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Į teatrą, kiną ar koncertą
einame pasisemti dvasinio peno,

bet dažnai pamirštame geras manieras.
Šiurkštus elgesys tiesiogiai susijęs su emocijomis
ir aplinkos atmosfera. Sutrikdo žiūrovų malonų 
poilsį, gerą nuotaiką ir sukelia konfliktų. Kartais 

elgiamės netinkamai iš nežinojimo. 

Jei esate naujokas teatre ar retai jame lankotės, 
tikiuosi, šie patarimai jums padės.

Sprendimas apsilankyti Operos ir baleto teatre 
priimamas ne paskutinę minutę. Tai visais laikais 

buvo ir yra puošniausia ir prabangiausia vieta 
praleisti vakarą. Atlikėjai ilgai repetuoja, kad 

galėtų pasirodyti. Kad spektaklis įvyktų, 
kiekvienam pasirodymui dirba labai
daug žmonių. Kuo garsesnis teatras,

tuo šventiškesnė apranga.
Aplinka įpareigoja. 
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Geras skonis. Tai aprangos paprastumas ir patogumas. Juk visai nesunku 
apsirengti, kad savo apdaru nekristume į akis, kad jaustumės laisvai, nevar-
žomai, patogiai. Ugdykime gerą skonį. Daugybė drabužių atsirado dėl at-
rankos. Jie buvo kuriami amžius, atsižvelgiant į gamtos sąlygas, užsiėmimo 
pobūdį, buitį, tautinius ypatumus. Gerbdami spektaklio kūrėjų pastangas 
ir aplinką, turėtume ateiti tinkamai apsirengę ir geranoriškai nusiteikę, nes 
tai tarsi maža šventė. Nors šiandien yra tvirtinančiųjų, kad puošniai reng-

išvaizda

tis nebereikia, kiti reiškia nepasitenkinimą, kai tenka sėdėti šalia avinčiojo 
laisvalaikio stiliaus basutes ir vilkinčiojo nutrintus džinsus ar nutampytą 
megztinį. Dažnai tokie žiūrovai tvirtina, jog apranga nėra tokia svarbi kaip 
kad mandagus elgesys. Tačiau vienas iš pagarbos ir mandagumo elementų 
yra pagarba aplinkiniams, ją parodome ir tinkama apranga. Vienaip dera 
rengtis, kai einame į roko koncertą, kitaip – į klasikinės muzikos koncertą ar 
Operos ir baleto teatrą. Mūsų drabužiai taip pat turėtų būti šventiški. Nors 
dabar reikalavimai aprangai laisvesni, yra nerašytos taisyklės arba „svei-
kas“ protas, kuris nurodo, kaip derėtų pasipuošti. Koncertų salėse, teatruo-
se dėvimas tamsus kostiumas, moterys vilki tamsių arba pastelinių spalvų 
sukneles ar kostiumėlius. Iškilmingomis progomis vilki trumpas arba ilgas 
(pastaruoju metu rečiau) vakarines sukneles. Medžiagą joms reikia rink-
tis atsargiai: suknelė dėvima tik vakare, t. y. prie dirbtinio apšvietimo, tad 
pirkdamos ją, atkreipkite į tai dėmesį. Vakariniai bateliai – aukštakulniai ar 
kitokia pakulne odiniai, zomšiniai, lakuoti. Prie vakarinės suknelės netinka 
ilgaauliai žieminiai batai, tad jei lauke šalta, batelius reikėtų persiauti teat- 
re. Moterys gali turėti prie aprangos priderintą nedidelį rankinuką. Vyrai 
dėvi tamsius kostiumus (vasarą tinka ir šviesūs), baltus marškinius, pasi-
riša prie kostiumo priderintą kaklaraištį ar dabar madingą peteliškę. Batai 
ir kojinės taip pat turi tikti prie kostiumo. Arba vilkėkite gražiai suderintą 
švarko, marškinių, kelnių ir batų komplektą, avėkite odinius ar zomšinius 
batus. Merginos – dailias vienspalves sukneles, ar sijonėlius su švarkeliais, 
megztukėliais, švarkeliais ar palaidinėmis, įsispiriamus dailius batelius, ne-
būtinai aukštakulnius, bet netinka ir visiškai be pakulnės. Drabužiai, šu-
kuosena, makiažas – visa išvaizda turi tikti prie aplinkos. Tai galioja visoms 
vietoms. Jei abejojate, kaip rengtis, paklauskite žmonių, su kuriais eisite į 
renginį. Netinka čia ir aukštos moterų šukuosenos bei skrybėlės. Sėdintieji  
antrame balkone (viršutiniuose) gali rengtis ir kukliau. Tačiau kukliau, tai 
nereiškia, jog tinka laisvalaikio stilius ar sportbačiai. Visai kasdieniškai ar 
net netvarkingai apsirengus ateiti į teatrą negražu, mat taip rodoma nepa-
garba aktoriams, menui, kitiems žiūrovams. Jei kviečiate draugus, turėtu-
mėte įspėti, kaip jie turėtų apsirengti ir kaip jūs planuojate rengtis. Turite 
jaustis patogiai ir atrodyti gražiai. Laisviausias rekomenduojamas kasdie-
nės puošnios, dabar dažnai vadinamas „smart casual“ stilius. 
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Išvaizdai keliami aukštesni reikalavimai. Tai reiškia, kad ateiti reikia ap-
sirengus labai puošniai. Vyrams – smokingas arba juodas kostiumas, jei 
neturite smokingo. Moterys vilki vakarinę šventinę suknelę.

Jei renginys labai iškilmingas, dalyvauja aukšto rango svečias, atvyksta 
žymus atlikėjas, vyrai dėvi frakus, o moterys – labai iškilmingas vakarines 
sukneles. Labai šventiškai rengiamasi einant į premjeras, pristatymus ir 
pasaulinio masto premjeras.

premjera

Kvepinkitės saikingai ir neryškiais kvepalais, nes viena erdve teks dalytis 
su daug kitų žiūrovų. Prieš spektaklį nevalgykite patiekalų su svogūnais ar 
česnakais, rūkytų gaminių. 

Stenkitės, kad jūsų apnuogintos kojos ar rankos nesiliestų prie kito asmens 
kūno. Apnuogintas kūno vietas galite apgaubti boa, švarkeliu, puošnesniu 
megztuku.  

Svarbu, kad plaukai būtų švarūs, kaip ir kūnas, drabužiai, nes prakaito, ne-
skalbtų drabužių, aštrių kvepalų kvapas gali sukelti tikrą galvos skausmą 
sėdintiesiems šalia. Nederėtų dabintis ir labai skimbčiojančiais papuoša-
lais. Lauko drabužius ir dideles rankines palikite drabužinėje.

kvepinimasis
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atvykimas

Atvykti reikėtų anksčiau, nes reikės laiko susirasti automobiliui vietą, ati-
duoti paltus į drabužinę, susitvarkyti ir susirasti vietas. Turite pagalvoti, 
kiek laiko gali viskam prireikti, įskaitant nenumatytus atvejus. Į žiūrovų 
salę eikite nelaukdami, kol nuskambės trečias skambutis. Įsitaisyti savo 
vietose derėtų prieš 5 minutes iki prasidedant renginiui. Į ložę galima įeiti 
ir pradėjus gesti šviesoms. Išmokite planuoti. Su draugais geriau susitikti 
teatro bare. 

Priėję prie durų pasisveikinkite ir mandagiai paduokite bilietus. Nemanda-
gu atkišti bilietus nepagarbiai ir dar kalbantis telefonu ar ilgai krapštytis 
ieškant ir užlaikant eilę. Pro duris vyras eina pirmas ir paduoda kontrolie-
riams bilietus. 

Kai sutariate susitikti prieš spektaklį, nurodykite konkrečiai, kurioje vietoje 
lauksite, kad nereikėtų klaidžioti. Jei einate su grupe svečių ir esate šeimi-
ninkas, įeikite pirmas ir padavęs bilietus pasakykite, kiek svečių. Bilietus 
paruoškite, o ne ištieskite visą ilgą juostą. Bilietus vyras laiko iki spektaklio 
pabaigos. Jų gali prireikti, jei tektų išeiti į holą ir grįžti arba iškiltų neaišku-
mų dėl vietos. Jei kyla tokių neaiškumų, visuomet reikia kreiptis į prižiūrė-
tojus. Nutinka, kad asmuo atsisėda ne į savo vietą ir tvirtina, jog tai jo vieta, 
nesitraukia iki spektaklio pradžios ir vėliau atvykęs žiūrovas pasišalina. 
Neleiskite tokiems piktnaudžiauti. Mandagiai paprašykite pasižiūrėti jo 
(jos) bilietą. Jei kas nors mano, jog jūs sėdite kieno nors vietoje, – paro-
dykite savo bilietą. Jei reikalauja pasitraukti – kreipkitės į prižiūrėtojus ir 
nekelkite scenų. Jei netyčia atsisėdote į kito asmens vietą – atsiprašykite. 

Jei nupirkote bilietus draugams ir jie vėluoja, palikite juos bilietų kasoje 
arba pas kontrolierius. Užrašykite vardą, pavardę, kad atėjusieji vėliau ga-
lėtų pasiimti. Jei voko neturite, galite tiesiog užrašyti kitoje bilietų pusėje. 
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drabužinėje / wc

Jei lydite moterį, mandagumas reikalauja damos ir savo paltą paduoti 
rūbininkui, pasiimti numerėlius. Viršutinius drabužius, galvos apdangalus, 
skėčius palikite drabužinėje.  Moterys gali pasiimti boa ar kitą prie apran-
gos priderintą šalį, jei būtų vėsu. Dera užsukti į WC ir pasitikrinti, ar viskas 
gerai, susišukuoti, pasidažyti lūpas, nusivalyti batelius ar pūkus nuo dra-
bužių. Nesugalvokite skolintis šukų ar lūpų dažų. Kvepinkitės saikingai. WC 
po savęs palikite tvarkingą vietą, tokią, kokia buvo ir kokią norėtumėte 
rasti atėję, o popierines servetėles pataikykite į šiukšlių dėžę. Jei lydyte 
vaiką į WC, patikrinkite, ar jis paliko tvarkingą vietą. Jau drabužinėje reko-
menduojama išjungti mobiliuosius telefonus, nes pokalbiams tai nebetin-
kama erdvė. 

Jei vyras vedasi moterį į spektaklį, privalo ją rūpestingai globoti visą vakarą. 
Padėti nusirengti, atiduoti drabužius, krepšius, skėčius į drabužinę ir pasi-
rūpinti numeriukais. Po renginio drabužius atsiimti, padėti moteriai apsi-
rengti. Moteriai nereikės grūstis spūstyje, ji galės palaukti nuošaliau. Vyras 
turėtų paduoti bilietus kontrolieriui, nupirkti programą, vaišinti bare.
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jei iki spektaklio
dar turite laiko

Jei iki spektaklio dar turite laiko, pakvieskite puodeliui karšto šokolado, 
šampano taurei ar kavos, arbatos puodeliui. Pirmo aukšto bare galite 
suvalgyti salotų.  Galite prieš spektaklį rezervuoti staliuką iš anksto ir 
apmokėti vaišes. Kai ateisite, jūsų staliukas bus padengtas. Jei neturite 
galimybės išlaidauti – pasivaikščiokite teatre. Susipažinkite su aplinka. 
Išsiauklėjęs vyras nepalieka damos vienos ir neieško naujos kompanio-
nės arba neužtrunka ilguose pokalbiuose mobiliuoju telefonu ar su sutiktu 
seniai matytu asmeniu. Jei pakvietėte moterį į teatrą, jūs ir atsakingas už 
visas vakaro išlaidas, jei reikės, ir taksi turėtumėte apmokėti, kad ji saugiai 
parvyktų į namus.  Jei  moteris pakvietė į teatrą vyrą ir padovanojo bilietą, 
jis turėtų vakaro metu ją pavaišinti, duoti arbatpinigių rūbininkui ar apmo-
kėti palto pakabinimą (kituose teatruose tai priimtina), palikti barmenei 
arbatpinigių, nupirkti programą. Jei dvi draugės ar du draugai pakvietė 
vienas kitą, tai pakviestasis rūpinasi vaišėmis, programa arba vėliau pa-
kviečia pietų ar vakarienės.
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Į salę pirma eina vyriškis  ir rodo moteriai kelią, ieško vietų. Pasidomėkite, 
kur jūsų vieta, – jei teks sėdėti eilės viduryje, vertėtų į savo vietas nueiti 
anksčiau, kad paskui nereikėtų brautis.  Nederėtų liepti damai: „Tu surask 
vietas, aš vėliau ateisiu.“ Tai didžiulis netaktas merginos atžvilgiu. Yra sa-
lės kontrolieriai, kurie puikiai išmano, kur yra visos vietos. Vyras turėtų 
prieiti prie eilės ir suradęs vietas leisti moteriai praeiti pirmai. Jei neranda-
te, kreipkitės į salės kontrolierius. Nederėtų laukti paskutinio skambučio 
(trečio). Iš salės pirma išeina moteris. Jei drauge eina dvi poros, pirmas 
eina vyras, tada – moterys, iš paskos – vėl vyras. Tokia tvarka ir sėdasi:  
moterys – viduryje, vyrai – iš kraštų. 

Vos spėjote ir tenka eiti į vietas, kai kiti jau sėdi. Derėtų eiti atsisukus veidu 
į sėdinčiuosius, o ne nugara, ir sėdinčiajam krašte dera pasakyti: „Prašau 
praleisti“, „Atsiprašau.“ Padėkokite kiekvienam pasukančiam kelius į šoną 
ar atsistojančiam, visiems praleidžiantiems. Stenkitės nenuminti žiūro-
vams kojų, o užpakaliu nesuardyti priekyje sėdinčių damų šukuosenų. Pa-
sitikrinkite, ar tikrai tai jūsų vietos, kad paskui nekiltų nesusipratimų, kurie 
sugadins nuotaiką ir jums, ir kitiems. 

įėjimas į salę jei jus turi praleisti
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Krašte sėdintysis turėtų atsistoti ir tarti „prašom“. Galbūt kėdė leidžia 
atsistoti. Stodamiesi prilaikykite atverčiamą kėdės sėdynę, kad nebūtų 
nereikalingų garsų. Galbūt užtenka tik pasukti kojas į šoną. Nederėtų nu-
taisyti nepatenkinto veido ir laukti, kol paprašys leidimo praeiti, pamatę 
einančius siauru takeliu, atsistokite patys. Vyras eina pirmas, padeda savo 
draugei atsisėsti nuleisdamas kėdės sėdynę, o tada sėdasi pats.  

Ir sėsdamiesi, ir stodamiesi prilaikykite kėdės sėdynę, kad kiltų kuo ma-
žiau triukšmo. Vyras sėdasi, kai dama jau atsisėdusi. Vyriškis sėdi moteriai 
iš kairės. Jei pasirodo, kad jo vieta patogesnė, iš jos geriau matyti scena, 
dėmesingas vyras savo vietą užleidžia moteriai. Keičiantis vietomis taip 
pat reikia atsigręžti veidu vienam į kitą. Ložėje damos sėdi pirmoje eilėje. 
Į ložę galima įeiti ir salėje pradėjus gesti šviesai.

jei praleidžiate jūs

Ložėse vietos pažymėtos. Jei sėdite balkone ar ložėje, nederėtų rankinuko, 
žiūronų, programų dėti ant balkono krašto. Geriausia juos laikyti ant ke-
lių. Kai kuriose šalyse ložėje nėra nurodytų vietų, bet net ir įsigijus metinį 
abonementą nederėtų visą laiką užimti geriausių vietų. Mandagu keistis 
su kitais įsigijusiais abonementą ir paeiliui sėdėti geriausiose vietose. Jei 
nusipirkote bilietą tik vienam spektakliui ir nėra pažymėtų vietų, tai pir-
miausia atėjusieji renkasi vietas, o vėliau atėjusieji sėdasi likusiose.

jei vietos ložėje
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Pasisveikinkite su kaimynais. Atsisėdus dera linktelėti kaimynams. Pažįsta-
mi sveikinami galvos linktelėjimu, šypsena, ranka paduodama tik tada, jeigu 
jie sėdi arti, iš eilės neišeinama. Per pertrauką galite susitikti ir pasikalbėti. 
Jei niekur neinate, nešokinėkite iš vietos, nešaukite pažįstamų, nemojuoki-
te jiems ranka, niekam netieskite rankos per kelias eiles. Nederėtų nuėjus 
prie bičiulio užimti svetimos vietos. Susitikti galite fojė, bufete, rūkomaja-
me, užeiti pas juos į balkoną, ložę, parterį, tik nereikia trukdyti kitiems. Jei 
niekur neinate, nederėtų renginio salėje valgyti atsineštų užkandžių. 

pasisveikinimas

Jei norite susipažinti su programa, dera ją įsigyti prieš spektaklį. Neman-
dagu skolintis iš kaimyno ar dirsčioti per petį. Skolintis binoklio ar teatri-
nių žiūronų taip pat nedera. Juos galima išsinuomoti teatre. Nereikėtų jų 
nešiotis pasikabinus ant kaklo. Žiūronai laikomi rankoje, o jei nežiūrima 
į sceną – ant kelių, nedera stebėti publikos.

Jei pastebėjote, kad esate stebimas ar apžiūrinėjamas, – nenutaisykite 
išraiškingų mimikų. Geriau pasisukite taip, kad negalėtų jūsų apžiūrinėti, 
arba elkitės taip, kad stebėtojui būtų nejauku jus apžiūrinėti. Neapžiūrinė-
kite ilgai salės, atsukę nugarą į sceną. Galite trumpai žvilgtelėti. Į ką nors 
įsižiūrėjęs atrodysite nemandagus. Jei ką nors pastebėjote iš pažįstamų – 
linktelėkite. Per pertrauką susitiksite ir pasikalbėsite ilgėliau. Įvairiomis 
mimikomis ir grimasomis nedera aiškintis per atstumą.

vykstant spektakliui
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Nederėtų užimti abiejų kėdės porankių. Ir kaimynas gali norėti atsiremti. 
Nereikėtų ramstytis į priešais esančios kėdės atlošą ar įsiremti į jį kojomis. 
Nederėtų lauko drabužių pasikabinti ant kėdžių atlošo (pas mus drabuži-
nėje nereikia mokėti papildomai). 

Sėdėdami nesimuistykite, nes trukdote žiūrovams, sėdintiems už jūsų. Ne-
dėkite galvos partneriui ant peties ar pan. Kėdės yra sustatytos taip, kad 
už jūsų sėdintys žiūrovai galėtų stebėti veiksmą per kėdžių tarpą. Jei ke-
liate koją ant kojos, stebėkite, kad netrukdytumėte sėdinčiajam priešais ir 
nespirtumėte į atlošą ar nesiremtumėte keliais. Dideles rankines padėkite 
po kėde, kad netrukdytų praeinantiems. Jei jums trukdo moters skrybė-
lė, galite paprašyti: „Atsiprašau, ponia, jūsų dėvima skrybėlė man užstoja 
vaizdą. Ar galėtumėte ją nusiimti?“ Ponia turėtų būti supratinga ir atsipra-
šyti, o nusiėmusi skrybėlę pasidėti ant kelių. 

Nereikėtų sėstis į svetimą vietą, nes tai gali sukelti nemalonumų. Ypač jei 
tai nuolatinės vietos ir asmenys vėluoja. Jei įsigijote stovimą vietą, tai tik 
uždarius salės duris galite sėstis į esančią laisvą vietą. Kitose šalyse, jei 
įsigijote stovimą bilietą, tai ir stovite visą spektaklį. Pasiteiraukite salės 
prižiūrėtojų, kaip dera elgtis. 

Jei per spektaklį kas nors saldžiai užmiega ir užknarkia, pažadinkite. Spek-
taklio metu tyla – aukso vertės. 

Prasidėjus veiksmui nutraukiami bet kokie pokalbiai. Neapkalbinėkite ir 
neaptarinėkite spektaklio, nes savo kalbomis trukdote kitiems. Dabar esa-
te tik žiūrovai ir klausytojai. Jei kas nors kalbasi, galite švelniai patapšnoti 
per petį ir pridėję pirštą prie savo lūpų paprašyti nurimti ar pažvelgti į akis 
ir nusišypsoti, leisdami suprasti, jog trukdo. Padėkokite už supratingumą. 
Nemėginkite garsiai sudrausminti, nes tai sukels dar daugiau triukšmo. 
Neverskite siužeto į kitą kalbą šalia sėdinčiajam. Įsigykite programą. 

Nedera vynioti traškančių popierėlių, garsiai atidarinėti ar uždarinėti ran-
kinuko, šnabždėtis, sklaidyti programos, tikrintis telefono žinučių ar nar-
šyti internete. Visa tai trikdytų sėdinčiuosius šalia. Jei smarkiai kosite ar 
čiaudite – atsisakykite renginio ir likite namie. Nedera garsiai čiaumoti 
kramtomosios gumos pražiota burna. Jei žinote, jog galite užsikosėti, – pa-
siruoškite pastilę iš anksto ar turėkite vandens buteliuką. 

Jei užklupęs kosulys ar čiaudulys nepraeina, geriau išeikite iš salės, o grįžę 
atsisėkite kur nors prie krašto. 

Kitus gali trikdyti ir jūsų reiškiamas nekantrumas užgesus šviesoms, trep-
sėjimas, švilpimas, garsus plojimas, barbenimas pirštais, trepsenimas į 
taktą, niūniavimas ar dainavimas pritariant, nežaiskite užtrauktuku, ne-
barškinkite apyrankėmis. Garsus juokas ne visada priimtinas, nors galbūt 
jums ir labai juokinga ar norite atkreipti kieno nors dėmesį. Turėtumėte 
būti apdairūs garsiai juokdamiesi iš dviprasmybių, šiurkščių juokų. Tai ne-
tiesiogiai parodo jūsų išsiauklėjimą, vertybes, gyvenimo principus. 

Jei žinote, kad vykstant spektakliui galite būti iškviestas, derėtų įsigyti bi-
lietus arčiau išėjimo. Jei nutinka, kad tenka išeiti, atsiprašykite, atsistokite, 
bet nesistenkite grįžti į savo vietą vykstant spektakliui. Geriau žiūrėkite 
stovėdami prie durų. Praleidžiantieji turėtų tik pasukti kojas ir nesistoti, 
kad netrukdytų kitiems žiūrovams.   

Jei labai įsijautėte į vaidmenį, nederėtų garsiai kūkčioti. Tai nėra vieta gar-
siai išsiverkti, jei dramatiška scena priminė jūsų asmeninį potyrį. 

Jei blogai pasijutote, šalia esantieji ar patys galite kreiptis į salės prižiūrė-
tojus ir jie iškvies reikiamą medicininę pagalbą. Jei čiaudite ar kosite, užsi-
denkite veidą nosine arba kaire ranka, jei nebespėjate jos ištraukti. 

Jei ką nors netyčia išpylėte sėdimoje vietoje, praneškite salės prižiūrėtojui, 
kad atėjęs kitas asmuo nesusiteptų drabužių. 
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jei vėluojate

Jei pavėlavote, įeikite tyliai. Stovėkite prie durų, kol apsiprasite su tamsa 
ir tyliai sėskitės į artimiausią tuščią kėdę. Nesitikėkite, kad būsite įleisti 
į parterį, jei šviesos jau užgesintos ir prasidėjo spektaklis. Nekelkite dėl 
to triukšmo. Jei yra tvarkos prižiūrėtojas, tegul jis pasodina jus.  Kai kurie 
teatrai linkę pavėlavusius žiūrovus į salę įleisti tik tada, kai keičiamos de-
koracijos, per tarpus tarp muzikinių numerių ar per pertraukas. Tai daroma 
laiku atėjusių žiūrovų labui. Durų varstymas trukdytų ir atlikėjams scenoje. 
Nekelkite triukšmo ir eikite į fojė esantį barą stebėti spektaklio per TV ir 
pasivaišinti. Po pertraukos galėsite grįžti. Galbūt esant galimybei prižiū-
rintys darbuotojai pasiūlys atsisėsti balkone ir nurodys laisvas vietas. Kai 
įeisite į balkoną, bus tamsu. Leiskite akims apsiprasti ir negriūkite, nesijuo-
kite, netriukšmaukite, nes spektaklis jau prasidėjęs. Kuo tyliau atsisėskite, 
kad netrukdytumėte kitiems žiūrovams. 
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jei spektaklis nepatinka

Nepatinka spektaklis ir laukiate nesulaukiate, kada prasidės pertrauka. Ne-
derėtų per tragišką sceną garsiai juoktis. Iš salės nederėtų svaidyti replikų 
dėl vaidybos ar aprangos. „Oi, kaip nuobodu,  greičiau baigtųsi.“ Jei spekta-
klis nepatiko, galima neploti, tačiau švilpti, trypti kojomis, reiškiant nepa-
sitenkinimą, netinka. Nekomentuokite scenografijos ar atlikėjų vaidybos, 
spektaklio režisūros, jei jums modernus pastatymas ir labai nepatinka. 

Savo įspūdžius galite papasakoti per pertrauką arba po spektaklio. Taip 
pat nederėtų visų neigiamų įspūdžių išsakyti rūbininkui. Kai kurie žmonės 
negali atsikratyti blogo įpročio iš anksto pasakoti šalia sėdintiesiems spek-
taklio turinį, atkreipti jų dėmesį į kai kuriuos vaidybos aspektus. Kad ir kaip 
tyliai kalbėtumėte, tai gali trukdyti kitiems. 

Geras spektaklis visada padaro žiūrovui didelį įspūdį, bet ir labai išgyve-
nant reikia mokėti valdytis. Kai spektaklis linksmas, publika nuoširdžiai 
juokiasi. Tik pernelyg garsus juokas trukdo žiūrovams ir aktoriams. Juoktis, 
kai kiti nutilo, nedera.  

Nenaršykite mobiliajame ir nesitikrinkite žinučių, nes mobiliojo telefono 
šviesa trukdo kitiems žiūrovams. Pranešimus galėsite pasitikrinti per per-
trauką. Nieko tokio nenutiks, jei dėmesį skirsite spektakliui ir nesusireikš-
minsite, nedarysite asmenukių ir nekelsite jų į socialinius tinklus. Siekiant 
apsaugoti autorių bei intelektinės nuosavybės teises, fotografuoti ir fil-
muoti spektaklio metu draudžiama. Fotografuodami trukdote atlikėjams 
scenoje, o blykstė gali sutrikdyti šokėją. Norintieji nusifotografuoti tai gali 
padaryti fojė ar ne per spektaklį. Dėl privačios fotosesijos reikėtų suderinti 
su administracija. 
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plojimai

Plojimai yra didžiausias pripažinimas visiems atlikėjams, visiems dalyva-
vusiems statant šį spektaklį. Plojimais išreiškiamas susižavėjimas, dėkin-
gumas, pagarba. Plojimai visuomet reiškia pagyrimą. Pasibaigus muzikos 
kūriniui ar veiksmui, galite išreikšti susižavėjimą, pasitenkinimą, pasigė-
rėjimą plojimais. Operoje, operetėje ir balete – dažniau, po kiekvienos 
labiau patikusios scenos. Per pasirodymą gali būti tarpinių plojimų, kai, 
pavyzdžiui, pagrindinio vaidmens atlikėjas ar viešinti žvaigždė pirmą kartą 
pasirodo scenoje.  

Seniai jau praėjo laikai, kai nepasitenkinimą žiūrovai reikšdavo apmėty-
dami atlikėjus supuvusiomis daržovėmis ir šturmuodami sceną. Manda-
gus plojimas pasako atlikėjui, kad publika nėra patenkinta. Nusivylimas ar 
nepritarimas tam, ką mato ir girdi, išreiškiamas tylėjimu. Pakanka tylėti 
ir neploti, neatsistoti – iš to bus aišku, kad jums nepatiko. Ploti, garsiai 
trepsėti, šaukti, švilpti galbūt ir dera roko muzikos koncerte, bet ne Operos 
ir baleto teatre. Švilpimas ir protesto šūksniai reiškia kritiką. Dažnai sunku 
suprasti, ką norima išreikšti švilpimu, – pritarimą ar protestą. Trumpas ir 
du ilgi garsai paprastai reiškia pritarimą, o du ilgi – veikiau atvirkščiai. Jei 
plojama pakaitomis su švilpimu, tai reiškia pritarimą. Švilpimas ir protesto 
šūksniai reiškia kritiką. Išauklėtas žmogus savo nepasitenkinimą reiškia 
tylėdamas arba nepastebimai išeidamas iš salės. Operose, operetės tea-
tre, klasikinės muzikos koncerte ir panašiuose renginiuose švilpti nedera. 
Nepasitenkinimas reiškiamas tylėjimu. Savo nepasitenkinimą reiškiantieji 
švilpimu, šūksniais, trepsėjimu, įžeidimais žemina ir save, ir atlikėjus. 
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Kai žiūrovai labai sužavėti, ploja atsistoję, kol aktoriai nusilenkę nueina 
nuo scenos. Tokiomis ovacijomis paprastai sveikinama pabaigoje, tai vadi-
nama ovacijomis stovint, angl. „standing ovation“. Operos ir baleto teatre 
šaukti „bravo“ ir ploti galima ir po gerai sudainuotos arijos ar dueto, gerai 
atlikto baleto numerio, kartais publika ploja išvydusi kokį įspūdingą sce-
nografijos elementą. Tokie temperamento protrūkiai netgi pageidautini, 
nes suteikia atlikėjams atgalinio ryšio pojūtį. Tada aišku, kad publikai pa-
tiko. Koncerte ploti galima tik nuskambėjus visam kūriniui – plojimai tarp, 
tarkime, simfonijos dalių yra neišprusimo požymis. O teatre atmosfera ge-
rokai laisvesnė. Vyrui turėtų būti šaukiama „bravo“, moteriai – „brava“, o 
keletui žmonių – „bravi“. Tačiau pas mus visiems šaukiama „bravo“ – toks 
įsigalėjęs įprotis. Ilgai trunkantys, triukšmingi plojimai rodo didžiulį prita-
rimą, santūrūs – mažesnį.

Plojant nereikėtų per daug ištiesti rankų. Dera nepamiršti, jog per ilgi plo-
jimai vargina ir atlikėją, ir žiūrovus. Ankstyvais plojimais užgošime akto-
riaus balsą, muziką, o ne išreikšime pagarbą, susižavėjimą. Ploti, kai kiti 
sėdi tyliai, nedera – tai atitraukia dėmesį nuo to, kas vyksta scenoje. Ploji-
mai nustelbia aktorių žodžius ir muziką. 

Kartais publika reikalauja pakartoti vieną ar kitą kūrinį. Nors tai yra atli-
kėjo pripažinimas, būtina jausti saiką. Nesmagu, kai publika antrą ir trečią 
kartą prašo atlikėją ką nors atlikti. Kiekvienas pasirodymas iš atlikėjo rei-
kalauja daug darbo ir didžiulių pastangų.  

Koncerto metu svarbu nepradėti ploti per anksti. Koncerte reikia būti labai 
atidiems, kad nepradėtumėte ploti per anksti. Nepriimtina ritmiškai ploti 
klasikinės muzikos koncertuose. Plojama, kai dirigentas, koncertmeisteris 
ir atlikėjai ateina į sceną. Kai dirigentas užlipa į sceną ir pakelia batutą, plo-
jimai nutyla. Paprastai reikia stebėti atlikėjus, jie gestu ar mimika parodys, 
kad pasirengę pradėti.

Simfonijų, kelių dalių kamerinės muzikos kūrinių, dainų ciklų negalima 
pertraukti plojimu. Kai kuriuose teatruose pastebėjau užrašus „Tarp dalių 
prašome neploti“. 

Koncertuose svarbu, kad publika pradėtų ploti tik atlikus visą muzikos kū-
rinį, bet ne atskiras jo dalis, tarp kurių būna nedidelė pauzė. Kad nepradė-
tumėte ploti ne laiku, žiūrėkite, kiek kūrinio dalių  nurodyta programoje, ir 
plokite, kai bus atlikta paskutinė dalis. Dažniausiai dirigentas baigęs kūrinį 
atsisuka į salę, bet to gali ir nebūti. Jeigu atliekamas jums nežinomas kūri-
nys, geriau palaukite, kol pradės ploti kiti klausytojai. 

Pasibaigus koncertui dirigentas atsigręžia į salę ir nusilenkia. Rankos mos-
tu atkreipia dėmesį į kitus atlikėjus, orkestro narius. Svarbiausi atlikėjai, 
galbūt ir kompozitoriai išeina į priekį nusilenkti plojantiems žiūrovams. 
Nepradėkite ploti, kol grojama. Koncertui pasibaigus, kaip ir per pertrauką, 
nedera vos ne bėgte pulti prie išėjimo. 
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jei esate su vaikais

Į spektaklius, skirtus suaugusiesiems, nederėtų vestis vaikų iki 7–8 metų. 
Jiems per sunku išbūti tokiuose renginiuose. Jei atvykote su vaiku, stenki-
tės sėstis kuo arčiau išėjimo, kad jam pravirkus galėtumėte išeiti. Nereko-
menduojama neštis kūdikėlių į vakarinius ar vaikų spektaklius. Turėtumė-
te pasirūpinti aukle ar paprašyti artimų šeimos narių pagalbos. Per vaikų 
spektaklius už vaikų elgesį, kultūrą, saugumą atsakingi tėveliai. Vaikams 
iš anksto reikėtų perskaityti pasakaitę, papasakoti, kur vyksite ir kaip ten 
dera elgtis, prieš spektaklį nuvesti į WC, kad nereikėtų vaikščioti spekta-
klio metu. Dažnai mažieji tiesiog nori pasivaikščioti. Mokykite, kaip elgtis 
viešose vietose ir prie baro ar fojė. Operos ir baleto teatro fojė – ne sta-
dionas, kuriame žaidžiama gaudynių ir lipama ant kėdžių, minkštasuolių, 
griaunamos gėlės ir pertvaros. Mylintys tėvai moko vaikus gerų manierų 
jų pačių labui. Nederėtų visur reikalauti pirmumo. Kiti mažieji spektaklio 
žiūrovai taip pat turi tas pačias teises, pareigas ir privilegijas, kaip ir jūsų 
vaikas. Jei spektaklio metu reikia išeiti, tyliai atsiprašykite ir padėkokite, 
kad praleidžia. Jei tenka praleisti jums, nesistokite, tiesiog pasukite kelius. 
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pertrauka

Jei esate rūkantis, o dama ne, teks nuslopinti tabako alkį ir per pertrau-
ką nepalikti jos vienos, pakviesti ją pasivaišinti ar pasivaikščioti. Jei reikia, 
palydėkite iki tualeto ir palaukite fojė. Jei atėjote su mergina, ir ji nenori 
niekur eiti, drauge atėjęs vyras neturėtų jos palikti vienos. 

Jei per pertrauką norite pasilikti, išeikite iš eilės, o kai visi išeis, grįžkite į 
savo vietą.  Nederėtų likus salėje kalbėtis telefonu.  

Jei jums labai nuobodu, garsiai neaptarinėkite atlikėjų ar programos, ver-
čiau išeikite. Savo nepasitenkinimo ir nusivylimo nereikškite šalia sėdintie-
siems, rūbininkams ir kitiems sutiktiems asmenims.  

Išėjus per pertrauką pasivaikščioti, nederėtų ko nors labai stebėti, apkal-
binėti ar demonstratyviai rodyti panieką. Vaikštinėti teatre už parankės 
nepriimtina. Atkreipkite dėmesį į savo sėdėseną ir  stovėseną (laikyseną). 
Nederėtų palikti savo gėrimų ant ekspozicinės vitrinos, neįgaliųjų pakėlimo 
keltuvo ar kitose tam neskirtose vietose. Taures grąžinkite į barą. 

Galite susitikti su pastebėtais salėje pažįstamais ir pasikalbėti. Pertrauka 
paprastai trunka 15–20 minučių. Jos trukmę pasitikslinkite  programoje. 
Prasidėjus pertraukai pažiūrėkite į laikrodį ir grįžkite likus 5 minutėms iki 
pertraukos pabaigos, kad nereikėtų grūdantis pakelti visos sėdinčiųjų eilės.
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koncertui baigiantis

Uždanga nusileidžia. Kai kurie pajutę, jog koncertas eina į pabaigą, suskum-
ba išeiti ir net nepadėkoja atlikėjams. Tai yra šventė ir bilietai kainavo, tad 
būkite malonūs ir iš šventės išeiti tinkamai. Pastaruoju metu dažnai nutin-
ka, kad dar atlikėjams grojant paskutinius melodingus akordus žiūrovai jau 
skuba išeiti iš salės. Kol atlikėjai scenoje ir muzika nenutilo, kol uždanga ne-
nusileido, nedera palikti salės, nebent nutiktų kas skubaus. Jei labai skubate 
į paskutinį autobusą, traukinį, po paskutinės pertraukos įsitaisykite arčiau 
durų – galėsite išeiti netrukdydami kitiems. Keistai atrodo, kai, praleidę čia 
2–3 valandas, kai kurie skuba prie durų. Juk skyrėte šį vakarą spektakliui, 
tad būkite kantrūs ir palaukite, kol uždanga nusileis ir išeis prieš jus esantys 
žmonės. Kaip nesmagu aktoriams, kai užsidegus salėje šviesai vieni ploja, o 
kiti vos ne bėgte skuba į drabužinę. Savo skubėjimu išeiti trukdote kitiems 
pasidžiaugti įspūdinga spektaklio pabaiga, kulminacija. Nebėkite aplenkda-
mi kitus link drabužinės ar išėjimo. Susirinkite savo saldainių popierėlius 
ar tuščius gėrimų buteliukus. Šekspyras teigė, jog visas pasaulis yra scena. 
Jei tai tiesa, kodėl elgiamės nepagarbiai vieni su kitais? Geros manieros yra 
būtinos mūsų kasdienėje rutinoje. Tiek įeidami, tiek išeidami paisykite eilės 
ir nelįskite priešais stovinčiuosius. 

Po koncerto visi išeina vienu metu. Greičiau nebus, jei sudarysite keletą eilių 
ar stumdydamiesi brausitės į drabužinę. Moterys, atėjusios su palydovais, 
gali laukti tolėliau, kol vyras atneš apsiaustą. Nebūtina stovėti drauge ir su-
daryti papildomą spūstį. Paprastai uždangai nusileidus atlikėjai išeina dar 
kartą į avansceną nusilenkti publikai, o ši plojimais atsilygina už vaidybą. 
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Atsidėkodami už spektaklį aktoriams dovanojame gėlių. Jei norite atlikėjui 
nusiųsti gėlių, perduokite jas su sveikinimo atviruku, kuriame nurodyta 
pavardė, ar vizitine kortele teatro darbuotojui ar nuneškite administrato-
riui, kuris tinkamu metu įneš gėles į sceną.

gėlės atlikėjams

Dėvėti elegantiškus, švarius ir tvarkingus drabužius ir avalynę. 

Atvykti 15 min. iki spektaklio. Likus 5 min. būti salėje.
Spektaklis prasideda biliete nurodytu laiku.

Pasisveikinti prie įėjimo ir paduoti iš anksto paruoštus bilietus. 

Lauko drabužius ir dideles rankines palikti drabužinėje. 

Išjungti mobiliuosius  vos atėjus į Operos ir baleto teatrą,
geriausia jau drabužinėje. 

Į savo vietą eiti atsisukus veidu į sėdinčiuosius ir tarant „ačiū“,
„atsiprašau“ ar maloniai linkčiojant galvą. 

Jei vėluojate ir turite praeiti į savo vietą, nedelsdami atsisėskite,
kad kiti galėtų netrukdomai stebėti  sceną. 

Pasitikrinti, ar tikrai atsisėdote į savo vietą.

Prižiūrėti atsivestus vaikus.
Už vaikų auklėjimą ir kultūringą elgesį atsakingi tėvai. 

Likti iki spektaklio pabaigos ir išeiti,
kai uždanga nusileidžia ir atlikėjai palieka sceną. 

Mandagiai elgtis su rūbininkais. 

būtina
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Dėvėti sportinio ir laisvalaikio stiliaus drabužius (šortus, tampres, labai 
trumpas trikotažines sukneles, džinsus, trumpus šortus ir pan.). Avėti pa-
plūdimio basutes ar laisvalaikio stiliaus sandalus, sportbačius ar kedus. 

Renginio metu sinchroniškai versti į užsienio kalbą. Šnabždėtis, šnarenti 
saldainių popierėliais ar žaisti barškančiais papuošalais. 

Pasakoti kaimynui tolesnę eigą ar garsiai kalbėti. 

Spektaklio metu fotografuoti, naršyti mobiliajame,
atsakinėti SMS žinutes. 

Sėdėti svetimoje kėdėje ir tvirtinti, kad sėdite savo vietoje.

Salėje valgyti atsineštus užkandžius.
Ateiti prisivalgius patiekalų su česnakais ar svogūnais. 

Grūstis prie baro. Vienu metu valgyti ir kalbėtis mobiliuoju. 

Neštis įsigytus gėrimus į parterį ar balkonus. 

Pasivaikščiojimo fojė kalbėtis mobiliuoju. 

Pasivaikščiojimo fojė stovėti grupelėmis ar ant laiptų, trukdant kitiems.
 

Sėdėti išdribus, kaip savo sofoje. Pražiota burna kramtyti
kramtomosios gumos ir žiovauti neprisidengus ranka. 

Sergant, sloguojant eiti į viešąsias vietas. Kosėjimas, čiaudėjimas trukdo 
aktoriams vaidinti, o žiūrovams klausytis. Kai čiaudite ar kosite,

prisidenkite nosine ar kaire ranka. 

tabu
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Mandagus žiūrovų elgesys kitų žiūrovų ir atlikėjų atžvilgiu rodo dėme-
singumą. Džiaugtis reginiu gali, kai šalia sėdintis asmuo nebaksnoja jūsų, 
nekosi ir nešnirpščioja, neknarkia, neatsakinėja į skambučius, nešnarina 
saldainių pakelio, o mama pravirkusį vaiką laiku išneša iš salės.  Renginiuo-
se būtinos geros manieros. Kai žmonės žino, kaip elgtis, geriau visiems – ir 
žiūrovams, ir atlikėjams, ir salės prižiūrėtojams, ir rūbininkams, ir organi-
zatoriams. Dauguma žiūrovų yra dėmesingi ir mandagūs, bet atsiranda to-
kių, kurie bilietą ar tam tikrą išsipirktą vietą tapatina su leidimu daryti, ką 
nori. Mes už nieką taip nebūname dėkingi, kaip už dėkingumą. Kol įpran-
tame elgtis natūraliai, reikia nuolat save kontroliuoti, galvoti, ką galima ir 
ko negalima daryti ar sakyti. Tai susiję su asmens empatija, dėmesingumu, 
pagarba ir atsakomybe. Šios savybės išugdomos. Jei teatre esate naujokas 
ar retai jame lankotės, tikiuosi, šie patarimai jums padės. Stilius svarbiau 
nei mados masiškumas. Kultūringas žmogus rengiasi tuo, kas jam tinka, 
kas leidžia jaustis nevaržomai.  Vadinasi, mada ir žmogaus vidinė kultū-
ra, dvasinis išprusimas yra neatskiriami. Ne kiekvienas madingas drabužis 
tinka, su vienu gražiai atrodo vienas, o su kitu kitas žmogus. Skonis sko-
niu, tačiau reikėtų nepamiršti drabužio paskirties. Operos ir baleto teatro 

aplinka reikalauja ir atitinkamos aprangos. 

Džiugu, kad lankotės Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto
teatre. Linkiu malonių įspūdžių ir kuo geriausios kloties! 
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