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Kaip naudotis edukaciniu paketu?
Nacionalinis Kauno dramos teatras nuolatos tobulėja ir stengiasi pedagogams, itin svar-
biems teatrui žmonėms, pasiūlyti kuo įvairesnių priemonių, kurias jie galėtų lengvai 
pritaikyti savo profesinėje veikloje. Interaktyvaus spektaklio „Babelio bokštas” edukacinis
paketas pedagogams. Tai – papildoma metodinė medžiaga pedagogams, kurio
panaudojimas dvejopas:

Abiem atvejais galite panaudoti edukaciniame 
pakete pateiktą medžiagą apie spektaklį, jo 
scenografiją, kostiumus, spektaklio komuni-
kacijoje naudotus metodus ir pan. Galite pa-
sirinkti panaudoti visa edukacinį paketą ar tik 
dalį jo. Taip pat ir su užduotimis – pasirinkite 

jums labiausiai artimas ar įgyvendinkite visas. 
Pasitelkdami šią mokomąją medžiagą 
gilesnę spektaklio analizę galėsite at-
likti, kai emocijos ir paliktas įspūdis po 
spektaklio žiūrėjimo jau bus sumažėjęs. 

1 •  Gilesnė interaktyvaus spektaklio „Babelio bokštas. Planet Earth/Game 
            Over/Reset” analizė
•  Praktinių užduočių integravimas į savo dėstomą dalyką
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Kaip naudotis edukaciniu paketu? Spektaklio idėja
Epinis interaktyvus nuotykis 13-16 m. jaunuoliams

Kūrybinė komanda:
Režisierė Hilde Brinchmann
Scenografijos dailininkė Signe Gerda Landfald
Kostiumų dailininkė Helena Andersson
Kompozitorius Deividas Gnedinas
Šviesų dailininkas Vladimiras Šerstabojevas

Vaidina: Jorunn Lullau, Steinar Thorsen, Snædis 
Lilja Ingadóttir, Sigurður Arent, Anna Boznanszky, 
András Kazári, Saulė Gotbergė, Andrius Alešiūnas, 
Ugnė Žirgulė, Arnas Ašmonas, Marius Karolis 
Gotbergas, Goda Petkutė, Artūras Sužiedėlis, 
Greta Šepliakovaitė, Kamilė Lebedytė 

P R A E I T I S

Kadaise visi pasaulio žmonės buvo vieningi.

Viena tauta. Viena kalba. Vienas Dievas.

Kartą tautos vadai nusprendė pastatyti didingą 
bokštą. Tokį aukštą ir gražų, kad žmonės galėtų pa-
siekti Dievą danguje. Tačiau Dievui šis sumanymas 
nepatiko. Žmonės neturėtų stengtis prilygti Dievui. 
Taigi Dievas suskaldė jų vienybę. Jis davė jiems 
skirtingas kalbas, kad jie nebegalėtų suprasti vieni 
kitų. Jis privertė juos vieniems kitų bijoti, ir jie pradėjo 
kariauti vieni su kitais. Taigi pasaulio žmonės atsisakė 
didelio bendro Babelio projekto ir sukūrė tautas. Jie 
buvo sutrikę ir išsigandę. O tolimoje ateityje Žemės 
planetos žmonės sunaikino net savo pačių planetą.

A T E I T I S

Pasaulis po klimato katastrofos. Išliko tik kelios
mažos žmonių gentys, išsibarsčiusios po visą
pasaulį. Kiekviena gentis turi savo kalbą ir pap-
ročius. Jie elgiasi kaip gyvūnai, ieškodami maisto
ir bandydami išgyventi apokalipsės nusiaubtame
pasaulyje. Kas nutiks, jei šios gentys susitiks?

Tai istorija apie praeitį, dabartį ir ateitį. Kas gali
 ateiti ir kas gali nutikti. Ar žmonija vėl sugebės 
susiburti bendram projektui? O gal mes amžinai
pasmerkti gyventi ir kovoti vieni su kitais?
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„Babelio bokštas“ – solidus tarptautinis projektas, kurtas kartu su Norvegijos, Vengrijos, Islandijos
ir Lietuvos menininkais, kuriuos vienija tarptautinis interaktyvaus įtraukiančio teatro vaikams 
ir jaunimui tinklas PIYL (Participate in Your Life). „Babelio bokšto“ tikslas – atkreipti dėmesį į glo-
balias problemas, jas aktualizuoti interaktyvaus teatro kalba, skatinti jaunimo kritinį mąstymą. 
„Mes norime sukurti tokį spektaklį, kurį žiūrovai prisimintų visą gyvenimą“, – sakė režisierė iš Norvegijos
Hilde Brinchmann. Pasirinkusi Biblinį siužetą apie susiskaldžiusią ir susišnekėti negalinčią visuomenę, 
Kūrėja veiksmą nukelia į apokaliptinį pasaulį, kurį yra ištikę atominio karo, ekologinės problemos. 

Kas yra 
„babelio bokštas“?

Išgirdę žodžių junginį ,,interaktyvus teatras“, dažniausiai 
įsivaizduojame spektaklį, kuriame aktoriai kelis žiūrovus 
pakviečia ant scenos vaidinti kartu. Tačiau šis jaunimui 
skirtas spektaklis – visai kitoks. Tradicinės scenos ir 
žiūrovams skirtų kėdžių čia nerasime. Jaunuoliai, tikrą-
ją žodžio prasme, įžengia į kitą realybę ir pamato visai 
kitokią Žemės planetą. Čia keturios gentys, kurias sudo 
žiūrovai ir aktoriai, mėgina ieškoti sprendimų žmonijos ir 
pasaulio išgelbėjimui. Kūrėjai siūlo žaidimo taisykles, o 
žiūrovai patys nulemia spektaklio finalą. 

Interaktyvaus 
spektaklio

„Babelio bokštas” 
režisierė 

Hilde Brinchmann

Pasak režisierės, spektaklis auditoriją nukelia į ekologinę katastrofą patyrusį postapokaliptinį pasaulį, 
kuriame išliko tik kelios mažos žmonių gentys, išsibarsčiusios po visą planetą ir turinčios savo kalbą 
bei papročius.

Vienas pagrindinių spektaklio kūrėjų principų yra priartinti teatrą prie žiūrovų ir skatinti juos aktyviai dalyvau-
ti sprendžiant visuomenės problemas. Todėl kūrybinė komanda pagrindine spektaklio tema pasirinko 
šiuo metu vis aštrėjančias ekologines grėsmes ir visuomenės susiskaldymą. Visi keturi spektaklio 
scenarijai parodo, kas blogiausio galėtų nutikti, jei ir toliau nekreipsime dėmesio į klimato pokyčius. 
,,Spektaklyje keliamas klausimas: ar žmonija gali susijungti bendram tikslui ir drauge spręsti globalius 
iššūkius? O gal esame tiesiog pasmerkti nuolat kovoti ir nesutarti? Manau, kad žvelgiant į šiuo metu 
pasaulyje tvyrančias karo nuotaikas, šis klausimas tampa gyvybiškai svarbus. Spektaklyje norėjome 
atspindėti jaunimui rūpimas ir aktualias problemas. Šiuolaikiniai jaunuoliai yra labai susirūpinę glo-
baliniu atšilimu, juk ateityje būtent jiems teks spręsti jo padarinius. Tad spektaklis tapo tarsi skatinimu 
veikti ir pradėti svarbias diskusijas. Taip pat tai – erdvė jaunuoliams išsikalbėti apie jaučiamą nerimą
dėl planetos ir savo ateities“ - teigia spektaklio režisierė.

H. Brinchmann labai svarbu, kad jos režisuojamo spektaklio metu jaunuoliai jaustųsi saugūs. Neretai
interaktyviuose spektakliuose auditorija yra verčiama įsitraukti į veiksmą. Tarkime, aktorius
pats išsirenka vieną žmogų iš publikos ir ragina jį užlipti ant scenos. Toks elgesys dalį žiūrovų atbaido
nuo įtraukiančio tipo teatro. Dėl šios priežasties čia naudojami visai kitokie metodai. 
H. Brinchmann kuriamuose spektakliuose žiūrovas yra 360 laipsnių kampu apsupamas naujosios
realybės, tačiau visą veiksmą valdo aktoriai. Žiūrovai gali įsijausti į jiems pasiūlytą vaidmenį, 
tačiau tuo pačiu jaustis visiškai saugūs ir neverčiami daryti to, ko nenori. Toks metodas yra pats 
palankiausias, siekiant jaunus žmones paskatinti pamilti teatrą.

Kaip buvo kuriamas „Babelio bokštas“? (dokumentinis filmukas):
https://www.youtube.com/watch?v=YbYBpkkBuDs
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Scenografija. Kas tai yra?
Scenografijos sąvoka apibūdinami ne tik visi
regimi spektaklio objektai (tūriniai daiktai, vaiz-
dai ekrane ar ant kitų plokštumų, apšvietimas,
 kostiumai), esantys teatro scenoje, bet ir jų sąsa-
jos su spektaklio idėja, prasmėmis, potekstėmis 
ir asociacijomis. Ji siejasi ir su dizainu, taikomą-
ja ir vaizduojamąja daile, architektūra, knygos 
iliustracija, nes kuriama teksto pagrindu, daž-
nai projektuojama, konstruojama, yra estetinis
objektas. Scenografija susieja visas dailės 
sritis ir tampa spektaklio dalimi, kurią galima 
suprasti kaip pasakojimą reginiu, „kalbantį“ ir 
veikiantį kartu su aktoriumi, o kartais vietoje jo. 
Scenografija yra teatro kūrinio komponentas, 
be kurio spektaklis gali egzistuoti, tačiau be jo 
daug ko netenka: galimybės priblokšti pirmuoju
 įspūdžiu, sužavėti, klaidinti žiūrovą. Scenografi-
ja išreiškia tokius spektaklio aspektus, kurių 
negali nusakyti žodžiai, judesiai. Tai plastinis 
vaizdas, kuris supa aktorių, tyliai bendrauja su 
juo ir su scenos erdve, yra aktyvus vaidinimo
personažas, kartais – epizodinis veikėjas.
 

Spektaklio scenografija

Apie scenografiją pasakytina ir kita: ji atskleidžia profesionalaus teatro dailininko kūrybinę individualy-

3 
Interaktyvaus spektaklio 
„Babelio bokštas”  
scenografijos dailininkė – 
Signe Gerda Landfald

bę, jo gebėjimą sutarti su kolektyvine mintimi, inicijuoti dramos kūrinio naują, aktualų suvokimą.1                  

Kokia ir kodėl tokia yra šio spektaklio scenografija?

„Babelio bokšto“ scenografija vaidina itin svarbų 
vaidmenį. Jos pagalba sukuriami 4 skirtingi pasauliai
vienoje uždaroje konstrukcijoje. Toks sprendimas
priimtas, dėl siekio spektaklį kuo plačiau parodyti
Lietuvos regionuose, skirtingose užsienio šalyse,
ir būti garantuotiems dėl scenografijos vientisumo.
„Mes norime, kad jie vaikščiotų, viską patirtų, pabūtų
vieni, o tada susitiktų grupėje. Svarbu, kad jie įgautų
stiprią individualią patirtį, o, susitikę kitus, pasidalintų
ja, žiūrėdami vieni kitiems į akis“ - teigė scenografijos
dailininkė.

Šio spektaklio scenografijos kūrimas labai skyrėsi nuo tradicinių dekoracijų gaminimo. Ruošiant 
tradicines dekoracijas, atsižvelgiama į tai, kad žiūrovas jas matys iš 10 metrų atstumo, o šiuo atveju 
scenografija privalo būti detalesnė, nes nėra tokio atstumo tarp žiūrovo ir scenos.  Naudojama ir  
kitokia dažymo technika nei įprasta teatre. Taip pat svarbu įvertinti visumą. Viską reikia įsivaizduoti 
su apšvietimu, garsu ir kitais elementais. Taigi, būtent šios scenografijos negalima vertinti įprastai.

1  http://www.mmcentras.lt/kulturos-istorija/kulturos-istorija/scenografija/19451955-modernumo-uzuominos-pokario-scenografijoje/19451955-modernu-

mo-uzuominos-pokario-scenografijoje/5740 
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4 skirtingi įėjimai kiekvienoje pusėje
BLACK BOX TRUSS CONSTRUCTION
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SPEKTAKLIO MUZIKA4 

“ 

Vienas esminių šio spektaklio elementų – muzika.
Ji ne tik kuria keturių skirtingų pasaulių atmosferą,
suteikia spektakliui akustinės išraiškos, paryškina
žiūrovų pojūčius, padeda pasinerti, įsitraukti ir 
visapusiškai išgyventi spektaklį, sukuria spektak-
lio ritmą, emocinį krūvį, bet ir leidžia aktoriams
orientuotis ir atlikti spektaklio veiksmus sin-
chroniškai. Didžiąją spektaklio dalį aktoriai
nemato vieni kitų, todėl garso takelis jiems 
tarnauja ir kaip ženklų sistema, padedanti
įgyvendinti režisiūrinius sumanymus.

„Kai pirmą kartą susitikome su kūrybine komanda aptarti būsimo darbo, pamačiau sce-
nografijos planą ir supratau, kad tai bus nestandartinis spektaklis, todėl ir kurdamas 
muziką, turėsiu nestandartinių iššūkių. Vėliau pristačiau idėją, kad keturi kambariai 
turi turėti atskirus garso šaltinius. Taip atsirado keturių garsų sistema (quadraphonic 
sound system). Norėdami sustiprinti garsinius pojūčius, dar pridėjome vieną bendrą 
žemų dažnių kolonėlę. Tad iš viso spektaklyje yra penki atskiri garso kanalai. Kam to 
reikėjo? Spektaklyje išgirsite, kad kiekvienas pasaulis turi savo atskirą garso takelį. 
Šiam pasirodymui kurti aš pasirinkau stilistiką, būdingą šiuolaikiniam kino filmui: muz-
ika atmosferinė, epinė, su gausiais ritmo elementais. Scenoje keturi pasauliai yra 
įsikūrę keturiuose vienas šalia kito esančiuose kambariuose, atskirtuose tik audinio
pertvara, bet visiškai neizoliuotuose vienas nuo kito. Vadinasi, kiekvieno pasaulio 
garso takelis šiek tiek girdisi ir kituose kambariuose. Reikėjo kompoziciškai išspręsti 
uždavinį, kad tarpusavyje susimaišiusi muzika derėtų tiek tonacija, tiek tembru, tiek ir 
ritmiškai. Tad žemų dažnių kolonėlė sustiprina pojūčius, kurie dera prie visos muzikos.
Spektaklyje yra „užkoduotų“ tik aktoriams žinomų garsų, kurie žymi, kad turi keistis 
veiksmas. Kartais aktoriai savo kalba garsiai sušukdami duoda ženklą garso operatoriui, 
kad turi keistis muzikos epizodas. Kodėl toks sprendimas? Todėl, kad garso operatorius
beveik viso spektaklio metu nemato, kas vyksta kambariuose. Beje, žiūrovas negali 
matyti ir garso kolonėlių, jos visiškai nederėtų prie scenografijos. Taigi, kai keičiasi
veiksmas, turi keistis ir muzika. Tačiau ji negali keistis tik vienoje patalpoje, nes 
prasidėtų garsinis disonansas. Bet koks muzikinis ar ritminis, tempo pasikeitimas turi 
derėti su kitų kambarių garso takeliais. Toks principas galioja ir garso efektams, ir že-
miems dažniams. Pasirodymas turi net kelias pabaigas, vadinasi, ir ne vieną pabai-
gos muzikinį takelį. Visas muzikinis ir garsinis procesas yra daug sudėtingesnis nei 
gali pasirodyti spektaklio metu. Muzika yra gyvas ir pilnavertis veiksmo dalyvis. “

Spektaklio 
kompozitorius 
Deividas Gnedinas
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Spektaklio KOSTIUMAI

„Babelio bokštas” įdomus ir tuo, kad aktorių 
kostiumai bei grimas labiau primena kino, o ne 
teatrinius sprendimus. Režisierei šiuo klausimu 
talkino švedė kostiumų dailininkė bei grimo 
meistrė Helena Andersson. ,,Kadangi auditorija
spektaklio metu yra labai arti aktorių, norėjosi 
kur kas detalesnių kostiumų nei įprastai. Tradi-
ciniuose spektakliuose žiūrovus ir aktorius skiria 
apie keliolika metrų. Tad tampa sunku įžiūrėti
smulkias kostiumų detales. Tačiau šiuo atveju 
viskas yra kitaip. Todėl kostiumai ir grimas savo 
detalumu labiau primena fantastinių filmų ar 
vaizdo žaidimų herojų apdarus.“, – atskleidė ji.

Kaip gimė spektaklio kostiumai?

Kostiumų dailininkė Helena Andersson turėjo 
rasti įvairias medžiagas, kurios atitiktų kiekvie-
no pasaulio sąlygas, paruošti eskizus, kuriuos 
vėliau perdavė siuvėjams, kostiumų gaminto-
jams. Perėmę darbą, jie kostiumų gamybą 
pradėjo visiškai nuo nulio - siuvo naują drabužį 
patys arba pirko jau pasiūtus drabužius ir juos 
draskė, dažė ir kitaip gadino, kad atitiktų skirtingų
pasaulių atmosferą. Kostiumų gamyba nuo 
medžiagų paieškos iki galutinio rezultato užtru-
ko apie du mėnesius.

Iš kur kilo idėjos kostiumams?

Tyrinėjant skirtingus pasaulius, kyla klausimas - kas nutiktų, jei gyventume tokioje aplinkoje ir ko 
prireiktų norint išlikti? Pavyzdžiui, repeticijų metu kostiumų dailininkė pastebėjo, kad aktoriai,
vaidinantys nafta užterštą pasaulį, įsikūnijo į paukščius. Taip kilo idėja kostiumams pritaikyti
sparnus ar plunksnas. Idėjos gali gimti bet kada, todėl, piešdama eskizus, kostiumų dailininkė 
nuolat komunikavo su režisiere, nes kartais ir jai į galvą šaudavo netikėta mintis, pavyzdžiui:
„Būtų nuostabu, jei jie turėtų juodus dantis!“. Dirbant teatre, privaloma bendradarbiauti
ir dalintis mintimis, nes nuolat kam nors gimsta naujų idėjų ar kas nors patobulina jau esamas.  

4 Interaktyvaus spektaklio 
„Babelio bokštas” 
kostiumų dailininkė – 
Helena Andersson.
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Kostiumai taip pat turi būtį patogūs aktoriams, kad vaidinimo metu netrukdytų darbui. Pavyzdžiui, jei 
dirbate nepriklausomu dailininku, jūsų darbas yra tik jūsų individualus reikalas ir skirtas tik jums, tačiau
teatre itin svarbus bendradarbiavimas. Nuo jo priklauso visas spektaklis. Personažas taip pat dalyvau-
ja kostiumo kūrime. Dirbti dizaineriu teatre yra sudėtinga, nes galbūt tai, ką darai, nėra nei stilinga,
nei gražu, nei naujausia mada, galbūt tai kaip tik bjauru ir šlykštu, bet būtent to ir reikia veikėjui. Bai-
gus eskizus, jie pristatomi aktoriams ir jie nusprendžia, ar sugebės su jais dirbti. Apibendrinant – visi 
turi dirbti išvien ir įsiklausyti vienas į kitą.
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“Mood board” – spektaklio kostiumų ir scenografijos inspiracijai naudojama priemonė

„Mood board“ – priemonė, kuomet yra renkama vizualinė medžiaga tam, kad vėliau tai 
būtų panaudojama kaip inspiracija kuriamiems kostiumams ar scenografijai. 
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Spektaklį sąmoningai pasirinkta vaidinti anglų kalba, kad veiksmas labiau 
panašėtų į kompiuterinį žaidimą. Spektaklio pradžioje pasirodantis personažas 
Gaja kalba netaisyklinga anglų kalba, kuri padeda sukurti pagyvenusio žmogaus 
įvaizdį, būdingą mūsų regionui (dažnai pas mus vyresni žmonės prasčiau kalba 
angliškai).

Pjesė parašyta itin paprastais, gal net primityviais sakiniais, siekiant kuo labiau 
išryškinti distopinio pasaulio nuotaikas, kai evoliucija baigiasi, o vystymasis ima 
ristis atgal menkėjimo ir degradacijos link.

Pjesės kūrimo procesas buvo neįprastas. Kad spektaklis būtų tikrai aktualus 
tikslinei auditorijai – 13-16 m. jaunimui - kiekvienoje partnerių šalyje buvo vyk-
domi interviu su moksleiviais. 

Jiems buvo užduodami šie klausimai:

1. Kas tu esi? 

2. Kas tu esi dabar savo gyvenime? 

3. Apibūdink save savo įsivaizduojamoje ateityje? 

4. Dėl ko tu labiausiai nerimauji, kai galvoji apie savo ateitį? 

    a. Kodėl?/Kodėl nejauti nerimo? 

5. Kaip tu manai, dėl ko verta kovoti? 

    a. Ar kada nors esi kovojęs dėl kažko ar gynęs kažką? 

6. Ar esi kada nors jautęsis kažko didesnio dalimi? 

    a. Kodėl?/Kodėl ne? 

7. Ar kada nors matei, o gal net pats patyrei neteisybę, konfliktinę situaciją? 

    a. Papasakok, kas nutiko. 

8. Iš tavo, kaip jauno žmogaus pozicijos, kaip tu manai,

    ar yra nelengva susieti save su tuo, kas šiuo metu vyksta pasaulyje? 

    a. Kodėl?/Kodėl ne?/Kaip tu save susieji? 

9. Kaip manai, ar pasaulio valstybės gali dirbti kartu, 

    kad išspręstu bendras problemas? 

    a. Kodėl?/Kodėl ne? 

Spektaklio PJESĖ5 Interaktyvaus spektaklio 
„Babelio bokštas“ pjesės 
autorė – režisierė Hilde 
Brinchmann
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Interviu stengtasi įgyvendinti, pateikiant jį kaip pokalbį bei pabrėžiant, kad čia nėra teisingų ar neteisingų 
atsakymų, tiesiog svarbi atvira nuomonė. Surinktos nuomonės buvo analizuojamos. Pateikti atsaky-
mai padiktavo, kokia bus pagrindinė spektaklio tema.

Reiktų pažymėti, kad šiuo unikaliu atveju, pjesė kito iki pat spektaklio premjeros. Dar prieš pradedant 
kurti spektaklį, tačiau jau apklausus moksleivius, režisierė, scenografė ir kostiumų dailininkė aplankė 
visas spektaklyje dalyvaujančias šalis. Čia jos įgyvendino dirbtuves su moksleiviais – tiksline spek-
taklio auditorija, kurių metu stengėsi išsiaiškinti, kokie interaktyvumo metodai yra tinkamiausi tokio 
amžiaus moksleiviams, ar sumanyta spektaklio forma, kalba ir pateikimas yra tinkami, kokia bendra 
moksleivių nuomonė apie spektaklį, kiek svarbi spektaklio metu analizuojama tema. Prasidėjus kūry-
binei rezidencijai Nacionaliniame Kauno dramos teatre, buvo organizuojamos spektaklio repeticijos 
su auditorija, kur po kiekvieno rodymo buvo diskutuojama su spektaklio dalyviais ir atsižvelgiant į jų 
komentarus koreguojama spektaklio pjesė. 

Į kambarį įeina vaikai. Faglių tauta miega savo lizde. 

Fagliai pabunda. Pradeda savo rytinius ritualus. 

Vienas kitą valo.

Minta seno grobio likučiais. 

Ruošiasi medžioklei. 

Medžioklė. 

Jie iš savo lizdo medžioja su lanku, strėle ir „kikkert“. 

Iš antro bandymo jiems pavyksta pašauti paukštį. 

Paukštis nukrenta viduryje įėjusių žiūrovų. Faglių tauta nulipa pasiimti paukščio. 

Staiga jie pastebi, kad čia pilna keistų padarų. 

Jaunimo atradimas.

Iš pradžių jie bijo. Grįžta atgal į lizdą ir palieka paukštį. 

Jie bando vaikus nubaidyti. Vis dar jų baiminasi. 

Pasiūlykite spektaklio dalyviams jiems paduoti paukštį. Vienas jų paduoda paukštį. 

Tada jie nulipa, ima dalyvius uostyti ir čiupinėti. Suvokia, kad tai žmonės.

Naujų genties narių atvykimo šventė.

Jie švenčia, nes atvyko naujas, sveikas jaunimas. 

Paima mirusių genties narių artefaktus, drabužius ir daiktus. Juos siūlo dalyviams. 

Dalyviai persirengia ir tampa genties dalimi. 

Faglių genties šokių ritualai. 

Visi parodo savo judesius ir taip sukuria naują genties šokį. 

Genties pasakojimas. Mitas ir lobis.

Jie gentį apgaubia medžiaga. 

Papasakoja apie nafta padengtą pasaulį. 

Jie paima genties lobį – vandenį! Atlieka vandens ritualą. 

Ištrauka iš pjesės
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GAJA

„Aš Gaja. Graikiškai - Deivė Žemė Motina. Bet tikrai nesu nei Graikė, 
nei Deivė, nei Motina, nei Žemė. Esu sena, o gal ne visai sena, patys 
nuspręsite, teatro aktorė. Gyvenu teatre seniai, prisimenu savo jau-
nystę, vaidmenis ir mėgstu kurti žaidimus. Esate mano laukiami žaidė-
jai, nes noriu Jums pasiūlyti pasinerti į Babelio bokšto žaidimą, kur 
atliksite svarbią pasaulinę misiją!!! Ateikite, aplankykite ir nebijokite 
manęs, nors esu tikra, kad truputį Jus gąsdinsiu: cha, cha, cha, cha.....”

babelio pasaulis6 
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DYKUMOS PASAULIS

Prieš daugybę metų Kikoros gyveno nuostabioje, gyvoje, daugybę spalvų turinčioje žemėje. Su 
daugybe gėlių, gyvūnų ir ežerų. Bet vieną diena žemę ištiko didžiulė nelaimė. Saulė vis artėjo ir artė-
jo, karštis darėsi nebepakeliamas, o lietaus nebeliko. Todėl Kikoros pradėjo kaupti vandenį, grūdus, 
sėklas. Tačiau maisto ir vandens trūkumas buvo didžiulė problema ir Kikoros gentis neteko silpniausiųjų 
narių. Bėdos čia nessibaigė. Vieną naktį Kikoros prabudo nuo siaubingos, viską naikinančios smėlio audros. 
Smėlis palaidojo viską, ką Kikoros turėjo. Nebeliko maisto, nebeliko vandens, nebeliko Kikoros gen-
ties. Šiuo metu gyvi Kikoros žmonės yra tik Kiki ir Kiko. Sesė ir brolis. Jie nuolatos saugo vienas kitą. 

Pasaulis, kuriame jie gyvena perdžiūvęs. Jie kasnakt renka lietaus vandenį. Vabalams, kuriais jie 
minta kiekvieną rytą, paspęsti spąstai. Jie nuolat medžioja. Miega medžiaga apdengtoje pašiūrėje,
taip slėpdamiesi nuo smėlio. Jų oda sukietėjusi, prisitaikiusi juos apsaugoti nuo saulės spindulių.
Jie stiprūs ir liekni. Nors juda lėtai, jei reikia, gali būti itin greiti. Jei išvysta didesnį žvėrį, jį medžioja
su ietimis. Kartais jie medžioja naktimis. Jie svajoja apie lietų ir šoka lietaus šokį – tai kiekvieną rytą jų 
atliekamas ritualas. Nė vienas iš jų nėra regėjęs lietaus. Jų lobis – paskutinės planetos sėklos. 

Kiki 

Esu vyrensioji sesė. Esu stipri ir galiu būti greita,
tačiau dažniausiai judu lėtai, nes dėl didelio karščio 
tenka taupyti savo energiją. Dykumoje naktys pa-
kankamai šaltos, tad miegam užsikloję savo pasista-
tytoje palapinėje. Taip apsisaugome ir nuo smėlio 
audrų. Naktimis palieku spąstus ir jeigu pasise-
ka, rytais susirenku grobį. Dažniausiai maitinuosi
vabalais, o ypatingai sėkmingomis dienomis -
driežais, gyvatėm, smulkiais graužikais. Didžiausias
iššūkis, su kuriuo tenka kovoti mano genties 
žmonėms – vandens trūkumas. Nei ežerų, nei 
upių, nei jokio kito geriamo vandens šaltinio 
nėra, todėl tenka rinkti rytinę rasą. Kiekvieną rytą 
mes šokam lietaus šokį tikėdami, kad pavyks 
jį prikviesti, tačiau lietaus aš dar nesu nieka-
da mačiusi, tik girdėjau daug legendų apie jį. 

Kiko 

Aš esu Kiko, vienas paskutiniųjų Kikoros 
genties žmonių. Mes su Kiki vieninteliai išlikę 
gyvi. Mes nežinome, ar yra dar kas nors išlikę, 
nežinome… Kiekviena diena kaip išgyvenimo 
žaidimas: ieškome maisto, renkam riatus iš 
dangaus… Man patinka turimu akmeniu
traiškyti vabzdžius ir aš esu atsakingas už
riatus šokį su lietaus lazda. Kiki patinka
šokti kartu per riatus ritualą. Taip pat ji
naudoja ietį, kai keliaujame medžioti. Aš
viliuosi, kad yra daugiau Kikoros žmonių kur
nors, ir jie mus kažkada suras. Tikiuos, kad
vieną dieną riatus pradės kristi iš dangaus ir 
vėl viskas bus žalia, taip kaip pasakojo mama.
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VANDENS PASAULIS

Jie gyvena didelėje plastiko saloje, plūduriuojančioje vandenyne. Nėra jokios žemės. Jie vandens 
ir žuvų ieško plastikinių šiukšlių vandenyne, plytinčiame po plastiko sala. Geriamąjį vandenį atranda 
senuose buteliukuose. Tada plastiką suriša. Taip jie sutvirtina savo namus – salą. Jie gleivėti, šlapi ir 
riebaluoti. Jie labai blogai mato. Yra trumparegiai.  
Jie svajoja apie žemę ir, sėdėdami drauge, dainuoja ir groja. Jų lobis – paskutinė planetos ugnis. 

Volteris 

Aš esu Volteris. Esu iš vandens genties.
Esu... ar tikrai esu? Vanduo, vanduo, van-
duo, visur vanduo. Aš ir Svanhilda vis ieš-
kome ir ieškom. Ieškom maisto, žemės, 
draugų ir namų, bet vis vanduo ir van-
duo, ir dar plastikas. Plaustas iš plastiko, 
namas iš plastiko, žuvys iš plastiko. O 
gal plastikas žuvyse ir plastikas manyje?
Aš taip pavargau, bet aš viską iškęsiu
dėl savo šeimos. Aš sumanus. Aš 
suradau butelį, o tada dar vieną, o tada 
dar vieną, o tada dar vieną ir dar vieną, 
ir dar, ir dar. Aš iš šiukšlių sukūriau
pasaulį sau, nes nieko daugiau nebėra. 
Aš taip pavargau... Aš stiprus... Aš viską 
galiu… Aš pasiilgau šilumos, medžių, 
namų su tikromis sienomis ir savo šeimos. 
Jų nebėra, senojo pasaulio irgi nebėra. 
Vanduo, vanduo, vanduo, visur vanduo.Svanhilda 

Esu viena iš dviejų  vandens pasaulio gyven-
tojų. Kai buvau maža, gyvenau laimingoje 
šeimoje apsupta gražios gamtos, žalumos, 
kalnų, ežerų ir miškų. Šiandien gyvenu plas-
tiko pasaulyje kartu su broliu.  Mano prisi-
minimuose apie šeimą – tik gražios dainos, 
kurias dainavau kartu su šeima prie ugnies 
aukuro. Vienintelis dalykas, kas palaiko 
mane gyvą dabar šiame sudergtame plas-
tiko pasaulyje, tai viltis, kad kažkur yra švari 
ir tinkama vieta gyventi laimingai. Ar aš kada 
nors rasiu tą vietą? 
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IŠSILIEJUSIOS NAFTOS PASAULIS

Čia trūksta maisto. Jie nuolat alkani. Siurbėjai. 
Jie iš kaulų iščiulpia čiulpus, kaip ir medžiagas iš 
žemės ir negyvų paukščių. Jie medžioja danguje
skraidančius paukščius. Visas paukščių dalis 
panaudoja kaip įrankius ir kostiumus. Jų rega su-
prastėjusi, o kūnai deformuoti, nes buvo paveikti 
naftos. Jie egzistuoja kaip vienas padaras. Yra la-
bai vienas nuo kito priklausomi. Jie svajoja apie 
švarų vandenį. Nori patys būti švarūs. Jie fanta-
zuoja apie švarų vandenį, žalią žolę ir nesibai-
giantį maistą. Be nafta padengtos planetos jie 
nėra regėję jokio kito pasaulio. Jų lobis – pasku-
tinis švarus vanduo planetoje.

Benzis 

Aš esu Benzis. Esu iš Faglių genties. Esu medžiotojas. Aš ir Olieta turime namus, tačiau namai labai 
maži, čia nėra vietos Benziui pabūti vienam, bet aš pasiaukosiu dėl savo genties. Aš noriu išlikti! Aš – 
drąsus, bet už ribų pavojinga, o mes teturime savo urvą. Aš protingas. Aš radau urvą. Aš pasigaminau
ginklą, kad galėčiau  sumedžioti paukštį. Aš stiprus ir gąsdinantis, priešų gentys manęs bijo. Aš drą-
sus, bet Olieta, gal tu eik ieškoti naujų namų, nes man skauda koją. Taip, skauda koją, aš nebijau, ne… 
Aš ilgiuosi savo šeimos. Jų nebėra, senojo pasaulio irgi nebėra. Bet Olieta, išvalyk mano plunksnas. 
Vakar iššokau iš lizdo žemyn, kad pagaučiau paukštį. Jo plunksnos buvo labai gražios ir visiškai 
neužterštos. Aš šokau ir šokinėjau, nes man patinka gražūs dalykai. Gal aš pagaminsiu naują lobį 
genčiai… Kada nors gentis turės naujų faglių vieną dieną. Aš žinau. Aš viliuosi. 

Olieta 

Benzis į mane kreipiasi vardu Olieta. Beje, jis vienintelis, kuris mane taip vadina, nes daugiau mūsų pa-
saulyje niekas negyvena, tik mudu abu. Čia klampu ir tamsu, todėl neužsuka nei žvėrys, nei paukščiai. 
Net varnos praskrenda retai, nes mes jas gaudome, kad išgyventume. Norėčiau, kad varnos galėtų 
papasakoti, ką mato pakilusios ir skrisdamos ten aukštai. Ar visas pasaulis toks juodas?? Nesupraskite 
klaidingai: aš nesiskundžiu, nes tai yra mano namai, kuriuose aš gyvenu, kurie man suteikia prieglobstį 
nuo šalčio ir vėjo. Kitokio pasaulio aš jau nepažįstu. Mintimis vis grįžtu į istoriją, kurią mama dažnai 
pasakodavo vaikystėje: kad kažkada, ne taip jau ir seniai, dar prieš man gimstant, žemėje augo žali 
medžiai, ir vanduo buvo tyras tarsi krištolas. Žmonės juo prausėsi ir galėjo gerti, kad atsigaivintų. Gerti 
vandenį, o ne varnų kraują – įsivaizduojat?! Skamba tarsi svajonė... Tačiau aš žinau, kad tai nėra pasa-

ka, o tikra istorija, nes mama man išsaugojo 
kelis lašus tyro vandens, kuris yra didžiausia 
mūsų brangenybė. Mamos vis klausiau, kas 
atsitiko? Kur pradingo vanduo? Kodėl aš ne-
begaliu jo gerti, o tik žiūrėti į kelis likusius 
lašus stiklainyje? 
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PASAULIS ATOMINIAME BUNKERYJE

Mokašų žmonės yra paskutiniai asmenys, išgyvenę 
branduolinės jėgainės avariją.
Tobide su Vilka – vedusi pora, turėjusi tris vaikus.
Jų vaikai nebegyvi. Tobide su Vilka išgyveno,
nes tikrino radioaktyvių dalelių kiekį ore. Jie
dirbo branduolinėje jėgainėje, tad galėjo pasiekti
branduolinį bunkerį. Kai ore per daug radioaktyvių
dalelių, jie persikelia į bunkerį, kuris yra dar giliau.
Jis labai mažas, tamsus ir nemalonus. Ten paslėptos
paskutinės jų maisto atsargos ir lobis. Jie dainuoja ir 
šoka, nes, nors ir gyvena tamsiame pasaulyje, nori 
išlikti pozityvūs. Jie stengiasi palaikyti savo 
romantiškus santykius. Vilkos kūnas po truputį silps-
ta. Tobide ja rūpinasi. Jų lobis – paskutinė neužterš-
ta žemė. Joje jie vėl gali pradėti auginti maistą.  

Tobide

Aš esu Tobide – vienas paskutinių išgyvenusių po branduolinės katastrofos. Mes su Vilka gyvenome 
ūkyje, auginome grūdus. Aš darbštus, rūpestingas ir praktiškas. Mūsų šeima buvo labai gausi, kartu 
gyveno skirtingos kartos – tėvai, vaikai, seneliai, bet po atominės nelaimės visi mirė. Likau tik aš ir Vilką. 
Mums pavyko pasislėpti bunkeryje ir apsisaugoti nuo radiacijos. Tame bunkeryje ir turime praleisti 
daugiausiai laiko, nes visur aplinkui tik užterštas oras. Čia tiesiog siaubinga, sėdėti tamsoje, be jokios 
šviesos visas dienas. Tai gali būti nuobodu, tačiau Vilka mane vis moko neprarasti vilties. Mes juo-
kaujame, meldžiamės, pasakojame visokias istorijas vienas kitam. Kad neprarastume vilties man tapo 
svarbu nepamiršti pajuokauti, kaip nors nustebinti Vilka. Kelis kartus per savaitę oras tampa švarus.
Pasinaudodami turimu įrenginiu išmatuojame orą, ar galime išeiti į lauką. Bizta reiškia, kad oras 
visiškai švarus. Jei oras yra Bizta, tai mūsų galimybė susirasti maisto ar vandens. Dabar mano pagrin-
dinis tikslas – surasti vaistų mano žmonai. Vilka vis labiau serga. Aš privalau ją išgelbėti. Ji vienintelė 
svarbi mano gyvenime. Ji mano meilė ir vienintelė išlikusi gyva šeimos narė. Aš be jos neišgyvensiu.

Vilka 

Aš esu Vilka. Prieš branduolinę katastrofą kartu su mylimuoju Tobide 
gyvenom dideliame ūkyje, kartu su gausia šeima, kurią vadi-
name chulad. Turėjome tris vaikus. Ūkis buvo mūsų lobis, kur 
mes užsiaugindavome patį skaniausią maistą. Be darbo čia, 
mes su vyru turėjome ir įprastą darbą – atominėje elektrinėje. 
Vieną pirmadienį mūsų gyvenimai pasikeitė visiškai. Diena 
prasidėjo įprastai: mes pabudome, kartu papusryčiavome, 
atsisveikinome su vaikais ir kartu išėjome į darbą. Atominė-
je elektrinėje pasigirdo sirenos. Mes buvome vieni laimingų-
jų, kurie galėjo pasislėpti bunkeryje, kuris turėjo būti nau-
dojamas tik nutikus nelaimei. Bunkeris dabar mums reiškia 
saugumą. Mums pasisekė, nes čia buvo maisto skardinėse, 
vandens, medikamentų bei oro matavimo prietaisas. Pradė-
ti naują gyvenimą be savo šeimos, išgyventi sudėtingoje 
aplinkoje, buvo sunkiau nei galėjome įsivaizduoti. Didžiausia 
bėda, kad mano sveikata nuolat blogėja dėl nuolatinio bu-
vimo mažoje erdvėje. Mano raumenys labai nusilpo, sunku 
valgyti, sunku stovėti. Man reikia kasdieną naudoti de-
guonies balionus. Esu labai dėkinga savo vyrui.
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„Babelio šnipai“. Kas jie? Iš kur atsirado? Ir su kuo tai valgoma?

„Babelio bokštas” – visiškai kitokia patirtis Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Nors jau buvome 
susidūrę su interaktyvais spektakliais jaunimui, tačiau tokios koncepcijos spektaklį kūrėme pirmą 
kartą. Kaip jau minėjome anksčiau, šio spektaklio kūrime jaunimas dalyvavo nuo pat pradžių. Mums 
buvo labai svarbi jų nuomonė, išgryninant spektaklio temą, raiškos būdus, jo kalbą, scenografiją ir 
pan. Atėjus spektaklio sklaidos laikui, susimąstėme. Visi, kurie dirbame teatro vadyboje, jau seniai 
nesame paaugliai. Mes nebežinome, kaip pasiekti jauną žiūrovą, kad jam būtų įdomu. Nusprendėme 
ir čia kviestis į pagalbą jaunimą – tikslinę spektaklio auditoriją. 

Paskelbėme konkursą. Mums buvo svarbu rasti teatru besidominčių, gebančių sklandžiai dėstyti 
mintis, iniciatyvių jaunuolių. Konkurse prašėme trumpai aprašyti save. Būtent šie aprašymai ir buvo 
pagrindinis atrankos kriterijus. Atkreipėme dėmesį į kitaip, nestandartiškai pažvelgusius į užduotį.

Tai gi… taip atsirado 5 “Babelio šnipai” – Karina, Domas, Justas, Gabija ir Simona. 

Babelio šnipų veikla neapsiribojo vien patariamuoju balsu. Jie stebėjo spektaklio repeticijas, ėmė in-
terviu iš spektaklio kūrybinės komandos, aktyviai dalyvavo susitikimuose, kurių metu buvo sprendžia-
ma dėl spektaklio plakato, programėlės, skrajučių. Įvykus spektaklio premjerai, jaunuoliai rašė spek-
taklio recenzijas, aktyviai įsitraukė į edukacinio paketo pedagogams ir į šio paketo kūrimą.

REŽISIERĖ APIE SPEKTAKLĮ („BABELIO ŠNIPŲ“ INTERVIU): 

Jau kurį laiką dirbate su paaugliais iš Kauno. Ar Kauno jaunimas jums davė naujų idėjų, 
kurias planuojate pasitelkti savo spektaklyje?

Režisierė: Žinoma, visada taip darau. Jei aš kuriu spektaklį vaikams, repeticijose vaikai pradeda daly-
vauti labai anksti. Šį kartą plakato dizainas buvo vieno iš dalyvių idėja. Po vakarykštės repeticijos mes 
net pakeitėme scenarijų. Kadangi daugeliui dalyvavusių jaunuolių jis nepatiko, vietoje pilnų angliškų 
sakinių pasitelkėme trumpus angliškus žodžius ir bandėme viską daryti kitaip.

Taigi, spektaklis bus labiau orientuotas į emocijas, o ne žodžius?

Režisierė: Taip, spektaklyje jie kalba išgalvota kalba, kuri susideda iš keturių skirtingų poapokaliptinių 
pasaulių kalbų. Toje pasaulio vietovėje jie yra paskutiniai du žmonės, vyras ir moteris, panašiai kaip 
Adomas ir Ieva. Taigi, mes tikrai turime padirbėti su kūno kalba ir situacijomis bei veiksmais, kad 
visa tai atskleistų jų gyvenimą. Iš išgalvotos kalbos jie pereina į anglų kalbą, kad papasakotų, kaip 
jie atsidūrė tokiame pasaulyje, kuris visiškai kitoks nei tas, kurį žinome mes. Pasakojimas skamba 
maždaug taip: „Anksčiau. Labai seniai. Mama, vaikas. Visur žalia. Augalai. Gėlės. Gyvūnai. Lietus. Tada 
smėlio audra. Nebėra augalų. Nebegalima to pakeisti. Nėra lietaus.“ Matote, kaip su keliais žodžiais 

galime papasakoti istoriją.

Nestandartinė
spektaklio sklaida7 



21

Kalbant apie Adomą ir Ievą, spektaklio pavadinimas ir idėja yra tarsi pagrįsti bibliniu pasakojimu 
apie Babelio bokštą. Kaip ši pirminė idėja tapo tokia simuliacija?

Režisierė: Viskas prasidėjo nuo projekto pagrindinio pradžios taško. Šiame projekte dalyvauja keturių 
Europos teatrų kolektyvai iš Islandijos, Norvegijos, Vengrijos ir Lietuvos. Jie su manimi ir keturiomis 
grupėmis jaunimui norėjo padaryti didelį projektą. Aš jiems tariau: ,,Bet jie nekalba ta pačia kalba ir 
nenaudoja tų pačių metodų! Ši situacija primena Babelio bokštą!“ Tai pasakiau juokais, nes maniau,
kad būtų labai sunku bandyti sujungti šiuos keturis skirtingus Europos kolektyvus ir jų metodus, 
kalbas, ideologijas ir menininkus.

Tada aš tiesiog pagalvojau, kad galbūt mes galime pabandyti Babelio bokšto mitą pateikti iš kitos 
pusės! Šis mitas yra apie tai, kaip kadaise visi pasaulio žmonės buvo susivieniję ir kartu norėjo pasta-
tyti bokštą, bet tada Dievas suskirstė juos į gentis, kalbančias skirtingomis kalbomis, todėl žmonės 
nebegalėjo suprasti vienas kito ir pradėjo kariauti tarpusavyje. Aš bandau viską pateikti iš kitos pusės 
ir pasakyti: mes esame skirtingose gentyse, bet gal, nepaisydami mūsų skirtumų, mes galime vėl su-
sivienyti, kad išspręstume mūsų bendras problemas, tokias kaip klimato kaita, karai, badas ir nelygy-
bė pasaulyje? O gal mes taip nerimaujame dėl savo genčių ir savęs pačių, kad niekada negalėsime 
to padaryti?

Manau, kad šios problemos yra labai aktualios ir reikšmingos mums visiems. Tai suvokiu, stebėdama 
Norvegijos jaunimą ir „Penktadieniai už ateitį“ maršus visame pasaulyje. Jaunimas reikalauja, kad 
mes bandytume susivienyti, todėl šis spektaklis bus savotiškas išbandymas: „Gerai, šiame Babelio 
bokšto žaidime mes jums leidžiame būti labai stiprių genčių nariais. Kai jūs, Europos jaunimas, gausite 
pasirinkimą atsisakyti savo lobių dėl didesnio gėrio arba juos pasilikti sau, kad išgelbėtumėte save, 
ką pasirinksite?“ Aš nežinau, koks bus jų atsakymas. Tikriausiai spektaklis kaskart baigsis skirtingai.

Kaip jau minėjote, šis spektaklis orientuotas į jaunąją kartą. Ar manote, kad yra kokia nors galimy-
bė, kad jis gali būti pritaikytas suaugusiesiems ar visai visuomenei?

Režisierė: Manau, jei jie to nori, suaugusieji gali ateiti, bet aš noriu specializuotis kurdama šaunius 
spektaklius jaunimui. Mes statome spektaklius suaugusiesiems ir vadiname juos teatru, o kai statome 
spektaklius jaunimui vadiname juos teatru jaunimui ar teatru vaikams. Kodėl pirmiausia galvojama 
apie suaugusiuosius? Visi šie teatro spektakliai yra istorijos apie suaugusiuosius, o jaunimas yra 
kviečiamas juos žiūrėti. Kodėl turėčiau žiūrėti tai, kas yra niekaip nesusiję su mano gyvenimu? Spek-
taklius apie žmones, su kuriais aš nesitapatinu? Žinoma, tai yra menas, bet aš galvoju ir apie istorijų 
galią. Kam ir kokias istorijas mes turėtume papasakoti bei kokiu teatro pavidalu? Tai labai svarbu, nes 
kitaip mes neįtvirtiname savo meno formos.

Ar dėl to nusprendėte visus pakviesti į savo spektaklį ir jį padaryti interaktyvų?

Režisierė: Taip, keturių Europos kolektyvų projektas yra interaktyvių spektaklių jaunimui tyrimas. 
Tokia ir buvo mano užduotis. Bet tai taip pat yra ir mano specialybė, mano darbo sritis Norvegijoje ir 
Skandinavijoje.
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SPEKTAKLIO JAUNIMUI „BABELIO BOKŠTAS. 
PLANET EARTH/GAME OVER/RESET“  RECENZIJA 

Autorė Simona Rėklaitytė

Spektaklis, vykstantis Nacionalinio Kauno dramos teatro Parketinėje salėje, pasitinka 
bauginančia muzika ir aplinka. Tamsi aplinka, iš seno instrumento sklindanti gaudi muzika ir 
aktorės kostiumas kelia baimę. Kai kurie dalyviai ją kompensuoja juoku, kai kurie slepiasi už 
draugų ar kimbasi jiems į parankes. 

Kitų, išdrįsusių pasilikti, laukia ypač įdomi (net pamokanti) kitokio, netradicinio spektaklio 
patirtis. Žiūrovų grupės susiduria su keturiais išskirtinai kertiniais spektaklio ypatumais: 
labai išsiskiriančiomis dekoracijomis (aut. Signe Gerda Landfald), tiesiogiai įtraukiančiu
siužetu (rež. ir scenarijaus autorė Hilde Brinchmann) bei painiu pasirinkimu ir netgi 
galimybe nulemti spektaklio pabaigą. Keturių šalių – Norvegijos, Lietuvos, Islandijos ir 
Vengrijos – kūrėjų bendras darbas nustebina dekoracijomis, aktorių profesionalumu ir 
intriguojančiu siužetu.

Vaidybinė aplinka daro didžiulį įspūdį: ji labai realistiška, tačiau ir daug klausimų kelianti 
erdvė, kurioje būti yra labai įdomu. Norisi apžiūrėti kiekvieną savo pradinės erdvės kam-
pelį bei išanalizuoti ir paliesti daiktus. Tuo pačiu kyla klausimas, kaip atrodo kiti kambariai (ar 
jie išvis egzistuoja?). Judant ratu, kyla vis didesnė nuostaba bei daugiau klausimų nei 
atsakymų, tačiau, sugriovus sienas ir grupelėms vėl susijungus į vieną būrį, pasimato 
bendras vaizdas. Erdvės ir jų dekoracijos tampa pagrindine dalyvių pašnekesių tema. 
Dauguma mėgstamiausia išsirenka ,,Vandens“ erdvę, kuri patraukia akį savo ryškiomis 
spalvomis, povandeninio pasaulio aliuzija.

Aktorių kostiumai (aut. Helena Andersson) taip pat labai pasitarnauja įtraukiančios ir 
bauginančios aplinkos kūrimui. Matomi visiškai sulaukėję žmonės, kurie dėl savo elgesio ir 
naujos kalbos (spektaklio komanda sukūrė keturias visiškai naujas kalbas būtent spek-
takliui) akivaizdžiai nėra šių dienų žmonių palikuonys. Jų elgesys labai nenuspėjamas, 
pradžioje spektaklio netgi gąsdinantis, agresyvus, o vėliau šios būtybės dalyvius priima 
į savo būrį. 

Kita spektaklio ypatybė – pasirinkimo laisvė. Įvykus spektaklio kulminacijai ir kritus sienoms, 
įsivyrauja visiškas chaosas, nes dalyviai nežino kur dėtis, prie ko jungtis, kuo pasitikėti, 
o nuo ko slėptis. Būtent po tokio pasimetimo jiems tenka pasirinkti – ar paaukoti jiems 
paskirtus saugoti daiktus dėl bendros gerovės, ar pasilikti juos sau. Tai sukuria mikrokli-
matą, kuriame, nors pasauliai yra susijungę ir visi dalyviai gali dirbti kaip viena komanda, 
vis tiek yra atskirtis ir sprendimas vėl priimamas atskirose grupelėse. 

Spektaklis „Babelio bokštas. Planet Earth/Game Over/Reset“ yra kupinas skirtingų 
nuotaikų ir emocijų:  ramių, bauginančių, chaotiškų. Tai yra puikus laiko praleidimo bū-
das paaugliams dėl daugelio priežasčių: sutelkiamas dėmesys į aktualias gamtosau-
gos, globalinio atšilimo temas. Be to, jaunimas susiduria su pamokančiu pasirinkimo 
išbandymu, skatinančiu arba prisidėti prie bandos jausmo, ar pasilikti prie savo tiesos.
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• Vieno spektaklio rodymo metu, kuomet
  aktoriai parkrenta ant žemės, vienas
  iš žiūrovų netyčia užlipo aktoriui ant 
   galvos. Viskas gerai. Visi sveiki ir gyvi. 

Juokingos istorijos 
iš spektaklio užkulisių

• Po vieno iš spektaklių rodymų 
buvo pamesta itin svarbi spektak-
lio rekvizito dalis – plastikinis tara-
konas. Ieškojome visi. Purtėme 
dulkių siurblius, visą dekoraciją 
iššliaužiojome keliais, bet... Tara-
konas, matyt, pasirinko gyventi 
laisvėje, nors ir buvo plastikinis.

• Spektaklio premjera įvyko 2022 rugpjūčio 
mėnesį. Jei jau spėjote pamiršti, tai buvo vienas 
karščiausių rugpjūčio mėnesių Lietuvos orų is-
torijoje. Tai buvo iššūkis visiems, o ypač aktoriams, 
kurių grimas tekėjo upeliu kartu su prakaitu, o 
priklijuojami dekoratyviniai grimo elementai tiesiog 
atsisakydavo likti savo vietose.

•  Stengiantis išsigelbėti nuo alinančio karščio, 
Nacionalinis Kauno dramos teatras pasiskoli-
no oro kondicionierius patalpoms atvėsinti. Su-
jungėme, džiaugiamės, kad greit bus galima 
patalpose kvėpuoti. Po keleto valandų ateina-
me pasidžiaugti rezultatu, tačiau... Čia buvo dar 
karščiau nei prieš tai. Kaip tai įmanoma? Pasiro-
do, neteisingai  sujungėme kondicionierius ir jie į 
patalpą pradėjo pūsti šiltą orą. Gerai tai, kas gerai 
baigiasi. Perjungėme kondicionierius ir patalpų 
temperatūra pasiekė  toleruojamą lygį.

8 
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Dalyvaujamasis/
interaktyvusis 
teatras

Teorinė dalis
Autorius Gábor Takács (Káva)

Dalyvaujamojo/interaktyviojo teatro formos

Dalyvaujamojo/interaktyviojo teatro terminu bendrai
vadinami spektakliai ir veiklos, kurių metu publikos
nariai gauna progą tapti aktyviais scenos veiksmo
dalyviais, ne vien stebėti viską pasyviai. Dalyvauti
galima įvairiais būdais: vaidinti ant scenos (įsiliejant 
į patį spektaklį), drauge aptarti ir gilintis į siužetą arba 
savo sprendimais jį keisti. Svarbus dalyvaujamojo/
interaktyviojo teatro bruožas – nei iš dramaturginės, 
nei atlikimo perspektyvos jis negali egzistuoti be 
publikos dalyvavimo (tačiau net jei šia prasme 
publikos dalyvavimas būtinas, atskiri jos nariai 
negali būti verčiami ir dalyvauti turi savanoriškai).   

Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, pirmieji panašių 
teatro bei teatro pedagogikos sąvokų ir žanrų pėd-
sakai matomi jau Brechto mokomosiose pjesėse 
(Lehrstücke), performatyvumo sąvoką naudojusiame 
avangardiniame ir neoavangardiniame teatre ar 
Boalio Engiamųjų teatro pasirodymuose. Dabar da-
lyvaujamojo/interaktyviojo teatro spektaklius stato 
tradiciniai teatrai, nepriklausomos teatro trupės, o 
dažniausiai – taikomojo teatro atstovai. 

Taikant įvairias dalyvavimą skatinančias veiklas bei
metodus, dalyvaujamojo/interaktyviojo teatro spek-
taklių metu transformuojamas paprastai pasyvus
publikos vaidmuo. Sukuriama visiems atvira erdvė
su simboliniais išgalvotų istorijų pasauliais, į kurią
įžengti ir atlikti jiems priskirtus vaidmenis publikos
nariai gali naudodami tam skirtas technikas. Visa
tai padeda dalyviams – mažesnių ar didesnių
bendruomenių nariams – lengviau formuluoti
mintis apie juos supantį pasaulį ir jį geriau
suprasti. Be to, jie gauna progą dalintis savo
asmeniniais išgyvenimais bei pabandyti įgyvendinti
jiems kylančias idėjas spektaklio metu kuriamoje
alternatyvioje realybėje. Tai, savo ruožtu, skatina

ieškoti savitų sprendimų gyvenimo kelyje ir
 rasti savo vietą bendruomenėje.   

Dalyvavimo intensyvumas gali būti labai įvai-
rus: dalyviai gali atlikti daugiasluoksnes fizines 
užduotis, patys kurti vaidmenis ar tiesiog reikš-
ti nuomones apie spektaklio metu nagrinėja-
mas idėjas. Pristatydami savo argumentus, 
balsuodami, prisiimdami jiems skirtus vaid-
menis, perkurdami ir iš naujo vaidindami tas 
pačias scenas, dalyviai svariai prisideda prie 
spektaklyje iškeltų temų svarstymo.  

Dėl to su dalyviais bendraujantys dalyvaujamų-
jų/interaktyviųjų spektaklių kūrėjai paprastai
remiasi ne savo profesinėmis artistinėmis 
žiniomis, o publikos narių  patirtimis. Todėl, 
priklausomai nuo žiūrovų įsitraukimo, kaskart 
spektaklis gali būti vis kitoks. Gavę galimybę 
pamatyti, kaip jų istorijos bei idėjos realizuoja-
mos ant scenos, ir supratę, jog tai, kas ant jos 
vyksta, yra tiesioginė jų pačių minčių ir veiksmų 
pasekmė, dalyviai neretai patiria katarsį. Tapu-
sios kasdienio gyvenimo dalimi, tokios patirtys 
ir veiklos gali padėti gyvenimo chaose įžvelgti 
prasmę, jį geriau suprasti ir lengviau keisti.  
 
Nors Europos scenoje gausu savitų dalyvau-
jamojo/interaktyviojo teatro interpretacijų, tik 
dalyje spektaklių ir projektų jis naudojamas 
kaip socialinės intervencijos forma. Tai svarbu, 
nes dalyvaujamojo/interaktyviojo teatro paskir-
tis – kurti tinkamus įrankius įvairiems socialiniams 
reiškiniams stebėti teatro erdvėje bei į daly-
vaujamojo teatro procesus įtraukti kiek įmano-
ma įvairesnes visuomenės grupes. 
   
Populiariausi ir žinomiausi dalyvaujamojo/in-
teraktyviojo teatro žanrai yra šie: 

• kompleksiniai edukaciniai spektakliai  
• (UT – Ugdymas teatru),
• forumo teatras (Augusto Boalis),
• bendruomenės teatro spektakliai. 

9 
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Kompleksiniai edukaciniai spektakliai (UT) 
gimsta į vienį susiliejus teatrui ir pedagogikai. 
Palyginus su kitais draminiais edukaciniais meto-
dais, UT yra unikalus, nes dalyviams suteikiama 
proga pamatyti profesionaliai pastatytą spektak-
lį, kurio metu nagrinėjama universali socialinė, 
moralinė su tam tikru amžiumi susijusi proble-
ma. Ugdymo teatru judėjimas – kurio atstovai, 
remdamiesi kritišku žvilgsniu į kultūrą ir politinės 
kairės pažiūromis, sukūrė procesus, sustiprinu-
sius darbo klasės šeimose gimusių vaikų social-
inę savimonę – septintojo dešimtmečio viduryje 
išplito po visą Angliją. Tuometinės švietimo re-
formos sukūrė galimybę susiformuoti atskiram 
UT žanrui, kurio atstovai visuomenę vertino 
kritiškesniu žvilgsniu nei Ugdymo drama (UD) 
variacijų kūrėjai. Visoje šalyje būrėsi ugdymo 
teatru grupės, kurios rengė pasirodymus miestų 
pakraščiuose įsikūrusiuose globos namuose, 
mokyklose, nepilnamečių sulaikymo centruose 
bei bendruomenės namuose. Po šio klestėjimo 
laikotarpio edukaciniai spektakliai išpopuliarėjo 
visame pasaulyje. 

Forumo teatras (kurio iškiliausias pavyzdys yra 
Augusto Boalio Engiamųjų teatras) koncentruo-
jasi į publikos dalyvavimo spektaklyje procesus. 
Šiuo atveju, pažiūrėję tam tikrą neteisybę, so-
cialinę hierarchiją, jėgos struktūras ir visuomenės 
grupių engimą nagrinėjantį spektaklį, publikos 
nariai gali tapti aktyviais dalyviais (arba, nau-
dojant Boalio terminologiją, iš žiūrovų virsti 
žiūrovais-aktoriais), įžengti į spektaklio erdvę ir 
pabandyti pakeisti pažeidžiamą engiamojo per-
sonažo ar personažų situaciją. Virsmo iš žiūrovų į 
žiūrovus-aktorius metu tarpininko vaidmenį atlieka
vadinamasis džokeris. Jam tenka užduotis 
klausinėti dalyvių apie jų ketinimą įsikišti ir padėti
jiems suvokti bei vertinti tai, kas vyksta sceno-
je. Vėliau dalyviai apsvarsto visas galimybes ir 
aptaria, ar dėl įsikišimo engiamojo personažo 
situacija reikšmingai pasikeitė. Po to gali išban-
dyti kitus variantus, o vienas kito kūrybiškus ir 
naudingus sprendimus įvertinti plojimais. Iš es-
mės, forumo teatre gali būti naudojami visi tam 
tikrose bendruomenėse populiarūs žanrai (nuo 
realistinių kamerinių spektaklių iki miuziklų), taip 
analizuojant visuomenėje gajus galios santykius.
Tačiau interaktyvios spektaklio dalys turi būti 
išdėstytos Boalio nustatyta tvarka.     

Bendruomenės teatro terminas žymi ne savarankišką sritį, individualų žanrą ar nuoseklų dalyvau-
jamojo/interaktyvaus teatro metodą, o tiesiog apibendrina skirtingų teatro eksperimentų visumą. Do-
kumentinis spektaklis, kurio metu atkuriama kažkada veikusio pramoninio centro veikla, gatvės pa-
sirodymas, paremtas atskirtį mieste ar priemiesčiuose patiriančio jaunimo išgyvenimais, ar kalėjime 
rengiamas dramaturginis projektas visi galėtų būti pavadinti bendruomenės teatro pavyzdžiais.  

Šiuo atveju visus pavyzdžius jungiantis bruožas yra noras dalyviams suteikti galimybę kartu išgyventi 
tą patį potyrį, dėl kurio sustiprėja atskirtį patiriančios grupės bendruomeniškumo jausmas, ir dalyviai 
gali grįžti prie savo kasdienio gyvenimo su tvirtesniu savivaizdžiu. Pavyzdžiui, tai gali padėti kažkada
klestėjusio pramoninio miestelio gyventojams atskleisti savo išgyvenimus ir įamžinti kolektyvinį jų 
gimtinės atminimą bei bendrą istoriją. Atskirtį patiriantis jaunimas gali išlavinti savo kūrybingumą, 
sužinoti savo stipriąsias puses ir išmokti, kaip nepalankią socialinę padėtį paversti išteklių šaltiniu. Ka-
liniai gali patirti, kad „nusikaltėlio“ statusą įmanoma nubraukti arba pakeisti, nes bendros jų kalinimo 
aplinkybės nėra vienintelis pagrindas bendruomenei suburti – dabar, būdami teatro trupės nariai ir 
atlikėjai, jie gali imtis naujų socialinių vaidmenų.   

Kritiškai vertindami „bendruomenės“ sąvoką, naujų teatro srovių atstovai dirba ne su uždaromis vietinėmis 
grupėmis, o nagrinėja tuose pačiuose rajonuose gyvenančias ar panašių socialinių patirčių vienijamas 
bendruomenes. Teorinėje literatūroje bendruomenės teatras atskiriamas nuo socialinio teatro. Pirma-
sis siekia pokyčių, ragindamas įvardinti bendruomenės vertybes, o antrasis bando į dienos šviesą 
ištempti visuomenėje gajas hierarchines struktūras bei vykstančias kovas dėl galios, nes jo atstovai 
tiki, kad pokyčius paskatins vis stiprėjantis kritinis sąmoningumas.  
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užduotys
Užduotys paremtos dalyvaujančio/interaktyviojo teatro 
praktika po spektaklio 
“Babelio bokštas. Planet Earth/Game Over/Reset” peržiūros:

1. Įžanginis žaidimas (5 minutės):

Dalyviams susėdus ant ratu sustatytų kėdžių, žaidimą pradeda mokytojas. Kiekvienas 
dalyvis turi atsakyti į du klausimus:

1. Koks pirmas dalykas šauna į galvą prisiminus spektaklį? Atsakyti vienu žodžiu.
2. Kuriai genčiai priklausei?

Pirmas klausimas primins dalyviams spektaklyje atskleidžiamą istoriją, o antrasis padės 
sklandžiau pereiti prie kitos užduoties.  

2. Susipažinimas su kitomis gentimis 
(15 minučių)

Esame pastebėję, kad dalyviams labai įdomu, 
kas spektaklio metu nutinka kitoms gentims. Šio 
žaidimo metu jie galės visi drauge atkurti genčių 
istorijas. Tai padės užtikrinti, kad visi vienodai su-
prato siužeto vingius.  Iš pradžių, kiekvienas dalyvis 
susiranda partnerį iš kitos genties. Tada jie vienas 
kitam papasakoja viską, ką reikėtų žinoti apie savą-
sias gentis. 

Šiuo atveju padės tokie klausimai:
• Kokia šios genties istorija?
• Koks yra kasdienis gentainių gyvenimas?
• Trys genčiai būdingiausi dalykai.  
• Kokį lobį turi gentis?

10 
Žemiau pateiktos veiklos turėtų užtrukti 60-80 minučių, taip pat galite praplėsti užduotis 
iki kelių pamokų. Sunku tiksliai nuspėti, kiek laiko jos užims, nes kiekvienos užduoties truk-
mė labai priklausys nuo dalyvių įsitraukimo. Šios mokomosios medžiagos tikslas – geriau
supažindinti dalyvius su spektaklyje atskleidžiamu pasauliu ir jo nagrinėjamomis problemomis.
Tikime, kad tai būtina, nes pačio spektaklio metu dalyviai neturi galimybės sužinoti
visų genčių istorijos – pasidalinę į keturias atskiras grupes, gilinasi į savosios genties gyvenimo są-
lygas bei susipažįsta su jos vadovais. Spektaklyje gausiai aptariama klimato kaita, aplinkos tarša bei 
stichinės nelaimės, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais mūsų visuomenės bei ekosistemų išlikimui
grėsmę keliančios klimato krizės tema yra persisunkusi į visas gyvenimo sritis, taigi labai svarbu 
aptariant spektaklį dar labiau nepadidinti jaunų žmonių jaučiamo nerimo.  

Raundą galima kartoti: susiradę kitus
partnerius, dalyviai gali geriau susipažinti
ir su trečiąja gentimi.

Po vieno ar dviejų raundų visa grupė kartu 
aptaria tai, ką dalyviai sužinojo. Patartina 
šiuos dalykus užrašyti ant lentos. Aptariant
kiekvieną gentį atskirai, pirmiausia apie 
sužinotus dalykus pasakoja kitų genčių 
atstovai. Po to informaciją papildyti gali 
ir tuo metu aptarinėjamos genties nariai. 
Taip ant lentos atsiranda trumpi kiekvienos 
genties aprašymai – jie bus tarsi įkvėpimas 
žaidžiant „Mūsų genties“ žaidimą.
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užduotys 3. Lobiai (10 minučių)

Dalyviai susiburia į tas pačias grupeles, į kurias
buvo suskirstyti spektaklio metu. Penkias minutes 
pasitarę, kiekvienos grupelės nariai turi sukurti
gyvą nejudantį vaizdelį (ar kelis), atspindintį situ-
acijas, kuriose jų genties lobis yra be galo reikalin-
gas. Mokytojui suskaičiavus „trys, du, vienas“
ir suplojus rankomis, gyvas vaizdelis turi sus-
tingti. Šią užduotį atlikti grupės turėtų viena
po kitos, kad visi dalyvaujantys galėtų gerai 
įsižiūrėti į sukurtus vaizdelius ir suprasti, ką jie 
atspindi. Vienai grupei demonstruojant sukurtą 
vaizdelį, kiti dalyviai gali spėti, ką jis reiškia, 
o tada bendrai aptarti jo pagrindinę mintį. 

4. Mūsų gentis (30 min. – 1 pamoka)

Dalyviai toliau dirba keturiose nedidelėse grupelėse. Patartina jas pertvarkyti – išskirti mokinius, kurie 
kartu atliko užduotis spektaklio metu ir ankstesniuose žaidimuose; taip jie gaus progą bendradarbiau-
ti su naujais partneriais. Žaidimo tikslas yra sukurti savo gentį, kuri galėtų būti penktoji šalia vaizduo-
jamų spektaklyje. Kiekvienai grupei išdalinamas popierius, ant kurio dalyviai gali rašyti pastebėjimus 
apie savąją gentį arba piešti susijusius paveikslėlius.
 

Šiuo atveju naudingi tokie klausimai:

• Kaip gentis vadinasi?

• Po kokios katastrofos yra išgyvenusi gentis?

• Kokios gentainių gyvenimo sąlygos? Kokia jų gyvenamoji aplinka?

• Kokia genties istorija?

• Kaip atrodo genties nariai?

• Kaip slenka jų kasdienis gyvenimas?

• Kaip jiems pavyko išgyventi?

• Kokį lobį jie turi?

• Išgyvenimo galimybės

Atliekant šią užduotį, galima taikyti įvairius draminius metodus: ant popieriaus atvaizduoti scenografi-
ją, kurti genties kasdienį gyvenimą atspindinčius nejudamus vaizdelius, suvaidinti priėmimo į gentį 
ritualą, kurti kostiumus naudojant klasėje esančius daiktus, paruošti turimą lobį naudojimui ir pan. 

? 

Pamoka, kurioje gali būti panaudojama: geografijos pamoka, 
lietuvių kalba, istorijos pamoka, pilietinio ugdymo pamoka.
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5. Altorius (10 minučių)

Spektaklio pabaigoje gentims tenka rinktis: 
paaukoti gamtą ar žmoniją. Abu šie spren-
dimai turi skirtingas pasekmes. Pirmiausia, 
ratu susėdę mokiniai turėtų prisiminti savąjį 
sprendimą ir jo priežastis. Tai darant reikėtų 
neužtrukti, nes dalyviai jau turėjo progą ge-
rai visa tai apmąstyti po spektaklio vykusio 
aptarimo metu. Dabar reikėtų dėmesį sutelkti 
į klausimą, ką toks sprendimas – paaukoti 
gamtą ar žmoniją – iš tikrųjų reiškia. Kiekvienas 
dalyvis gauna po kelis lapelius, kuriuos vėliau 
sumes į dvi dėžes. Viena dėžė simbolizuoja 
gamtą, kita – žmoniją. Ant šių lapelių mokiniai 
turi užrašyti, ką prarastų, paaukoję gamtą, o 
ką – žmoniją. 

6. O ką paaukosi tu? (5 minutės)

Paskutinįjį klausimą svarstyti reikia vienoje didelė-
je grupėje, tačiau kiekvienas mokinys turi pateikti 
individualų atsakymą. Svarstymų metu reikia pa-
sistengti dar labiau nepadidinti jaunų žmonių jaučia-
mo nerimo dėl klimato kaitos. Pokalbio metu visi 
turėtų trumpai papasakoti, ką savo kasdieniame 
gyvenime „paaukoja“ vardan mūsų planetos/aplin-
kos apsaugos. Tų, kurie negali atsakyti į šį klau-
simą, reikėtų pasiteirauti, ką jie galėtų paaukoti, o 
kokių dalykų nesugebėtų atsisakyti.  
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7.Pažinkite vienas kitą (1 pamoka)

Klausimus mokytojas gali panaudoti ir savo ugdomajame dalyke, siek-
damas geriau pažinti moksleivius, atrasti ryšį su jais. Šio užsiėmimo 
metu tobulinama viešo kalbėjimo kompetencija, gilinami tarpasme-
niniai ryšiai.

1. Kas tu esi? 

2. Kas tu esi dabar savo gyvenime?‘ 

3. Apibūdink save savo įsivaizduojamoje ateityje? 

4. Dėl ko tu labiausiai nerimauji, kai galvoji apie savo ateitį? 

    a. Kodėl?/Kodėl nejauti nerimo? 
5. Kaip tu manai, dėl ko verta kovoti? 

    a. Ar kada nors esi kovojęs dėl kažko ar gynęs kažką? 
6. Ar esi kada nors jautęsis kažko didesnio dalimi? 

    a. Kodėl?/Kodėl ne? 
7. Ar kada nors matei, o gal net pats patyrei neteisybę,

    konfliktinę situaciją? 

    a. Papasakok, kas nutiko. 
8. Iš tavo, kaip jauno žmogaus pozicijos, kaip tu manai, 

    ar yra nelengva susieti save su 

    tuo, kas šiuo metu vyksta pasaulyje? 

    a. Kodėl?/Kodėl ne?/Kaip tu save susieji? 
9. Kaip manai, ar pasaulio valstybės gali dirbti kartu, 

    kad išspręstuų bendras problemas? 

    a. Kodėl?/Kodėl ne? 

? 
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8. Kodėl mes taip elgiamės? (20-30 min.)

Diskusija klasėje. Siekiant gilesnės diskusijos, moksleiviai gali pasiruošti
jai: šiandieninės klimato krizės apžvalga; kokie sprendimai ir kaip jie yra
priimami klimato krizei suvaldyti pasaulyje?

Pamoka, kurioje gali būti panaudojama: lietuvių kalba, geografijos
pamoka, pilietiškumo ugdymo pamoka, istorijos pamoka.

Tobulinama viešo kalbėjimo kompetencija, nuomonės reiškimo etiketas.

Klausimai diskusijai:

• Kaip apibūdintumėt spektaklio dalyvių elgseną spektaklio metu, 

• atliekant sprendimus/pasirinkimus (padėti lobį ant altoriaus ar ne)? 

• Ar žmonių elgesys klimato katastrofos akivaizdoje yra panašus į                      

spektaklio dalyvių elgesį spektaklio metu?

• Kodėl skiriasi?

• Kas lemia šiuos skirtumus?

• Ar įmanoma, kad žmonija priimtų bendrą sprendimą?
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Užduotys pagal dėstomus dalykus ar 
mokant pagal integruoto ugdymo programą:

Sudalyvavus „Babelio bokšto“ teatrinėje simuliacijoje, kviečiame mokytojus ir jų mokinius sukilusius 
jausmus ir idėjas išreikšti įvairių užduočių formatu ir pasidalinti jais su kitais. Spektaklyje paliečiamos 
temos (gamta, gentis, žmonijos susivienijimas, apokalipsė) gali būti pritaikytos skirtingose pamokose, 
naudojant interaktyvias mokymosi priemones. Šioje dalyje pateikiame kelis užduočių pasiūlymus pagal 
pamokos tipą, tačiau skatiname mokytojus pabandyti sukurti ir savo unikalią užduotį pagal schemą:
Aktuali spektaklio tema + dalyko pamoka + interaktyvi priemonė (+ teatro elementai)

Interaktyvių priemonių pasiūlymai: plakatai, skaidruolių pristatymai, „Kahoot“ žaidimai, recenzijos, 
interviu, straipsnių rašymai, debatų rengimas, minčių žemėlapiai, stendai, video reportažai bei trumpametražiai 
filmai, praktiniai darbai (eksperimentai), startuolių idėjos, komiksų, fotografijos, piešinių parodos, per-
formansai, tinklalaidės.
Teatro elementai: scenarijaus, spektaklio recenzijos rašymas, aktorystė video reportažuose, trumpa-
metražuose filmuose, garso dizainas tiklalaidėse ir performansuose. 

•   Paimkite interviu iš šeimos ar mokyklos ben-
druomenės nario tema „Literatūra ir tvarumas“. 
Surinktus pasikalbėjimus ir skirtingas nuomones 
galite eksponuoti mokykloje parodos pavidalu. In-
terviu klausimų pasiūlymai: „Kokią įtaką literatūra 
daro tvarumui? Kaip tvarumas veikia literatūrą? Ką 
gali knygos klimato krizės laikais?“ Jeigu norite 
pasunkinti užduotį, galite nustatyti ribotą klausimų 
kiekį ir taip paskatinti mokinius pokalbių metu at-
rasti įdomiausius atsakymus. Užduoties esmė: 
nenaudojant didelio kiekio klausimų, atskleisti te-
mos esmę, pasitelkiant pašnekovo įžvalgas, patirtį.
Mokinys pasirenka asmenį iš kurio bus imamas 
interviu, sugalvoja 3-5 interviu klausimus, kurie 
atskleistų pasirinktą interviu temą (pvz.: ekologija 
šiuolaikiniame gyvenime). Interviu įrašomas garso 
įrašymo priemonėmis (pvz.: mobiliajame telefone 
esančiu diktofonu), transkribuojamas (perrašomas 
pažodžiui į skaitomą formatą). Sugalvojamas inter-
viu pavadinimas.
 
  Užduoties trukmė 1-2 val. 
  Tobulinami rašymo įgūdžiai, minčių dėstymas, 
  temos analizė.

•   Parašykite savo asmeninę spektaklio re-
cenziją. Atskleiskite, ar šis spektaklis pasirodė 
aktualus, kurios temos ar detalės jus paveikė 
ir kaip. Kita šios užduoties versija - sukurti 
spektaklio pristatomąjį aprašymą, stengiantis 
sudominti skaitytoją, bet neatskleidžiant pa-
sirodymo detalių. Užduoties aptarimas gali 
vykti klasėje. Užduoties įgyvendinimas, kitos 
pamokos metu arba gali būti pateikiamas, kaip 
namų darbas.

      Užduoties trukmė 1-2 val. 
      Tobulinamas kūrybinis rašymas, 
       minčių dėstymas.

•   Mokykloje surenkite slemo popietę tema 
„Babelio bokštas: praeitis ir dabartis“. Slemas 
- tai modernus poezijos konkursas, kuriame 
kūrėjai skaito savo kūrybą gyvai auditorijai. 
Nors slemo poezija yra laisva ir kartais chaotiš-
ka, dalyvio pasirodymo metu negalima vilkė-
ti kostiumų, naudoti garso efektų ar kviestis 
pagalbininkų. Pasirodymas įprastai trunka 3 
minutes ir vyksta 3 etapai, kurių metu publika 
išrenka tuos, kurie pasirodė geriausiai.

      Užduoties trukmė 2-3 val. 
     Tobulinamas viešas kalbėjimas, 
     kūrybiškumas, kūrybinis rašymas.! 

Lietuvių kalbos pamoka: 
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! 

! 

•   Mokykloje suorganizuokite debatus anglų kalba: “Tower of Babel. Can humans
reunite?”. Klasė suskirstoma į dvi grupes. Pirmoji grupė teikia argumentus už atsakymą
“Taip”, antroji – už atsakymą “Ne”.

Užduoties trukmė 1 pamoka 
Tobulinamas viešas kalbėjimas, 
sklandus minčių dėstymas bei 
anglų kalbos įgūdžiai.

Anglų kalbos pamoka: 

! 

! 

! 

•  Sukurkite 3-5 min video siužetą anglų 
kalba: “The modern myth of Tower of Babel”. 
Tai gali būti informacinis reportažas arba meninė
interpretacija, pasitelkiant vaidybą, animaciją ar
kitus kūrybiškus sprendimus. Sukurtus filmus la-
bai skatiname pasidalinti su mokykla, galbūt
suorganizuoti trumpametražių filmų festivalį
pertraukų metu. 

Užduoties trukmė: 2-3 val. 
Skatinamas kūrybiškumas, 
tobulinami anglų kalbos įgūdžiai, 
technologijų pritaikymas.

•   Skirkite 15 minučių parašyti pusės lapo (apie 200 žodžių) pjesės scenarijų anglų 
kalba tema “Present human in tomorrow’s apocalypse”. Likusią pamokos dalį pasida-
linkite savo vizijomis. Jeigu yra galimybė, scenarijaus personažus įgarsinkite.

Užduoties trukmė: 1 pamoka 
Skatinamas kūrybiškumas, 
tobulinamos anglų kalbos 
įgūdžiai žodžiu ir raštu.
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Istorijos pamoka: 

! 

! 

! 

•    Grupelėse pasirinkite skirtingus istorinius laikotarpius ir parenkite 3-5 minučių tinkla-
laidę (ang. „podcast“) tema „Kaip žmogus per istoriją paveikė aplinką?“. Tinklalaidė - tai 
invidualus ar grupės žmonių reportažas arba pokalbis aktualiomis temomis, dažniausiai tik 
garso forma kaip radijo laidose. Besiruošiant tinklalaidei, galima išnagrinėti grupės istorinio 
laikotarpio svarbiausius įvykius, procesus, judėjimus, prisidėjusius ar pakenkusius aplinkai.

Užduoties trukmė: 2-3 val. 
Tobulinamas kūrybiškumas, istorijos žinios, 
technologijų panaudojimas.

•      Sukurkite ir klasėje sužaiskite „Kahoot“ viktoriną „Ekologijos pamokos istorijoje“ tema. 
Klausimų temų pasiūlymai: didžiausios ekologinės katastrofos žmonijos istorijoje; išradi-
mai, labiausiai pozityviai/negatyviai paveikę aplinką ir pan. Klasė gali būti suskirstyta į grupes. 
Kiekviena grupė parengia likusiai klasės daliai “Kahoot viktoriną”. Klausimų skaičius - apie 20. 
Užduotis gali būti atliekama tiek individualiai, tiek suskirsčius klasę į grupes.

Užduoties trukmė: 2-3 val. 
Tobulinamas kūrybiškumas, istorijos žinios, 
technologijų panaudojimas.

•     Išsirinkite ir pristatykite istorinės arba dabartinės asmenybės, kuri suvienijo arba su-
priešino žmoniją, portretą. Išanalizuokite, kaip pasirinktos asmenybės poelgiai paveikė 
tuometinę ir kaip veikia dabartinę visuomenę. Pagalbiniai klausimai: Kaip galima suvie-
nyti žmones bendram tikslui? Kaip žmogaus elgesį veikia buvimas tam tikroje grupėje? 
Užduotis atliekama individualiai kiekvieno moksleivio.

Užduoties trukmė: 2-3 val. 
Tobulinamas kūrybiškumas, istorijos žinios, 
technologijų panaudojimas.
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                                  Geografijos pamoka:

Užduoties trukmė: neribojama 
Tobulinamas kūrybiškumas, 
technologijų panaudojimas, 
socialinis pažinimas.

! 

! 

! 

! 

•     „Babelio bokštas. Planeta Žemė. Game over. 
Reset“ spektaklyje gentys turi skirtingus lobius, 
kuriuos privalo paaukoti. Grupėse išsiaiškinkite, 
kokius “lobius” (gamtinius išteklius) turi skirtin-
gos šalys/regionai ir kaip jų išgavimas veikia šalį/
regioną ir jų aplinką. Suraskite arba sugalvokite
būdų, kaip tie ištekliai galėtų būti efektyviau 
pritaikyti,  tausojami arba pakeičiami. Surinktą in-
formaciją galite pateikti informacinio plakato ar 
projekto forma.

Užduoties trukmė: 1 pamoka
Gilinamos geografinės žinios, 
skatinamas kūrybiškumas.

• „Walk15“ programėlėje parenkite orientacinio žygio/ėjimo maršrutą arba iššūkį ir paskatinkite 
savo bei kitas mokyklas juo praeiti. Šios užduoties tikslas - skatinti judėjimą ir aplinkos tausojimą.                   
Sudarinėdami maršrutą, galite įtraukti svarbiausius miesto arba rajono ekologinius objektus. 

Užduoties trukmė: 2-3 val.
Tobulinamas technologijų 
panaudojimas bei skatinamas 
fizinis aktyvumas.

 Matematikos pamoka:

•     Grupelėse sukurkite informacinį video reportažą „Kaip matematika prisideda prie gamtos išsaugo-
jimo?“. Video reportažo tikslas - atrasti ir pristatyti skirtingus būdus, kaip matematiką galima pritaikyti 
ekologijos srityje (pvz.: tikslus produktų pakuočių tūrio apskaičiavimas, kad būtų efektyviai panaudo-
tos pakuotės žaliavos). Jei video reportažas atrodo sunkiai įgyvendinama užduotis, galite pasirinkti ir 
paprastesnį – pristatytas skaidrių formatu.

Užduoties trukmė: 2-3 val.
Tobulinamas technologijų panaudojimas, 
matematinės žinios bei gamtos mokslų žinios.

•    Parenkite visuomeninės geografijos fotografi-
jos parodą “Mano ir kitos gentys“. Nufotografuo-
kite savo kasdienybę bei suraskite nuotraukas, 
parodančias, kaip gyvena kitų tautų, socialinių 
grupių atstovai. Fotografijos parodos tikslas - 
įsigilinti kaip aplinka, politika, kultūra, geografinė
padėtis suskirto žmoniją į gentis. Ar galima 
pašalinti mus skaldančias ribas?
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Informatikos pamoka:

! 

! 

! 

! 

•   Grupelėse parenkite informacinius plakatus “Ar 
technologijos gali sugyventi su gamta?“, kuriuos 
galite iškabinti mokykloje. 

Užduoties trukmė: 1-2 pamokos
Tobulinamas technologijų panaudojimas 
bei kūrybiškumas.

•   Nedidelėse grupelėse sugalvokite vieną inicia-
tyvą, kaip jūsų mokykla, pasitelkdama technologi-
jas, galėtų prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Tai 
galėtų būti ilgalaikis projektas, į kurį įeitų švietimas 
socialiniuose tinkluose, stendų darymas bei to pro-
jekto įgyvendinimas mokykloje. 

Užduoties trukmė: 1-2 pamokos ar ilgiau
Tobulinamas technologijų panaudojimas, kūrybiškumas 
bei gilinamos gamtosaugos žinios.

•     Pasidomėkite apie jūsų mokyklos ekologijos politiką ir sukurkite pristatymą, kaip mokykla galėtų 
šviesti ir skatinti aplinkosaugą bei tvarų gyvenimo būdą internete (mokyklos internetiniame pusla-
pyje, socialiniuose tinkluose ar pan.).

Užduoties trukmė: 1-2 pamokos 
Tobulinamas technologijų panaudojimas, kūry-
biškumas bei gilinamos gamtosaugos žinios.

•  Sugalvokite ir pristatykite video žaidimo 
„Žmonija ir gamta. Ką paaukosi tu?“ idėją ir 
strategiją. Video žaidimo tikslas - pasitelkiant 
turimas technologijas, analizuoti ir kurti alter-
natyvias „Babelio bokšto“ spektaklio pabaigas, 
ieškoti būdų, kaip žaidėjų pasirinkimai darytų 
įtaką žaidimo pabaigai ir tai apipavidalinti kodu. 

Užduoties trukmė: 1-2 pamokos
Tobulinamas technologijų panaudojimas 
ir kūrybiškumas.
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Ekonomikos pamoka:

•   „Tik tada, kai nudžius paskutinis medis, bus užnuodyta paskutinė upė ir bus pa-
gauta paskutinė žuvis, tik tada suprasime, kad negalime valgyti pinigų.“ - Amerikos 
ir Kanados režisierė, aktyvistė Alanis Obomsawin. Parenkite virtualias skrajutes 
tema „Gamta ir nesustojantis ekonominis augimas“. Pagalbiniai klausimai: Ar iš 
tikrųjų gali egzistuoti 100% tvarus verslas? Ar gali gamta būti suderinama su žmoni-
jos vartojimu ir norais? Ką žmonijai tektų paaukoti, norint suderinti gamybą su aplin-
kosauga?

Užduoties trukmė: 1-2 pamokos 
Tobulinmas technologijų panaudojimas 
ir kūrybiškumas.! 

! 

! 

•     Sugalvokite ir pristatykite tvaraus startuolio (angl. „start-up“) idėją, pasitelkiant „Business Model Canvas“ 
metodiką ( ją galima rasti internete). Kaip jūsų startuolis galėtų spręsti klimato kaitos, aplinkos taršos 
problemas?
Business Canvas metodikos pavyzdys: 
https://www.businessmodelsinc.com/en/inspiration/tools/business-model-canvas

Užduoties trukmė: 1-2 pamokos 
Tobulinamas kūrybiškumas, ekonominis raštingumas.

Fizikos pamoka:

•      Mokykloje suorganizuokite komiksų konkursą „Ar fizika gali išgelbėti pasaulį nuo klimato katastro-
fos?“. Parodos tikslas - atrasti ryšius tarp fizikos ir ekologijos bei sugalvoti būdus, kaip fizikos mokslas 
gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Konkurso dalyvių darbus galite viešinti parodoje arba 
socialiniuose tinkluose.

Užduoties trukmė: 1-2 pamokos 
Tobulinamas kūrybiškumas, 
fizikos mokslų ir gamtosaugos 
kompetencijos.
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! 

! 

! 

! 

•  Paruoškite ir pristatykite minčių žemėlapį tema 
„Cheminių elementų ir jų junginių žala ir nauda aplinkai“. 
Minčių žemėlapiai - tai schemos, diagramos, kuriuose 
vizualiai pateikiame susisteminta informacija. Minčių 
žemėlapius galima braižyti ranka arba kurti, pasitelki-
ant nemokamas programas internete. Pabaigti žemėla-
piai gali būti naudojami kaip šviečiamieji plakatai ar 
konspektai mokymuisi. 

Užduoties trukmė: 1-2 pamokos 
Tobulinamas kūrybiškumas, 
chemijos mokslų ir gamtosau-
gos kompetencijos, technologijų 
panaudojimas.

•  Grupelėse paruoškite ir pristatykite praktinį darbą 
„Kaip, pasitelkdami chemiją, kasdienius produktus
galime paversti draugiškesnius aplinkai?“ Praktinio
darbo tikslas - atrasti kasdienybėje naudojamus produk-
tus, sudėtyje turinčius medžiagų, kurios yra kenksmin-
gos arba kurių išgavimas kenkia aplinkai, ir pateikti
būdą, kaip jas galima pakeisti natūraliomis, aplinkai
draugiškomis medžiagomis (pvz.: dekoravimo popierius
iš grybų). Atrastas idėjas arba gamybos rezultatus
apipavidalinkite ir pristatykite reklaminiu filmuku, kurį galite 
paviešinti mokyklos socialiniuose tinkluose. 

Užduoties trukmė: 1-2 pamokos 
Tobulinamas kūrybiškumas, chemijos 
mokslų ir gamtosaugos kompetencijos, 
technologijų panaudojimas.

Chemijos pamoka:

Biologijos pamoka:

•  Mokykloje (pertraukų metu arba kaip atskirą 
renginį) suorganizuokite atvirą diskusiją „Žmonija
kaip gentis, kaip gamtos dalis“. Pagalbiniai diskusijos 
klausimai galėtų būti:  Kokia žmonių populiacijų 
biologinė niša? Kokie žmonijos santykiai tarpu-
savyje ir su aplinka? Kokia žmogaus vieta ir įtaka 
ekosistemai? Ar žmonijai lemta išnykti? 

Užduoties trukmė: 30 min. – 1 val. 
Tobulinamas kūrybiškumas, biologijos 
mokslų ir gamtosaugos kompetencijos.

•   Surenkite zinų dirbtuves tema „Žmonija klimato 
katastrofos akivaizdoje“. Zinas – tai nedidelio tiražo 
nepriklausomai leidžiama spauda, išsiskirianti ne-
standartinėmis temomis, meniniais sprendimais ir 
DIY (liet. pasidaryk pats) estetika. Dirbtuvių metu 
nuotraukų ir tekstų koliažais galite pateikti savo 
pačių bei visuomenės poveikį aplinkai bei būdus,
kaip kiekvienas gali prisidėti prie šių poveikių su-
mažinimo. Pabaigtas zinas galėtų tapti puikiu mokyklos
leidiniu, kurį galėsite pasidalinti su kitomis klasėmis.

Užduoties trukmė: 1 – 2 pamokos 
Tobulinamas kūrybiškumas, gamto-
saugos kompetencijos, technologijų 
panaudojimas.
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Muzikos pamoka: 

•    Atlikite praktinį darbą tema „Kaip mano mokykla veikia aplinką?“. Ištirkite  mokyklos kiemo 
oro arba vandens užterštumą (naudojantis dirbtiniais ar gamtiniais indikatoriais), atraskite būdų, 
kaip jūsų mokykla galėtų prisidėti prie aplinkos būklės gerinimo. Atradimus ir sprendimus pri-
statykite kitiems plakatų ar kita viešinimo forma. 

Užduoties trukmė: 1 – 2 pamokos 
Tobulinamas kūrybiškumas, gamto-
saugos kompetencijos, technologi-
jų panaudojimas.

! 

! 

Dailės pamoka:

•     Mokykloje suorganizuokite mokinių vizua-
linių darbų parodą „Babelio bokštas. Paau-
koti gamtą ar žmoniją?“. Parodos tikslas - 
nagrinėti žmogaus santykį su gamta ir ieškoti 
sprendimų, kaip žmonėms sugyventi su juos 
supančia aplinka.

Užduoties trukmė: 1 – 2 pamokos 
Tobulinamas kūrybiškumas, 
socialinių bei gamtosaugos 
problemų suvokimas.! 

! 

! 

•    Sukurti savo “Mood board’ą” – paveiksliukų 
koliažą, panaudojant iškarpas iš laikraščių, 
žurnalų ar kitos spausdintinės medžiagos 
bei pristatyti jį klasei. Šios užduoties esmė - 
pavaizduoti savo (moksleivio) kasdienybę. 

Užduoties trukmė – 1 pamoka
Tobulinamas viešas kalbėjimas, 
vizualinis mąstymas, kūrybiškumas.

      Sukurti savo kostiumo eskizą, pasirenkant 
gentį iš spektaklio, aprašant kokios medžiagos 
galėtų būti panaudotos kostiumo sukūrimui. 
Reikalingos priemonės – piešimo popierius, 
piešimo priemonės.

Užduoties trukmė – 1 pamoka
Tobulinamas vizualinis mąstymas, 
dailės įgūdžiai, kūrybiškumas.

•   Sukurkite performansą tema „Gamta versus žmonija“. Performansas - tai trumpas pasirodymas, 
kuriame šokio, teatro, muzikos ar kitais kūrybiškais būdais yra skatinama “išlipti” iš kasdienybės ir 
susimąstyti apie nepastebimas problemas arba idėjas. Performanso „Gamta versus žmogus“ tikslas 
- nagrinėti gamtos ir žmogaus priklausomybę nuo vienas kito, jų abipusę kovą dėl išlikimo ir apsvars-
tyti, ar taika tarp gamtos ir žmogaus yra įmanoma. 

Užduoties trukmė – 1 pamoka
Tobulinamas gebėjimas išreikšti 
save scenos menų pagalba.
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INTERAKTYVAUS TEATRO UŽDUOTYS, siekiant paįvairinti  ugdomąją veiklą, užmegzti 
gilesnį ryšį su moksleiviu ar leisti klasės nariams geriau pažinti vienas kitą:

1. Mes visi
Šio žaidimo esmė yra visiems žaidime dalyvaujantiems kartu atrasti teiginį, kuris būtų tiesa visiems 
grupės nariams. Pradėkite nuo žaidimo porose, vėliau padidinkite grupes iki 4 asmenų, tuomet iki 6 
ir vėliausiai žaidime tegu dalyvauja visa klasė kartu. Galite pasunkinti žaidimą, nurodydami, kad reikia 
sugalvoti ne vieną teiginį, bet kelis. 

Dalyviai grupėse paeiliui formuluoja teiginius, sakydami: 
“Mes visi....” 
Žaidžiama tol kol pasakomas teiginys tinka visiems.

2. Bėk, jeigu tu esi…

Kėdžių žaidimas, siekiant susipažinti artimiau. Vienas moksleivių stovi viduryje, kiti sėdi aplink ratu. 
Moksleivis viduryje turi pabaigti sakinį “Bėk, jeigu tu esi…”. Šioje vietoje jis turi pabaigti sakinį taip, kad 
jis būtų tiesa jam pačiam. Svarbiausia, kad šis teiginys negali būti apie tai, kas yra matoma ar akivaiz-
du (pavyzdžiui plaukų spalva ar drabužis).
Žaidimo eiga: Moksleivis viduryje pasako teiginį – teisybę apie save. Moksleiviams, kuriems šis teigi-
nys tinka t.y. tai irgi yra teisybė apie juos, pakyla iš savo vietų ir ieško kitos vietos atsisėsti. Moksleivis 
viduryje stengiasi užimti pakilusio asmens vietą. 
Žaidimą, sudėtingesniu darančios aplinkybės:
• Negalima atsisėsti vietoje šalia savęs
• Vietoje sakinio “Bėk, jeigu tu…” sakyti “Aš niekada nesu…”.

3. Tiesa ar melas?

Moksleivių klasė sėdi ratu, o mokytojas supažindina juos su žaidimo taisyklėmis. Kiekvienas turi sugal-
voti 2 teiginius, kurie būtų teisybė apie juos bei 1 teiginį, kuris būtų melagingas. Po vieną visi pasako 
savo sugalvotus teiginius, o visi likę bando atspėti, kur yra tiesa ir kur yra melas.
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4. NSO žaidimas

Istorija: Žmoniją aplankė nežemiškos kilmės ekspedicija. Jiems labiausiai įstrigo tai, kad žmonija turi 
daug dalykų, dėl kurių yra nelaiminga. Specialaus įrenginio pagalba galima pašalinti šiuos dalykus, 
nešančius žmonėms nelaimę. Tačiau ne visus. Galima pašalinti penkis dalykus, bet tik tada, jei žmonės 
tiksliai juos įvardins ir sutiks jų atsisakyti.

Žaidimas žaidžiamas:
• individualiai (sukuriamas asmeninis sąrašas)
• 4 grupėse (grupės nariai diskutuoja, sudaro 1 sąrašą)
• 2 grupėse (grupės nariai diskutuoja, sudaro 1 sąrašą)
• Visa klasė, kaip viena grupė (grupės nariai diskutuoja, sudaro 1 sąrašą, palyginimas su savo as-

meniniu sąrašu, aptarimas, kas turėjo kokius dalykus išbraukti iš savo sąrašo, kad būtų sudaryas 
bendras, diskusija klausianti: kas pasikeistų jūsų gyvenime, jei dalykai iš jūsų sąrašo pradingtų?) 

5. Nepabaigtas sakinys

Tai nėra konkretus žaidimas, greičiau dramos konvencija. Ji dažniausiai naudojama edukacinei sesijai 
pradėti arba užbaigti. Dalyviai turi pabaigti tą patį sakinį, kiekvienas iš jų pateikdamas savo mintis ir 
jausmus. 
Pavyzdžiui:
- Aš noriu įsitikinti, kad vasarą...
- Šiais mokslo metais labai norėčiau...
Jį taip pat galima naudoti dirbant su konkrečia istorija arba mokyklos programa. Pavyzdžiui:
- Aš mačiau pagrindinį veikėją kaip ......
- Įdomiausia istorijos dalis buvo .....

...

11 
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naudingos
nuorodos

Interaktyvaus spektaklio „Babelio bokštas“ internetinė svetainė 
www.babel.lt

Spektaklio reklaminis video:
https://www.youtube.com/watch?v=4vRLPsWy-L4
 
Spektaklio idėjos pristatymas:
https://www.youtube.com/watch?v=dVBSrMEEcLY&t=18s

Spektaklio užsienio partnerių prisistatymas:
https://www.youtube.com/watch?v=KtFbyshwYC0&ab_channel=NacionalinisKaunodramosteatras 

Dokumentinis filmas apie spektaklio sukūrimą:
https://www.youtube.com/watch?v=YbYBpkkBuDs

„Babelio šnipų“ rašyti interviu su spektaklio kūrybine komanda:
https://babel.lt/pokalbis-su-spektaklio-babelio-bokstas-rezisiere-h-brinchmann-ir-dailininke-s-g-landfald/
https://babel.lt/pokalbis-su-spektaklio-babelio-bokstas-kostiumu-dailininke-h-andersson/

„Babelio šnipų“ rašytas straipsnis:
https://babel.lt/kas-vyko-kovo-22-24-dienomis-babelio-boksto-sleptuveje/ 

„Babelio šnipų“ rašytos spektaklio recenzijos:
https://babel.lt/spektaklio-jaunimui-babelio-bokstas-planet-earth-game-over-reset-recenzija/
https://babel.lt/postapokaliptinis-pasaulis-teatre-kaip-elgsimes-katastrofos-akivaizdoje/ 

Kitos spektaklio recenzijos:
https://babel.lt/o-kas-jeigu/ 
https://babel.lt/nazgulu-juoduju-riteriu-sauksmas-del-klimato-kritikos-straipsnis/ 
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