
 

 

 

 

XIX Pasaulinė italų kalbos savaitė 

Italų kalba teatro scenoje 
Vilnius, 2019 m. spalio 21-25 d. 

 

Programa 

 

Pirmadienis, spalio 21 d. 

15.00-17.30 

Socialinis bendruomeninis teatras: teorija ir praktika*. Interaktyvi pamoka su TEATRO21 

Italų kalba su vertimu į lietuvių kalbą 

LMTA Balkono teatras (Gedimino pr. 42) 

 

17.00-18.00 

Pakalbėkime itališkai*. Kalbos laboratorija pradedantiesiems  

Rekomenduojamas italų kalbos lygis A1/A2 

Italų kultūros institutas (Universiteto g. 4) 

 

18.00-19.00 

Italų dramaturgai antrojo ir trečiojo tūkstanmečių sandūroje. Prof. Paolo Puppa paskaita 

Italų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą 

Italų kultūros institutas (Universiteto g. 4) 

 

 

Antradienis, spalio 22 d. 

13.00-14.30 

Ancient Myths Today. Prof. Paolo Puppa paskaita 

Anglų kalba 

VU Filologijos fakultetas, 113 auditorija (Universiteto g. 3) 

 

18.00-19.30 

Socialinis teatras, jo istorinė raida ir dabartinė padėtis Italijoje. Susitikimas / paskaita su TEATRO21 

Italų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą 

Italų kultūros institutas (Universiteto g. 4) 

 

 

Trečiadienis, spalio 23 d. 

13.00-14.30 
Nelaimingų sąjungų drama: Pirandelis, Ibsenas, Strindbergas. Prof. Rossella Palmieri paskaita 

Italų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą 

Italų kultūros institutas (Universiteto g. 4) 

 

17.00-20.00 

Socialinio teatro laboratorija ir pamokos: technika ir strategija*. TEATRO21 laboratorija 

Italų kalba su vertimu į lietuvių kalbą 

VU Filologijos fakulteto Donelaičio auditorija (Universiteto g. 3) 

 

 



 

 

 

 

17.00-18.00 

Pakalbėkime itališkai*. Kalbos laboratorija pradedantiesiems  
Rekomenduojamas italų kalbos lygis A1/A2 

Italų kultūros institutas (Universiteto g. 4) 

 

 

Ketvirtadienis, spalio 24 d. 

11.00-12.30 

Tėvai, motinos ir vaikai itališkose scenose. Prof. Rossella Palmieri paskaita 

Italų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą 

Italų kultūros institutas (Universiteto g. 4) 

 

18.00-19.30 

Šeimyniniai sukrėtimai. Paolo Puppa performansas, Betti 2018 premija 

Italų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą  

Italų kultūros institutas (Universiteto g. 4) 

 

 

Penktadienis, spalio 25 d. 

17.00-18.00 

Pakalbėkime itališkai*. Kalbos laboratorija pradedantiesiems  
Rekomenduojamas italų kalbos lygis A1/A2 

Italų kultūros institutas (Universiteto g. 4) 

 

18.00-19.00 

Kai sekiau Tave... LVJC Mėnulio teatro studijos spektaklis pagal Marcello Argilli apsakymą 

Lietuvių kalba 

Italų kultūros institutas (Universiteto g. 4) 

 

 

 

 

Visi renginiai nemokami, tačiau rekomenduojame į juos užsiregistruoti. 

* Registracija būtina į TEATRO21 užsiėmimus bei kalbos laboratorijas pradedantiesiems. 

 

Registracija į renginius: ANKETA 

 

 

 

Italų kultūros institutas, Universiteto g. 4, Vilnius 

Tel. (8 5) 2611076, 2611077 

www.iicvilnius.esteri.it 
https://www.facebook.com/IIC.Vilnius/ 

 

https://forms.gle/rEB67HZg3mm63Q669
http://www.iicvilnius.esteri.it/
https://www.facebook.com/IIC.Vilnius/

