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ssKviečiame į Laivų paradą! Ankstų šeštadienio rytą Laivų parado šventės renginius iš-

kilminga vėliavos pakėlimo
ceremonija Kruizinių laivų
terminale pradės Lietuvos
aukštosios jūreivystės mokyklos studentai. 10 val.
šventišku rūbu pasipuoš
laivus pasitinkanti ir išlydinti
skulptūra „Vaikystės svajonė”. Suplazdėjus vėliavai
prasidės „Gero vėjo” regata, o 12 val. iš piliavietės į
dangų pakils spalvingas 80
kv. metrų „Laimės aitvaras”.
Renginio pramogos dieną
telksis Danės upės krantinėse ir pačioje upėje, o vakarop
persikels į Kruzinių laivų
terminalą. Renginio kulminacija - vėlų vakarą Kuršių mariose rengiamas naktinis, šviečiančiomis dekoracijomis pasipuošusių
laivų paradas, kuriame kasmet dalyvauja kelios dešimtys laivų ir laivelių. Kruizinių laivų terminalo
krantinėse susirinkusius žmones sveikins dideli keltai, naujas jūrinių vilkikų šokis ir, žinoma, Laivų
parado fejerverkai. Veiksmą marių akvatorijoje bus galima stebėti nuo Kruizinių laivų terminalo
krantinių ar didžiuliame lauko ekrane terminale.

ss12 val. „Gatvės muzikos dienos” atidarymas Karlskronos aikštėje. Renginį

pradės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Klaipėdos fakulteto režisūros 3-iojo kurso
studentai su muzikine programa „Danuko
Dunduliuko istorijos”! Gatvės muzikos diena
- šventė, vienijanti visus kalbančius universaliausia kalba pasaulyje - muzikos kalba. Jau
XIII kartą Gatvės muzikos diena kviečia visus
miesto muzikantus ne tik parodyti save, bet
ir pristatyti savo muziką. Tai laisvos kūrybos,
muzikantų ir visuomenės bendravimo šventė.
Šiais metais Gatvės muzikos dienos šūkis „Pamatyk muziką”, tad muzikantai kviečiami
groti šalia gatvės piešinių, įtraukti vietinius
menininkus ir dailininkus.

ssKKKC parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2)

Tarptautinė muziejų naktis: 22 val. dvasingos muzikos
koncertas „Garsas art’i krašto”. „Garso art’i krašto” programa sudaryta iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje žiūrovų
laukia premjera - pirmą kartą Klaipėdoje pristatomas
dviejų klaipėdiečių kompozitorių ir atlikėjų projektas
„Tykumos” (postfolkloro ir elektroninės muzikos duetas:
Kristijonas Lučinskas ir Donatas Bielkauskas)! Antrosios
koncerto dalies dalyvis Larion Dyakov (Rusija) - kompozitorius ir šiuolaikinės akademinės muzikos atlikėjas iš
Karaliaučiaus. Pavadinęs vakaro programą „Sound copy
of air / Music trip / part 1/”, menininkas savo muzika
ieško atsakymų į klausimus: kuo tampa oras, kai skamba
garsas? Kuo mes kvėpuojame tuo metu? Ar oras turi atmintį? Kada garsas virsta mirgėjimu? Kur
gyvena nuskambėjęs garsas?

SEKMADIENIS, GEGUŽĖS 19 D.

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje (Taikos pr. 70) 13 val. šokio spektaklis „Ten, kur gyvena

pabaisos”. Vaikų ir jų tėvų laukia ypatingas šokio spektaklis, įkvėptas dar 1963
m. Maurice Sendak parašytos kultinės
knygos vaikams „Ten, kur pašėlę dalykai”. Vienu metu uždrausta dėl tariamai
destruktyvaus pagrindinio herojaus ir
baugių jį lydinčių pabaisų, ši paveikslėlių
knyga iki šiol laikoma viena svarbiausių
ir įspūdingiausių knygų vaikams. Visai
šeimai skirtą šokio spektaklį „Ten, kur gyvena pabaisos” kūrė garsus choreografas
ir šokėjas Donatas Bakėjus. Spektaklio
centre - pasaulio ir namų karaliumi save
regintis herojus, kuris po konflikto su
šeimos nariais užsidaro savo kambaryje. Supykusio vaiko lova tampa laivu, nugabenančiu jį į pabaisų pasaulį. Spektaklyje siekiama
žvilgtelėti į vaiko vidinį pasaulį, pamatyti jo unikalumą. Šis spektaklis žada įtemptą veiksmą, daug
juoko, pokštų ir vos šlakelį baimės.

ssDramos teatro Mažojoje salėje (Teatro

g. 2) „Materia Magica” lėlių teatro festivalis: 16 val.
„PuppetCinema” (Izraelis) spektaklis vaikams nuo
7 m. „Planeta kiaušinis”. Vienu metu atliekamas ir
filmuojamas pasirodymas su gyvai grojančiu „Foley Sound” garso takeliu ir demonstruojamomis
projekcijomis, šis premjerinis šou sugeba sujungti
savyje teatrinį jaukumą su miniatiūrinėmis lėlėmis
ir kinematografinį grandioziškumą, prilygstantį
epinei „Kosminei odisėjai”. Pati spektaklio istorija
yra įkvėpta tarsi iš niekur Tel Avive atsiradusių žaliųjų paukščių būrio, kuris ėmė kolonizuoti vietinių
paukščių lizdus ir maitinimosi šaltinius, tapdamas
dominuojančia rūšimi palankiame Tel Avivo klimate. Nekalta, bet sykiu ir agresyvi šių paukščių
prigimtis turėjo įtakos kuriant „Planetos kiaušinio” veikėjus. Įsiveržimo ir užkariavimo istorija pasakoja ne tik apie gėrį ir blogį, bet ir apie kiekvieno gyvo padaro prigimtį.
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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

19 d. 17 val. ir 21 d. 18 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko„Kas prieš mus”.
III tarptautinis teatro festivalis„TheATRIUM”:
22 d. 17 val. Mažojoje salėje Vilniaus miesto teatro
monospektaklis „Pamišėlis”. 18 val. Didžiojoje salėje
„Kalės vaikai”.
23 d. 17 val. Mažojoje salėje Vilniaus miesto teatro
spektaklis„Terapijos”. 20.30 val. Didžiojoje salėje Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis„Durys”.
24 d. 17 val. Mažojoje salėje Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis„Tobula pora”. 20 val. Didžiojoje
salėje teatro„Meno fortas” spektaklis„Jobo knyga”.
25 d. 14 val. Kamerinėje salėje „Meno ir mokslo laboratorijos” postdraminis spektaklis„Dalykai”. 17 val.
Mažojoje salėje Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Helverio naktis”.
26 d. 15 val. Mažojoje salėje Artūro Areimos teatro
spektaklis „Hamletmachine”. 18 val. Didžiojoje salėje Lietuvos rusų dramos teatro spektaklis „Rusiškas
romanas”.
Teatro svečiai

„Materia Magica” lėlių teatro festivalis:
18 d. 15 val. Kamerinėje salėje Krokuvos figūrų teatro spektaklis„Bilis rūke”.
19 d. 11 val. Kamerinėje salėje Liublianos lėlių teatro
(Slovėnija) spektaklis vaikams nuo 4 m.„Akvariumas”.
16 val. Mažojoje salėje „PuppetCinema” (Izraelis)
spektaklis vaikams nuo 7 m.„Planeta kiaušinis”.
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; moksleiviai, studentai, mokytojai,
dėstytojai, senjorai 1 val. iki teatro vakarinių
renginių pradžios, pateikę pažymėjimą,
už bilietus moka 70 proc. mažiau; Tiketa.lt

18 d. 19 val. Didžiojoje salėje premjera - opera „Don
Žuanas”.
19 d. 13 val. Didžiojoje salėje šokio spektaklis „Ten,
kur gyvena pabaisos”.

KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis
12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai Kęstutis
Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

Antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais
9 val. savimasažo mankštos.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 10 val. linijiniai
šokiai senjorams.
Kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį 17
val. šokių vakarai senjorams.
Veikia vaikų piešinių paroda „Puokštė mamai”.
LMTA KLAIPĖDOS FAKULTETAS
K. Donelaičio g. 4

18 d. Gatvės muzikos dienos atidarymas Karlskronos
aikštėje: 12 val. LMTA 3-iojo kurso studentų muzikinė
programa„Danuko Dunduliuko istorijos”.
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt,
Tiketa.lt, „Bilietai.LT”

06 13 d. 19 val. atranka į Europos rankinio čempionatą: Lietuva - Prancūzija.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

20 d. 18 val. Tradiciniai giedojimai „Giedame Švč.
Mergelei Marijai”. Dalyvauja Klaipėdos Marijos Taikos
Karalienės bažnyčios liaudiškų giesmių ansamblis
(vad. Vidmantas Budreckis).
Pirmadieniais 10 ir 11 val. tradicinės lopšinės ir
žaidinimai. Besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms. Registracija, inf. tel. (8 46) 312113.
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas.
Ketvirtadieniais 18 val. Tradicinių šokių klubo „Vožinis” jaunimui.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

18 d. 12 val. paskaita„Mažiau yra daugiau”.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

„Materia Magica” lėlių teatro festivalis:
18 d. 10 ir 12 val. trupės„Hopeful Monster” (Didžioji
Britanija) spektaklis vaikams nuo 6 m. „Gerieji monstrai”. 21 val. Vilniaus teatro „Lėlė” spektaklis suaugusiesiems„Doriano Grėjaus portretas”.
19 d. 12.30 val. „Thalias Kompagnons” (Vokietija)
spektaklis vaikams nuo 4 m. „Molio žaidimai”. 18
val. „Kultūros fabrike„Puppet’s Lab” teatro (Bulgarija)
spektaklis suaugusiesiems„Aš - Sizifas”.
ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS
www.padidapifish.lt, padidapifish@gmail.com,
bilietai www.tiketa.lt

18 d. 10 ir 15 val.„Kultūros fabrike” premjera - šokio
spektaklis-instaliacija kūdikiams„Lumi”.
„DOMINO” TEATRAS
21 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje kriminalinė
komedija„Žirklės”.
APEIRONO TEATRAS
Turgaus g. 16 / Tiltų g. 12

23 d. 15 val. Dramos teatro Kamerinėje salėje spektaklis„Stabat Mater”.

Renginiai
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.

22 d. 18.30 val. I a. fojė „Atspindžiai vandeny”. Solistai: Rita Novikaitė (mecosopranas), Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas).
23 d. 18.30 val. I a. fojė Arvydo Kazlausko (saksofonas, Lietuva-Latvija) ir styginių kvarteto „Sinfonietta
Rīga” (Latvija) programa„Dainos be žodžių”.

23 d. 17 val. Gerlacho palėpėje Gerdos Jankevičiūtės poezijos knygos „Pasiskolinau laiko iš žemės”
pristatymas.
25 d. 16 val. Mažajame kiemelyje baigiamieji Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris” skaitymai.
Dalyvauja: Antanas A. Jonynas, Audinga PeluritytėTikuišienė, Aistis Žekevičius (vertė indų poeto kūrinius), H. S. Shivaprakash (Indija), Simonas Bernotas,
Gytis Norvilas, Indrė Valantinaitė ir kiti.

Herkaus Manto g. 25

20 d. 16 val. Mažajame kiemelyje tarptautinio
festivalio „Poezijos pavasaris” skaitymai „Eilės liejasi
laisvai”.
21 d. 17 val. Konferencijų salėje rašytojas Eugenijus
Ignatavičius pristatys Lietuvos šimtmečiui skirtą publicistikos knygą „Nepabūgę laisvės”. Autoriaus kūrybą apibūdins rašytoja Nijolė Kliukaitė-Kepenienė. Taip
pat rodomas dokumentinis filmas „Stirna”, sukurtas
pagal autoriaus scenarijų.
21 d. 18 val. Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g.
9A) Lietuvos specialiosios draugijos „Guboja” Klaipėdos krašto atstovybės meninės raiškos studijos „Klaipėdos guboja” nariai kviečia susitikti pažinimo vakare
„Konfliktų sprendimas”.

Veikia Hermano Zudermano gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Labas rytas,
mamyte” (iki 05 19).
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
„Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

30 d. 16 val. trečiasis projekto „Būties riešutėliai”
susitikimas tema „Padėkite man atsipjauti duonos”.
Registracija tel. (8 46) 314728.
31 d. 12 val. - „Pigios kelionės anatomija” su Ele
Pranaityte.
Vaikų centras „Gerviukas”, Taikos pr. 81A

Veikia respublikinė ikimokyklinių ugdymo
įstaigų kūrybinių darbų paroda „Po sapnų
skraiste” (iki 05 31).
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

21 d. 17.30 val. Pasaulio lietuvių metams paminėti
„Likimo poezija”. Scenarijaus autorė aktorė, režisierė,
Klaipėdos universiteto docentė Virginija Kochanskytė pristatys žymiausių lietuvių išeivijos poetų eiles ir
jų interpretacijas.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS

Veikia Silvijos Drebickaitės tapybos paroda „Pėdsakai laike” (iki 06 13).

Muziejai
PILIES MUZIEJUS
Pilies g. 4, įėjimas pro įmonės „Klaipėdos laivų
remontas” vartus, tel. 410524

18 d. Tarptautinė muziejų naktis: 19 val. teatralizuota folkloro programa „Ernstas Vilhelmas Berbomas”. 20 val. edukacinis užsiėmimas„Statau Klaipėdos pilį”. 20 val. Klaipėdos pilies atkūrimo vizija 3D
formatu. 22, 22.30 ir 23 val. naktinės ekskursijos
„Keturi Klaipėdos slėpiniai”.
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33, tel. 410421

Veikia Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo
centro dailės studijos „Varsa” paroda „Paukščiai” (iki 05 19).

Kinas
„FORUM CINEMAS”

K. Donelaičio g. 6B

21 d. 16 val. Baltarusių kultūros dienos. Filmo„Krištolas” (Chrustalj) peržiūra.
25 d. Pasaulinės kultūrų puoselėjimo dienos minėjimas: 13 val. „Meistrų kiemelis” - edukacija visiems
(vidinis TKC kiemelis). 14 val. koncertas - tautinių
bendrijų meno kolektyvų pasirodymas (aikštelė prie
TKC).
26 d. 15 val. Azerbaidžano Respublikos dienos
minėjimas.
28 d. 17 val. atidaroma Arturo Martirosiano tapybos darbų paroda, skirta Armėnijos nepriklausomybės dienai (veiks iki 06 11).

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

„Džonas Vikas 3” (premjera, veiksmo trileris,
N-16) - 16.20, 18.30 val.
„Saulė irgi žvaigždė” (premjera, romantinė drama, N-13) - 10.30, 19.20 val.
„Žaisk arba mirk” (premjera, siaubo, N-16) 15.35, 21.40 val.
„Aš iš kitos veidrodžio pusės” (dubl. liet, komedija šeimai, N-7) - 11.20, 12.05 val.
„Ričardas atsisveikina” (premjera, drama, N-16)
- 16.10, 20.30 val.
„Rocketman” (išankstinė premjera, biografinė
drama, N-16) - 20 d. 22 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ

18 d. nuo 12 val. Laivų parado renginiai.

Parodos
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS
Šviesos g. 3

Veikia parodos: Emilės Turskytės neregiams ir
silpnaregiams pritaikyta kūrybinių darbų apie baltų
simbolių reikšmę „Žmogus ir simbolis”, mokytoja Rima Baukaitė (iki 06 30) ir neįgaliųjų centro
„Klaipėdos lakštutė” ugdytinių „Vištelės raibosios” (iki 06 28 d.).
KKKC PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2

18 d. Tarptautinė muziejų naktis: 18 ir 20 val.
Lietuvos tapybos meno projekto „Rekomendacija”
parodos pristatymas ir ekskursija su kuratoriumi.
19 val. KKKC meno rezidentūros projekto „Istorija
ateičiai” pristatymas su menininke Jūrate Rekevičiūte (veiks iki 06 23). 22 val. dvasingos muzikos
koncertas „Garsas art’i krašto”. Dalyviai: „Tykumos”
(postfolkloro ir elektroninės muzikos duetas: Kristijonas Lučinskas ir Donatas Bielkauskas), Larion
Dyakov (Rusija).
BAROTI GALERIJA

kriminalinė komedija „Žirklės”. Šis spektaklis yra išskirtinis tuo, kad scenoje ne tik gyvybingai rutuliojamas
įtempto siužeto detektyvas, bet jo baigtis visiškai priklauso nuo salėje spektaklį stebinčių žiūrovų. Spektaklis
kiekvieną kartą baigiasi vis kitaip - nepraleiskite progos
būti detektyvinės istorijos bendraautoriumi! Kirpykloje
„Žirklės” šiandien - įprasta diena: intrigos tarp kirpyklos
darbuotojų, pokalbiai su klientėmis apie jų vyrus, svajonės ir svaičiojimai apie grandiozinius ateities planus.
Tačiau netikėtai išdygsta policijos inspektorius, pranešdamas, kad virš kirpyklos esančiame bute nužudyta
garsi pianistė, o visi kirpykloje esantys žmonės tampa
įtariamaisiais. Vis dėlto kirpyklos darbuotojai ir klientai
pasirodo gerokai gudresni, nei atrodė, todėl inspektoriui, norinčiam išnarplioti šią bylą, prireiks
žiūrovų pagalbos, kurie taps nusikaltimo liudininkais.

ssDramos teatro Mažojoje sa-

22 d. 17 val. Irmos Razmaitės-Surgett knygos„Kalbančios širdys” pristatymas ir susitikimas su leidinio
sudarytoja bei Londone ir Lietuvoje gyvenančiomis
autorėmis, kurių istorijos pateikiamos knygoje, tema
-„Kaip XXI amžiaus triukšmas užgožia mūsų esybę?”
18 d. 12 val. dailės edukacija vaikams su menininku Arūnu Urniežiumi„Mano burinis laivas”. Registracija tel. (8 46) 314730.
25 d. 12 val. dailės edukacija vaikams su menininku Arūnu Urniežiumi „Mano švyturys”. Registracija
tel. (8 46) 314730.

ANTRADIENIS, GEGUŽĖS 21 D.

ssKlaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36) 18 val.

TREČIADIENIS, GEGUŽĖS 22 D.

Viešoji biblioteka, Turgaus g. 8

Pilies g. 4.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Sukilėlių g. 4

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS
20 d. 18 val. teatro studijos„Kitas kampas”spektaklis
„Nuostabūs dalykai”.
21 d. 10 val. praktiniai teisiniai mokymai„Valstybinių
institucijų patikrinimai, įmonių vadovų atsakomybė”.
21 d. 18 val. seminaras „Būti paauglėjančio vaiko
tėvais”. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Raudona”.
23 d. 10 val. LiMA seminaras „Visos dienos „Facebook” užsakymo mokymai”.
25 d. III tarptautinis teatro festivalis„TheATRIUM”: 19
val. komiksų opera„α” („Alfa”).
28 d. 9 val.„Facebook” mokymai verslui.

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS
ŽEMAITIJOS SKYRIUS
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Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

18 d. 17 val. „Devym kažkelinti” (premjera, drama, N-13). 18.40 val. „Ričardas atsisveikina”
(premjera, komiška drama, N-13).
19 d. 17 val. „Devym kažkelinti” (drama, N-13).
18.40 val. „Saulė irgi žvaigždė” (romantinė drama, N-13).
20 d. 19 val. „Ričardas atsisveikina” (komiška
drama, N-13).
21 d. 18.30 val. „Saulė irgi žvaigždė” (romantinė
drama, N-13).
22 d. 20.10 val. „Išgyventi vasarą” (drama, N-13).
23 d. 19 val. „Tobulas vyras” (romantinė komedija,
N-13).
24 d. 18 val. „Ramenai” (premjera, drama, N-13).
19.45 val. „Žavusis žudikas Tedas Bandis” (kriminalinis trileris, N-16).
KINO KLUBAS „8 1/2”
„Kultūros fabrikas”, kino salė, Bangų g. 5A

22 d. 18 val. dokumentinio filmo „Marina Abramovič: dalyvauja menininkė” (rež. Matthew
Akers, 2012 m., JAV) peržiūra.

PALANGOJE
„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS

Aukštoji g. 12

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

Veikia Jono Švažo (1925-1976) pastelės piešinių
paroda (iki 05 31).

18 d. 19 val. spektaklis „Pašėlusių moterų išpažintis”.

lėje III tarptautinis teatro festivalis
„TheATRIUM”: 17 val. Vilniaus miesto
teatro monospektaklis pagal N. Gogolio kūrinį „Pamišėlio užrašai”, rež. O. Koršunovas. Pasak paties režisieriaus, jam
įdomiausias pats N. Gogolio pjesės mechanizmas, kurio rėmuose žemiausios
kastos tarnautojas sugeba nukeliauti
iki didžiųjų pasaulio diktatorių vertų
užmačių. Tai matrica, puikiai veikianti
ir šiandien. Kaip žemiausios kastos
tarnautojas, rodos, net nepastebimas
žmogus staiga gali tapti visa griaunančia, pavojinga visuomenei jėga?
Žmogus, desperatiškai siekdamas
normalumo, visomis esminėmis pastangomis stengdamasis būti toks, kaip visi kiti, neišvengiamai
praranda savąjį identitetą. Pagrindinį vaidmenį „Pamišėlyje” atlieka Eimantas Pakalka.
ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) kino klubas „8 1/2”:
18 val. dokumentinio filmo „Marina Abramovič: dalyvauja
menininkė” (rež. Matthew Akers, 2012 m., JAV) peržiūra.
2018 m. leidyklos „Kitos knygos” išleista Marinos Abramovič
autobiografinė knyga „Eiti kiaurai sienas” paskatino parodyti ir filmą apie bebaimę, drąsią, stebinančią, įkvepiančią
milijonus žmonių, bet kartu ir labai organišką, ir žmogiškai
trapią kūrėją. Kažkada menininkės alternatyvaus meno
plotmėje kurti performansai plečia šiuolaikinio meno lauką,
sulaukia pasaulinio pripažinimo. Filme - užburiantis, novatoriškas kontroversiškos performansų meistrės portretas, jos performanso metu kuriamo lauko su
žiūrovu įtampa, tarpusavio ryšys, vaikystės ir kiti biografiniai momentai, formavę menininkę.

KETVIRTADIENIS, GEGUŽĖS 23 D.

ssKoncertų salės I a. fojė

18.30 val. Arvydo Kazlausko (saksofonas, Lietuva-Latvija) ir styginių
kvarteto „Sinfonietta Rīga” (Latvija)
programa „Dainos be žodžių”. Šioje
programoje atlikėjai nusprendė giliau patyrinėti dainos žanrą, ypatingą dėmesį skirdami būtent dainos
be žodžių fenomenui muzikoje. Bus
atliekamos Felixo Mendelssohno
ir Gustavo Holsto taip pavadintos
kompozicijos. Antrojoje koncerto
pusėje pasinersime į modernesnę
muziką - kabareto atmosferą sukurs
Kurto Weillio melodijos. Chicko
Corea’os miniatiūros iš ciklo „Vaikų
dainos” apie nebylios moters meilę ir iššūkius bylos žymaus šiandienos britų autoriaus Michaelo
Nymano muzika iš kino filmo „Fortepijonas”.

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS 24 D.

ssDramos teatro Didžiojoje salėje III tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM”: 20 val.

teatro „Meno fortas”
spektaklis „Jobo knyga”, rež. E. Nekrošius.
Šis spektaklis sukurtas pagal vieną bene
daugiausia klausimų
ir diskusijų sukeliančių
Šventojo Rašto tekstų. Nors Senojo Testamento tekstai ir jų temos nėra paprastos ir
vienareikšmės, žodžiai,
kuriais jos išsakomos,
skamba nuo scenos labai žmogiškai. Dievui
skiriami Jobo klausimai: „Kodėl mane kasdien lankai ir kiekvieną akimirką bandai? Kodėl pavertei
mane savo taikiniu? Kodėl tapau tau našta? Kodėl slepi savo veidą ir elgiesi su manimi kaip su
priešu?” Juk tai nėra tik iš aukštosios filosofijos sferos, bet labai artima ir skausminga kiekvienam,
siekiančiam gyventi sąmoningai ir sąžiningai.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

