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ŠEŠTADIENIS, SPALIO 6 D.

ssLėlių teatre (Turgaus g. 9) 12 ir 14

val. premjera - lėlių spektaklis Martos Gusniowskos „Kad tave žąsis!” M. Gusniowska
- viena garsiausių Lenkijos pasakų kūrėjų,
lėlių teatro dramaturgių. M. Gusniowskos
kūryba įdomi tuo, kad rašytoja nevengia
kalbėti net itin sudėtingomis temomis,
kurias pateikia kaip linksmas ir žaismingas
istorijas. Šioje pjesėje kūrėja pasa+koja
apie depresiją. Žąsis skundžiasi, kad yra
nelaiminga, jai depresija, todėl nori, kad
Lapinas ją suėstų, tačiau Lapinas atsisako
ir tuo klausimu siūlo pabendrauti su Vilku.
Taip prasideda ilga ir įdomi jų kelionė - gyvenimo prasmės paieška. „Sudėtinga tema, stipri daugiasluoksnė dramaturginė medžiaga apie
miško gyventojus, graži istorija. Tai spektaklis, po kurio, manau, bus įdomu pasišnekėti tiek tėvams,
tiek vaikams”, - vylėsi jo režisierė bei dailininkė Gintarė Radvilavičiūtė.

ssDanės skvere 13 val.

Gyvūnų dienos šventė. Renginyje persipins pranciškoniškasis sakralumas, malda,
palaiminimas ir pramogos
visiems šeimos nariams.
Šventė prasidės iškilminga
eisena Danės krantine, nuo
Biržos tilto. 13.15 val. - užtarimo malda už gyvūnų šeimininkus ir jų augintinius, bus
laiminami gyvūnai. Vėliau
numatyta šventinė programa
(tęsis iki 16 val.): tarnybinių
šunų pasirodymas, parodomosios dresūros programos, taip pat dalyvaus žirgai, koncertuos meno kolektyvai; bus surengti
konkursai augintiniams ir jų šeimininkams; konsultuos veterinarijos gydytojai ir dresūros specialistai, kaniterapijos pristatymas; vyks edukacinės programos, veuks vaikų pramogų erdvė. Kokia
šventė be torto, susirinkusieji skanaus ir jo. Sekmadienį 11 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje
(Savanorių g. 4) bus aukojamos šventos Mišios už gyvūnų šeimininkus ir jų augintinius.

ssVakarų Baltijos laivų statyklos elinge (Pilies g. 8) 19 val. šokėjai Inga Briazkalovaitė ir

Aurelijus Liškauskas
kartu su šokių mokykla „Coda” klaipėdiečiams pristatys vertikalų šokio spektaklį
„Giedanti Vydūno
upė”. Šokėjai jį atliks
ant elingo sienos.
„Tai - labai graži industrinė vieta, ji kai
kuriems bus tarsi
muziejus. Juk ne kasdien ten gali patekti
ir iš arti pamatyti per
pusę perpjautą laivą
ar jo detales”, - sakė I.
Briazkalovaitė. Pasak
spektaklio kūrėjų,
šiuo metu Europoje šoka vos penkios
vertikalaus šokio trupės. Klaipėdiečiai šokėjai I. Briazkalovaitė
ir A. Liškauskas pirmieji ir vieninteliai lietuviai, profesionaliai įvaldę vertikalaus šokio techniką su
virvėmis ir apraišais bei ją praktiškai pritaikę. Vertikalaus šokio projektas „Giedanti Vydūno upė”
skirtas 150-osioms Vydūno gimimo metinėms ir Lietuvos šimtmečiui. Simboliškai pasirinkę upės
motyvą, pasirodymo kūrėjai Vydūno asmenybę, jo kūrybą ir filosofiją perkels į kitą, laikui nepavaldžią dimensiją, tarsi vaikščiotų kūrybos laiko vertikalėje.

SEKMADIENIS, SPALIO 7 D.

ssKlaipėdos vasaros estradoje (Liepojos g. 1) 13 val. prasidės „Linksmųjų pėdučių bėgimas

2018”. Gyvūnų globos
namai „Linksmosios
pėdutės” septintą kartą
kviečia į labdaringą bėgimą, skirtą Pasaulinei
gyvūnų globos dienai.
Bėkime be šunų, bėkime su šunimis, nebėkime, tiesiog eikime,
tipenkime, ateikime
tik pabūti ir palaikyti
visų. Visiškai nesvarbu,
kaip mes dalyvausime
šiame bėgime, svarbiausia, kad visi kartu
paminėtume Pasaulinę
gyvūnų globos dieną.
Bėgimo tikslai: surinkti
lėšų gyvūnų globos
namų VšĮ „Linksmosios pėdutės” didesnėms patalpoms; populiarinti bėgimą ir sveiką gyvenimo
būdą; skatinti žmones aktyviai leisti laiką gryname ore ir sportuoti; skatinti žmones sportuoti
drauge su savo augintiniais; nustatyti pajėgiausius 5 km ir 200 m trasos bėgikus. Registruotis
galima ir renginio dieną 11-12.55 val.

laisvalaikio gidas
Šeštadienis 2018 10 06
Dienraščio „Vakarų ekspresas” laisvalaikio priedas. Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

KLAIPĖDOJE

Teatrai
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2. Bilietai parduodami visose
„Tiketa” kasose. „Tiketa” kasos Dramos teatre,
tel. (8 46) 314453, II-V 10-19 val.,
VI 11-19 val., VII 1 val. iki spektaklio.
El. p. info@kldt.lt, www.kldt.lt, www.tiketa.lt

6 d. 18.30 val., 21 d. 17 val. Didžiojoje salėje premjera - G. Grajausko„Kas prieš mus”.
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje spektaklis vaikams
„Džiunglių knyga: Mauglio broliai”.
14 d. 16 val. teatro erdvėse spektaklis-ekskursija
apie dramos teatrą„Kėdė iš Komedijų namo”.
18 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje M. M. Matthis
„Labas rytas, pone Triuši” (N-16).
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas”.
23 d. 18.30 val. Mažojoje salėje „Mama Drąsa” (pagal B. Brechtą, N-16).
Teatro svečiai

6 d. 19 val. Kamerinėje salėje Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis„Žiurkiagalviai”.
7 d. 12 val. Kamerinėje salėje klounų teatro studijos
„Dulidu” lėlių vaidinimas„Arklio Dominyko meilė”.
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje Lietuvos rusų dramos teatro spektaklis„Zoikos butas”.
12 d. 17 val. Mažojoje salėje Lietuvos rusų dramos
teatro spektaklis „Vienišas žmogaus balsas”. 18.30
val. Didžiojoje salėje Lietuvos rusų dramos teatro
spektaklis„Pigmalionas”.
13 d. 12 val. Didžiojoje salėje Lietuvos rusų dramos
teatro spektaklis - pasaka „Coliukė”. 18.30 val. Didžiojoje salėje Lietuvos rusų dramos teatro spektaklis
„Dviejų pasaulių viešbutis”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
info@klaipedosleliuteatras.lt,
www.klaipedosleliuteatras.lt

6 d. 12 ir 14 val. premjera - lėlių spektaklis„Kad tave
žąsis”.
7 d. 12 val. lėlių spektaklis „Stebuklingas Pelenės
laikas”.
13 d. 12 val. lėlių spektaklis„Raudonkepuraitė”.
14 d. 11 ir 12 val. lėlių spektaklis kūdikiams„Vienas,
du – kur tu?”
20 d. 12 val. lėlių spektaklis„Mama”.
21 d. 12 val. lėlių spektaklis„Sudaužytas kiaušinis”.
27 d. 18 val. lėlių spektaklis suaugusiesiems „Malina”.
28 d. 12, 13 ir 14 val. muzikos ir šviesos instaliacija
„Tėtis ir jūra”.
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS
Kultūros centras Žvejų rūmai, Taikos pr. 70;
bilietų kasa dirba I-V 11-14, 16-19 val.
ir 2 val. prieš renginius; Tiketa.lt

7 d. 12 val. K. Lučinsko muzikinė pasaka „Verpalų
pasaka”.
12 d. 11 val., 13 d. 18 val. V. Ganelino miuziklas
„Velnio nuotaka”.
14 d. 13 val. Nijolės Sinkevičiūtės-Kriūnienės muzikinė pasaka„Pasaka be pavadinimo”.
19 d. 19 val. D. Goggin miuziklas„Šounuolynas”.

kamerinis orkestras. Solistai: Eduardo Gimenez (vokalas, Argentina-Lietuva), Raimondas Sviackevičius
(akordeonas).
19 d. 18.30 val. I a. fojė romansų vakaras „Vidinė
muzika”. Olga Šardt (Žorova) (sopranas), Tamara Prokopovič (fortepijonas).
23 d. 18.30 val. I a. fojė „Su muzika – per Europą”.
Francesco Mammola (mandolina, Italija), Nijolė Dorotėja Beniušytė (klavesinas, Lietuva–Italija), Čiurlionio
kvartetas.
Kiti renginiai

15 d. 18 val. „Domino” teatro spektaklis „Įeiti draudžiama”.
20 d. 18 val.„Domino” teatro spektaklis„Loto”.
21 d. 17 val. spektaklis „Silvija” pagal A. R. Gurney
pjesę.
Veikia Dalios Kirkutienės tapybos darbų paroda.
KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, info@zvejurumai.lt,
www.zvejurumai.lt; bilietų kasa dirba
I-V 11-14, 16-19 val. ir 2 val. prieš renginius

14 d. 15 val. interaktyvus spektaklis vaikams „Nuotykiai Konstruktor mieste”.
16 d. 19 val. Ieva Narkutė. Naujo albumo „Kai muzika baigias” pristatymo koncertas.
17 d. 19 val. A/CH teatras. Šokio spektaklis „Idiotas”
(N-14).
18 d. 19 val. Klaipėdos pilies teatro monodrama R.
Šavelio „Fabijonas”.
20 d. 19 val. „Hiperbolė Tribute Band”. Visų laikų
hitai.
22 d. 19 val. Maskvos Aleksejaus Rybnikovo teatro
roko opera„Junona ir Avos”.
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
KLAIPĖDOS FAKULTETAS
K. Donelaičio g. 4

21 d. 17 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
orkestro ir orkestro solistų koncertas „Atrask mus”.
Nemokamai.
„KULTŪROS FABRIKAS”

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ
Šaulių g. 36, tel. (8 46) 410566,
www.koncertusale.lt, „Bilietai.LT”.
Taikomos 50 proc. nuolaidos studentams,
moksleiviams, senjorams, neįgaliesiems.
Koncerto dieną nuolaidos netaikomos.

11 d. 18.30 val. I a. fojė„Skambėk su kvintetu”.
12 d. 18.30 val. „Kombinacija 2x2”. Lukas Geniušas
ir Anna Geniušienė (fortepijoninis duetas, LietuvaRusija).
17 d. 18.30 val. „Koncertinė milonga”. Klaipėdos

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

13 d. 11 val. nemokama ekskursija į nepažintą Kuršių neriją„Smiltynės civilizacija”. Atstumas apie 10 km.
Vadovas istorikas prof. dr. Vygantas Vareikis. Startas
Naujojoje Smiltynės perkėloje. Praverstų Smiltynės
žemėlapis, karšta arbata, sumuštiniai. Registruotis
tel. (8 46) 314730, el. p. menas@biblioteka.lt.
17-18 d. 17 val. pradedamas paskaitų ir praktinių
užsiėmimų ciklas meno kūrėjams „Infopaketas menininkams”. Pirmoji paskaita „Menininko įvaizdžio
kūrimas ir asmeninės kūrybos pristatymas internete”.
Lektorius Virginijus Bakas. Nemokamai. Inf. tel. (8 46)
314730.
Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

12 d. 17 val. gražiausios eilės: poetų žemininkų kūrybos skaitymai. H. Nagio, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno,
V. Mačernio eilės, laiškai. Autorius ir atlikėjas aktorius
Andrius Bialobžeskis.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

6 d. 10 val., 7 d. 9 val. mados verslo dirbtuvės „Fashion Week Klaipėda 18”.
7 d. 15 val. šokio teatras „Aura”: spektaklis „Tamprutis” (Kanada).
9 d. 12 val. seminaras „Meninio ugdymo svarba kūdikiams”. Nemokamai.
11 ir 25 d. 18 val. Vidiniu ritmu. Judesio šokio terapijos užsiėmimai. Registruotis tel. 8 610 04532 Jurgita.
11 d. užsiėmimas nemokamas.
14 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Dvi Korėjos”.

16 d. 17 val. intuityviojo piešimo užsiėmimas su menininke Jūrate You Reya. Atsinešti spalvotų pieštukų.
16-18 d. nemokami atminties ir koncentracijos lavinimo mokymai vyresniojo amžiaus žmonėms„Sveikatos ir atminties piliulė”(lietuvių ir rusų k.). Registruotis
tel. (8 46) 346301. Inf. www.biblioteka.lt.
Spalio-gruodžio mėn. biblioteka įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą ir kviečia į „IT
suaugusiųjų akademiją” - patobulinti darbo kompiuteriu įgūdžius. Pirmieji mokymai - 22-31 d. 16 val.
Registruotis tel. (8 46) 346301. Nemokamai.

Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

7 d. 15 val. „Betsafe-LKL” krepšinio rungtynės: Klaipėdos„Neptūnas” - Prienų„Skycop”.
12 d. 11-19 val., 13 d. 10-19 val., 14 d. 10-17 val.
parodos „Grožis 2018” ir „Stiliuz 2018”.

„Didysis kačių pabėgimas” (animacinė komedija,
dubl. liet., V) - 10.30, 12.40, 14.50 val.
„Taip gimė žvaigždė” (muzikinė drama, N-13) 12.50, 15.45, 20.20 (nevyks 8, 11 d.), 20.50 (vyks 8
d.), 21.30 (vyks 11 d.) val.
„Vakarinė mokykla” (komedija, N-13) - 10.20,
15.45, 18.40 val.
„Pasmerktasis” (trileris, Rusija, N-13) - 17.50 (nevyks 8, 11 d.), 18.15 (vyks 8 d.), 20.40 val.
„Tarp pilkų debesų” (drama, dubl. liet., N-13) - 11
d. 18.30, 21 val.
„Aida” (premjeros transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas, HD-LIVE, originalo k.) - 9 d. 19.55
val.
„Žaislų parduotuvės paslaptis” (dubl. liet., V)
- 10.15 (vyks 6, 7 d.), 10.50 (nevyks 6, 7 d.), 13.10,
15.30 val.
„Super Džonis smogia” (komedija, N-7) - 17, 19.20,
21.45 val.
„Namo su laikrodžiais paslaptis” (fantastinė komedija, N-7) - 13.20, 18.15 (nevyks 8 d.) val.
„Nerealieji 2” (dubl. liet., V) - 10.40 val.
„Drugelis” (drama, N-16) - 21.15 (nevyks 9 d.) val.
„Princesė ir drakonas” (animacinė komedija, dubl.
liet., V) - 12.20 val.
„Du ančiukai ir žąsinas” (dubl. liet., V) - 14.15 val.
„Mara” (siaubo trileris, N-13) - 16.30 val.
„Nedidelė paslauga” (trileris, N-13) - 18.50 (nevyks
9 d.) val.
„Vienuolė” (siaubo trileris, N-16) - 21.30 (nevyks 11
d.) val.
„Illumination” filmų festivalis (bilietai 2 €)

6 d. 10.10 val. „Dainuok”. 7 d. 10.10 val. „Slaptas
augintinių gyvenimas”.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

6 d. 15.30 val. „Kvėpavimas į marmurą” (drama,
N-13). 17.30 val. „Taip gimė žvaigždė” (muzikinė
drama, N-13).
7 d. 13.30 val. „Namo su laikrodžiais paslaptis”
(fantastinis nuotykių, N-7). 15.30 val. „Pasmerktasis” (trileris, Rusija, N-13).
8 d. 19 val. „Taip gimė žvaigždė”.
9 d. 18 val. „Drugelis” (biografinė drama, N-16, subtitr. rusų k.).
10 d. 19 val. „Pasmerktasis”.

Parodos
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO
PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, tel. 314443, III-VII 11-19 val.

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS

„ŠVYTURIO” ARENA

K. Donelaičio g. 6B

18 d. 16 val. ukrainiečių kalendorius: literatūros ir
muzikos vakaras „Aš gyvenau tokiais laikais!” Nemokamai.
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS
Šviesos g. 3

9 d. 14 val. susitikimas su rašytoju Roku Flick, garsinės knygos„Atrastoji žemė” pristatymas.
KLAIPĖDOS J. KAČINSKO
MUZIKOS MOKYKLA
Statybininkų pr. 5, didžioji salė

www.padidapifish.lt, bilietai www.internetu.lt

Renginiai

Herkaus Manto g. 25

6 d. 10-17 val. VI Klaipėdos knygų mugė. www.klaipedosknygumuge.lt.
6 d. 11-16 val. vidiniame kiemelyje kūrybinės inkilų
gaminimo dirbtuvės šeimoms. Registruotis el. p. airida@klavb.lt, tel. (8 46) 412140.
11 d. 17 val. Gerlacho palėpėje haiku skaitymai.
Haiku – japonų lyrikos žanras. Tai Lietuvos rašytojų
sąjungos Klaipėdos sk. rezidencijų projektas „Trys eilutės – gili prasmė. Haiku kūrybinės dirbtuvės”.
11 d. 18 val. Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g.
9A) lietuviškos dainos vakaras.
12 d. 16 val. Edukacinėje erdvėje paskaita-diskusija „Depresijos veidas”. Dalyvauja psichologė Lina
Plyskaitienė. Nemokamai, reikia registruotis el. p.
erdve@klavb.lt, tel. (8 46) 412532.
15 d. 17 val. Konferencijų salėje Ritos Bijeikytės-Gatautės knygos„Moteris su raudona” sutiktuvės.

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS
12 d. 18 val. spektaklis-ekskursija „Keliaujančios
bažnyčios. Klaipėda tranzit Memel”. Pradžia: piliavietėje.
19 d. 18 val. spektaklis-ekskursija „Šachas Prūsijai.
Luizė Mėmelyje”. Pradžia: Šiauriniame rage, Danės
g. 1.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

19 d. 19 val. režisieriaus Emilio Vėlyvio ZERO LIVE
SHOW.
20 d. 20 val. „Mango” vienintelis išskirtinis koncertas.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Spalio 12-14 d. II tarptautinis tradicinių šokių forumas.
13 d. 20 val. tarptautinis tradicinių šokių klubo„Vožinis” (Švedija, Lenkija, Lietuva).
16 d. 18 val. „Klaipėdos krašto balsai. Marijos Klingerienės dainos”. Pasidainavimų vakaras, skirtas
valstybės atkūrimo šimtmečiui. Dalyvauja folkloro
ansamblis„Alka” ir Tradicinių dainų klubas.
Pirmadieniais 10 ir 11 val. tradicinės lopšinės ir
žaidinimai besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms
šeimoms. Registracija tel. (8 46) 312113.
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas.

10 d. 17.30 val. miesto senjorai kviečiami į koncertąsveikinimą „Rudeninė puokštė”. Gros ir šoks J. Kačinsko muzikos mokyklos mokiniai, jų mokytojai ir svečiai
iš Klaipėdos etnokultūros centro liaudiškos muzikos
ansamblio„Senoliai”. Nemokamai.
LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

12 d. 18 val. vakaras, skirtas Tėvo Stanislovo 100osioms gimimo metinėms „Eik, ir tu daryk panašiai”.
Dalyvauja: filosofas, rašytojas Arvydas Juozaitis, brolis
Bernardas (OFM), aktorė Nijolė Sabulytė, Schola Cantorum de Regina Pacis. Bus rodomas filmas apie Tėvą
Stanislovą„Stotis tyloje”. Nemokamai.

Kinas
Taikos pr. 61, PC „Akropolis”, www.forumcinemas.lt

„Venomas” (fantastinis veiksmo, N-13) - 11, 16, 21
val.; 3D: 13.30, 18.30 val.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A)

15 val. šokio teatro „Aura” spektaklis
„Tamprutis” (Kanada). Šeimai skirtas
pasirodymas, sužavėsiantis keliais
lygmenimis. Du aikštingi spektaklio
veikėjai netikėtai ir prieš jų valią sujungiami tampria, elastine gija. Tai apverčia
jų gyvenimą aukštyn kojomis. Dėl šio
priverstinio artumo juodu išgyvena
absurdišką ir netikėtą priklausomybę.
Lyg įkaitai, neturintys pasirinkimo, jie
mokosi susigyventi su šiuo erzinančiu
pokyčiu, taip kyla smagių ir kartu jautrių
situacijų. Išdykusių mėlynrūbių duetas kviečia vaikus nuo ketverių metų
amžiaus į nuotaikingą potyrį, kupiną šokio, teatro ir cirko elementų. Įkurta 1999 m. Monrealyje,
„Créations Estelle Clareton” save vadina tyrimų ir kūrybos trupe, erdve eksperimentuoti visiškoje
laisvėje. Choreografės Estelle Clareton pasirenkamos temos apima realistinį žvilgsnį į gyvenimą,
socialinius santykius ir tiesioginį kasdienį patyrimą gyvenant ir augant.

KETVIRTADIENIS, SPALIO 11 D.

ssKoncertų salės I aukšto fojė (Šaulių g. 36) 18.30

val. koncertas visai šeimai „Skambėk su kvintetu”. Ar
esate girdėję apie tokį instrumentą eufonija? Kaip jis
atrodo ir kaip skamba? Kaip skamba fleita, klarnetas
ar akordeonas, turbūt jau esate girdėję, bet kaip jie
dera kartu su varinių pučiamųjų kvintetu? Ar galite
įsivaizduoti gitarą ar mušamųjų instrumentų ansamblį,
akompanuojant brass kvintetui? „Skambėk su kvintetu” pristatys gabiausius Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos
regiono moksleivius, grojančius jau minėtais ir dar
neminėtais instrumentais. Jie visi muzikuos pritariant
Klaipėdos brass kvintetui. Jo vadovas Sigitas Petrulis subūrė gausų šiam sumanymui pritariančių
pedagogų ir moksleivių būrį: „Koncerto idėja yra suteikti galimybę jaunimui groti profesionalioje
scenoje, o jaunuosius klausytojus supažindinti su įvairiais muzikos instrumentais.”

ssDramos teatro Didžiojoje salėje (Tea-

tro g. 2) 18.30 val. Lietuvos rusų dramos teatro
gastrolės: Michailo Bulgakovo (1891-1940)
komedija „Zoikos butas”. Ypač smagus tekstas
(vertimas į lietuvių kalbą - titruose), kostiuminių
intermedijų kaleidoskopas, gyvenimiškų paradoksų virtinė ir groteskiški charakteriai - visa
tai atspindi prieškario sovietinės Rusijos NEP’o
(naujosios ekonominės politikos) laikotarpį, t. y.
trumpą laisvosios rinkos suklestėjimo periodą.
Tuomet ypatingo polėkio žmonės, nujausdami
atokvėpio laikinumą, stačia galva nerdavo į beatodairiškų pramogų ir aistrų siautulį, - apie tai ir
ši komedija. Ekstravagantiškus vaidmenis čia atlieka ištisas teatro žvaigždynas. Pagrindinį Zojos
Pelc personažą įkūnija temperamentingoji Inga
Maškarina. Režisierius Rolandas Augustinas Atkočiūnas šiam pastatymui pasitelkė latvių dailininką
scenografą Martiną Vilkarsį ir sceninių melodijų meistrą kompozitorių Giedrių Puskunigį.

PENKTADIENIS, SPALIO 12 D.

ssKlaipėdos m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) 17 val. klaipėdiečiai
kviečiami pasiklausyti gražiausių poetų žemininkų Henriko Nagio, Kazio Bradūno, Alfonso Nykos-Niliūno,
Vytauto Mačernio eilių ir laiškų ištraukų. Programos autorius ir atlikėjas - išskirtinį atspalvį skaitomai poezijai
suteikiantis talentingas aktorius Andrius Bialobžeskis.
Renginio data pasirinkta neatsitiktinai. Spalio 12 d.
sukanka 98 metai, kai gimė poetas žemininkas Henrikas Nagys (1920-1996). Žemininkai - išeivijos poetų
sąjūdis, 1951 m. JAV išleidęs naujosios lietuvių išeivių
poezijos antologiją „Žemė”. Šie kūrėjai formavosi
ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje, Lietuvoje spėjo
išspausdinti pirmuosius poetinius bandymus, tačiau
visu kūrybiniu pajėgumu atsiskleidė jau išeivijoje.
Pagrindinis žemininkų kūryboje keliamas klausimas kokia žmogaus buvimo šiame pasaulyje prasmė?

ssDramos teatro Didžiojoje salėje 18.30 val. Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės: „PiVeikia fotomenininko Eugenijaus Barzdžiaus fotografijų paroda „Pelkės žmonės” (iki 11 04).

Muziejai
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33, tel. 410421

10 d. 18 val. renginys „Keli žvilgsniai į Nidos dailininkų koloniją” iš pokalbių ciklo „Rudens akademija”.
Veda ir parodos katalogą „Šviesa ir erdvė, vanduo ir
saulė” pristato dailėtyrininkė Kristina Jokubavičienė.
Nemokamai.
Antradieniais nuo 17 val. kviečia Dailės studija
suaugusiesiems.

PALANGOJE
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ

„FORUM CINEMAS”

"Vakarų ekspresas" 13

Vytauto g. 43

6 d. 18 val. G. Puccini opera„Bohema”.
13 d. 19 val. „Domino” teatro spektaklis „Striptizo
ereliai”.

gmalionas”. Antikos laikų mitas
byloja apie Kipro salos karalių
Pigmalioną. Jis aistringai pamilo deivę Afroditę, sukūrė jos
skulptūrą ir maldavo deivės,
kad šiai šaltai marmuro statulai
įkvėptų gyvybės. Afroditė, sujaudinta tokios skulptoriaus aistros, suteikė gyvybę skulptūrai,
kuri tapo Galatėja, Pigmaliono
žmona. Klasikinės airių rašytojo
Bernardo Shaw (1856-1950)
pjesės „Pigmalionas” (1912) siužeto centre - prasčiokė gatvės
prekeivė Eliza Dulitl, kurią du
išsimokslinę cinikai aristokratai,
profesorius Higinsas ir pulkininkas Pikeringas susilažinę sumąsto išmokyti aristokratiškos iškalbos
ir aukštuomenės manierų. Lietuvos rusų dramos teatre šią pjesę pastatė jauna lietuvė režisierė,
Tbilisio Šota Rustaveli teatro ir kino universiteto auklėtinė Linda Urbona. Jai talkina dailininkė
scenografė iš Gruzijos Nino Kitia ir kompozitorius Faustas Latėnas.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

