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2013 metų liepos mėnesį minimas 
dvidešimties metų jubiliejus, kai 
Lietuvoje homoseksualumas 
nebelaikomas kriminaliniu 
nusikaltimu. Nuo tada LGBT judėjimas 
žengė svarbius žingsnius lygybės link. 
Pirmoji LGBT organizacija - Lietuvos 
gėjų lyga buvo įregistruota 1995 
metais. Įstojimas į Europos Sąjungą 
lėmė svarbių antidiskriminacinių 
įstatymų priėmimą. 2009 metais 
pradėtas organizuoti Baltic Pride, 
kuriam pasitelktos trijų Baltijos 
šalių sostinės. 2010 metais, po ilgai 
trukusio LGBT bendruomenės teisės 
į taikius susirinkimus ribojimo, įvyko 
pirmosios Lietuvoje Baltic Pride 
eitynės.

Žinoma, dar daug ką reikia pasiekti. 
Naujausios apklausos parodė, jog 
homofobija, bifobija ir transfobija vis 
dar kelia didelį susirūpinimą mūsų 
visuomenėje. LGBT žmonės bijo būti 
atviri apie savo seksualinę orientaciją 
ir lytinę tapatybę. Seime nuolat 
siūlomos homofobiškos įstatymų 
pataisos.

Dabar mes švenčiame antrąjį 
Baltic Pride renginį Lietuvoje, kartu 
suburdami LGBT bendruomenę, 
aktyvistus ir rėmėjus iš Baltijos 
šalių bei visos Europos. Atėjo 
laikas atsigręžti atgal: paroda 
„Nuo Sutemų iki Aušros“ pristatys 
20 metų LGBT judėjimo istoriją ir 
pasiekimus Lietuvoje. Tai taip pat 
metas pažvelgti ir į ateitį: tarptautinė 
žmogaus teisių konferencija 
sukvies specialistus ir aktyvistus 
aptarti LGBT lygybės įgyvendinimo 
perspektyvas. Mes norime, kad Baltic 
Pride atrodytų toks pat įvairus kaip 
ir jo dalyviai - gausus renginių: nuo 
poezijos skaitymų iki filmų festivalio 
ir diskusijų apie žmogaus teises. 
Baltic Pride kulminacija – šeštadienį 
vyksiančios eitynės „Už lygybę“. 

Maloniai kviečiame Jus į Vilnių 
dalyvauti Baltic Pride, diskutuoti, 
pagauti įkvėpimą ir žengti svarbų 
žingsnį link lygybės ir įvairovės.

Baltic Pride organizatorių vardu,
Vladimiras Simonko
Lietuvos gėjų lygos valdybos pirmininkas

Sveiki atvykę į Baltic 
Pride 2013 vilniuje
Organizatorių žodis
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Amnesty International palaiko 
Baltic Pride, nes šis renginių 
ciklas yra susijęs su tokiomis 
fundamentaliomis teisėmis, kaip 
saviraiškos laisvė ir teisė į taikius 
susirinkimus. Pride eitynės yra 
svarbi susirinkimų laisvės apraiška, 
suteikianti tam tikrą matomumą, 

kuris gali padėti atnešti reikalingas 
permainas ir visuomenės 
pakantumą. Be to, Amnesty žygiuos 
solidarizuodamasi su Baltijos šalių 
LGBTI bendruomene ir reikalaus 
lygybės. Amnesty dalyvaus Baltic 
Pride 2013 kartu su 40 aktyvistų iš 
visos Europos.

amnesty international 
DanijoS SkyriauS 
Sveikinimai 
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liepos 13-21 d.
Atidarymas: liepos 13 d., 18:00 

Aš esu Kitas 

Remigijaus Venckaus fotografijų 
paroda

Parodą sudaro vyrų aktų fotografijos, 
sukurtos 2007–2013 m. Menininkas 
kviečia susitikti su vyro kūnu kaip su 
Kitu, kuris viešajame Lietuvos diskurse 
yra tik nusakomas atsargiomis 
užuominomis. Pagrindiniame 
ir naujausiame fotocikle Aš esu 
Kitas plėtojamas savitas meninis ir 
intencionalus dialogas su Biblijoje 
eskaluojamomis tiesomis. Kituose 
fotografijų cikluose (Iš vaikinų 
gyvenimo, Virtuvės antropologija, 
Pokalbiai apie meilę) autorius pasitelkia 
vizualiojo meno kalbos galią ir kviečia 
žiūrovą diskutuoti apie vyriško kūno 
seksualumą, bei intymumą.

Organizuoja Meno Duobė
Kuratorius: Monika Šlančauskaitė

Vieta: Vilniaus Kamerinis teatras, 
Konstitucijos pr. 23B, Vilnius

liepos 19 d., 
penktadienis  
18:00

Plakatų kūrybinės 
dirbtuvės

Būk kūrybiškas ir sukurk savo reklaminę 
juostą eitynėms „Už lygybę“.

Vieta: LGBT centras
A. Jakšto g. 22-15, Vilnius
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liepos 23 d. – 
rugpjūčio 6 d. 

Atidarymas: antradienį,
liepos 23 d., 18:00 

Nuo sutemų iki  
aušros – 20 LGBT 
laisvės metų Lietuvoje

Paroda „Nuo sutemų iki aušros“ – 
pirmoji queer istorijai ir kultūrai skirta 
paroda Lietuvoje, kurioje atsispindi 
svarbiausi LGBT bendruomenės ir queer 
meno įvykiai nuo 1993 iki 2013. 

Parodoje susijungia vizualinės 
antropologijos ir vaizdų kultūros 
prieigos, o meno kūriniai funkcionuoja 
kaip nuorodos, per konkretų įvykį 
atskleidžiančios platesnį socialinį, 
politinį ir kultūrinį kontekstą. 
Svarbiausias parodos principas – derinti 
istorinį dokumentinį bloką (archyvinės 
nuotraukos, LGL žurnalų numeriai, 
dokumentai) ir vizualinę formą 
(fotografijos, tapyba, filmai, objektai, 
performansai).

Šalia archyvinės dalies, kurioje 
atsispindi Lietuvos queer 
bendruomenės organizacinė, leidybinė, 
pilietinė veikla (LGL įkūrimas, svarbiausi 
projektai, kova prieš diskriminaciją 
ir kt.) pristatoma šiuolaikinio meno 
paroda, atskleidžianti queer požiūrį 
į kūną, seksualumą, identitetą, 
gyvenimą kartu. Akcentuojami ne tik 
vieši pasiekimai, organizuota veikla ir 
aktyvizmas, bet ir privatūs gyvenimai, 
paraštinės patirtys.
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Skaitykla – vieta aktyviam 
prisiminimų dalinimuisi, pasibuvimui 
kartu, skaitymams ir diskutavimui. 
Queer naratyvai nuo laiko juostos 
persikels ant sienų, langų, stalų 
ir bibliotekos lentynų. Istorinio 
konteksto dekonstrukcijos vyksta 
dabartyje kartu su queer poezijos 
skaitymais. Parodai bus išleistas 
katalogas lietuvių ir anglų kalbomis. 

Kuratorė: Laima Kreivytė, 
asistentė: Dalia Mikonytė

Vieta: Šiuolaikinio meno centras 
Vokiečių g. 2, Vilnius

Tuo pat metu vyks: 
Aušros Volungės Fotografijų paroda, 
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-
muziejus 
Pilies g. 40, Vilnius

trečiadienis, 
liepos 24 d. 

13.00-18.00 

Queer Zinų mugė
 
Nepriklausomų, pelno nesiekiančių, 
savarankiškai išleistų, į queer 
tematiką orientuotų leidinių mugė. 
Zinai iš viso pasaulio, pokalbiai ir 
kūrybinės dirbtuvės.

Vieta: Šiuolaikinio meno centro 
skaitykla 
Vokiečių g. 2, Vilnius

Daugiau informacijos:  
queerzinefair.tumblr.com
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Liepos 24 d. 17 val. – 
rugpjūčio 7 d.

Aušros Volungės 
fotografijų paroda 

Aušros Volungės fotografijose – 
kasdienis XXI a. pradžios Lietuvos 
transvestitų gyvenimas. Autorė 
savo herojus stebi neslėpdama 
susižavėjimo ir emocinio artumo. Ji 
tarsi suauga su laikino būsto aplinka 
ir netradiciniais jo gyventojais, savitai 
plėtodama Nan Goldin intymiosios 
fotografijos tradiciją.

Kuratorė: Laima Kreivytė

Vieta: Marijos ir Jurgio Šlapelių 
muziejuje
Pilies g. 40, Vilnius

19:00 Literatūros 
skaitymai su Eileen 
Myles

Eileen Myles yra poetė ir rašytoja iš 
Niujorko. Per tris dešimtmečius ji yra 
parašiusi daugiau nei  20 poezijos 
rinkinių, grožinės, negrožinės, 
performanso žanro literatūros 
kūrinių. 2011 metų Lambda lesbiečių 
grožinės literatūros apdovanojimo 
laureatė. 

Vieta: Šiuolaikinio meno centro 
skaitykla Vokiečių g. 2, Vilnius

Kalba: anglų



programa BALTIC PRIDE 2013 Vilnius     7     

ketvirtadienis, 
liepos 25 d. 
16:00

Pristatymas: Lyčių 
lygybės indeksas 

Europos lyčių lygybės institutas 
pristatys Lyčių lygybės indeksą. 
Lyčių lygybės indeksas – sudėtinis 
rodiklis, supaprastinantis 
kompleksišką lyčių lygybės situaciją 
į visiems gerai suprantamą ir lengvai 
interpretuojamą matą.

Pristatyme bus akcentuojami indekso 
rezultatai, nurodant kaip toli ar arti 
ES ir jos šalys narės priartėjo prie to, 
kad būtų pasiekta lyčių lygybė.

Galiausiai, sesijos metu bus 
pristatytos pagrindinės išvados, 
kylančios iš šio pirmojo Lyčių 
lygybės indekso, bei išryškintos 
egzistuojančios duomenų spragos, 
ypač smurto ir daugialypių nelygybių 
srityse. 

Vieta: Europos lyčių lygybės institutas, 
Išteklių ir dokumentacijos centras
Vilniaus g. 10, Vilnius

Kalba: anglų 
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LGBT filmų festivalis 
„Kitoks kinas“

Antrasis LGBT filmų festivalis „Kitoks 
kinas“ vyks Vilniuje liepos 25-31 
dienomis. 

Visi filmai bus rodomi originalo 
kalbomis su lietuviškais ir angliškais 
subtitrais. Įėjimas į filmų peržiūras 
ir festivalio renginius yra visiškai 
nemokamas. 

Daugiau informacijos apie festivalį, 
filmus ir renginius: 
www.kitokskinas.lt.

Vieta: Kino teatras „Skalvija“
A. Goštauto g. 2/15, Vilnius

Liepos 25-31 d. 

Atidarymas: 
liepos 25 d., 18:00, 
tik su pakvietimais

Oficialus Baltic Pride 
vakarėlis 

Baltic Pride išvakarės

Siūlome nepraleisti progos gyvai 
pabendrauti su LGL atstovais ir 
išgirsti apie artėjantį Baltic Pride 
tiesiai iš pačių organizatorių lūpų! 
Klube šį vakarą laukiami ne tik 
projekto dalyviai ir jo palaikytojai, 
bet ir visi tikintys, kad kiekvienas iš 
mūsų turime teisę būti savimi!

21:00
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liepos 26 d., 
penktadienis 
10:00 – 16:00

Tarptautinė 
žmogaus teisių 
konferencija 
„Europos politikos 
gairės LGBT teisių 
apsaugos srityje“ 

Konferencija suteikia galimybę 
apžvelgti LGBT* teisių visoje 
Europoje progresą ir įvertinti 
darbus, kuriuos dar reikia padaryti 
siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai 
įgyvendinamos ES piliečių teisės.

Vieta: Tolerancijos centras 
Naugarduko g. 10/2, Vilnius

Reikalinga registracija

 Vakaro metu veiks ne tik naktinis 
Baltic Pride informacinis centras, 
tačiau ir vienos nakties krautuvėlė, 
kurios metu vakarėlio dalyviams 
suteikiama išskirtinė galimybė įsigyti 
Baltic Pride atributikos. Susitikime 
SOHO ir jau šį vakarą išskleiskime 
didžiulę vaivorykštės vėliavą kartu!

* įėjimas nemokamas

Vieta: klubas SOHO
Švitrigailos g. 7/16, Vilnius
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15:00

13:00 Dirbtuvės: LGBTQ 
jaunimo ir studentų 
įtraukties klausimai 
ES jaunimo 
politikoje

IGLYO (Tarptautinė lesbiečių, gėjų, 
biseksualų, translyčių ir queer 
jaunimo ir studentų organizacija) 
pristato kūrybines dirbtuves 
LGBTQ jaunimo ir studentų 
įtraukties klausimais ES jaunimo 
politikoje. Bus pristatomas ir 
naujausias tyrimas LGBTQ jaunimui 
ir studentams aktualiais klausimais.

Atvykite ir pasidalinkite savo 
idėjomis apie tai kaip geriausia 
rūpintis ir atstovauti LGBTQ 
jaunimą ir studentus visoje 
Europoje. 

Vieta: Europos lyčių lygybės 
institutas, Išteklių ir dokumentacijos 
centras
Vilniaus g. 10, Vilnius

Kalba: anglų

Žmonės kaip AŠ

Jaunieji aktyvistai iš Latvijos LGBT 
organizacijos Mozaika ir Estijos 
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„Keistu žvilgsniu“

Virgilijaus Šontos (1952–1992) 
fotografijų paroda 

„Per fotografiją įvyksta susijungimas 
su pasauliu. Kad tas susijungimas 
būtų tikras, o ne tariamas, į pasaulį 
reikia sugebėti pažvelgti keistuolio 
akimis. Tada jis aiškiau atsiveria“ 
(V. Šonta). Fotografijų iš Modernaus 
meno centro kolekcijos parodoje 
atsiskleidžia savitas fotografo 
žvilgsnis į ribines situacijas, kūną, 
save. Eksponuojami darbai iš ciklo 
„Skrydis“ (1977–1979), „Mokykla – 
mano namai“ (1980–1983).

Kuratorė: Laima Kreivytė

Vieta: Modernaus meno centras, 
Literatų g. 8, Vilnius 

Liepos 26 d.
17.30

LGBT asociacijos pristato kūrybines 
dirbtuves, kuriose bus galima 
susipažinti su LGBTIQ žmonėmis, 
padrąsinti vienas kitą, įsisavinti 
pozityvią energiją ir sustiprinti savo 
tapatumą.   

Vieta: Europos lyčių lygybės institutas, 
Išteklių ir dokumentacijos centras
Vilniaus g. 10, Vilnius

Kalba: anglų



12     programa BALTIC PRIDE 2013 Vilnius

22:00 Oficialus Baltic Pride 
vakarėlis
 
Starring BETTY

Gayline.lt vasaros susitikimas

 Atėjo metas ilgai lauktam, pirmajam 
visuomeninės Lietuvos gėjų ir 
lesbiečių svetainės istorijoje GayLine.
lt narių vasaros sezono susitikimui – 
nepraleisk progos gyvai pabendrauti 
su savo bendraminčiais ar diskusijų 
oponentais bei išgirsti apie 
artėjantį Baltic Pride tiesiai iš pačių 
organizatorių lūpų!

Scenoje šį vakarą pasirodys ir 
žvaigždės iš JAV. Nuotaikinga Betty 
trijulė be jokių abejonių paliksianti 
neišdildomą įspūdį. Jų pasirodymai 
aštrūs, dainų tekstai – spalvingi, o 
punk-pop melodijos nepaleidžia 
vos jas išgirdus. Už unikalumą šios 
damos atsiėmė du EMMY ir du BMI 
apdovanojimus.

* su registracija Gayline.lt svetainėje – 
įėjimas nemokamas

Vieta: klubas “SOHO”
Švitrigailos g. 7/16, Vilnius
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liepos 27 d., 
šeštadienis  

12:00

Susirinkimas prieš 
eitynes „Už lygybę“ 

Prašome sekti naujausią informaciją 
ir nurodymus www.lgl.lt arba 
www.facebook.com/BalticPride 

Eitynės „Už lygybę“

Vertėjas

Nemokamas pjesės „Vertėjas“, 
parašytos Laimos Vincės, režisuotos 
Alicia Gian ir Mariaus Mačiulio, 
vaidinimas. Vietų skaičius ribotas. 
Norint gauti geresnes vietas, 
prašome atvykti anksčiau. Daugiau 
informacijos apie spektaklio 
pastatymą ieškokite 
www.vkamerinisteatras.lt

Kalba: spektaklis vyks anglų-lietuvių 
kalbomis.  

Vieta: Vilniaus Kamerinis Teatras
Konstitucijos pr. 23B, Vilnius

13:00 – 16:00

19:00
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Oficialus Baltic Pride 
uždarymo vakarėlis 

Baltic pride renginių ciklas, kaip jau ir 
tapo įprasta, baigsis dideliu vakarėliu 
SOHO klube. Šia proga kviečiame 
pajusti nevaržomos laisvės pojūtį 
ir sužibėti visomis vaivorykštės 
spalvomis, pakilti aukščiau 
vaivorykštės!

Pasveikinti su šia džiugia švente bei 
pergale atvyks iš ties nemažas būrys 
draugų, kolegų, daugeliui pažįstamų 
scenos veidų bei atlikėjų, kurie 
visiems klubo lankytojams dovanos 
savo dainas, šokius bei nuoširdžias 
šypsenas!
 
Pagrindiniu LGBT traukos centru 
Lietuvoje tapusiame, sostinės klube 
SOHO šį neeilinį vakarą iškils net trys 
scenos – gyvai muzikai ir didžėjams. 
Gyvai pasirodys tikrai ne vienas ir 
ne du, iš įvairių muzikos projektų 
pažįstami, Lietuvos POP muzikos 
scenos veidai.

* įėjimo kaina nuo 10 iki 20 Lt

Vieta: klubas “SOHO”
Švitrigailos g. 7/16, Vilnius

22:00
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Vertėjas

Nemokamas pjesės „Vertėjas“, 
parašytos Laimos Vincės, 
režisuotos Alicia Gian ir Mariaus 
Mačiulio, vaidinimas. 
Vietų skaičius ribotas. Norint gauti 
geresnes vietas, prašome atvykti 
anksčiau. Daugiau informacijos apie 
spektaklio pastatymą ieškokite 
www.vkamerinisteatras.lt

Kalba: spektaklis vyks anglų-lietuvių 
kalbomis.

Vieta: Vilniaus Kamerinis Teatras
Konstitucijos pr. 23B, Vilnius

liepos 28 d., 
sekmadienis 
19:00

liepos 30 d., 
antradienis  

19:00

Queer žodžiai – 
poezijos ir prozos 
skaitymai

Lietuvių poetai ir rašytojai pristato 
literatūros skaitymus iš queer 
perspektyvos. 

Vieta: Šiuolaikinio meno centro 
skaitykla
Vokiečių g. 2, Vilnius

Kalba: lietuvių 
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kontaktai: Lietuvos gėjų lyga
 
A. Jakšto g. 22-15, 
LT-01105 
Vilnius 
Lietuva

telefonas: 
+370 5 2610314 

faksas: 
+370 5 2130762 

elektroninis paštas: 
office@gay.lt 

www.lgl.lt/en/lgl/baltic-pride-2013/ 

https://www.facebook.com/BalticPride



programa BALTIC PRIDE 2013 Vilnius     17     

Programa kino centre „Skalvija“ 
A. Goštauto g. 2/15, Vilnius

Ketv., 25 Penk., 26 Šešt., 27 Sekm., 28

16:15 
P. Almodóvaro kinas*

17.00 
Kaimo mokytojas

17.30 
Mano meilė*

17.30 
Aistrų labirintas

18.00 
Aistrų labirintas*

19.15 
Moterų ežeras

19.15 
Šiaurės jūra, Teksasas

19.30 
Ji tarė bum

20.30 
Trise

21.00 
Sraigės kiaute*

21.00 
Tirpstant

20:50 
Miestas, kaimas, upė

Pirm., 29 Antr., 30 Treč., 31 Ketv., 1

17.15 
Šiaurės jūra, Teksasas

17.15 
Storulės

17.15 
Tirpstant

17.15 
Miestas, kaimas, upė

19.00 
Amerikos bastūnas

19.00 
Tapatybės

19.00 
Už sienų

19.00 
Moterų ežeras

20.50 
Brolija

20.45 
80 dienų

21.00 
Karčios Petros fon 

Kant ašaros*

21.10 
Už sienų

Antrasis LGBT filmų festivalis „Kitoks 
kinas“ vyks Vilniuje 2013 m. liepos 
25–31 d.
Visi filmai rodomi originalo kalbomis 
su lietuviškais ir angliškais subtitrais. 

Įėjimas į visas filmų peržiūras 
ir kitus festivalio renginius 
nemokamas!
Daugiau apie festivalį, filmus ir kitus 
renginius: www.kitokskinas.lt.

*25 d. 18.00 val. – Festivalio atidarymo filmas (su 
kvietimais). Filmas kartojamas liepos 28 d.

*26 d. 21.00 val. – Filmą „Sraigės kiaute“ pristato rež. 
Ester Martin Bergsmark.

*27 d. 17.15 val. – Filmą „Mano meilė – Poulo ir 
Majaus istorija“ pristato rež. Iben Haahr Andersen.

*28 d. 16.15 val. – José Arroyo paskaita 
„P. Almodóvaro kinas Ispanijos 
demokratizacijoje“. 
Po paskaitos – P. Almodóvaro „Aistrų labirintas“.

*31 d. 21.00 val. – Festivalio uždarymo filmas 
(rodomas iš 16 mm kino juostos).
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Paroda „Nuo sutemų iki aušros“ – 
pirmoji queer istorijai ir kultūrai skirta 
paroda Lietuvoje, kurioje atsispindi 
svarbiausi LGBT bendruomenės 
ir queer meno įvykiai nuo 1993 
iki 2013. Parodoje susijungia 
vizualinės antropologijos ir vaizdų 

kultūros prieigos, o meno kūriniai 
funkcionuoja kaip nuorodos, per 
konkretų įvykį atskleidžiančios 
platesnį socialinį, politinį ir 
kultūrinį kontekstą. Svarbiausias 
parodos principas – derinti istorinį 
dokumentinį bloką (archyvinės 
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nuotraukos, LGL žurnalų numeriai, 
dokmentai) ir vizualinę formą 
(fotografijos, tapyba, filmai, objektai, 
performansai).
Šalia archyvinės dalies, kurioje 
atsispindi Lietuvos queer 
bendruomenės organizacinė, 
leidybinė, pilietinė veikla (LGL 
įkūrimas, svarbiausi projektai, 
kova prieš diskriminaciją ir kt.) 
pristatoma šiuolaikinio meno 
paroda, atskleidžianti queer požiūrį 
į kūną, seksualumą, identitetą, 
gyvenimą kartu. Akcentuojami ne 

tik vieši pasiekimai, organizuota 
veikla ir aktyvizmas, bet ir privatūs 
gyvenimai, paraštinės patirtys.
Parodą lydės diskusijos, skaitymai, 
bus išleistas katalogas lietuvių ir 
anglų kalbomis. 

Parodos kuratorė  –  Laima Kreivytė, 
asistentė  –  Dalia Mikonytė. 
Architektė  –  Julija Reklaitė. 
Organizatorius  –  Lietuvos gėjų   
  lyga (LGL). 
Paroda yra Baltic Pride 2013 
kultūrinės programos dalis.

 
Paraleliniai renginiai: 

Aušros Volungės fotografijų 
paroda 
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje
Liepos 24 d., 17 val., Pilies g. 40, Vilnius

Poezijos skaitymai su Eileen Myles, 
Lambda Award for Lesbian Fiction 
premijos laimėtoja (2011)
Liepos 24 d., 19 val. 

ŠMC skaitykloje

Virgilijaus Šontos fotografijų paroda 
Modernaus meno centre
Liepos 26 d., 17.30 val., 
Literatų g. 8, Vilnius 

Keisti žodžiai. Queer kūrybos 
skaitymai 
Liepos 30 d., 19 val., 
ŠMC skaitykloje

Parodą remia:
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