
KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA
DANÇA, EXPOSIÇÕES, INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS, CINEMA

22 MAIO a 20 JUNHO | PORTO
ESPAÇO IMERGE
GALERIA 787
GALERIA ASVS
FÁBRICA SOCIAL / FUNDAÇÃO ESCULTOR JOSÉ RODRIGUES
ESMAE / TEATRO HELENA SÁ E COSTA
CINEMA PASSOS MANUEL
CINEMA NUN´ÁLVARES

KAUNASOPORTO exchange é um projecto de desenvolvimento das re-
lações culturais e artísticas entre Portugal e a Lituânia, numa parce-
ria entre a IDEIAS EMERGENTES – Produção Cultural, CRL do Porto e a 
MenoPARKAS Galerija / Associação de Artistas da Lituânia, em Kaunas. 

Desde 2005 têm sido desenvolvidos vários projectos artísticos no Por-
to e em Kaunas, tendo como ponto alto o projecto KaunasOporto ex-
change_Jornadas de Arte e Cultura Contemporânea Portuguesa, reali-
zado em Kaunas de Maio a Agosto de 2009, integrando uma extensão, 
também, a programação da Vilnius 2009 – Capital Europeia da Cultura, 
com o apoio da Embaixada de Portugal na Lituânia e do Instituto Camões. 

A Ideias Emergentes apresentou uma programação diversificada que deu 
a conhecer na Lituânia alguns aspectos da cultura e da arte contem-
porânea portuguesa, como artes plásticas, fotografia, cinema, ilustração, 
música, bem como a apresentação da cultura e história da cidade do Porto.

É agora o momento da retribuição e de receber as manifestações culturais 
e artísticas da Lituânia, no Porto. Entre 22 de Maio e 20 de Junho de 2010, a 
Ideias Emergentes, em parceria com MenoPARKAS, apresenta os artis-
tas lituanos em vários locais da cidade – eixo Norte de Santa Catarina -
, onde um conjunto de instituições de criação e produção artística acolhem 
exposições, dança-teatro, cinema, video, contribuindo, assim, para uma 
nova centralidade de, artes, arquitectura, design, manifestações culturais.



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA
DANÇA, EXPOSIÇÕES, INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS, CINEMA

PROGRAMAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------

ESPAÇO IMERGE RUA SANTA CATARINA, 777 | 2ª a Sábado 10h-19h
20 MAIO A 20 JUNHO

GINTAUTAS VAICYS / FOTOGRAFIA

-----------------------------------------------------------------------------------------

GALERIA 787 RUA SANTA CATARINA, 787 | 2ª a Sábado 10h-19h
20 MAIO A 20 JUNHO
ROMUALDAS RAKAUSKAS

-----------------------------------------------------------------------------------------

GALERIA ASVS RUA STA CATARINA, 678_2ª a Sábado 10h-19h
ANTANAS OBCARSKAS

-----------------------------------------------------------------------------------------

FÁBRICA SOCIAL / FUNDAÇÃO ESCULTOR JOSÉ RODRIGUES
RUA DA FÁBRICA SOCIAL - FONTINHA - 2ª a Sexta 10h-18h
20 MAIO A 20 JUNHO
EXPOSIÇÃO COLECTIVA DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

-----------------------------------------------------------------------------------------

ESMAE / TEATRO HELENA SÁ E COSTA RUA DA ALEGRIA, 503 
23 MAIO | 21H30
INTERIORS | ASSEPTIC ZONE OR LITHUANIAN SONGS pela Companhia AURA

-----------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA NUN´ÁLVARES RUA GUERRA JUNQUEIRO, 489
8 JUNHO, 11H00
THE BALCONY/ CINEMA

-----------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA PASSOS MANUEL RUA PASSOS MANUEL 137
9 JUNHO, 21H15
VORTEX / CINEMA



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

DANÇA -TEATRO CONTEMPORÂNEO
23 de MAIO | 21h30 
“interiors” | “asseptic zone or lithuanian songs”
companhia AURA
ESMAE / TEATRO HELENA SÁ E COSTA

Aseptic Zone or Lithuanian Songs 
Aseptic Zone or Lithuanian Songs explora os problemas de adaptação social e as falhas de 
comunicação mútua entre o indíviduo e o meio envolvente. Conflitos territoriais, políticos e 
de género, são explorados, bem como os conflitos decorrentes das contradições intrínse-
cas ao ser humano.

Interiors

You are walking 
And you don`t always realize it,
But you`re always falling.
With each step you fall forward slightly
And then catch yourself from falling.
Over and over you`re falling
And then catching yourself from falling.
And this is how you can be walking and falling at the same time.
(Laurie Anderson)

A performance /dança “Interiors” surge em 2008, pela mão da coreográfa alemã, residente 
na República Checa, Karel Vanek.
Enquanto compunha a peça, destaque-se a atenção dada à improvisação. A principal tare-
fa seria revelar a individualidade dos intérpretes, os seus movimentos e sentido espacial da 
identidade. “Improvisation is my main method of creation and the idea and concept of the 
performance originates in the creative process” - revela Karel. 



“A Companhia de Dança AURA é um grupo profissional que alia uma grande experiência à sua valoriza-
ção internacional adquirida ao longo de 30 anos. A Companhia AURA foi fundada pela grande bailarina 
Birute Letukaite, conhecida coreógrafa e professora de dança que tem dirigido o grupo desde a sua 
fundação. A primeira apresentação pública da companhia aconteceu em 1982, data que a directora 
considera como sendo o início da sua actividade criativa.
AURA participou em vários eventos internacionais, representando a dança moderna da Lituânia em 25 
países (Áustria, Grã-Bretanha, Grécia, Canadá, França, Rússia, Finlândia,Suécia, Alemanha, etc.) tendo 
participado em cerca de 150 festivais. Em 2001, a companhia apresentou-se num dos mais impor-
tantes palcos mundiais, o “Dansens Hus” (Estocolmo, Suécia) e em 2005 foi convidada para o encer-
ramento do segundo Fórum Cultural Europeu, “Re-descobrindo a Europa”, realizado no Luxemburgo. 
AURA formou excelentes bailarinos, que, segundo a crítica, não só demonstram uma elevada quali-
dade na execução da dança moderna, mas também uma enorme paixão pela arte da dança. Muitos 
dos alunos da Companhia AURA continuam as suas carreiras de bailarinos, havendo alguns deles que 
se deslocam para o estrangeiro para completar os seus estudos.
AURA colabora constantemente com coreógrafos e professores estrangeiros – mais de 30 coreógra-
fos de 12 países têm trabalhado com a Companhia; paralelamente desenvolve projectos de parceria 
com músicos, artistas plásticos, fotógrafos e outros criadores ligados à Arte Moderna. Em 1989, a 
Companhia AURA organizou e acolheu o primeiro Festival de Dança Moderna da Lituânia, que depois 
de vinte anos de existência tornou-se uma tradição de Kaunas e um importante evento do país. O 20º 
aniversário do Festival realizar-se-á no final de Setembro de 2010. 

Em 2009 nasceu um novo espaço, o Laboratório de Arte Contemporânea “Aura & Demons”, que se 
inspirou no projecto de arte contemporânea iniciado pela Companhia em 2007. Pessoas experientes e 
não experientes ligadas à Arte Moderna são convidados para participar neste espaço, partilhando as 
suas pesquisas de criatividade e desenvolvendo projectos de parceria.
O repertório de AURA possuí 15 espectáculos de dança contemporânea, sendo de realçar os suces-
sos “Extremum mobile” / “Extremo Móvel” (da coreógrafa Birute Letukaite, 2001), “Aseptic Zone or 
Lithuanian Songs” / “Zona Asséptica ou Canções Lituanas” (dos coreógrafos Yossi Berg, Oded Graf e 
Birute Letukaite, 2006), “Tabula Rasa” (da coreógrafa Barbara Bourget, 2007). A Companhia está sem-
pre à procura de espaços novos e não convencionais para as suas apresentações – os bailarinos têm 
aparecido em espaços abertos da cidade, antigas fábricas, museus, piscinas, escritórios, etc.
AURA  foi uma das primeiras companhias que desenvolveu programas sócio-educacionais para ama-
dores e profissionais de dança. Em vários projectos participaram pessoas com capacidade de mobi-
lidade reduzida e invisuais. Também se realizaram projectos para estudantes, adultos e artistas de 
outras áreas. A Companhia de Dança AURA, de Kaunas, possuí instalações onde se desenvolvem aulas 
para todas as idades.  
AURA , recebeu 49 prémios nacionais e internacionais em várias cidades, tendo também obtido ex-
celentes referências na imprensa nacional e internacional. Em 2006, Birute Letukaite foi galardoada 
com o prémio “Golden Stage Cross” pela coreografia de “Aseptic Zone or Lithuanian Songs” / “Zona 
Asséptica ou Canções Lituanas” e em 2008 foi a vencedora do prémio cultural e artístico instituído 
pelo governo.”

KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

DANÇA -TEATRO CONTEMPORÂNEO
SOBRE A COMPANHIA AURA

www.aura.lt



KAUNASOPORTO Exchange
PROGRAMAÇÃO Kaunas International Film Festival

CINEMA NUN´ÁLVARES | RUA GUERRA JUNQUEIRO, 489

8 de JUNHO | 11H00 
THE BUG TRAINER / DOCUMENTÁRIO CRIATIVO

-------------------------------

Lithuania, Poland, Japan, The Netherlands, Finland, 53 min., 
creative documentary

Producer/Director/Idea & Research: Rasa Miškinyt

Directors: Donatas Ulvydas, Linas Augutis, Marek Skrobecki

Scriptwriters: Linas Augutis, Donatas Ulvydas, Jonas Banys

Co-producer: Zbignew Zmudzki

Director of Photography: Raminas Greiius

Director of Photography (animation) Mikołaj Jaroszewicz

Art Director: Jurgita Gerdvilait

Animator: Adam Wyrwas

Under the patronage of National UNESCO 

Commission of Lithuania

www.thebugtrainer.com

The life story of of the puppeteer 
driven by the love story of puppets

The Bug Trainer é um documentário, de co-produção 
internacional, sobre Ladislas Starewitch (Polónia, 1882 
- 1965), um dos pioneiros da animação de marionetas e 
um dos mais místicos e controversos criadores do séc-
ulo XX. Considerado um dos pais e mestres, e um verda-
deiro alquimista, da animação, a sua carreira inicia-se 
na Lituânia, onde realiza o primeiro filme conhecido to-
talmente animado em stop-motion, em 1910, Piękna Lu-
kanida (1910) - The Beautiful Lukanida. É, no entanto, na 
Rússia que encontra o reconhecimento público, e mais 
tarde, em França, onde  desenvolveu métodos únicos de 
animação que nunca viria a revelar.

Lituânia, Polónia, Rússia, França - todos o reclamam, 
hoje, como ‘seu’; mas é através de uma obra precur-
sora, capaz de ultrapassar fronteiras geográficas, que 
encontramos, porventura e antes de tudo, um criador 
cosmopolita. 



KAUNASOPORTO Exchange
PROGRAMAÇÃO Kaunas International Film Festival

CINEMA NUN´ÁLVARES | RUA GUERRA JUNQUEIRO, 489

9 de JUNHO | 11H00 
BALKONAS | THE BALKONY
----------------------

2008, 48 min., fiction

Scriptwriter / Director / Editor: Giedrę 
Beinoriętę

Producer: Jurga Gluskinienę

Director of Photography: Audrius 
Kemežys

Art Director: Algirdas Garbaęiauskas

Costume Designer: Jurgita Petrulytę

Composer: Indrę Stakvilę

Sound Designer: Saulius Urbanavięius

Cast: Elzbieta Degutytę, Karolis Savickis, 
Saulę Rašimaitę, Dovilę Tarvydaitę, 
Viktorija Kuodytę, Rolandas Kazlas, 
Irmantas Baęelis...

Production: Monoklis (Lithuania)

Cair de uma varanda, arranhar o queixo ou engolir 
uma espinha de peixe - não dói, mas dói amar

Uma cidade de província banal dos anos 80. Após o divórcio dos pais, Rolanas, 
de 11 anos de idade, e seu pai mudam-se para a casa ao lado de Emilija, da mes-
ma idade. A amizade nasce entre as crianças, no entanto, a timidez leva-os a  
comunicar através da parede, sentados em suas varandas, ou através de uma 
tomada de ligação entre os seus apartamentos. 
Os pais de Emilija também parecem estar à beira do divórcio. As crianças desco-
brem temas comuns, actividades…  Infelizmente, um acidente quase trágico im-
pede Emilija de ir à varanda, o que, por fim, incentiva as crianças a estabelecer 
um encontro ‘real’. 

CINEMA PASSOS MANUEL | RUA PASSOS MANUEL 137 (ao Coliseu)

9 de JUNHO | 21H15
VORTEX | THE WATERHOLE
-------------------
Lithuania, 2009, 140 min., fiction

Director / Scriptwriter: Gytis Lukšas

Producers: Aręnas Stoškus, Kęstutis 
Petrulis

Director of Photography: Viktoras 
Radzevięius

Cast: Giedrius Kiela, Oksana Borbat, 
Jevgenija Varenitsa, Jęratę Onaitytę, 
Vladimiras Jefremovas...

Production Company: Studio 2 (Lithua-
nia)

Dialogues: Lithuanian, Russian

Ao seguir a vida de um homem desde a infância até à sua idade adulta, este filme 
retrata a Lituânia de 1950 a 1970, pintando um retrato do período pós-Segunda 
Guerra Mundial sob o governo soviético. É um filme sobre um homem destroçado 
pelas suas memórias de infância e a sua busca desesperada, enquanto adulto, 
do amor verdadeiro. A cinematografia captura uma era e uma paisagem onde 
o tempo parou, a vida aconteceu muitas vezes em preto e branco e onde, no 
meio de toda a escuridão, havia ainda um desejo incrível de amor real. Os pais 
de Emilija também parecem estar à beira do divórcio. As crianças descobrem 
temas comuns, actividades…  Infelizmente, um acidente quase trágico impede 
Emilija de ir à varanda, o que, por fim, incentiva as crianças a estabelecer um 
encontro ‘real’. 



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES 
22 de MAIO a 20 DE JUNHO 

Espaço IMERGE
RUA SANTA CATARINA, 777 (JUNTO AO ACP) | 2ª a Sábado 10h-19h

--------------------------------------

VÍDEO
SAULIUS PALIUKAS 
n. 1977 | pintura, vídeo, instalação

----------------------

POST  ARS | Colectivo de Arte Contemporânea
ALEKSAS ANDRIUŠKEVICIUS | ROBERTAS ANTINIS | CESLOVAS LUKENSKAS | GINTARAS ZINKEVICIUS

----------------------

“POST ARS” (grupo de artistas que este ano registam 20 anos de actividades artísticas em Kaunas). Este grupo é constituído pelos artistas 
plásticos Aleksas Andriuskevicius, Robertas Antinis, Ceslovas Lukjenskas e Gintaras Zinkevicius. É importante mencionar que um membro 
do grupo - o artista Robertas Antinis - foi o vencedor do “Lithuanian National Premium”. Esta exposição consistirá da apresentação de 
trabalhos e de informação documental sobre o grupo. 



Paralelamente ao programa expositivo e performativo, serão apresentados (em formato vídeo, 
fotográfico e/ou documental) alguns dos Festivais e Bienais de maior relevância no contexto 
local e internacional:

KAUNAS PHOTO
Durante as últimas décadas Kaunas assumiu um papel importante no que concerne a Fotografia na Lituânia. A 
filial em Kaunas da “Union of the Lithuanian Art Photographers“ celebrou este ano o seu 30º Aniversário. Dirigido 
por Aleksandras Macijauskas, este centro criou e mantém a prestigiada Galeria da Fujifilm localizada no coração 
da antiga cidade de Kaunas. Destaque-se, no historial desta Galeria a apresentação de exposições individuais de 
autores como H. Cartier-Bresson, A . Rodtchenko e muitos outros autores de renome internacional.

KAUNAS TEXTILE BIENNALE
Este festival internacional de arte contemporânea em têxteis é um festival conhecido por apresentar obras e 
autores contemporâneos internacionais que colaboram com outros para criar oportunidades para a experiência 
directa da produção artística. 

KAUNAS IN ART: CONTEXTS
A ideia principal deste Festival é declarar que a cultura é o elemento motor, que cria as dinâmicas de desenvolvi-
mento da evolução da sociedade, compreensão e coerência da mesma. Este evento incluí artistas de diferentes 
gerações e áreas distintas, mas também comissários e críticos de arte, sendo os seus visitantes convidados a 
intervir e a participar activamente, procurando que todos os “actores” neste processo encarem a arte como uma 
linguagem universal. Este evento intenta reflectir as tendências mais contemporâneas pela apresentação de 
artistas conhecidos ou de renome mas também de jovens artistas. O principal objectivo deste evento é criar e 
apresentar obras individuais que reflictam sobre a arte contemporânea e o seu contexto. Os autores das obras 
apresentadas fazem esta relação e conexão entre a história da arte em Kaunas e as suas reflexões pessoais 
sobre este tema, pela representação da sua própria visão, construída, utópica ou ficcionada da sua cidade natal 
- KAUNAS. 

KAUNAS MODERN DANCE THEATRE FESTIVAL
Em 1988 a líder do Kaunas Modern Dance Theatre “AURA”, Birute Letukaite organizou o primeiro festival de 
dança moderna na Lituania, tendo atraído de imediato a atenção internacional. Este evento de dança anual é de 
extrema importância tanto para os entuasiastas da dança bem como para os profissionais. Cada ano o festival 
organizado pelo Kaunas Modern Dance Theatre “AURA” apresenta várias conpanhias de dança representativas de 
diferentes culturas e escolas de dança. Desde 1988 que mais de 100 bailarinos dançaram no festival e dezenas de 
workhops de dança foram realizados . Este festival nasceu em Kaunas e tornou-se uma tradição com muito sig-
nificado para a cidade de Kaunas em particular e para a Lituânia de forma geral. Sendo conhecida por apresentar 
as mais actuais tendências na área da dança moderna, este Festival reforça a imagem da Lituânia no estrangeiro 
contribuindo para a disseminação das trocas culturais entre os diferentes países.

KAUNASOPORTO Exchange
APRESENTAÇÕES
-----------------------------------------------
Kaunas Textile Biennale | Kaunas In Art: Contexts 
KAUNAS PHOTO - Festival Internacional de Fotografia  
Kaunas  Modern  Dance Theatre Festival
-----------------------------------------------



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES 
22 de MAIO a 20 DE JUNHO 

Espaço IMERGE
RUA SANTA CATARINA, 777 (JUNTO AO ACP) | 2ª a Sábado 10h-19h

--------------------------------------

FOTOGRAFIA
GINTAUTAS VAICYS 
n. 1965 | fotografia

-------------------

GINTAUTAS VAICYS, nascido em Kaunas em 1965, conta com quase duas décadas de activi-
dade artística, utilizando sobretudo a pintura e fotografia como media nos seus trabalhos. No Por-
to, Gintautas irá apresentar uma selecção de obras em pintura onde este faz o registo de antigos bar-
cos localizados na praia de Neringa que, a cada ano, envelhecem e deterioram-se, até ao seu desaparecimento. 

Esta série de trabalhos não representa um simples registro documental: de facto, trata-se de um pintor que re-
tomou a fotografia e olha para o mundo fotografado com o olhar de um pintor. Como um arqueólogo, este au-
tor pressente o material, a sua textura e cor, procurando uma composição pictórica sobre a superfície do barco, per-
cebe os menores detalhes, as superfícies ásperas e rachadas do barco - uma lembrança da longa história do navio.



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

GALERIA 787 
22 MAIO até 20 JUNHO
RUA STA CATARINA, 787_2ª a Sábado 10h-19h

-------------------------------

FOTOGRAFIA
ROMUALDAS RAKAUSKAS

Uma exposição de fotografia de ROMUALDAS RAKAUSKAS, irá ser apresentada no Porto, com apre-
sentação de catálogo das obras deste fotógrafo (com apoio do Ministério da Cultura da Lituânia).
Este autor, nascido em 1941 na Lituânia, trabalhou como editor de ilustrações no Departamento da Revista 
Nemunas. Romualdas Rakauskas é membro da União Lituana de Fotógrafos de Arte (desde 1970) e mem-
bro da Federação Internacional de Arte Fotográfica (FIAP) desde 1976. Autor muito premiado, destacam-se 
o prémio “LATGA-A Golden Star“, em 2006, nomeando-o Autor do Ano e, mais recentemente, o “Lithuanian 
National Premium”, já em 2009. 
No Porto, Romualdas Rakauskas, irá apresentar uma exposição antológica do seu trabalho consistindo de 
fotografias de arquitectura, retrato e paisagem (a preto e branco) possibilitando assim uma perspectiva 
geral do trabalho deste fotógrafo, já representado em várias colecções privadas e públicas em Kaunas e 
no estrangeiro.



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

GALERIA ASVS
22 MAIO até 20 JUNHO
RUA STA CATARINA, 678_2ª a Sábado 10h-19h

--------------------------

ARTES VISUAIS
ANTANAS OBCARSKAS 

ANTANAS OBCARSKAS, artista Lituano, é conhecido pela tentativa constante em evitar a monotonia do proc-
esso criativo. O seu trabalho fica assinalado pela alteração e sucessão de ciclos: pressentindo o fim de uma 
etapa, o autor desenvolve algo de totalmente diverso. Antanas utiliza a escultura, ‘merz art’, instalação, graf-
fiti e pintura que designa de “meditativa” como medias na construcção do seu corpo de trabalho. 

Diferentes técnicas e formas de expressão, representam o mesmo corpo conceptual, que tem como ponto de 
partida e chegada, o pressuposto de que a arte é mais do que um simples vislumbre da essência do mundo.



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

FÁBRICA SOCIAL / FUNDAÇÃO ESCULTOR JOSÉ RODRIGUES
22 MAIO até 20 JUNHO
RUA DA FÁBRICA SOCIAL - FONTINHA - 2ª a Sexta 10h-18h

--------------------------------

ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO COLECTIVA DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Agnè Jonkuté
Jovita Austikalnyté
Ausra Barzdukaité-Vaitkuniene
Laima  Orzekauskiene  
Ceslovas Lukenskas
Elena Balsiukaite-Brazdžiuniene

A programação expositiva deste evento incluí ainda a apresentação de uma selecção de trabalhos em escultura, pintura, 
fotografia, entre outros media, de alguns dos artistas de referência no contexto da cidade de Kaunas: Agné Jonkuté, Elena 
Balsiukaité-Brazdžiuniene, Antanas Obcarskas, Ceslovas Lukenskas e Gintautas Vaicys, entre outros.

Laima  Orzekauskiene  


