KLAIPĖDA. DRAMOS TEATRAS “TARP LENOS KOJŲ
ARBA “ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS
MIRTIS”, PAGAL MIKELANDŽELĄ KARAVADŽĄ
Programa:
12.30 val. išvykimas iš Šiaulių į Klaipėdą. Išvykimo vietos:
*12.30 val. Gegužių gatvė, PC Akropolis;
*12.45 val. Tilžės gatvė, Katedra.
Kelionė į Klaipėdą. Kelionė maršrutu: Šiauliai-Kretinga-Kretingalė-Klaipėda.
Sustojimas Kretingalėje Klaipėdos g. 16, kavinėje “Kukudra“,
papietaujame*. Atvažiuojame į Melnragę-Klaipėdos miesto dalį ant Baltijos jūros kranto.
Tai – kurortinė uostamiesčio dalis, kur Kuršių marios susitinka su Baltijos jūra. Pavadinimas
kildinamas iš kaimyninės latvių kalbos žodžio “melnais”, reiškiantis juodas. Antroji
pavadinimo dalis “ragas”- įprastas žodis sausumos kyšuliui pavadinti Kuršių marių regione.
Gyvenvietė pavadinta, čia gyvenusių kuršių, Lietuvos dalimi Melnragė tapo tik 1946 m. po
Antrojo Pasaulinio karo.
Pasivaikštome šiauriniu molu, pasigrožime Baltijos jūra.
18.30 val. Klaipėdos dramos teatre pjesė “tarp Lenos kojų“ arba „Švenčiausiosios
Mergelės Marijos mirtis”.
Pjesė remiasi baroko laikotarpio Italijos dailininko
Caravaggio biografija ir kūryba. Svarstomas nuodėmės ir šventumo santykis, kuris anaip tol,
ne toks jau vienareikšmiškas, kaip galėtų atrodyti. Caravaggio paveikslai religine tematika
pripažįstami geneliais. Jie žadina tikėjimą, bet pats menininkas tarp bendraamžių išgarsėjęs,
ne tik, savo tapybos darbais, bet ir šokiruojančiu žiaurumu savo gyvenimą leido vėjais –
nevengdamas nė vienos įmanomos nuodėmės. Šešėliai jį domino labiau už šviesą… Bet
spektaklis ne pasakojimas apie Caravaggio gyvenimą, bet apie tą jo gyvenimo
laikotarpį, kai jis sutiko savo gyvenimo meilę, mirtį, geidulį, nusikaltimą, ambicijas,
godumą, kvailumą ir šventumą.
Nors visa ši istorija vyko prieš 400 metų – jaučiamas nepaprastas panašumas į mūsų laikų
apokalipsę. Tai buvo laikas, kai Europoje siautėjo mirtinos ligos, badas, karai… Visą tai
žmonėse atrakino kraštutinį elgesį…
Spektaklio trukmė 2.30 val. (be pertraukos)

Bilieto kaina – nuo 12.75 Eur
KELIONĖS KAINA – 24 Eur/asm.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei;
*Lydintis kelionėsvadovas-gidas;
*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Bilietas į spektaklį – nuo 12,75 Eur (užsakyti prieš perkant kelionę „Kelionių centre“).
*Pavalgymas kavionėje „Kukudra” (tikslinama).
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 841399544; 525059; 860197003; 867088723;
869684064 vadybininkė Sigita arba Ieva.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

