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Amerykańska prowincja w dobie Wielkiego Kryzysu. Przy prowadzących donikąd torach kolejowych 
bawi się dziewczynka. Jeszcze niedawno jej rodzice prowadzili dobrze prosperujący przydworcowy 
pensjonat, obecnie przeznaczony do likwidacji. Jej starsza siostra, zmęczona byciem zabawką dla 
pracowników kolei, uciekła do Nowego Orleanu, gdzie czekały ją kolejne rozczarowania i upokorzenia; 
w końcu zmarła na gruźlicę. Dziewczynka, trzynastoletnia Willie chce wyjechać tak jak siostra, choć wie, 
że zapłaciła ona wysoką cenę za wolność w brutalnym męskim świecie. Jednoaktówka Tennessee 
Williamsa uchodzi za jedną z najtrudniejszych sztuk w jego dorobku. W Polsce nigdy nie wydana, znana 
jest dzięki swobodnej ekranizacji Sydneya Pollacka (1966) z brawurową rolą Roberta Redforda. 

 

Litewska Akademia Muzyczna i Teatralna w Wilnie (LMTA) powstała z przekształcenia Narodowego 
Konserwatorium w Litewską Akademię Muzyczną (1992) i rozbudowania jej oferty programowej o 
kierunki teatralne (2004). Jest obecnie jedyną na Litwie państwową szkołą wyższą kształcącą 
wykwalifikowanych specjalistów w czterech dziedzinach: muzyce, teatrze, sztukach plastycznych i 
sztukach multimedialnych, na poziomie licencjackim i magisterskim. Od 2011 roku oferuje również 
czteroletnie studia doktoranckie z zakresu muzykologii i teatrologii, a także dwuletnie podyplomowe 
studia przeznaczone dla reżyserów, kompozytorów i dyrektorów instytucji kultury. Kładzie nacisk na 
wymianę międzynarodową nie tylko studentów, lecz także wykładowców, dbając o rozwój kadr i 
wypracowywanie metod szkolnictwa artystycznego. Ponadto misją LMTA jest wspieranie rozwoju 
kultury litewskiej poprzez budowanie aktywnego, kreatywnego i artystycznego partnerstwa z 
lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami. Istotnym aspektem jej działalności jest tworzenie 
warunków do rozwoju muzykologii, teatrologii i filmoznawstwa oraz organizowanie licznych wydarzeń 
dla lokalnej społeczności: przedstawień teatralnych i tanecznych, pokazów filmowych, koncertów, 
festiwali, otwartych wykładów i kursów, klubów dyskusyjnych, warsztatów dla dzieci. 

Studenci LMTA gościli na MFST ITSelF trzykrotnie. Zaprezentowali spektakle: Kompozycja nr 218 (reż. 
Algis Mazika, 2002), Do trzeciego kura wg Wasilija Szukszyna (reż. Dalia Tamulevičiutė, 2003) i Bracia 

Karamazow wg Fiodora Dostojewskiego (reż. Silva Krivickienė, 2013). 
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