
Krikščioniškas kino klubas (KKK) pradeda vienuoliktąjį kino sezoną. ir kviečia susipažinti su „milijardais būdų, kaip 
Kristus ateina į žmogaus patirtį“ (Jono Pauliaus II Laiškas menininkams) Šių metų tema - Kristinės figūros kine. Šiuolaikinei 
visuomenei tampant vis labiau nepakančiai krikščionybės atvaizdams ir simboliams, tiesioginės Kristaus reprezentacijos kine 
rizikuoja likti krikščioniškai subkultūrai skirtais vartojimo produktais. Tokioje situacijoje yra reikalingi ne statiški, bet 
dinamiški krikščionybės atvaizdai, kuriuos kino teorija vadina Kristinėmis figūromis. Tai personažas, kuris savo savybėmis, 
nuostatomis ir elgesiu panėši į Kristų, ir kurio kinematografinė istorija visiškai ar iš dalies, tiesiogiai ar netiesiogiai atkartoja 
įsikūnijusio Kristaus istoriją. Krikščionys yra pratę prie klasikinių Kristinių figūrų (šventųjų gyvenimo ekranizacijos, filmai 
apie pašvęstąjį gyvenimą),tačiau šiuo metu daug labiau populiaresnės kitokios, netiesioginės ir dinamiškos Kristinės figūros, 
iš kurių bene populiariausia yra superherojaus figūra. 

Šiame sezone apžvelgsime įvairų Kristinių figūrų spektrą kine, jų raidą nuo klasikinių iki modernių Kristaus atvaizdų. Kino 
klubo programą galite rasti www.manau.lt/kkklubas . Kino klubo seansai 2014-2015 m. sezone vyks (nebent būtų kitaip 
nurodyta): 

Kaune 

kiekvieną antrą mėnesio ketvirtadienį, 18:30 

Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų Teologijos Fakulteto (VDU KTF) rūmuose,  

Maironio auditorijoje ( Gimnazijos g. 7, antras aukštas)  

Vilniuje 

kiekvieną trečią  mėnesio šeštadienį, 18:30 

Vilniaus jėzuitų gimnazijos salėje  (įėjimas per Šv. Kazimiero bažnyčią (Didžioji g. 34) 

po vakarinių šv. Mišių arba pro metalinius vartus į kairę nuo bažnyčios) 

Alytuje 

kiekvieną trečią mėnesio penktadienį, 17:00,  

Šv. Kazimiero parapijos salėje (Varėnos g. 24a) 

Marijampolėje 

kiekvieną trečią mėnesio sekmadienį, 19:00 

Šv. Arkangelo Mykolo parapijos salėje (Bažnyčios g. 1) 

 

KKK filmų peržiūros ir diskusijos yra nemokamos. 

Norintys gali palikti auką kino klubo organizavimo išlaidoms padengti. 

 

Taip pat šio sezono metu Krikščioniškas kino klubas organizuoja du kino rekolekcijų savaitgalius Senųjų Trakų Viešpaties 
Apreiškimo vienuolyne. 

Pirmasis, 2014 m. spalio 10–12 d., yra skirtas visiems gero krikščioniško kino mėgėjams, tikybos mokytojams ir 
katechetams, kurių darbe kino filmas yra nuolatinis ir nepamainomas pagalbininkas. Jo tema “Marijinės figūros kine: nuo 
„Metropolio“ iki „Avataro“.  

Antrasis, 2015 m. kovo 13–15 d., skirtas poroms, norinčioms santuokoje gyventi atleidimu. Jų tema „Ir vis dėl to aš jį/ją 
myliu“ 

Į kino rekolekcijas galima registruotis el. paštu sen.trakai.registracija@gmail.com, apie jas pasiteirauti tel. 8-528-36327 
(vienuolyno, registracijai) arba 8-612-86005 (Ramūno, informacijai). Vienų rekolekcijų kaina asmeniui 130 Lt. 

http://www.manau.lt/kkklubas
mailto:s.marta.marija@gmail.com

