
ARABŲ KULTŪROS DIENOS  

2017 rugsėjo 12-16 d. Vilniuje, Kaune, Visagine, Rukloje    

PROGRAMA 

 

Data Vieta/laikas Renginys Aprašymas Organizacija, kontaktinis 

asmuo 

12 d. 10–16 val. 
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

Edukaciniai užsiėmimai 

moksleiviams ir šeimoms 
 

Vaidinimų su lėlėmis kūrimas  pagal pasakas „Tūkstantis ir 

viena naktis“.  

Lietuvos teatro, muzikos ir 

kino muziejus 
 

12–15 val. Vilniaus 

universiteto 

centrinių rūmų 

Teatro salė 

Arabų kultūros dienų 

atidarymas 
Iškilminga Arabų kultūros dienų atidarymo ceremonija. 

Organizatorių ir dalyvių pasisakymai. Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazijos koncertas, vadovė Ilona Klusaitė. 

Atlikėjų iš Saudo Arabijos tradicinės muzikos koncertas. 

Užsienio reikalų ministerija, 

Anos Lindh fondas, Vilniaus 

universiteto Orientalistikos 

centras, Arabų kultūros 

forumas 

15 val. 
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

 

Kaligrafės Salvos Rasool 

parodos atidarymas 
Salva Rasool – pasaulyje žinoma menininkė, garsėjanti unikaliais 

kaligrafijos darbais. Abstrakčiuose paveiksluose susijungia ryški 

spalvų paletė su žodžių grakštumu ir sukuria harmoningą islamo 

kultūrai būdingą teksto ir vaizdo sintezę. Parodoje bus galima 

susipažinti su Salvos darbais, o kūrybinėse dirbtuvėse sužinoti, 

kaip ji kuria paveikslus bei kuo ypatinga arabiškoji kaligrafija. 

Įvadinę paskaitą apie Kaligrafiją skaitys VU OC lektorė Milda 

Petkauskaitė. 

Arabų kultūros forumas 
 

17 val. 
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

Palestiniečio Ahmado Dari 

edukacinės kaligrafijos 

dirbtuvės 

Ahmadas Dari arabišką kaligrafiją atrado studijuodamas 

Damaske, o gilindamas žinias studijų Europoje metu 

eksperimentavo su spalvomis ir formomis. Taip susikūrė savitą 

stilių, kuriame modernios formos ir spalvos sujungiamos 

išsaugant arabiškos kaligrafijos tradiciją. Dirbtuvės menininkas 

pristatys savo kūrybą ir pakvies kiekvieną iš arti susipažinti ir 

išbadyti bei eksperimentuoti su arabiška kaligrafija. 

Europos namai 



16 val. 
Kirtimų kultūros 

centras, Dariaus ir 

Girėno g. 69  

Spektaklis „Kuršiukas“, 

edukacinės veiklos 
Vilniaus Antakalnio moksleivių teatro studija „Juokdarys“ 

(vadovė Aušra Grendaitė). Ištrauka iš A.Liobytės 

pasakos  "Kuršiukas" (30 min). Po spektaklio edukacinė veikla su 

„Teatriuko“ aktoriais (30 min.), skirta vaikams ir šeimoms iš 

arčiau susipažinti su arabų pasakomis. Plačiau: 

http://www.teatriukas.lt/?id=145 

Teatras vaikams ir šeimai 

„Teatriukas“ 
 

18 val. 
UNESCO 

„Ką reiškia būti musulmonu 

Lietuvoje: Halos ir Hasano 

istorija“. Forumo teatro 

pasirodymas  

Hala – 25-erių metų moteris iš Libijos, turinti seselės akušerės 

išsilavinimą. Ji su vyru Hasanu prieš keturis mėnesius atvyko į 

Kauną, kur tęsia magistrantūros studijas. Ji su Hasanu iki tol 

gyveno Libijos sostinėje Tripolyje. Hala ir Hasanas nori susirasti 

tinkamesnį būstą gyventi, nes kol kas gyvena abu mažame 

universiteto bendrabučio kambaryje. Hala ieškosi darbo. 
 
2015 m., lyginant su ankstesnių metų apklausomis, žymiai išaugo 

Lietuvos gyventojų dalis, teigiančių, kad pablogėjo jų nuomonė 

apie musulmonus (73 proc.) ir pabėgėlius (72 proc.). Dirbti 

vienoje darbovietėje su musulmonais nenorėtų 38 proc., su 
pabėgėliais – 28 proc., išnuomoti būsto – atitinkamai 57 ir 52 

proc. Lietuvos gyventojų . 
 
Kaip klostysis Halos ir Hasano gyvenimas Lietuvoje, nuspręsti 

galime mes. Forumo teatro pasirodyme kiekvienas žiūrovas 

tampa dalyviu ir gali pakeisti situacijos eigą. Forumo teatras – 
tai interaktyvus būdas kelti visuomenei aktualias 
problemas, apie jas diskutuoti ir ieškoti sprendimo būdų. 
 
Po pasirodymo diskusijoje kartu su ekspertais aptarsime situaciją 

ir ieškosime geriausių atsakymų bei sprendimų į kylančias 

problemas. 

Europos namai 

18 val. 
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 
 

Mokslo populiarinimo ciklo 

paskaita „Koranas kaip 

vėlyvosios antikos 

literatūrinis paminklas“ 

VU OC lektorė Maritana Larbi. 
Koranas musulmonui – tai tiesioginis ir neiškreiptas Dievo žodis. 
Tik pasirodęs, jis nuolat buvo lyginamas su kitais šventraščiais, 

kol ilgainiui daugelis Korano bruožų krikščionybei tapo 

nebesuvokiami. Paskaita, pristatanti Korano atsiradimo priežastis 

ir istorija bei jo literatūrinį stilių, leis pažvelgti į Koraną kaip į 

Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centras 

http://www.teatriukas.lt/?id=145


istorinį ir literatūrinį vėlyvosios antikos paminklą,  atsiradusį 

Arabijos pusiasalyje VIIa. pirmoje pusėje.  

13 d. 10–16 val. Lietuvos 

teatro, muzikos ir 

kino muziejus 

Edukaciniai užsiėmimai 

moksleiviams ir šeimoms 

Vaidinimų su lėlėmis kūrimas  pagal pasakas „Tūkstantis ir 

viena naktis“.  

 

Lietuvos teatro, muzikos ir 

kino muziejus 

 

11 val. 
Kauno įvairių tautų 

kultūrų centras 

Spektaklis „Kuršiukas“, 

edukaciniai užsiėmimai 
Vilniaus Antakalnio moksleivių teatro studija „Juokdarys“ 

(vadovė Aušra Grendaitė). Ištrauka iš A.Liobytės 

pasakos  "Kuršiukas" (30 min). Po spektaklio edukacinė veikla su 

„Teatriuko“ aktoriais (30 min.), skirta vaikams ir šeimoms iš 

arčiau susipažinti su arabų pasakomis. Plačiau: 

http://www.teatriukas.lt/?id=145 

 

Teatras vaikams ir visai 

šeimai „Teatriukas“ 
 

11 val.  
VU OC 

Kovalevskio aud. 
 

Akademinė paskaita 

„Modern Arabic Women 

Literature“ 

Dr. Hasna Alqunaiyer, Dr. Thuraya Alorayid. Dr. Fawziyah Abu 

khaled., University of Medina, Saudi Arabien 
Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centras / 

Ministry of Culture and 

Information of Saudi Arabia 

13 val.  
VU OC 

Kovalevskio aud. 
 

Akademinė paskaita „The 

Concept of the West“ 
Dr. Saleh Alharbi, University of Medina, Saudi Arabien Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centras / 

Ministry of Culture and 

Information of Saudi Arabia 

15 val. 
Ruklos pabėgėlių 

centre, Rukla 

Spektaklis „Kuršiukas“, 
edukaciniai užsiėmimai 

Vilniaus Antakalnio moksleivių teatro studijsa „Juokdarys“ 

(vadovė Aušra Grendaitė). Ištrauka iš A.Liobytės 

pasakos  „Kuršiukas“ (30 min). Po spektaklio edukacinė veikla su 

„Teatriuko“ aktoriais (30 min.), skirta vaikams ir šeimoms iš 

arčiau susipažinti su arabų pasakomis. Plačiau: 

http://www.teatriukas.lt/?id=145 

 

Teatras vaikams ir visai 

šeimai „Teatriukas“ 

15 val. 
Vilniaus 

universiteto 

Paskaita „Saudo Arabijos 

archeologija“ 
 

Dr. Saleh Alharbi, University of Medina, Saudi Araba 
 

Arabų kultūros forumas 

http://www.teatriukas.lt/?id=145
http://www.teatriukas.lt/?id=145


centrinių rūmų 

Teatro salė 

17.00 val. 
Vilniaus 

universiteto 

centrinių rūmų 

Teatro salė 

Arabų muzikos koncertas 
 

Saudo Arabijos atlikėjų tradicinės muzikos koncertas 
 

Arabų kultūros forumas / 

Ministry of Culture and 

Information of Saudi Arabia 

18 val. 
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 
 

Mokslo populiarinimo ciklo 

paskaita „Islamo mados 

istorija“ 

Musulmonės moterys nori būti individualios ir unikalios, 

todėl šiuolaikinės mados srovės, pasižyminčios 

moderniomis hidžiabo, tunikų, chalatų, suknelių ir 

marškinėlių interpretacijomis suteikė galimybę joms 

išreikšti savo savitumą ir pabrėžti išskirtinumą per aprangą. 

Nuo 2009 metų musulmonų mados dizaineriai pradėjo 

rengti islamo mados savaites, kurios kiekvienais metais 

sutelkia žymiausius mados dizainerius, menininkus ir mados 

ikonas. Kviečiame susipažinti su intriguojančia islamo 

mados istorija. Paskaitą skaito lektorė Milda Petkauskaitė 

Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centras 
 

18 val. 
Kauno įvairių tautų 

kultūrų centras 

„Ką reiškia būti musulmonu 

Lietuvoje: Halos ir Hassano 

istorija“. Forumo teatro 

pasirodymas  

Hala – 25-erių metų moteris iš Libijos, turinti seselės akušerės 

išsilavinimą. Ji su vyru Hasanu prieš keturis mėnesius atvyko į 

Kauną, kur tęsia magistrantūros studijas. Ji su Hasanu iki tol 

gyveno Libijos sostinėje Tripolyje. Hala ir Hasanas nori susirasti 

tinkamesnį būstą gyventi, nes kol kas gyvena abu mažame 

universiteto bendrabučio kambaryje. Hala ieškosi darbo. 

 
2015 m., lyginant su ankstesnių metų apklausomis, žymiai išaugo 

Lietuvos gyventojų dalis, teigiančių, kad pablogėjo jų nuomonė 

apie musulmonus (73 proc.) ir pabėgėlius (72 proc.). Dirbti 

vienoje darbovietėje su musulmonais nenorėtų 38 proc., su 
pabėgėliais – 28 proc., išnuomoti būsto – atitinkamai 57 ir 52 

proc. Lietuvos gyventojų . 

 
Kaip klostysis Halos ir Hasano gyvenimas Lietuvoje, nuspręsti 

galime mes. Forumo teatro pasirodyme kiekvienas žiūrovas 

Europos  namai 



tampa dalyviu ir gali pakeisti situacijos eigą. Forumo teatras – 
tai interaktyvus būdas kelti visuomenei aktualias 
problemas, apie jas diskutuoti ir ieškoti sprendimo būdų. 
 
Po pasirodymo diskusijoje kartu su ekspertais aptarsime situaciją 

ir ieškosime geriausių atsakymų bei sprendimų į kylančias 

problemas. 

14 d. 10–16 val. Lietuvos 

teatro, muzikos ir 

kino muziejus 

Edukaciniai užsiėmimai 

moksleiviams ir šeimoms 
Vaidinimų su lėlėmis kūrimas  pagal pasakas „Tūkstantis ir 

viena naktis“.  

 

Lietuvos teatro, muzikos ir 

kino muziejus 

13 val.  
VU OC 
Kovalevskio aud. 

Akademinė paskaita Dr. Mohammed Alhazmi, University of Medina, Saudi Arabien 
 

Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centras / 

Ministry of Culture and 

Information 

15 val. Kirtimų 

kultūros centras 

(Dariaus ir Girėno 

g. 69, Vilnius) 

Maroko garsai: kūrybinės 

dirbtuvės vaikams  
Muzikantas ir keliautojas Ugnius Raugalas, besidomintis pasaulio 

muzika, supažindins mažuosius klausytojus su marokietiška 

muzika, pristatys šios šalies instrumentus bei kartu su dirbtuvių 

dalyviais kurs muzikines Maroko garsų interpretacijas. 

Kirtimų kultūros centras 

16 val. 
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

Chna vakaras 
 

Rytų kultūrinėje tradicijoje įsišaknijęs piešimas natūraliais 

chna dažais apima ne tik religines ar filosofines reikšmes, 

turinčias gilias senovines tradicijas, bet ir estetinius bruožus, 

motyvus ir simbolius. Kviečiame susipažinti su chna 

tradicijos istorine raida ir simboliais Rytų kultūroje ir 

praleisti vakarą kartu chna dirbtuvėse su meistre iš Pakistano 

ir VU OC lekt. Maritana Larbi. Renginio metu vaišinsimės 

arbata, dalinsimės šiluma ir užsiimsime kūrybine veikla, 

kurdami savo unikalią chna tatuiruotę. 

Arabų kultūros forumas 

18 val.  
VU biblioteka, 

Levelelio auditorija 

Literatūrinis vakaras Šiuolaikinė arabų grožinė literatūra mūsų Lietuvos 

skaitytojui iki šiol lieka terra incognita. Kviečiame į 

intriguojančią, intelektualią diskusiją bei arabiškų novelių 

pristatymą ir interpretaciją. Renginio metu bus skaitomos 

Arabų kultūros forumas / 

Lietuvos literatūros ir 

tautosakos institutas / 



Muhamado Sai Al-Rahbi (Omanas), Muhamado Ali 

Šuveihidžio ir Jusufo Šarifo (Libija) bei Sahara Chalifeh 

(Palestina) grožiniai tekstai. Iš arabų kabos vertė A. 

Makarenko ir D. Milerytė. Diskusijoje dalyvauja arabistė 

Gintarė Sereikaitė, vertėjai Aleksandras Makarenko ir 

Deimantė Milerytė, LMTA ir studijos  ,,Gal meno?“ scenos 

kalbos dėstytoja Rita Juodelienė ir Literatūrologė, LLTI 

direktoriaus pavaduotoja mokslo reiklams prof. dr. Aušra 

Martišiūtė-Linartienė. 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija 

18 val. 
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

Mokslo populiarinimo ciklo 

paskaita „Rytų šokis“ 
 

Paskaitą skaito VU OC lektorė Kristina Dolinina.  

Arabiškas šokis – įvairialypis ir kontraversiškas fenomenas, 

paplitęs gana didelėje teritorijoje ir sietinas ne su viena šalimi. 

Šokis istorijos eigoje, veiktas begalės išorinių veiksnių, keitė savo 

formą ir turinį, reikšmę ir supratimą. Ši paskaita-demonstracija –

tai bandymas nepasiklysti painiuose istorijos, sąsajų ir sąvokų 

vingiuose bei patiems išbandyti keletą bazinių šio šokio judesių, 

garsėjančių savo terapinėmis savybėmis. 

Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centras 

19 val. Naugarduko 

g. 3, Vilnius 
Arabų kultūros protmūšio 

konkursas 
Mėgsti linksmai leisti laiką ir priimti iššūkius? Nori prasmingai, 

intelektualiai ir linksmai praleisti vakarą? Suburk komandą, 

užregistruok ją ir ateik pas mus į arabų kultūros protmūšį! 

Aktyvus jaunimas 

10–16 val. Lietuvos 

teatro, muzikos ir 

kino muziejus 

Edukaciniai užsiėmimai 

moksleiviams ir šeimoms 

Vaidinimų su lėlėmis kūrimas  pagal pasakas „Tūkstantis ir 

viena naktis“. 
 

Lietuvos teatro, muzikos ir 

kino muziejus 
 

15 d. Oficialus tautų 

mugės atidarymas  
12 val. Omano 

palapinėje 

Gedimino 

prospekte 

Arabiško maisto, papročių, 

filmų pristatymas 
 

Atraskite patrauklią ir kerinčią šalį Omaną 
Kvepės omaniškas frankincensas (ladanas) – tikra gamtos dovana 

žmogui. Šių smilkalų kvapas nukels į Omaną! 
Atskleisime omaniškos kavos receptą ir vaišinsimės šviežiomis 

datulėmis iš Omano bei chalva. 
Pamatysime nuostabias lankytinas Omano vietas: bus rodomi 

filmai ir nuotraukos. 
Susipažinsime su nacionaliniais Omano merginų drabužiais. 

Omano Sultonato 

informacijos ministerija / 
Omano Sultonato konsulatas 

Lietuvoje 



13 val. VU OC 

Kovalevskio aud. 

Paskaita: „Palestinos 

kultūros projektas 

Palestinoje ir už jos ribų“ 

Paskaita anglų kalba, kurią veda menininkas iš Palestinos 

Ahmedas Dari. 

Viniaus Universiteto 

Orientalistikos centras 

16 val. 
Lietuvos 

nacionalinės 

UNESCO 

komisijos galerijos 

kiemelis 
(Šv. Jono g. 11, 

Vilnius) 

Paskaita „Arabia felix: iš kur 

nuo amžių ateina kvapas?“ 
Kvapų kultūros istorinės trajektorijos – vaizduotė ir mitai. 

Paskaitą papildys senųjų smilkymo ritualų meninė 

interpretacija, poezija uoslei ir kvapui. 

http://hortusapertus.lt/  

„Hortus apertus“ 

17 val. Lietuvos 

teatro, muzikos ir 

kino muziejus 

Spektaklis „Kuršiukas“ ir 

edukaciniai užsiėmimai 
Vilniaus Antakalnio moksleivių teatro studijsa „Juokdarys“ 

(vadovė Aušra Grendaitė). Ištrauka iš A.Liobytės 

pasakos  „Kuršiukas“ (30 min). Po spektaklio edukacinė veikla su 

„Teatriuko“ aktoriais (30 min.), skirta vaikams ir šeimoms iš 

arčiau susipažinti su arabų pasakomis. Plačiau:  

http://www.teatriukas.lt/?id=145 

 

Teatras vaikams ir visai 

šeimai „Teatriukas“  

 

18 val. 
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

Mokslo populiarinimo ciklo 

paskaita „Arabų mokslo ir 

filosofijos suklestėjimas 

bei nuosmukis 

OC lektorius Ernestas Jančenkas  

Ko gero, visi kažką esame girdėję apie arabų mokslo 

klestėjimą viduramžiais. Kita vertus, mūsų žinios apie tai 

dažnai yra paviršutiniškos. Be to, ir tolimesnis arabų mokslo 

likimas yra apipintas įvairiais mitais ir stereotipais. Šioje 

paskaitoje pamėginsime apžvelgti šiuolaikinių tyrinėtojų 

pozicijas šiuo klausimu ir išsklaidyti kai kuriuos mitus apie 

mokslo raidą islamo civilizacijoje. 

Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centras 

19–22  val. 

senamiestis, 

Kudirkos skvero 

scena 

Tartautinio gatvės teatro 

festivalio „Mozaika 2017“ 

dalyvių  pasirodymai 

Dviejų valandų ugnies gatvės teatrų pasirodymai viešoje erdvėje, 

Vilniaus senamiestyje, su šou elementais, sufijų šokiais, 

kojūkininkais. Teatralizuota eisena miesto gatvėmis. 
www.senamiescioteatras.lt  

Vilniaus senamiesčio teatras 

http://hortusapertus.lt/
http://www.teatriukas.lt/?id=145
http://www.senamiescioteatras.lt/


10–16 val. Lietuvos 

teatro, muzikos ir 

kino muziejus 

Edukaciniai užsiėmimai 

moksleiviams ir šeimoms 
Vaidinimų su lėlėmis kūrimas  pagal pasakas „Tūkstantis ir 

viena naktis“. 
 

Lietuvos teatro, muzikos ir 

kino muziejus 
 

16 d. 12.00  
VU stadionas 

„Sportima“ 

Futbolo varžybos Kviečiame svečius palaikyti Vilniaus universiteto Orientalistikos 

centro bei Užsienio reikalų ministerijos komandas draugiškose 

Lietuvos ir arabų šalių futbolo varžybose. Lietuvos atstovai 

varžysis su svečiais iš skirtingų arabų šalių. Ateik ir palaikyk 

komandas. 

Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centras 
 

12 val.–20 val.  
Tautų mugė, 
Omano palapinė 

Gedimino 

prospekte 

Arabiško maisto, papročių, 

filmų pristatymas 
 

Atraskite patrauklią ir kerinčią šalį Omaną 
Kvepės omaniškas frankincensas (ladanas) – tikra gamtos dovana 

žmogui. Šių smilkalų kvapas nukels į Omaną! 
Atskleisime omaniškos kavos receptą ir vaišinsimės šviežiomis 

datulėmis iš Omano bei chalva. 
Pamatysime nuostabias lankytinas Omano vietas: bus rodomi 

filmai ir nuotraukos. 
Susipažinsime su nacionaliniais Omano merginų drabužiais. 

Omano Sultonato 

informacijos ministerija / 
Omano Sultonato konsulatas 

Lietuvoje 

17 val. viešbutis 

GRATA 
Mokslo populiarinimo ciklo 

paskaita „Artimųjų Rytų 

muzika“ 

Artimųjų Rytų muzika – unikalių dermių ir ritmų improvizacinė 

muzika, pasižyminti sudėtingomis melodijomis ir ritmais. 

Pažintinė muzikinė kelionė po Artimųjų Rytų garsų ir instrumentų 

pasaulį kviečia LMTA lektorius Eirimas Velička.  

Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centras / 

Lietuvos Muzikos ir Teatro 

akademija 

14.00–17.00 val. 
M. Mažvydo 

biblioteka 

Filmo peržiūra „Borders of 

Heaven“ 
 

Arabistės Gintarės Sereikaitės paskaita apie arabų kiną ir Tuniso 

filmo peržiūra su angliškais subtitrais „Borders of Heaven“.  
Rež. Fares Naanaa. 2015 (83 min.). 

Tuniso ambasada Varšuvoje 

/ Arabų kultūros forumas 

18 val. viešbutis 

GRATA 
Arabų kultūros dienų 

UŽDARYMAS 
Padėkos dalyviams, rėmėjams. Vaišės. 
Svečio iš Palestinos Ahmado Dari koncertas.  

Anos Lindh fondas 



20 -22  val. 

Tarptautinio 

gatvės teatro 

vakarinė 

programa 

amfiteatre 

Visagine 

Tartautinio festivalio dalyvių 

ugnies gatvės teatrų 

pasirodymai 

Dviejų valandų ugnies gatvės teatrų pasirodymai viešoje erdvėje, 

Vilniaus senamiestyje, su šou elementais, sufijų šokiais, 

kojūkininkais. Teatralizuota eisena miesto gatvėmis. 
www.senamiescioteatras.lt 

 

Vilniaus senamiesčio teatras 

    

 

 

http://www.senamiescioteatras.lt/

