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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.”
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