
 

 

 

 

Kviečiame į teatralizuotą spaudos konferenciją su „(G)round zero“ intervencija 

Birželio 21 d. 16 val. Kaune, Šilainiuose, pievoje netoli Baltų turgaus (Prusų g. 6) įvyks 

spaudos konferencija skirta pristatyti jau ketvirtą kartą rengiamą tarptautinį šiuolaikinio cirko 

festivalį „Cirkuliacija“. Festivalio organizatoriai tikisi susilaukti išskirtinio spaudos dėmesio 

ir kviečia pasiruošti netikėtumams. Siūlome nepamiršti sportinės aprangos ir avalynės, ne tik 

todėl, kad veiksmas vyks Šilainiuose, bet ir todėl, kad „(G)round zero“ vaikinai nenusiteikę 

juokauti. 

Trumpai apie festivalį 

Šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“ ir jo kūrybinė komanda liepos 09-22 d. pakvies 

kauniečius ir miesto svečius peržengti įvairias ribas: kasdienybės, fizines, socialines. Tai 

padaryti padės ne tik festivalio programa, kurioje numatytos įvairios dirbtuvės, spektakliai, 

ekskursijos ir renginiai visai šeimai, bet ir festivalio veiksmo vieta: liepos 19 -22 d., didžioji 

rožinė cirko palapinė išdygs viename iš Kauno miegamųjų rajonų - Šilainiuose, kurie dažnai 

nebetelpa į tradicinį Kauno kultūrinį žemėlapį. 

Šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“ organizuojamas nuo 2015 metų siekiant 

populiarinti Lietuvoje ganėtinai naujos scenos menų šakos – šiuolaikinio cirko žinomumą. 

Šiuolaikinis cirkas – jauniausias iš visų scenos menų, jungiantis vaidybą, šokį, fizinį teatrą ir 

cirko disciplinas.  

Festivalį organizuoja Kaune įsikūrusi nepriklausomų teatro menininkų asociacija 

,,Teatronas“. Organizacijos veiklos pasižymi įvairumu: nuo alternatyvaus pobūdžio 

profesionalaus teatro spektaklių iki šiuolaikinio cirko performansų. Tai jauna, tarpsritiškumą 

ir profesionalumą puoselėjanti organizacija, kuri siekia bendradarbiauti su Lietuvos regionais, 

skatinti kokybišką kultūros įvairovę ir paklausą. Savo veikla organizacija siekia įtraukti ne tik 

pavienius asmenis, bet ir bendruomenes - tiek vietinių gyventojus, tiek atvykusių iš svetur.  

Festivalio organizatoriai ir dalyviai tiki, kad cirkas yra ypatingai tinkama terpė susitikti 

patiems įvairiausiems žmonėms. Tokiu būdu tai tampa išskirtine vieta diskutuoti, dalintis 

patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų. Atsisakoma įprastinės hierarchijos, į meno procesą 

žvelgiama kaip į bendradarbiavimu pagrįsta procesą, kuriame kiekvieno žmogaus indėlis turi 

didžiulę reikšmę, todėl šiais metais festivalio organizatoriai tikisi sulaukti ypatingai gausaus 

žiūrovų susidomėjimo. 

Kontaktai pasiteirauti: 

El. paštas: nkgteatronas@gmail.com 

Tel. nr.: +37063035674 

 


