo pjesę, nes dabar ji netikėtai patapo nereikšminga užduotimi. Nes dabar atsirado kai kas 
daug, daug svarbesnio.
 Tokiu keistu būdu tu dar sykį mane stumtelėjai rašyti. Eilinį kartą, Viktorija. Ar paskutinį? Pažįstant tave, būtų 
naivu tai tvirtinti užtikrintai.
 Kai galiausiai šiaip ne taip prisiverčiau atsitraukti nuo dramaturgijos ir nurimti susitikimui su tavimi, atsisėdau 
prie kompiuterio ir bene pusę vakaro scrollinau mūsų senus susirašinėjimus. Ir net neverta stebėtis tuo, ką juose atradau. 
Taigi, atleisk, bet akivaizdu, kad buvai man tikra rakštis: Aleksandrai, kada atsiųsi naują teksto versiją? Aleksandrai, ar jau 
pradėjai repetuoti su aktoriais? Aleksandrai, ar tikrai nenori pamėginti sudalyvauti? ir t. t.
 Kartais pagalvodavau, kad pavargstu nuo tų skatinimų, bet dabar bandau įsivaizduoti, kaip tikriausiai nuo 
visų prokrastinuojančių ir stabdančių aleksandrų pavargdavai tu... Bet vis atrasdavai jėgų ir žodžių – ne tik paskatinti, 
bet ir nuraminti ar tiesiog duoti gerą sprigtą į kietą mano kaktą, kai ji imdavo pernelyg saugoti smegenis nuo blaivaus 
mąstymo.
 Na, štai. Ką tik mano rašymą pristabdė supypsėjęs feisbuko notification’as. Žiūriu – priminimas apie renginį. 
Atsidarau – „Sirenos“. Pakvietė: Viktorija Ivanova. Nusišypsau. Spaudžiu „Dalyvausiu“. Dabar gi jau man nepavyks, kaip 
anksčiau, tau paaiškinti, kad nespėju, kad neturiu laiko.
 Turiu jau baigti – ką tik gavau T. K. paskatinimą greičiau parašyti ir išsiųsti šį tekstą. O dar visai neseniai tokias 
žinutes ji pati gaudavo iš tavęs. Matai, vadinasi, vis dėlto pamažu iš tavęs šio bei to išmokstame.
 Beje, taip, aš žinau, kad rašydamas tekstą rimtam leidiniui, turėčiau vengti tokių žodžių kaip notification’ai ir 
scrollinimai, betgi tąsyk, kai rašiau „Babelį“, tik tu man ir leidai sugrąžinti atgal į pjesę šitokią leksiką po to, kai prie mano 
teksto prisilietė redaktoriai ir jų valia pjesėje buvęs žodis laptopas tapo skreitiniu kompiuteriu, o smailas – šypsenėle. 
Taigi, su tavo palaiminimu dabar rašau kur kas drąsiau.
 O ir šiaip pirmą sykį gyvenime rašau tekstą tokiam rimtam leidiniui, kuriam rašyti iš tiesų turėtum tu, o ne aš. 
Išeina, kad su tuo ir vėl esi susijusi tu. Kiek daug tokių tavo stumtelėjimų, Viktorija... „Sirenos“, „Versmės“, spektakliai, 
dirbtuvės, užsiėmimai, dialogai, o kartais – ir atvirkščiai: tavo pristabdymai.
 Tikiuosi, nepyksti, kad dalinuosi tuo su kitais. Dedu čia tašką. Šiandien viskas – leisiu sau nedaryti nieko. O 
rytoj pailsėjęs grįšiu prie savo pjesės. Ir pažadu – jokių prokrastinacijų, bet taip pat ir jokių perkrovų bei perdegimų. 
Darysiu ne viską, o tai, kas man atrodys geriausia. Nes nujaučiu, kad priešingu atveju kaip nors ir vėl rasi būdą duoti man 
pamokantį sprigtą. Tad gal aš kaip nors pats. Nenoriu tavęs varginti. Tu jau ir taip dėl manęs tiek daug padarei... 
Ačiū, Viktorija. Ramiai –

 Aleksandras Špilevojus

Mano gyvenime kažkodėl mirties, ir būtent tokios – 
jaunos – mirties, labai daug. Tėvas yra man sakęs – žinai, 
mano toks amžius, vieną po kito draugus laidoju. Nes 
yra įprasta, kad žmonės miršta kiek pagyvenę, o ne 
tik įžengę į šitą balą ir sušlapę pirmuosius sijonus. Nes 
numirti, kai tau yra trisdešimt, vadinasi, niekad nesušlapti 
iki kaklo, taip, kad kojos imtų dumblėti. 
 O man, tėvai, irgi vis bendraamžių laidotuvės. 
Viktorija – ketvirtoji per pastaruosius dvejus metus. 
Visa tai kaskart lyg makabriškas priminimas – gyvenk, 
žmogau.
 Gyvenk, Viktorija, netoli mūsų ir toliau. 
Gyvenk retu, fragmentišku, ramiu, bet visada švariu, 
aiškiu, tiksliu buvimu šalia. Turbūt visi versmiečiai galėtų 
pasakyti tą patį – tai buvo tikra mūsų globėja, tikra 
vienmetė mama mums, šluostydavusi liūdną prakaitą 
nuo blakstienų ir viktoriškai stumdama iš nugaros tolyn, 
kai imdavome trypčioti vietoj. Kiek turiu Jos laiškų, 
kuriuose Ji vis guodžia, gydo, vis bando padėti išnešti 
sveiką kailį iš nusivylimo savimi. Kaskart nustebdavau, 
kiek daug laiko Ji paskirdavo apmąstyti eilinei 
kūrybinei krizei, ir kiek daug eilučių – išrašyti palaikymui, 
paskatinimui, ir vis pabaigoj – rašyk, bendraujam; 
dalinkis, netylėk; gal kavos? – Viktorija. Kaip šiandien 
pamenu ir vieną ne reikalams, o gyvenimui aptarti skirtą 
Jos skambutį, – nes Ji žinojo, kada reikia paskambinti 
tiems versmės prausiamiems varliukams, kurie niekaip 
neperšoka ant kito akmens. O po Jos parašymų / 
paskambinimų peršokdavai. Nesgi Viktorija taip sakė.
 Ir visa tai ne todėl, kad būtume buvusios 
geros draugės, – Viktorijai tiesiog rūpėjo kuriantis 
žmogus, nes, pati būdama Kūrėja, labai gerai Jį suprato. 
Ji gyveno ne tik tam, kad išneštų į šviesą savo kūrybą, 
bet – ir ypač – tam, kad padėtų kitiems išsinešti save. 
Kad sujungtų vieną kuriantį su kitu, kad surištų žmogų su 
žmogumi, tekstą su scena, scenos šviesą su salės tamsa.
 Likus penkioms dienoms iki Jos išėjimo, 
vasarojau kaime ir netikėtai radau Viktorijos laiškelį, 
kvietimą dirbti drauge. Mes pradėjome tartis, aš – kaip 
simboliška – skaičiavau, kiek nedaug turiu laiko, ir kad 
man neužteks, ir kad jau tuoj ruduo. O iš tiesų laiko 
nebedaug turėjau ne aš. 
 Viktorija, būki toliau – kitoj materijoj – kitoj 
erdvėj – kitokioje šviesoje – būki kiek gali ir kaip gali. 
Ačiū.

 Dovilė Statkevičienė 



Gruodžio 31 d., įsijungusi naujametį koncertą, pjoviau dešrą naminei olivje. Kaip tik tą akimirką sulaukiau skambučio 
– mirė mūsų bendras draugas Algis. Draugai skambino draugams, tie – dar kitiems draugams: su Algiu atsisveikinti 

nepavyks, mirė Anglijoje. Įsipyliau čerką degtinės, dzin, galvoju, svečiai supras, kodėl butelis atidarytas. Juk mirė 
mano draugas. Gaila, skaudu ir fejerverkai už lango. Pagalvojau, kad metai prasideda labai neteisingai ir kad tai – turbūt 
baisiausias įvykis du septynioliktaisiais.
 Tačiau po kelių mėnesių triskart nevykusiai miriau pati. Kiaurai perėjusi stiklinę vitriną, paskendau savo 
pačios kraujyje. „Nelaimingas atsitikimas buityje“, kaip parašė medicinos išraše. Medikai mane išgelbėjo, susiuvo 
ir paleido namo. Nežinau, ar kalta kovo aštuntoji, ar ne, tačiau kažką jie padarė ne taip. Taigi kitą mėnesį prasitęsė 
mano kelionė Dantės pragaro ratais – su kraujo balomis, reanimacijomis, pilna narkoze ir donorų kraujo perpylimais. 
Atkentėjau už visus, tiesiog Marija. Ne gyvenimas, o malda, – galvojau gulėdama ligoninėje trečią mėnesį iš eilės. 
Blogiau jau tikrai nebebus, ar ne?
 Liepos mėnesį, atostogaudama prie jūros su bintais ir langetėmis, žiūrėdama į besimaudančius vaikus, 
prisiminiau visas savo ašaras, apatijas ir depresijas. Galvojau apie tai, kad gyvenimas vis tiek gražus, net jeigu tau 
uždrausta maudytis jūroje, nes koja dar neklauso ir žaizdos tebegyja. Atsidariau feisbuką ir pamačiau Dimos darytą 
tavo nuotrauką. Nepatikėjau. Nes negali taip būti, nes gyvenimas gi gražus ir tu dar jauna, Vika, girdi? Nes aš dar 
gyvenu, turėjai ir tu...
 Žinau, niekada nebendravome, nors ir pažįstamos labai seniai. Klaipėdietės. Susipažinome, regis, kai visa 
meninė Klaipėda šventė mano ir Stepo bohemiškas vestuves Turgaus gatvėje, mūsų draugo Algio bute. Algio, kurio 
jau nebėra. Man tada buvo 19. Atėjai ir tu. Bendra kompanija ir t. t. O po kurio laiko susipykome – jau net nepamenu, dėl 
ko. Ir kompanija išnyko. 
 Kai sulaukiau skambučio iš „Versmės“ organizatorių, išgirdau: „Jevgenija, čia Viktorija Ivanova. Ar dalyvausi 
dirbtuvėse? Tave atrinko.“ Pagalvojau, kaip oficialiai, – kiekgi metų prabėgo? Septyneri!
 Tiesą pasakius, šiek tiek bijojau dirbti su žmogumi, su kuriuo jungę tiltai visi sudegė. Žinau, nesąmonė, visko 
pasitaiko, bet buvo nejauku. O paskui diskutavome ir aptarinėjome idėjas, ir vyną gėrėme, ir visai truputį prisiminėme 
praeitį. Ir buvo gera ir labai prasminga. Man „Versmė“ – pirmas kartas gyvenime, kai kažkas patikėjo, kad galiu rašyti. Tai 
buvo pirmi mano žingsniai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tu padėjai man juos žengti. Žinojau, kad galiu bet kada paprašyti 
tavęs įvertinimo ir patarimo – tu tai padarysi sąžiningai ir profesionaliai. Kaip ir tada, kai pasakei man eiti pas Parulskį: 

„Tau su juo pasiseks, tik mokėk apsiginti.“

 Jevgenija Karpikova 

Nežinau, ar galima lyginti žmones su knygomis, bet 
Viktorija man asociuojasi su Davido Lyncho knyga 

„Pagauti didžiąją žuvį“. Prieš daugiau nei metus Viktorija 
socialiniame tinkle paskelbė, kad išpardavinėja savo 
biblioteką – gal ruošėsi kelionei, gal tiesiog perėjo 
į kitą etapą, kuriame tam tikri tekstai nebereikalingi. Ir 
susitikome ne dėl puodelio kavos, o dėl knygos – tai 
vienai knygai juodu medžiaginiu viršeliu perduoti. 
Aišku, susitikimų būta daugiau, kaip ir puodelių kavos. 
Bet užstrigo visai ne tai. Užstrigo Viktorijos pasaulio 
stebėjimas – viena vertus, paslaptingas lyg už 
aksominės užuolaidos, antra vertus – skaidrus lyg pro 
vandens stiklą. Užstrigo ramybė, geležinis romumas, 
žvilgantis išminties pelekas. 
 Užstrigo reali ir paprasta mano sūnėno frazė, 
pagavus pirmąją žuvį: o dabar ją paleidžiam? 
Kaskart, atsivertusi „Pagauti didžiąją žuvį“, nusišypsau 
būtent Tau, Viktorija.
Ir paleidžiu.
 Iki kito karto. 
 Kitoje realybės pusėje.

 Gabrielė Labanauskaitė
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