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ALYTUS 

 

Alytaus kraštotyros muziejus 
Savanorių g. 6, Alytus 
Tel.: (8 315) 51990 
www.alytausmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.30 iki 24.00) 
 
19.00 - naktį pasitinkame Ritmingai Energingai Džiaugsmingai (Šokių studija RED iš Kauno 
(Muziejaus kiemelis) 
19.30–20.30 – Nuo romano iki… 
II-asis knygų aukcionas su charizmatiškuoju Vladislavu Gunevičiumi. Aukciono metu 
surinktos lėšos bus skirtos eksponatams įsigyti (Konferencijų salė, 2 aukštas) 
20.00 – džiazuojantis vakaras su Alytaus jaunimo grupe „Jazz do it“ (Muziejaus kiemelis) 
20.30–21.00 –vakarinis pasivaikščiojimas po parodą „Jų kraujas rožėm pražydėjo...“ 
(Parodų salė, 1 aukštas); 
21.30–22.00 –pasimatymas parodoje „Alytaus Sąjūdžio atminties ženklai“ (Parodų salė, 2 
aukštas); 
19.30–22.00 –žaidimai ne tik vaikams Popierių gaminu, molį minkau, knygą gabenu, 
karčiamoje žaidžiu (Ekspozicijos, edukacijų klasės) 
22.00 –vakaro muzika su Domantu Razausku (Muziejaus kiemelis) 
23.00 – nakties desertas (gimtadienio vaišės prie laužo) 
Partneriai: Gatvės muzikos dienos rengėjai  
 
 
 

Anzelmo Matučio memorialinio muziejus 
A.Matučio g. 8, Alytus 
PROGRAMA (nuo 17.30) 
 
17.30 – spektaklis „Atžalynas“ pagal K. Binkį (Alytaus Jotvingių gimnazijos dramos studijos 
„Taškas“ spektaklis.)  Režisieriai: Jonas Gaižauskas, Marytė Stasiukynienė, Anzelmo Matučio 
memorialinio muziejaus kiemas, A. Matučio g. 8, Alytus) 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
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BIRŽAI 

 

Biržų krašto muziejus „Sėla“ 
J. Radvilos g. 3, Biržai 
El. paštas: sela@birzumuziejus.lt,  
www.birzumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 

 
„Ateik, išbandyk, pasimatuok...“ 
 
19.00 – NEMOKAMAS ekspozicijų lankymas, registracija į konkursus, turnyrus, tarpukarinės 
virtuvės skanėstų arbatinės atidarymas; 
19.30 – respublikinis barzdočių konkursas „Vedlių į Vasario 16-ąją barzdos. Pasimatuok“ 
(konkurse bus renkamos barzdos ir ūsai, panašiausi į J. Bielinio, V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, 
J. Jablonskio, S. Dagilio, A. Smetonos, J. ir M. Yčų, E. Galvanausko, J. Šerno); 
- viktorina „Atrask ekspozicijoje: pirmieji Biržų muziejaus eksponatai“; 
- pratybos su jaunaisiais šauliais; 
- stalo futbolo „gyvai“ turnyras; 
- daugiau pramogų vaikams (ir ne tik...) pilies kieme; 
21.00 – barokinio šokio ir teatro pamokos; 
22.30 – grupės „Kamanių šilelis“ koncertas; 
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DRUSKININKAI 
 

Druskininkų miesto muziejus  
M.K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai 
Tel./faks. (8 313) 51024; 
El. paštas: muziejus@druskininkai.lt 
www.druskininkumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Druskininkų miesto muziejus ir festivalis „Druskomanija“ kviečia net į du koncertus, 
papildančius akcijos „Muziejų naktis 2018“ programą. Šie tarptautinio bendradarbiavimo 
koncertai atliepia ir šių metų „Muziejų nakties“ temą – „Modernėjanti Lietuva“, sujungdami 
atlikėjų ir kompozitorių iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių patirtis bei skatindami atvirumą bei 
įvairovę. 
18.00 – fortepijoninio dueto KONDRASCHEWA/CHICA koncertas. Atlikėjai: Marina 
Kondraschewa (Vokietija) ir Sebastianas Chica Villa (Kolumbija). Jie atliks lietuvių ir užsienio 
kompozitorių kūrinius, parašytus specialiai festivaliui. 
20.00 – koncertas, kuriame pasirodys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos šiuolaikinės 
muzikos katedroje studijuojančių atlikėjų ansamblis. Atlikėjai: Kristupas Gikas (fleita), 
Kazimieras Jušinskas (saksofonas), Simonas Kaupinis (tūba), Monika Kiknadzė (altas) ir kiti 
elektrine gitara, fortepijonu ir perkusiniais muzikos instrumentais grojantys muzikai. Šiam 
ansambliui kūrinius taip pat specialiai rašė užsienio ir lietuvių kompozitoriai. Kuriamos 
partitūros palieka laisvės improvizacijai ir netikėtumams, kompozicija persipina su atlikėjų 
virtuoziškumu ir vaizduote. 
 
Muziejus NEMOKAMAI priims lankytojus nuo 17.00. 
 
 
 

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus 
M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai 
Tel.: 8 (313) 51131,  8 (679) 24503 
El. paštas: ciurlioniomemorialinis@gmail.com 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 
18.00 –ekologiškos aksesuarų dirbtuvėlės. 
Ateikite ir  sužinosite, kaip antram gyvenimui prikelti paprastas popierines atraižėles.  Iš 
popieriaus susikursite įvairių formų karoliukus ir pasigaminsite spalvingas, vienetines 
apyrankes, vėrinius ar net žiedelius M. K. Čiurlionio tapybos ir grafikos motyvais. (Trukmė 1 
val.) 
19.00 – sensorinis eksperimentas M. K. Čiurlionio paveikslų tematika „Pojūčių paveikslai“.  
Muziejaus lankytojai turės galimybę pažinti kai kuriuos M. K. Čiurlionio kūrinius 
nenaudodami regos. Pojūčių teatro aktoriai – gidai, naudodami garso, kvapo, lytėjimo, judesio 
pojūčius, atkurs atrinktų paveikslų įspūdį. Šio eksperimento dalyvis patirs meno kūrinį, 
pasiduodamas savo ir kūrinį interpretuojančių aktorių vaizduotei. Tie, kurie stebės veiksmą 
neužsirišę akių, regės įvairiomis formomis atgyjančius paveikslus – kaip aktorių ir dalyvių 
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veidai pasineria į tapytojo pastelinę miglą, keliauja mistinėje laidotuvių procesijoje arba 
žaidžia kaip vaikai pasakoje tarp kalnų ir paukščių. (Trukmė 1 val.)  
20.00 – grafikos dirbtuvėlės. Muziejaus ekspozicijoje susipažinsime su žymiausio Lietuvos 
dailininko tapybos ir grafikos kūriniais ir jo naudotomis grafikos technikų subtilybėmis. 
Dirbtuvėlių metu tušo, teptuko ir plunksnos pagalba susikursite savo pačių inicialus ir 
vinjetes, semdamiesi įkvėpimo iš M. K. Čiurlionio paveiksluose vaizduojamų simbolių. 
(Trukmė 1 val. 30 min.)   
22.00 – Kas slypi už veidrodžio lygumo ežero paviršiaus? Kodėl tekantis upės vanduo 
hipnotizuoja? Ką mes matome žiūrėdami į rūką? 
Audiovizualinė instaliacija "TERAPIJA" (autorius Andrius Grigalaitis) kviečia pažvelgti į  
gamtą, kaip į tobulą kūrinį, kuris mus gali priversti žygiuoti pajūriu šimtą kilometrų,  lįsti į 
eketę ar „lipti sienom“...  Gali priešintis, užsidaryti kambaryje, nekelti kojos iš miesto, tačiau 
užtenka užuosti pavasario kvapą, ir... priešintis beprasmiška. Autopilotas jau perėmė kūno 
valdymą, o tu sėdi keleivio kėdėje... (Iki vidurnakčio!)   
 
Muziejaus lankymas ir renginiai NEMOKAMI. 
 

 
 

V. K. Jonyno galerija 
Turistų g. 9, Druskininkai 
Tel.: (8 313) 55553  
El. paštas: jonynogalerija@gmail.com  
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 
 
18.00-20.00 – vitražo kūrybinės dirbtuvėlės.  
Žymaus vitražų kūrėjo V. K. Jonyno galerijoje Jūsų laukia tapyba ant stiklo šaltais vitražo 
dažais. Šis edukacinis užsiėmimas kviečia improvizuoti V. K. Jonyno vitražų temomis. Jūs 
galėsite sukurti nedidelio formato kompoziciją. Vitražo etiudas įkomponuotas lange, saulės 
šviesos palytėtas, padės sukurti džiugią, šventinę nuotaiką kambario interjere.  
21.00-22.00 – parodos „Jaunieji druskininkiečiai kuria‘18“ atidarymas. 
Iškilmingas Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus 
diplomantų baigiamųjų darbų parodos atidarymas,  kurio metu skambės muzikos skyriaus 
moksleivių atliekami kūriniai. Parodoje eksponuojami šių metų abiturientų tekstilės, 
keramikos, tapybos, grafikos ir dizaino darbai.  
 
Galerijos lankymas ir renginiai NEMOKAMI. 
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IGNALINA 
 

Ignalinos krašto muziejus 
Ateities g. 43, Ignalina 
Tel.: (8 386) 5 31 47 
El.paštas: muziejus@ignalina.lt 
www.ignalinoskrastomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
18.00 – tautodailininkės, kraštietės Veronikos Juodagalvytės kūrybos darbų „Verutės 
Lietuva“ parodos pristatymas. Parodą pristatys LR televizijos laidų „Stilius“ ir „Gimę tą pačią 
dieną“ vedėja ir žurnalistė Violeta Baublienė. 
18.30 – paskaita, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, tema „Kultūriniai paveldo 
žvalgymai moderniosios Lietuvos želmenų beieškant“. Paskaitą skaitys istorikas dr. 
Arūnas Vyšniauskas.  
19.30 – knygos – albumo „Rojus vakar ir šiandien“ pristatymas. 
Ignalinos rajono šiaurinėje dalyje, netoli Beržininkų ežero, įsikūręs nedidelis kaimelis 
intriguojančiu pavadinimu – Rojus. Įdomus ir šio kaimo pavadinimas, ir jo istorija. Knyga-
albumas „Rojus vakar ir šiandien“ primena, kad Rojų įkūrė profesorius, žymus vaismedžių 
tyrinėtojas ir naujų veislių kūrėjas Adomas Hrebnickis. Knygoje trumpai apžvelgiama 
profesoriaus biografija ir mokslinė veikla, pateikiamos senos ir šių dienų nuotraukos. 
nuo 18.00 – muziejuje veiks kūrybinės dirbtuvės – piešimas ant akmenukų. Praktiniais 
patarimais ir idėjomis dalinsis Ignalinos krašto menininkai. 
18.00 – 24.00 – ekskursijos po muziejų. 
Renginio metu vyks menininkės Alinos Novasad tapybos performansas „Ignalina“. 
Muziejų nakties renginio akimirkas fiksuos fotografas Paulius Deveikis. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
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JONAVA 
 

Jonavos krašto muziejus 
J. Basanavičiaus g. 3, Jonava 
Tel.: (8 349) 52335 
El. paštas: jonavosmuziejus@gmail.com, 
www.jonavosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 19.00) 
 
12.00 – paskaita „Ar dar gyvi prigimtinės kultūros kodai?“ Lektorius prof. Valentinas 
Masalskis; 
13.00 – forumo teatro kūrybinės dirbtuvės. Dirbtuvių vadovas prof. Valentinas Masalskis 
14.00 – paskaita “Asmens tapatybės problematika naujųjų medijų visuomenėje”. 
Lektorius dr. Nerijus Čepulis, KTU Filosofijos ir psichologijos katedros vedėjas.a 
15.00 – kino peržiūra-diskusija. Diskusijos moderatoius dr. Nerijus Čepulis, KTU  
17.00 – Gatvės muzikos dienos baigiamasis koncertas; 
18.00 – X faktoriaus finalininkė Monika Juškevičiūtė 
19.00 – Bjelle  
 
Renginiai NEMOKAMI. 
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JONIŠKIS 
 

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus  
Vilniaus g. 6,  Joniškis  
Tel. (8-426) 52492  
Mob. tel. 8 652 36945  
El. paštas: muziejus@joniskis.lt, joniskiomuziejus@gmail.com 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 
 
18.00 – Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, įėjimas iš Žemaičių g.) veiks 
„Jankelio Fišerio kino teatras „Lyra”, kuriame vyks vizualinės antropologijos paskaita ir 
nebyliojo kino seansas. 
19.00 – Teatralizuotas ekspozicijos „Joniškio dekanato istorija, kryždirbių ir dievdirbių 
kūrybos paveldas“ atidarymas ir pristatymas žvakių šviesoje. 
20.00 – Baltojoje sinagogoje (Miesto a. 4A, Joniškis) – Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 
inicijuotos fotomenininko Dariaus Šulčiaus fotografijų parodos „Modernėjanti Žiemgala“ 
atidarymas ir pristatymas. 
21.00 – šiuolaikinio cirko trupės „Antigravitacija“ žonglieriaus Manto Markaus pasirodymas 
bei edukacinė žongliravimo meno pamoka.  
 
  



KAIŠIADORYS 
 

Lietuvos liaudies buities muziejus 
L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių raj. 
Tel.: (8 346) 47392 
El. paštas: renginiai@llbm.lt  
www.llbm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 20.00 iki 24.00) 
 

„Šiurpių vakaras“ 
Lietuvos liaudies buities muziejus organizuoja vakarinį kino seansą muziejaus klojime. Čia 
bus rodomi du Lietuvos kino studijos kurti filmai: A. Puipos „Velnio išvarymas iš Mykolų 
kaimo“ ir A. Žebriūno „Velnio nuotaka“. Filmai pasirinkti neatsitiktinai. A. Puipos 
režisuotame filme žiūrovas susipažins su senovės lietuvių tautosakos žanru, vadinamu – 
šiurpėmis. Šiurpė – tai vaizdingas pasakojimas apie nežemiškas būtybes, pasakojamas 
siekiant išgąsdinti, įbauginti klausytoją. Senovėje šiurpes pasakodavo seneliai ar tėvai 
vaikams, arba taip pramogaudavo susirinkęs jaunimas. Šiurpė - tai lyg savotiška šiuolaikinių 
siaubo filmų žanro  pradininkė. Dauguma A. Puipos režisuoto filmo scenų buvo nufilmuotos 
Lietuvos liaudies buities muziejuje 1996 m.  
Abu filmai - tai savotiškas senųjų mistinių pasakojimų modernus pateikimas, tinkantis šių 
metų Muziejų nakties temai „Modernėjanti Lietuva“.  
Vakarojantiems muziejuje bus siūloma dalyvauti naktigonėje, prie laužų pasivaišinti kepta 
kiaušiniene, klausytis pavasarinių gamtos garsų.  
 
  

mailto:renginiai@llbm.lt
http://www.llbm.lt/


KAUNAS 
 

 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
V. Putvinskio 55, Kaunas 
Tel.: (8 37) 229475 
El. paštas: mkc.info@takas.lt 
www.ciurlionis.lt 
 
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 24.00) 
 
Mažiesiems lankytojams įkurta čiurlioniškų kūrybinių dirbtuvių erdvė, kurioje žaisti, piešti ir 
fantazuoti galima bus nuo ryto iki pat vėlaus vakaro;  
21.30 – Valentinas Masalskis, Erika Gaidauskienė ir „Taško teatras“ pristato spektaklį 
„Laikas iš antrų rankų“, sukurtą pagal to paties pavadinimo rašytojos S. Aleksijevič knygą, 
kurioje užrašyti monologai, gimę iš dešimt metų trukusios kelionės po buvusią Sovietų 
Sąjungą. 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
 

 
 
 
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune 
Vilniaus g. 33 LT-44290 Kaunas 
Tel. (8-37) 201778 
El. paštas: info@istorineprezidentura.lt 
www.istorineprezidentura.lt 
  
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 24.00) 
 
11.00–24.00 – „Prezidento rūmų iššūkis“ – žaidimas šeimai, draugams ir pavieniams 
lankytojams Istorinės Prezidentūros ekspozicijoje;  
17.00–20.00 – orientacinis pažintinis žaidimas „Triumfo keliu“ (būtina išankstinė 
registracija, kuri prasidės gegužės 2 d.; sekite reklamą Istorinės Lietuvos Respublikos 
Prezidentūros Facebook‘o paskyroje). 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
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M. Žilinsko dailės galerija 
Nepriklausomybės a. 12, Kaunas 
Tel.: 8 (37) 22 28 53; 
El. paštas: zilinsko.kolekcija@gmail.com 
www.ciurlionis.lt 
 
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 24.00) 
 
Galerijoje veiks įvairios kūrybinės dirbtuvės šeimoms; 
 
17.00 –  parodos „XIX amžiaus interpretacijos“ atidarymas.  
2018 m. Taikomosios dailės ekspozicijoje, greta autentiškų muziejaus eksponatų tik „Muziejų 
nakties“ proga bus eksponuojami VDA Kauno fakulteto Keramikos ir porceliano katedros III 
kurso studentų darbai. Jie  susipažino su M. Žilinsko galerijoje saugoma porceliano kolekcija, 
studijavo kartu su muziejaus specialistais ir sukūrė šiuolaikines savo interpretacijas. Parodoje 
jaunieji autoriai patys bendraus su lankytojais, pasakos ką jie sužinojo, kaip sekėsi kūrybinis 
procesas.   
Projektą koordinuojantys dėstytojai: doc. Remigijus Sederevičius, lek. Maris Grosbahs 
 
20.00–24.00 – Duncano Higginso parodoje „Down on the Farma“ (Jungtinė karalystė) 
startuoja uniklaus muzikinis projektas „Ambiente Gallery“. Pabėgus nuo miesto šurmulio, 
sukritus į sėdmaišius, jungiame garsus ir vaizdus.   
 
21.00, 22.00, 23.00 – tikriems nakvišoms M. Žilinsko galerijos požemiuose vyks „aklosios“ 
ekskursijos šiuolaikinio meno ekspozicijoje „Muziejus neregiui“.  
Maksimalus 1 ekskursijos dalyvių skaičius – 20 žmonių, trukmė – 45 min.  
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 

 
 
Kauno paveikslų galerija 
K. Donelaičio g. 16, Kaunas 
Tel.: 8 (37) 22 17 79 
El. paštas: mkcpaveikslugalerija@gmail.com  
www.ciurlionis.lt 

 
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 24.00) 
 
FLUXUS NAKTIS – persirengimai, norų galvojimas ir mačiūniškos vaišės! 
Paveikslų galerijoje vyks kūrybinės persirengėlių fotosesijos Eglės Velaniškytės parodoje „Aš 
ateinu 2“; 
Fliuksiški stalo žaidimai J. Mačiūno Fluxus kabinete;  
Kavinė „Kultūra“ siūlys išmėginti Fluxus valgiaraščio patiekalus; 
20.00 – iškilmingi žaidimo „KULTŪRINIS LABIRINTAS: 1 DIENA – 8 MUZIEJAI“ laimėtojų 
apdovanojimai, skambant KTU pučiamųjų orkestrui „The BrassBees“; 
20.30 – Kauno paveikslų galerijos vasaros paviljone suvešės nepaprastas augalas – čia bus 
atidaryta garsioji menininkės Yoko Ono instaliacija „Troškimų medis“. Visi kviečiami jungtis 
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– galvoti norus, juos užrašyti ir kabinti ant medžio šakelių. Kaune surinkti norai prisijungs 
prie daugiau nei milijono troškimų iš viso pasaulio, kaupiamų nuo 1996 m. ir saugomų Johno 
Lennono memoriale Imagine Peace Tower Islandijoje. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 
 

J. Zikaro memorialinis muziejus 
J. Zikaro g. 3, Kaunas 
Tel.: 8 (37) 22 32 05 
El. paštas: zikaronamai@gmail.com 
www.ciurlionis.lt 

 
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 20.00) 
 
Vyks nemokamos ekskursijos, autentiškoje muziejaus aplinkoje kviesime pasivaišinti arbata, 
paklausyti nuostabių šių namų istorijų; 
 
18.00–20.00 – „Kadujo“ sutartinės J. Zikaro muziejaus sodelyje. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 

 
 
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus 
V. Putvinskio g. 64, Kaunas 
Tel.: 8 (37) 22 15 87 
El. paštas: mkc.velniai@ciurlionis.lt 
www.ciurlionis.lt 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 24.00) 
 

12.00–15.00 – kviesime dalyvauti edukacinėje programoje „Eksperimentas – BETONAS“ !  
2018 m. – Europos Kultūros paveldo metai. A. Žmuidzinavičiaus namai – vienas iš Kauno 
miesto tarpukario architektūros simbolių. Namų projekto autorius  - Vytautas Landsbergis-
Žemkalnis.  
200m2 komanda  kvies visus norinčius pasimatuoti architekto profesiją - kurti su betonu.  
Įdėjų įgyvendinimui būkite pasiruošę, nes architekto profesija, reikalauja nemažai kantrybės. 
Nepraleiskite šios progos, nes „Eksperimentas – BETONAS“  vyks autentiškame  
A. Žmuidzinavičiaus sode.   
Registruotis tel.: (8 37) 22 15 87 

17.00–24.00 – jaunųjų rotariečių klubas „Kaunas Interact club“ kartu su Velnių muziejaus 
kolektyvu kvies visus Kauno miesto moksleivius domėtis mūsų kultūriniu paveldu ir patirti 
buvimą muziejuje kitaip.  
Muziejų naktį, specialiai moksleiviams “Velnių muziejus gyvai“ !  
Kviečiame į  painias orientacines varžybas. Jūsų lauks sukti klausimai, ūkanoti muziejiniai 
labirintai, smagus laikas su draugais bei įdomūs prizai.  
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L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus 
E. Fryko g. 14, Kaunas 
Tel.: 8 (37) 22 99 67 
El. paštas: truikionamai@gmail.com 
www.ciurlionis.lt 
 
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 20.00) 
 
Nuostabioje, egzotiškomis detalėmis stebinančioje aplinkoje vyks NEMOKAMOS ekskursijos, 
pasakojančios apie garsiąją tarpukario porą. 
 
 

A. ir P. Galaunių namai 
Vydūno al. 2, Kaunas 
Tel.: 8 (37) 79 89 95 
El. paštas: galauniunamai@gmail.com 
www.ciurlionis.lt 
 
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 20.00) 
 
Nuolatinių memorialinių A. ir P. Galaunių namų ekspozicijos lankymas. 
Pasivaikščiojimai ir diskusijos tarpukario dvasia alsuojančioje parodoje „Kasdienybės 
geometrija. Art Deco Kauno interjeruose“. 
„Dedikacija Adelei“. Vienos dienos paroda, kurioje pirmą kartą lankytojams bus pristatytas S. 
Kirijevskio Paryžiuje 1927 m. tapytas ir po restauravimo į A. ir P. Galaunių namus sugrįžęs 
Adelės Galaunienės portretas, dirbtiniais perlais ir stiklo karoliukais siuvinėta suknelė, kurią 
Adelė Galaunienė įgijo Paryžiuje apie 1927 m. iš savo dainavimo mokytojos Felijos Litvinne, 
vėduoklė, kurią operos solistė naudojo Džiuljetos vaidmenyje Ž. Ofenbacho operoje „Hofmano 
pasakos“ (1925 m.) ir kiti asmeniniai primadonos daiktai. 

 
 
Kauno miesto muziejus 
Kauno Rotušė 
Rotušės a. 15, Kaunas 
Tel.: (8 37) 208220,  
El.paštas:edukacijuskyrius@kaunomuziejus.lt,  
www.kaunomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 24.00) 
 

20 Kauno kitimo metų per 20 minučių 
(Stanislovo Lukošiaus fotoprojekcijos Kauno Rotušės rūsiuose) 
 
Visuomenei bus pristatomas Kauno miesto muziejuje saugomas Stanislovo Lukošiaus 
fotografijų paveldas, atskleidžiantis ne tik Kauno urbanistinę kaitą, bet ir kasdienį gyvenimą 
miesto erdvėse. 
Lankytojas susipažins su Kaunu kaip nuolat kintančiu, besiplečiančiu ir formuojamu miestu, 
kuris dabartinį visuminį vaizdą ir atskirus akcentus įgavo palyginti neseniai. 
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15.00–19.00 – Paulinos Kunevičiūtės meninis projektas „Pasaka apie Pasaką“ rotušės rūsio 
galerijoje 
Šiame meniniame projekte autorė kviečia prisiminti buvusias kavines Laisvės al. bei 
papasakoti savo asmeninius prisiminimus, kuriuos galėsite atskleisti popieriuje, skaidrėje 
arba papasakoti į diktofoną. Taip padėsite kurti savitą Kauno miesto atmintį. Lankytojai 
kviečiami atsinešti jų atminti gaivinančių ir saugančių artefaktų – nuotraukų, daiktų ar kt.  
Meno pagalba bus atskleistos jau žinomas atminties telkimosi vietos, ir tokios, kurios yra 
pamirštos. Kartų bendradarbiavimas ir tarpusavio komunikacija yra pagrindinis prioritetas, 
kuris padeda atskleisti emocinės atminties telkimosi vietas. Tai būdas sužinoti tai, ko nėra 
jokioje knygoje ar internetinėje svetainėje, dar daugiau tai būdas pažinti žmones ir pamatyti 
miestą iš įvairiausių ir netikėčiausių požiūrio taškų. P. Kunevičiūtė teigia, jog tai efektyvus 
būdas sužadinti visų gyventojų pasąmonę ir priversti susimąstyti, papasakoti ir išklausyti. 
Vaizdai verčia žmones prisiminti. Tai miesto ženklai, tam tikros erdvė, pastatai. Juos pamačius 
atgyja atmintis. Būtent tokios vietos, kurios turi tamprų sąryšį su prisiminimais, yra 
vadinamos atminties vietomis. Ten telkiasi daugelio gyventojų prisiminimai ir daugeliui ji yra 
svarbi, galbūt dėl skirtingų, kartais labai asmeniškų prisiminimų, bet tokios vietos talpina 
savyje didelį emocinį krūvį ir Kauno miestas jų turi tikrai nemažai. Menas gali padėti ne tik 
atkreipti dėmesį į konkrečias miesto erdves, bet taip pat ir įvaizdinti prisiminimus. Sukurti 
vaizdai prisiminimams, leidžia ne tik sau pačiam pažvelgti į juos iš šono, bet taip ir pamatyti 
kitiems, kitaip tariant pasidalinti/papasakoti. Tokie prisiminimai turi daug daugiau šansų 
išlikti ir būti perduoti ateinančioms kartoms. Taigi, vieta ir vaizdas, įpinti meno formoje, 
padeda išsaugoti atmintį, sutelkti jos vertę. 
12.00–24.00 – kilnojamoji paroda „Jonas Vileišis: tarnystė vardan Kauno ir Lietuvos“ 
rotušės I a. hole; 
Jonas Vileišis – iškilus Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės Akto signataras, ilgametis Kauno miesto burmistras. Šiemet minimos 
burmistro 145-osios gimimo ir 75-osios mirties metinės, tai progai ir dedikuojama ši 
kilnojamoji paroda. 
2022-aisiais Kaunas taps Europos kultūros sostine, tačiau retas žino, kad Kauno, kaip 
modernaus europinio miesto pamatus padėjo būtent burmistras J. Vileišis, šias pareigas ėjęs 
1921–1931 m. Jo pastangomis miestas iš esmės pakeitė savo veidą. Tuometinė Kauno 
savivaldybės taryba buvo mišri tautine prasme ir politinėmis pažiūromis, todėl burmistro 
diplomatiniai gebėjimai itin padėjo derinant skirtingus interesus. Be nuolatinės politinės 
veiklos J. Vileišis buvo aktyvus visuomenininkas, vadovavęs net keliolikai visuomeninių 
draugijų, klubų ir organizacijų. Kilnojamojoje parodoje atskleidžiama J. Vileišio kaip Kauno 
miesto burmistro veikla, signataro, politiko, visuomenininko darbai ir palikimas Kaunui ir 
Lietuvai. 
18.00 ir 20.00 – ekskursijos po J. Vileišio rezidenciją (veda S. Jazavita)  
21.00 – architekto Jorio Šykovo projektas „Grybai miestų: KAUNAS?!“ (kuruoja J. Juodišiūtė) 
Kviečiame į pokalbį su šios idėjos ir parodos autoriumi, architektu Joriu Šykovu, su kuriuo 
kalbėsimės apie grybus, architektūrą ir Kauną bei jo įvaizdį – kaip dabarties ir ateities 
sprendiniais mums neatsilikti nuo savo europiniu mastu pripažinto tarpukario Kauno 
modernizmo kūrėjų. 
„Šioj mažoj šaly nepamatysite kalnų. Nedaug sulaukiam ir saulės spindulių. Žiemos šlapios, o 
pavasaris visuomet užtrunka ateiti. Daugelis žmonių nusprendžia sprukti link Vakarų. Jie 
išvyksta. Kartais grįžta, bet retai. Jaučiam, kad kažko mums trūksta.  
O kas, jei per šį miestą ir jo stotį nutiestume naują jungtį. Paleistume tuntą traukinių į Vakarų 
Europą. Turim puikią progą į šią vietą įpaišyti kai ką vertingo. Kai ką, kas anksčiau nebuvo 
bandyta: pastatą iš grybų. Tiesa, gal skamba kiek juokingai, bet grybams mūsų klimatas itin 



palankus: drėgmė, viena kita vėsesnė vasara – tai viskas, ko jiems reikia, kad visur pridygtų. 
Jeigu jie čia gali būti laimingi, tai kodėl mums tokiais netapus?“ 
Joris Šykovas 
Architektas Joris Šykovas pristato idėją Kaunui – pasitelkiant naujo tipo statybos 
technologijas, paremtas grybų biostruktūrų pritaikomumu architektūroje, rekonstruoti ir 
išplėsti Kauno traukinių stoties rūmus. Traukinių stotis – tai nuolatinio judėjimo, grįžimo ir 
išvykimo simbolis. Tai taip pat ir objektas, kurį kasdien pravažiuoja ar praeina nemaža dalis 
Kauno gyventojų. Kokybiška architektūra gali ne tik pritraukti žmones aplankyti Kauną ar 
jame pasilikti, bet ir svariai prisideda prie gražesnio, patogesnio ir įdomesnio kasdienio 
gyvenimo.  
Šioje parodoje turėsite galimybę susipažinti su urbanistine Kauno geležinkelio stoties 
aplinkos analize ir siūlymais, kaip būtų galima ją pagerinti. Esate kviečiami pamatyti 
konkrečią architekto viziją, kaip išnaudoti Lietuvos, grybų šalies, įvaizdį, kuriant nuo 
pasaulinių architektūros tendencijų neatsiliekančią ir tvarią architektūrą. Kantriausieji 
parodoje galės užsiauginti ir vieną kitą grybą – atkartosime projekto autoriaus atliktą 
eksperimentą. 
Paskutiniai lankytojai į muziejų įleidžiami iki 23.30. 
Iki 16.00 lankytojai bus įleidžiami pro muziejaus administracinį įėjimą. 
 
Lankymas NEMOKAMAS. 
 
 

 
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus 
K. Petrausko g., 31, Kaunas 
Tel.: (8 37) 733371; 
El. paštas: n.kaminskaite@kaunomuziejus.lt  
www.kaunomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 24.00) 
 
12.00–24.00 – NEMOKAMAS ekspozicijų lankymas; 
Paskutiniai lankytojai į muziejų įleidžiami iki 23.30. 
12.00, 14.00 ir 16.00 – ekskursijos po ekspoziciją „Valstybės teatras. Tautą burianti 
muzika“. Būtina išankstinė registracija telefonu (8 37) 733 371; 
Ekspozicija, skirta Pirmosios Lietuvos Respublikos muzikinės kultūros centrui, svarbių 
Lietuvos valstybingumui įvykių liudininkui – Valstybės teatrui ir jame kūrusiems žmonėms. 
Pasitikdamas Lietuvos valstybingumo šimtmetį, Kauno miesto muziejus atidaro naują 
ekspoziciją legendiniuose brolių Miko ir Kipro Petrauskų namuose. Tai yra su operos menu 
ypač susiję namai – čia gyvenimo saulėlydį pasitiko pirmąją lietuvišką operą sukūręs 
kompozitorius Mikas Petrauskas, čia gyveno vienas garsiausių Lietuvos dainininkų Kipras 
Petrauskas. 
Tarpukario Kaunas – visiems tarsi gerai pažįstamas, nostalgiškai nuteikiantis, vadintas 
mažuoju Paryžiumi, regis, alsuojantis tik grožiu, atsipalaidavimu ir linksmybėmis. Iki tol 
buvęs carinės Rusijos I klasės karinės tvirtovės miestas, atkūrus Lietuvos valstybingumą, dėl 
sudėtingų politinių aplinkybių tapo laikinąja jaunos valstybės sostine. Į laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą kurti grįžo po visą pasaulį išsibarstę lietuviai muzikai, prie jų prisijungė užsienio 
menininkai. 
Lydimi specialiai šiai ekspozicijai Laimės Kiškūnės sukurto liepžiedžių kvapo, lankytojai 
susipažins su gražiausiomis Valstybės teatro solistų, dirigentų, choro, orkestro, baleto artistų 
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fotografijomis ir jų asmeniniais daiktais, „gyvas istorijas“ pasakojančiais pirmaisiais Valstybės 
teatro artistais, teatro „užkulisiuose“ apžiūrės perukus, bižuteriją, galės pasimatuoti specialiai 
parengtus 2D kostiumus. 
Akyliausiems dalyviams ekspozicijos rengėjai siūlo pažaisti – pagal to meto karikatūristų 
darbus nustatyti Valstybės teatro dirigentus ir režisierius. Greta lankytojai susipažins su 
muzikos profesionalus ugdžiusia Valstybės muzikos mokykla, vėliau – Konservatorija, kurioje 
dėstė koncertinę veiklą su pedagoginiu darbu derinę Valstybės teatro muzikai. 
 
18.00 – koncertas „Muzikinė kelionė laiku: nuo operetės iki miuziklo“. Dalyvauja VDU 
Muzikos akademijos prof. Sabinos Martinaitytės studentai, tarptautinių konkursų laureatai 
Rapolas Baranauskas, Gabrielė Kuzmickaitė, Irina Krasnenko, Gytis Murauskas, Monika 
Pleškytė, Gabrielė Skromanaitė, Martynas Žukauskas. Pianistė ir kelionės gidė prof. Audronė 
Eitmanavičiūtė. 
Programoje  
1. Offenbach J. Duett Perichole ed Piquillo, La Perichole – Monika Pleškytė, Rapolas 
Baranauskas;  
2. N.Dostal, Spiel mir das Lied, operetė „Die ungarishe Hochzeit“ – Gabrielė Skromanaitė;  
3. E.Calmann, Lied der Silva, Die Csardasfurstin – Gabrielė Skromanaitė;  
4. E.Calmann, Marietta und Lui - Philipp, operetė „Die Bajadere“ – M.Pleškytė, R.Baranauskas;  
5. E.Calmann, Husar März, operetė „Die Zirkusprinzessin“ – Martynas Žukauskas 
6. F.Lehar, Lied der Sou-Chong, operetė „Das Land der Lachelnd“ – Rapolas Baranauskas;  
7. F.Lehar, Lied der Giuditta, operetė „Guditta“ – Irina Krasnenko;  
8. F.Lehar, Lied und Csardas, operetė „Zigeuner lieber“ – Gabrielė Kuzmickaitė;  
9. R.Stolz, Spiel auf deiner Geige, operetė „Venus in Seide“ – Gabrielė Skromanaitė;  
10. G.Kuprevičius, „O Tana“, Kauno operetė „Kipras, Fiodoras ir kiti“ – Gytis Murauskas;  
11. A.Sulivan, Mable song, operetė „The Pirates of Penzance“ – Monika Pleškytė;  
12. L.Bernstain, Old woman‘s song, operetė „Candide“ – Gabrielė Kuzmickaitė;  
13. F.Loewe, Gueneveres song, miuziklas „Camelot“ – Monika Pleškytė.  
14. C.M. Schonberg, Javert's song, miuziklas „Les Miserables“ – Martynas Žukauskas;  
15. A.L.Webber, Joe song, miuziklas „Sunset Boulevard“ – Rapolas Baranauskas; 
 
20.00 – muilo dirbtuvės „Grožio paslaptys pagal Kiprą Petrauską“. Būtina išankstinė 
registracija telefonu (8 37) 733 371. 
22.00 – ekskursija po K. Petrausko memorialinį butą. Būtina išankstinė registracija 
telefonu 8 37 733371 
 
 
  



Lietuvių tautinės muzikos istorijos muziejus 
L. Zamenhofo g. 12, Kaunas 
Tel. (8 37) 732 498 
El.paštas: g.duseviciute@kaunomuziejus.lt 
www.kaunomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 24.00) 
 
12.00–24.00 – NEMOKAMAS ekspozicijų lankymas; 
Veiks Egidijaus Virbašiaus lietuvių liaudies muzikos instrumentų paroda. 
18.00–19.30 –folkloro improvizacijų koncertas (muziejaus kiemelyje); 
18.00 – folkloro ansamblis „Šilinukai“; 
18.30 – folkloro ansamblis „Ratilėlis“; 
19.00 – grupė „Gyvata“; 
20.00–22.00 –atgyjančios ekspozicijos. Dalyvauja: „Ratilėlis“, sutartinių giedotojų grupė 
„Sasutalas“, „Kauno bandonija“.  
Paskutiniai lankytojai į muziejų įleidžiami iki 23.30. 
 

 
 
J. Gruodžio memorialinis muziejus 
Salako g. 18, Kaunas 
Tel.: (8 37) 733 371 
El.paštas:mkp.edukacija@kaunomuziejus.lt 
www.kaunomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki18.00) 
 
12.00-18.00 – NEMOKAMAS muziejaus lankymas; 
13.00 – holograminės piramidės dirbtuvės su Eigulių agente iš Kaunas 2022 Fluxus Labas! 
15.00 – muilo burbulų fiesta vaikams; 
12.30–14.00 ir 14.30–16.00 – ekskursija „Kaunas – dizaino miestas“ bendradarbiaujant su 
VšĮ „Gražinkime Kauną“; 
Norintieji dalyvauti renkasi prie autobusų stotelės „Kauno aklųjų ir silpnaregių centras“. 
Ekskursijos dalyviai aplanko K. Sklėriaus namą, Kauno technikos kolegijos muziejų, 
susipažįsta su architektu S. Kudoku ir keliaudami Tvirtovės alėjos kalnu pasiekia Juozo ir 
Stasės Gruodžių namus, apžiūri ten veikiančią ekspoziciją „Mano darbas taurus“. 
 
15.00, 16.00 ir 17.00 – ekskursija „Ekskursas: Prisikėlimo bažnyčia“ (bendradarbiaujant 
su „Ekskurso“ komanda). Vienoje grupėje gali būti 20–25 žmonės. Ekskursijos trukmė – 40 
min. Dalyvaujantieji renkasi prie Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos, Žemaičių g. 31 a. 
Registracija telefonu (8 37) 206 820 arba el. paštu i.puidokiene@kaunomuziejus.lt 
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Kauno pilis 
Pilies g. 17, Kaunas 
Tel.: (8 37) 300 672 
El.paštas:pilis.kasa@kaunomuziejus.lt 
www.kaunomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo12.00 iki 24.00)  
 

Moderni pilis? 
 
12.00–24.00 –NEMOKAMAS ekspozicijos lankymas 
Paskutiniai lankytojai į muziejų įleidžiami iki 23.30. 
Bokšto galerijoje (IV a.) veiks Violetos Latvytės-Narbutienės paroda „Pasivaikščiojimai po 
Kauno senamiestį“ 
 
Edukaciniai užsiėmimai lauko erdvėje prie pilies 
12.00 – molio dirbtuvėlės mažiems ir dideliems; 
14.00 – Kauno pilies lankininkai.  
Susipažinsite su Kauno pilies istorija, jos gynybos metodika, viduramžių medžioklės ir 
karybos principais, egzistavusia ginkluote. Aktyvioje praktinėje dalyje apžiūrėję viduramžių 
ginkluotės detales bei ginklus, sužinosite, kaip veikia bei kuo skiriasi viduramžių šaudomieji 
ginklai: lankas ir arbaletas. Be to, visas įgytas žinias čia pat, prie Kauno pilies, išbandysite ir 
praktiškai, padedami apmokyto edukatoriaus, dalyvausite „šaudymo“ turnyre. 
16.00 – senoviniai Lietuvos žaidimai. „Vilkelis“, „Kvirkatas“, „Kroketas“, „Raketmūšis“ bei 
„Krepšiasvydis“; 
 

 
Kauno IX forto muziejus 
Žemaičių pl. 73, Kaunas 
Tel.: (8 37) 377750 
El.paštas: muziejus@9fortomuziejus.lt 
www.9fortomuziejus.lt 
www.facebook.com/9fortomuziejus 
 
PROGRAMA (nuo 10.00 iki 18.00) 
 
NEMOKAMAS KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS EKSPOZICIJŲ LANKYMAS 
Tarptautinės muziejų dienos proga Kauno IX forto muziejus prisijungia prie tarptautinės 
akcijos „Europos muziejų naktis“ ir kviečia nemokamai apsilankyti unikaliame kultūros 
paveldo objekte ir susipažinti su muziejaus ekspozicijomis.  
IX fortas – Kauno tvirtovės gynybinis įtvirtinimas, pastatytas 1913 m. Per I pasaulinį karą 
fortas beveik nenukentėjo, tačiau išlikę statiniai jau niekada nebeatliko gynybinės funkcijos: 
tarpukariu forto kareivinės rekonstruotos į kalėjimo kameras – čia įkurtas Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo filialas; 1940-1941 m. ir 1944-1948 m. forte veikė Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas ir pagalbinis ūkis. II pasaulinio karo metais IX 
fortas tapo kraupių nusikaltimų žmogiškumui liudininku – forte nužudyta daugiau apie 50 
tūkst. žmonių, daugiausia žydų tautybės. Nuo 1948 m. fortas naudotas žemės ūkio produkcijos 
sandėliavimui.  
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1958 m. nuspręsta įamžinti nužudytųjų atminimą – IX forte įkurtas muziejus. 1984 m., po 
beveik aštuoniolika metų trukusių projektavimo ir statybos darbų, šalia IX forto iškilo trijų 
kompozicinių dalių 32 m aukščio monumentas Holokausto aukoms atminti bei savitų formų 
muziejaus pastatas.  
Šiandien Kauno IX forto muziejaus memorialinį kompleksą 50 ha parke sudaro: Okupacijų 
ekspozicija, IX fortas ir Monumentas. 

 
 
Lietuvos švietimo istorijos muziejus 
Vytauto pr. 52, Kaunas 
Tel.: (8 37) 207 936 
El.paštas:renginiai@lsim.lt 
www.lsim.lt 
 
PROGRAMA (nuo 14.00 iki 21.00) 
Moderni montesorinė vaikų ugdymo metodika, taikyta tarpukario Kaune, šiandien populiari ir 
Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Naudojant šią nuostabiai technologišką, apgalvotą, tikslingą 
ugdymo metodiką, sukurta nauja edukacinė programa „Padėk man padaryti pačiam“.  
Kviečiame visus ir didelius, ir mažus dalyvauti. Jūsų fantazijos neribos nei laikas, nei erdvė. 
Turėsite puikią progą susipažinsite su M. Montessori ir M. Varnienės vaikų auklėjimo idėja. 
„Vaikai nepanašūs į suaugusius. Jie – kitokie.” 
 
 
 

Lietuvos aviacijos muziejus 
Veiverių g. 132, Kaunas. 
Tel.: (8 37) 390 357 
El. paštas: aviacijos.muziejus@gmail.com  
www.lam.lt  
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Nuo 18.00 iki 24.00 Lietuvos aviacijos muziejus atvers duris, ir visi norintys galės muziejaus 
ekspozicijas aplankyti NEMOKAMAI.  
Didžiulio susidomėjimo sulaukę muziejaus skrydžių imituokliai ir šiemet kvies visus norinčius 
išbandyti savo jėgas pilotuojant virtualius orlaivius, drąsiausių lauks naujiena - skrydis 
parasparnio simuliatoriumi.  
Istorijos taku po S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą pasivaikščioti ir pasiklausyti įdomių 
istorijų kvies muziejininkas-istorikas bei akrobatinio skraidymo meistras Eugenijus 
Raubickas, o muziejuje vyks trumpos ekskursijos po atskiras ekspozicijas.  
Besidomintys "Lituanica" skrydžiu bei šį skrydį gaubiančia paslaptimi, žiūrėdami Remigijaus 
Sabulio filmą "Lituanicos paslaptis" sužinos daug įdomių faktų apie pilotus, apie 
pasiruošimo darbus ir apie Atlanto šturmą.  
Muziejaus istorijos salėje bus rodomas filmas apie XVII amžiaus raketų ir artilerijos teorijos 
kūrėją Kazimierą Semenavičių „Didysis artilerijos menas“.  
Muziejaus kiemelyje improvizuotoje lauko kavinėje, patogiai įsitaisę prie stalelių, lankytojai 
besimėgaudami kava ir desertais galės grožėtis saulėlydžiu, temstant ant skrydžių valdymo 
bokšto dideliame ekrane lankytojus džiugins akrobatinių skrydžių akimirkos, sutemus renginį 
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vainikuos DJ „Apostol Ray" grojama „house“, „techno“, „trance“ stilių muzika ir šviesų šou, o 
vidurnaktį muziejaus kiemelį nušvies muziejų nakties fejerverkas. 
 
 

Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus 
Laisvės al. 106, Kaunas, 
Tel.: (8 37) 22 96 75 
El. paštas:info@zoomuziejus.lt 
www.zoomuziejus.lt 
  
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 

“Modernėjantis muziejus: praeitis pasitinka ateitį” 
Jei norite ne tik aplankyti muziejaus ekspoziciją nemokamai, bet ir sužinoti kaip per 100 metų 
muziejus keitėsi: kaip kaupėsi eksponatai, kokiais keliais patekdavo į muziejų, kokie patys 
seniausi muziejaus eksponatai, kaip gyvūnų iškamšos buvo gaminamos anksčiau ir dabar, 
kaip patobulėjo paukščių žiedavimas ir kt., kviečiame į pasakojimus ir pokalbius: 
 

Eil. 
Nr. 

Laikas 
 

Tema Lektorius Užsiėmimo 
vieta 

1. 
2. 
3. 

18.00 val., 
19.30 val., 
21.00 val. 

Taksidermija- anksčiau ir 
dabar 

Vasilijus 
Vasiliauskas 

II aukštas- Kino salė 

4. 
5. 
6. 

18.45 val. 
20.15 val. 
21.45 val. 

Paukščių rinkiniai – anksčiau 
ir dabar 

Saulius 
Rumbutis 

II aukštas- Kino salė 

7. 
8. 
9. 

18.30 val., 
20.00., 

21.30 val. 

Bestuburių rinkiniai - 
anksčiau ir dabar 

Alvyra 
Patapavičienė 

III aukštas – 
Bestuburių salė 

10. 
11. 
12. 

19.00 val., 
20.30., 

22.00 val. 

Vabzdžių rinkiniai- anksčiau 
ir dabar 

Romas 
Ferenca 

III aukštas- Vabzdžių 
salė 

13. 
14. 
15. 

19.00 val., 
20.30., 

22.00 val. 

Intuicijos išraiška formoje 
(VDA magistrinis darbas) 

Tomas 
Zlotnikovas 

III aukštas- Vabzdžių 
salė 

16. 
17. 
18. 

19.30 val., 
21.00 val., 
22.30 val. 

Paukščių žiedavimas- 
anksčiau ir dabar 

Ričardas 
Patapavičius 

II aukštas- Paukščių 
salė 

19. 
20. 
21 

20.00 val., 
21.30 val., 
23.00 val. 

Žuvų, varliagyvių, roplių 
rinkiniai- anksčiau ir dabar 

Natalija 
Avyžienė 

II aukštas- Žuvų-
roplių salė 

22. 
23. 
24. 

20.30 val., 
22.00 val., 
23.30 val. 

Žinduolių rinkiniai- anksčiau 
ir dabar 

Vaclovas 
Gedminas 

I aukštas- Žinduolių 
salė 
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Muziejuje veiksiančios parodos, kurias galėsite aplankyti: 
1. K. Čepėno foto paroda „Pasaulio plėšrieji paukščiai“ – I aukšto foje. 
2. Geriausių 2011 m. fotografijų gamtos tematika paroda – I aukšto foje. 
3. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES)- I 
aukšto foje. 
4. Kauno dailės gimnazijos 8 kl. mokinių 2017 m. kūrybinės praktikos darbų paroda- laisvose 
erdvėse. 
5. Kauno miesto Antano Martinaičio dailės mokyklos mokinių piešinių paroda “Tas 
nuostabus gamtos pasaulis”– II aukšto fojė. 
Renginiai ir muziejaus lankymas NEMOKAMI. 
 
 

Maironio lietuvių literatūros muziejus 
Rotušės a. 13, Kaunas 
Tel.:(8 37) 206842 
El. paštas:vrs@maironiomuziejus.lt 
www.maironiomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
NAKTĮ SODAS NEUŽMIEGA... 
...jei tik tai – ypatinga naktis. Būtent tokia – paslaptinga, jauki ir šviesi – bus ši, kurią kviečiame 
pasitikti kartu.  
Maironio lietuvių literatūros muziejus Modernėjančią Lietuvą kvies pažinti lankant Poeto 
butą, tyrinėjant laiko žymes jame, įsivaizduojant, kokie svečiai lankydavosi ir kokių priekaištų 
namų šeimininkui turėjo damos?.. Įdomu?  
 
18.00–24.00 Edukacinė paroda „Du gyvenimo puslapiai“ (1 a. salėje) 
18.00–24.00 Muziejaus ekspozicijų, parodų ir sodelio lankymas, tikėti ir netikėti atsitikimai! 
18:00 ir 20:00 Teatralizuota ekskursija „Laiko traukinys: Muziejaus g. 5“* 
21.00 VU KnF „Raudonojo kilimo“ teatro spektaklis „Ponas Kolpertas“ (Davido Gieselmanno 
pjesės motyvais) muziejaus rūsyje. 
 
 

J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus  
Aleksoto g. 10-4, Kaunas 
Tel.: (8 37) 222 371 
El. paštas: vaizgantas@mairioniomuziejus.lt 
www.maironiomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
18.00–24.00 Muziejaus lankymas 
19.00 – Sergejaus Jesenino poezijos skaitymai, lyrikos vakarą dovanos aktorė Aušra 
Keliuotytė; 
22.00 Ekskursija po Vaižganto butą*  
 
*Būtina išankstinė registracija į ekskursijas (ekskursijos trukmė – 45 min.): 
Maironio namuose (8 37 207 608)  
Vaižganto namuose (8 37 222 371); 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
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Lietuvos sporto muziejus 
Muziejaus 7, Kaunas 
Tel.  (8 37) 22 06 91 
El. paštas: sportomuziejus@yahoo.com 
www.lietuvossportomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 22.00) 
 
Muziejuje bus galima susipažinti su visomis muziejaus ekspozicijomis: pagrindine muziejaus 
sale, kurioje eksponuojami įvairių sporto šakų įrankiai, trofėjai, sportininkų prizai, 
apdovanojimai ir daugelis kitų eksponatų, Jadvygos ir Jono Ramanauskų Lietuvos cirko 
istorijos, bokso legendos Algirdo Šociko bokso, Lietuvos olimpiečių laimėjimų Olimpinėse 
žaidynėse –  nuo 1924 m. iki šių dienų;  
Muziejaus patalpose veiks VDU krepšinio komandos trofėjų ir prizų paroda.  
Muziejaus kiemelyje bus galima pamėtyti kamuolį Trikrepšio žaidime, paspardyti kamuolį 
futbolo lauke. Muziejaus edukacinėje klasėje bus demonstruojami videofilmai apie Lietuvos 
sportinį gyvenimą; 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 
K. Donelaičio g. 64, Kaunas 
Tel.: (8 37) 32 07 65 
El. paštas: vdkaromuziejus@kam.lt 
http://kariuomene.kam.lt/lt/karo_muziejus.htm 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)  
 
„ŽENGIA PULKAS LINKSMAI“  
 
VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELYJE: 
18.00  – XVIII a. pabūklo salvės.  
18.00–18.30   – Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestro fanfaros, kariniai maršai. 
18.30–21.00  – ekskursija į karilioną. 
21.00–21.30 – Vakaro varpų koncertas.  
 
VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS DIDŽIOJOJE SALĖJE:  
18.00–23.00 – edukaciniai užsiėmimai, ekspozicijų ir parodų pristatymas. 
19.00 –20.00 – Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro grupės koncertinė 
programa. 
20.00–21.00 – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų muzikinio 
instrumentinio ansamblio „Vytis“ koncertinė programa. 
21.00–21.30 – Lietuvos kariuomenės orkestro koncertinė programa.  
22.00–23.00 – Folkroko grupės „Žalvarinis“ koncertas. 
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VDA muziejus Kauno fakultete 
Muitinės g. 2, Kaunas (vidinis kiemelis) 
Tel.: (8 618) 37109 
El. paštas: gabija.cerneckaite@vda.lt 
  
PROGRAMA (nuo 22.00 iki 24.00) 
 
22.00-24.00 – tapyba prie žvakių šviesos.  
22.00-24.00 – architektūros vizuali instaliacija „Šviesa interjere“.  
22.00-24.00 – dizaino vizuali instaliacija „Studentų improvizacijos medijose“. 
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KELMĖ 
 

Kelmės krašto muziejus 
Dvaro g. 15, Kelmė 
Tel. (8 427) 61065 
El. paštas. kelmesmuziejus@gmail.com 
www.kelmesmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00) 
 

„XX a. I p. modernėjanti Lietuva.“  
19.00 – fotografijų ir aksesuarų parodų „Tarpukario  mada“ ir „Kelmės miestelio raida 
1918-2018 m.“ pristatymas 
19.30 – pasivaikščiojimas po dvarą skambant tarpukario laikotarpio muzikai. 
Muzikinį foną sukurs Dainos mylėtojų klubas, Pakražančio gimnazijos pučiamųjų instrumentų 
orkestras ir Kelmės kultūros centro suaugusiųjų šokių grupė. 
20.00 – koncertas „Retro muzikos bučinys“, 
Atlikėjai Diana Tiškovaitė (sopranas), Fausta Savickaitė (mecosopranas),Gražina Zalatorienė 
(fortepijonas),Povilas Grigas ( smuikas). 
Renginio pabaigoje – „Muziejaus  nakties“ loterija. 
 
Kviečiame į renginį atvykti pasipuošus tarpukariu madingais rūbais ar jų detale. 
Stilingiausi bus apdovanojami specialiais prizais. 
 
 
 

Užvenčio kraštotyros muziejus 
P. Višinskio g. 1, Dvarčiaus k., Užvenčio sen., Kelmės raj. 
Tel.: (8 682) 14 008,  
El. paštas: uzvenciomuziejus@gmail.com 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 21.00) 
 

"Europos muziejų naktis Užventyje 2018". 
 
18.00 – edukacinis užsiėmimas (grafinė monotipija) "Užvenčio dvaro atsinaujinimo 
ženklai signataro J. Smilgevičiaus valdymo laikotarpiu." 
Renginio metu muziejuje veiks akvarelės darbų paroda ,, Užvenčio dvaras dailininkų 
akimis“ 
 
Muziejaus ekspozicijų lankymas NEMOKAMAS (iki 21.00) 
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KERNAVĖ 
 

Kernavės archeologinės vietovės muziejus 
Kerniaus g. 4A, Kernavė, Širvintų r. 
Tel.: (8 382) 47371 
El.paštas:muziejus@kernave.org; 
www.kernave.org 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00) 
 
19.00 -  21.30 – Archeologinės vietovės muziejinės ekspozicijos ir kultūrinio rezervato – 
muziejinės ekspozicijos po atviru dangumi – lankymas 
20.00 – 20.30 – Fotografijų parodos „Kernavė pasitinka Lietuvą“ pristatymas Kernavės 
archeologinės vietovės muziejaus parodų salėje. 
Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kviečiame pažvelgti į tarpukario Kernavę. 
Fotografijose įamžintas nuostabus Kernavės kraštovaizdis, to meto įvykių, švenčių ir kasdienybės 
akimirkos taip pat suteikia progą prisiminti kernaviškius, savo darbais kūrusius modernią 
Lietuvos valstybę. 
22.00 – 23.00 MUZIEJŲ NAKTIES PROGRAMA AUKURO KALNO PILIAKALNIO PAPĖDĖJE - 
Muzikinė – mitologinė drama „DŪŠELĖS“ 
Kūrinys skirtas Lietuvos kultūros paveldo, ir ypač – pilkapių ir piliakalnių žinomumo pristatymui 
moderniomis muzikos ir šviesos priemonėmis. Muzikinė -mitologinė drama sukurta remiantis 
lietuviškais mirusiojo palydėjimo tekstais, mitologija ir pilkapių archeologinių tyrimų medžiaga. 
 Renginys, vykstantis Kernavės archeologinėje vietovėje, kur po sąnašų sluoksniu slypi 10 
tūkstančių metų menančios gyvenvietės, pilkapiai ir kapinynai leis pajausti nenutrūkstamą giją 
tarp praeities ir dabarties. 
Kūrinio autorius - Rokas Radzevičius 
Atlikėjai: Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „SKYLĖ“ 
 
Renginio organizatorius – Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija 
Renginio partneris – VŠĮ „VIA ARTIS“ 
Projektą remia – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
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KĖDAINIAI 

 

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija 
J.Basanavičiaus g. 45, Kėdainiai 
Tel.: (8 347) 57398 
El. paštas: galerija@jmm-muziejus.lt 
www.jmm-muziejus.com 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 
 
„ATGAL Į ATEITĮ“ 
 
18.00–22.00 – NEMOKAMAS Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos parodų lankymas: 
Julius Urbanavičius – tapybos ir medžio skulptūrų paroda „ILIUSTRACIJOS...“, Leokadija 
Norbutienė-Mockienė – Kūrybos paroda „MISTIKA“, Vytautas Kaupys – grafikos paroda 
„KĖDAINIAI ANAIS LAIKAIS“ ir Janinos Monkutės-Marks kūrybos paroda. 
 - meninės - edukacinės dirbtuvėlės, akcijos ir žaidimai; 
- Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo muzikos grupių ir atlikėjų gyvo garso koncertas; 
- Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo šokių kolektyvų pasirodymai. 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
 
 
 

Kėdainių Daugiakultūrinis centras 
Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai 
Tel.: (8 347) 51778 
El. paštas: morkunaitei.e@gmail.com  
www.kedainiumuziejus.lt 
 
 
PROGRAMA (nuo 22.00) 
 
22.00 – „Muziejų naktis“ renginys, kuriame koncertuoja Rakija Klezmer Orkester. 
Rakija Klezmer Orkestar - tai vienintelė, unikali grupė Lietuvoje, atliekanti klezmer muziką. 
Groja klezmer (tradicinę žydų) muziką maišytą su balkaniškais ritmais. Klezmer – tai tradicinė 
aškenazių, Rytų Europos žydų muzika. Klezmeriai įprastai grodavo per šventes, dažniausiai 
vestuves. Iki mūsų dienų litvakiško klezmerio garso, vaizdo įrašų ir natų beveik neišliko, todėl 
grupės muzikantai imasi atgaivinti tai, kas nugrimzdo į užmarštį. Grupės repertuare 
keliasdešimt žydiškų melodijų, kurių muzikantai ieško ir archyvuose, ir lankydami žmones. 
Grupę sudaro saksofonininkas Mantas Ostreika, akordeonininkas Darius Bagdonavičius, 
perkusininkas Mikas Kurtinaitis, eufonininkas Povilas Jurkša ir trimitininkas Skirmantas 
Rumševičius.  
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KLAIPĖDA 
 

Lietuvos jūrų muziejus 
Smiltynės g. 3, Klaipėda 
Tel.: (8 46) 490 740 
El. paštas: ljm@muziejus.lt  
www.muziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.45 iki 20.45) 
 
TEATRALIZUOTAS RENGINYS „Pasivaikščiojimas su Antanu po Lietuvos laivybos 
istoriją“ 

Renginio dalyviai kviečiami prisijungti prie Prezidento Antano Smetonos, 
atvykusio į Nerijos fortą kartu su žmona, ministrais ir svita, ir susipažinti su pagrindiniais 
Lietuvos laivyno istorijos fragmentais, kurie atsispindi muziejaus ekspozicijoje, ypatingą 
dėmesį skiriant unikaliam eksponatai – pirmojo Lietuvos karo laivo „Prezidentas Smetona“ 
vėliavai. Prezidentą ir jo svitą įkūnys Klaipėdos Valstybinio Muzikinio teatro artistai, tad 
kelionę į smetoninės Lietuvos laiką bus turtinga ir muzikiniais, šokio elementais bei to laiko 
tradicijomis. Patys lankytojai raginami pasidabinti to laikotarpio stilistikos drabužiais, kartu 
su Prezidento svita ne tik pažinti istoriją, bet ir piknikauti, ragaujant kafiją su eklerais ir 
mokantis šokti fokstrotą. 
 
 
 

 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda 
Tel.: (8 46) 410527 
El.paštas:info@mlimuziejus.lt 
www.mlimuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 14.00 iki 22.00) 
 
Renginys „Vydūno keliu“ 
Renginio metu bus atidaryta paroda, skirta Vydūno gyvenimui ir veiklai pristatyti, skaitomos 
jo kūrinių ištraukos. Besidomintieji veganiška mityba ir augalų gydomąja galia turės progą 
paklausyti paskaitų šiomis temomis. Edukacinės programos dalyviai galės pasigaminti 
suvenyrinę knygelę. 
 
Muziejaus lankymas NEMOKAMAS. 

 
 
  

mailto:ljm@muziejus.lt
http://www.muziejus.lt/
mailto:info@mlimuziejus.lt
http://www.mlimuziejus.lt/


 
Laikrodžių muziejus 
Liepų g. 12, Klaipėda 
Tel.: (8 46) 410 417, 410 413; 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00)  
 
Ekspozicijos ir parodos: 
„Laikrodžių konstrukcijų istorija nuo seniausių laikų iki nūdienos ir laikrodžių formų raida 
nuo renesanso iki moderno“ 
„Laikrodininko dirbtuvė“ 
„Saulės laikrodžių parkas“ 
„Oriento laiko ir meno simboliai“ 
„Laikrodžių muziejaus pastato istorija. XIX–XX a.“ 

 
18.00–22.00 – edukacinis žaidimas „Laiko labirintais“; 
19.00–22.00 – pasirodymas „Naktis muziejuje. Istorija atgyja: 1931–1939 m. muziejaus 
pastate veikusio Žemės banko praeities akimirkos“ 
Renginio partneriai: Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Klaipėdos 
valstybinis muzikinis ir „Aušros“ teatrai 
18.00 ir 20.00 – edukacinis užsiėmimas „Zodiako žvaigždynai“ (trukmė 1 val.). 
 
Muziejaus lankymas ir renginiai NEMOKAMI. 

 
 
 
Prano Domšaičio galerija 
Liepų g. 33, Klaipėda 
Tel.: (8 46) 410 421; (8 616) 16550; 
www.ldm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00) 
  
Ekspozicijos ir parodos: 
Prano Domšaičio kūrybos nuolatinė ekspozicija 
Vytauto Kašubos skulptūros ekspozicija „Žmogaus misterija“ 
Česlovo Janušo tapybos ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“ 
Paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX a.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš 
Aleksandro Popovo rinkinio“ 
Paroda „BLIND DATE“ (Aklas pasimatymas)  
Paroda „Dionyzo Varkalio kolekcija. Iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto XIX a.–XX a. 
pr. taikomosios dailės rinkinio“ 
 
Edukacinės stotelės ekspozicijose: 
„Pamatykime paveikslą pirštais“ (paroda „BLIND DATE“)  
„Interaktyvi siena“ (P. Domšaičio nuolatinė ekspozicija)  
„Šviesa ir forma“ (V. Kašubos skulptūros ekspozicija)  
„Kitoks smėlis“ (Č. Janušo tapybos ekspozicija) 

http://www.ldm.lt/


„Prisiminkime frotažą“ (paroda „Nuostabioji žemė“) 
 

Kūrybinės dirbtuvės dideliems ir mažiems: 
„Prie apvalaus stalo – kiekvienam po skanėstą“ (D. Varkalio kolekcijos paroda). Puiki vieta 
šeimos nuotraukai! 
Pasakos muziejuje. Kas muziejuje gyvena? 
17.00, 18.00 ir 20.00 – sekama pasaka „Kaip asiliukas draugą surado“, kurią įkvėpė 
P. Domšaičio paveikslai. (trukmė 20 min.) 
 
Pasakojimai muziejuje. Tik faktai... 
19.00 –  pasakojimas apie tapytoją P. Domšaitį. (trukmė 30 min.) 
 
Erdvinė kompozicija „Turgus“ pagal to paties pavadinimo P. Domšaičio paveikslą 
(1928) 
Puiki vieta bendrai nuotraukai! Kuo didesnis draugų būrys, tuo geriau. Pasidalinkime 
nuotraukomis galerijos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“. 
 
Loterija 
Tradicinėje loterijoje bus galima laimėti Lietuvos dailės muziejaus 2017 m. leidinį – Nijolė 
Tumėnienė, Vytauto Kašubos kūriniai Lietuvoje. 
 
Muziejaus lankymas ir renginiai NEMOKAMI. 
 

 
 
Klaipėdos dramos teatro muziejus 
Teatro g. 2, Klaipėda 91247 
Tel.: 8 (46) 31 44 64, 
El. paštas: info@kldt.lt 
 

PROGRAMA (nuo 20.00 iki 22.00) 
 

Gyvas teatro muziejus 
 
Klaipėdos dramos teatras nenustoja stebinti ir atveria dar vieną teatro perlą klaipėdiečiams ir 
svečiams. Dar ne visiems žinomas Klaipėdos dramos teatro muziejus, kuriame saugomi teatro 
eksponatai, Muziejų naktį kvies ne tik jį pamatyti, bet ir dalyvauti ekskursijoje su užkulisių 
istorijomis, kurias pasakos čia, teatre, didžiausius dalykus kuriantys žmonės. Taip pat 
neatitrauksite akių nuo fotografijų parodos, kurioje pamatysite senų ir naujų spektaklių 
scenografiją bei galiausiai galėsite patys įsiamžinti teatriniuose foto taškuose. 
20.00,  20.20,  20.40 –  ekskursijos su užkulisių istorijomis; 
Būtina registracija el. paštu: auguste@kldt.lt (vietų skaičius ribotas) 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@kldt.lt
mailto:auguste@kldt.lt


Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras 
Bažnyčių g. 4, Klaipėda 
  
PROGRAMA (nuo 16.00 iki 23.00) 
 
16.00  ir 16.30 – spalvų maišymas lubose.  
Edukacija vaikams su erdelio terjeru Kuršiu. KKKC Parodų rūmų fojė.  
Būtina išankstinė registracija: edukacija@kkkc.lt  
17.00–18.00 – ekskursija su kuratoriais ir menininkais parodoje „3FREE“. (KKC Parodų 
rūmai) 
18.00–19.00 – komandinis žaidimas „Neringos miesto detektyvai“. (KKKC Parodų rūmų 
pirmas aukštas) 
Būtina išankstinė komandų registracija: inga@kkkc.lt 
19.15–20.15 – Mariaus Ščerbinsko parodos – instaliacijos „Sistemos šviesa“ atidarymo 
seansas.  (KKKC Parodų rūmų pirmas aukštas). 
20.15–21.00 – ekskursija su kuratoriais ir menininkais parodoje „3FREE“. (KKKC Parodų 
rūmai) 
21.00–22.00 – tarpautinės meno grupės NON GRATA performansai. (KKKC Parodų rūmai) 
22.00–23.00 – dvasingos muzikos koncertas „GARSAS art`i KRAŠTO“. Dalyvauja: Kristijono 
Lučinsko projektas „Driezhas“, Gediminas Dapkevičius (sintezatoriai), Kęstas Didvalis 
(mušamieji), Asta Kriščiūnaitė (fleita).  (KKKC Parodų rūmų pirmas aukštas) 
 

 

  

mailto:edukacija@kkkc.lt
mailto:inga@kkkc.lt


KRETINGA 
 

Kretingos muziejus 
Vilniaus g. 20, Kretinga 
Tel.:(8 445) 77612 
El. paštas: info@kretingosmuziejus.lt 
www.kretingosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 22.00) 
 
22.00 – muzikinis vakaras „Lyg žvaigždės iš dangaus…“ (Kretingos muziejaus Baltoji salė) 
Kretingos muziejaus grafų Tiškevičių dvaro erdvėse skambės arfos, smuiko ir gitaros garsai, 
lydimi vokalo – koncertuos duetas „Blooming vibes”.  
Menininkių Dailės Docienės (arfa) ir Ramunės Bučniūtės (smuikas) duetas gyvuoja jau 6 
metus. Duetas „Blooming vibes” išsiskiria unikaliu stiliumi, sielos laisvumu, geba prisijaukinti 
ir transformuoti plataus spektro pasaulio muziką. Dueto narės kuria ir pačios. Koncertuoja 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 2017 metais sužibėjo televizijos muzikiniame projekte „X 
faktorius“. 

 
 

 
Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus 
M. Valančiaus g. 9, Nasrėnų kaimas, Kretingos raj. 
Tel.: (8 455) 48722 
El. paštas: muziejus@nasrenai.lt 
www.nasrenai.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00)  
 

Vakaronė „Ką mena senoji klėtelė“ 
Etnografinė vakaronė su liaudies dainomis, pasakojimais, šokiais ir žaidimais prie vyskupo 
Motiejaus Valančiaus klėtelės. 
 
Muziejaus lankymas ir renginys NEMOKAMI. 
 
 

  

http://www.kretingosmuziejus.lt/
mailto:muziejus@nasrenai.lt
http://www.nasrenai.lt/


KUDIRKOS NAUMIESTIS 
 
Vinco Kudirkos muziejus 
V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis 
Tel.: (8 345) 57451,  
El. paštas: v.kudirkos.muziejus@lnm.lt    
www.lnm.lt  
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 19.00) 
 
17.00 – Šakių meno mokyklos mokytojo Mindaugo Pauliuko darbų paroda Kudirkos 
Naumiesčio peizažai; 
18.00 – koncertas Gimtajam miestui; 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
 
  

mailto:v.kudirkos.muziejus@lnm.lt
http://www.lnm.lt/


KUPIŠKIS 
 

Kupiškio etnografijos muziejus 
Gedimino g. 2. Kupiškis 
Tel.:(8 459) 35439 
El. paštas:etnografijos.muziejus@gmail.com 
www.etnografijosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 17.30 iki 22.00) 
 

17.30–18.00 – fotografijų parodos pristatymas „Modernėjantis Kupiškio krašto muziejus“. 
Šis renginys susietas ir su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu. Renginyje bus prisimintas 
partizaninio judėjimo laikotarpis. 
18.15–19.00 – Linos Jonikės interaktyvios fotografijų parodos „Dėdė Juzė“ kūrybinės 
dirbtuvės. 
19.15–20.00 – istorikės dr. Aistės Petrauskaitės paskaita „Simbolių reikšmė ir prasmė 
partizaniniame kare“. 
20.30–22.00 – Vytauto Landsbergio solo koncertas. 
 

 
  

mailto:etnografijos.muziejus@gmail.com
http://www.etnografijosmuziejus.lt/


MARIJAMPOLĖ 
 

Marijampolės kraštotyros muziejus 
Vytauto g. 29, Marijampolė 
Tel. (8 343) 54575,  
El. paštas: markrmuziejus@gmail.com,  
www.marijampolesmuziejus.lt.  

 
PROGRAMA (nuo 19.30 val.) 

 
Istorinė kelionė po Marijampolės Vytauto Didžiojo sodą (vieta: Vytauto Didžiojo sodas) 
 
Tarpukario Marijampolė – sparčiai modernėjantis Lietuvos miestas. Priešais muziejų esantis 
seniausias, dar XIX a. II p. įkurtas miesto parkas, skirtas caro kariškių ir turtingųjų miestiečių 
bei dvarininkų poilsiui, tarpukariu tapo atviru visuomenei, reikšmingu kultūriniu ir 
visuomeniniu centru.  
Žinutės senojoje spaudoje rodo, kad parke vyko pagrindiniai miesto renginiai, šventės vakarai. 
Gyventojai čia matė naujausius filmus, žymiausių Lietuvos teatrų spektaklius.  
Kviečiame į istorinę kelionę po Vytauto Didžiojo sodą. Jos metu visuomenei bus pristatyta 
lauko paroda „Miesto sodo istorija“, lauks įdomūs pasakojimai, oranžado degustacija, šokiai 
ir žaidimai.   
Nuo 21.00 - duris atvers Marijampolės kraštotyros muziejus ir Tauro apygardos partizanų ir 
tremties muziejus. 
 
 

 
Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus 
Bažnyčios g. 23, Marijampolė 
Tel.: (8 343) 91362 
El. paštas: grinmuziejus@gmail.com 
 www.griniausmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00) 
 

Spektaklis spektaklyje „Personažai byloja istoriją“ 
 
Grinių namuose buvo surengtas pirmasis viešas Sūduvoje lietuviškas vakaras, kuriame 
suvaidinta Antano Vilkutaičio-Keturakio ,,Amerika pirtyje“. Pastate vyko choro repeticijos, 
visuomenės susirinkimai, posėdžiai, įkurta ,,Šviesos“ draugija, turėjusi daug skyrių visoje 
Sūduvoje, bei nemažą biblioteką, išlikusią iki šių dienų.  
Norima aktualizuoti tuometinius įvykius šiuolaikinei visuomenei, rekonstruojant XX a. pr. 
įvykius ir istorinius personažus, susijusius su Grinių namais. 
 

  

mailto:markrmuziejus@gmail.com
http://www.marijampolesmuziejus.lt/
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http://www.griniausmuziejus.lt/


MAŽEIKIAI 
 

Mažeikių muziejus  
V.Burbos g. 9, Mažeikiai 
Tel.:(8443) 26791, 
El. paštas: info@mazeikiumuziejus.lt; 
www.mazeikiumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 20.00 iki 24.00) 
 
Muziejų nakties renginys MODERNĖJANTI LIETUVA. 
Šiais metais Mažeikių muziejus įsilieja į „Gatvės muzikos dienos“ programą ir tikisi, kad 
„Muziejų naktis“ ir „Gatvės muzikos diena“ bus kultūros ir visuomenės bendravimo šventė, o 
gegužės 19 dieną muziejus suskambės pačiais moderniausiais garsais. 
Programoje numatomi muzikiniai atlikėjų pasirodymai. 
 
Muziejaus lankymas NEMOKAMAS. 
 
  

mailto:info@mazeikiumuziejus.lt
http://www.mazeikiumuziejus.lt/


MERKINĖ 
 

Merkinės krašto muziejus 
S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinė, Varėnos raj. 
Tel. (8 616) 52 907; 
El. paštas: vienaragiui@gmail.com;  
www.merkinesmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
RENGINYS. „Karaliaus sugrįžimas“ (paminklo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui  
ir Lenkijos karaliui Vladislovui Vazai atidengimas ir 370-ųjų mirties metinių minėjimas) 
 
18.00 – Šv. mišios už Abiejų Tautų Respublikos valdovą ir Lietuvos valstybę Merkinės Šv. 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Mišias laikys kleb. dek. bažn. t. dr. Robertas 
Rumšas; 
18.50 – muzikinė programa „Barokas Lietuvai" (bažnyčioje). 
Atlikėjai: Nora Petročenko (mecosopranas); Roma Jaraminaitė (violončelė), 
Robertas Bliškevičius (barokinis smuikas), Vitalijus Neugasimovas (klavesinas); 
20.00 – paminklo karaliui Vladislovui IV Vazai atidengimas Merkinės krašto muziejuje 
(adresas S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinė); 
20.30 – skulptoriaus Daliaus Drėgvos (paminklo autorius) darbų parodos atidarymas 
Dzūkijos Nacionalinio parko Merkinės lankytojų centre (adresas Vilniaus g. 3, Merkinė). 
 
Renginiai NEMOKAMI. 

 
 
 

  

mailto:vienaragiui@gmail.com
http://www.merkinesmuziejus.lt/


MOLĖTAI 
 
 

Lietuvos etnokosmologijos muziejus 
Žvaigždžių g. 10, Kulionių km., 
Čiulėnų sen., Molėtų raj. 
Tel.:(8 615) 20688, 
El. paštas: info@etnokosmomuziejus.lt 
www.etnokosmomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 21.00 iki 24.00) 
 
Lietuvos etnokosmologijos muziejuje susipažinsime su lietuvių, su Lietuva susijusių žmonių 
indėliu kosmoso tyrimuose.  
Bus galimybė patyrinėti šviesos paslaptis, susipažinti su Lietuvos astronomų darbu, o jei 
dangus padovanos giedros - pažvelgti per muziejaus teleskopus į žvaigždes! 
 
Muziejaus lankymas NEMOKAMAS. 
 
 
 

Videniškių vienuolyno muziejus (Molėtų krašto muziejaus padalinys) 
Šilelio g. 6 a., Videniškių k., Molėtų raj. 
Tel.: (8 695) 60065; 
El. paštas: virginija.bareikiene1@gmail.com  
www.moletumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 16.00 iki 18.30) 

 
Aktorių trupės „Teatriukas“ sceninė programa „Žalia-gyva“ 
(animacijų apie svarbiausius Videniškių kultūros paveldo objektus pristatymas)  
 
Renginys skirtas pristatyti animatoriaus Antano Skučo ir Molėtų rajono vaikų sukurtas 
animacijas, pristatančias svarbius Videniškių sen. kultūros paveldo objektus  ir jų istoriją – 
XVI a. Baltadvario pilį ir XVIII a. vid. Videniškių vienuolyną.  
Šis renginys – viso animacijos kūrimo proceso rezultatas, leisiantis jaunajai kartai aktualizuoti 
Videniškių kultūros paveldo objektus.  
 
Susirinkusieji taip pat galės stebėti aktorių trupės „Teatriukas“ spektaklį visai šeimai – 
„Žalia gyva“. Kūrybinė grupė pasitelkusi nuotraukas, literatūrinę medžiagą, gyvus 
prisiminimus kūrybiškai ir jautriai sudėliojo originalų scenarijų, kurio veikėjai – įvairių 
tautybių, įvairių laikotarpių mažieji Vilniaus gyventojai. O istorijos – pačios įvairiausios – ir 
labai linksmos, ir liūdnos, ir sukrečiančios – tokios, kokia Vilniaus ir visos Lietuvos istorija. Tai 
tarsi gyva istorijos pamoka. 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
 
  

mailto:info@etnokosmomuziejus.lt
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NERINGA 
 

 
Nidos žvejo etnografinė sodyba 
Naglių g. 4, Neringa 
Tel.: (8 469) 52260 
El. paštas: lina@neringosmuziejai.lt  
www.neringosmuziejai.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00) 
 
18.00 – Nidos žvejo etnografinės sodybos atnaujintos ekspozicijos pristatymas visuomenei. 
Atnaujintoje ir modernizuotoje Nidos žvejo etnografinės sodybos ekspozicijoje pristatoma XX 
a. pradžios žvejo gyvenamoji aplinka ir buitis, siekiant sustabdyti akimirką, tarsi namas būtų 
pilnas gyvybės, judesio ir šurmulio. Ekspozicijoje daiktai eksponuojami tarsi sustingę procese, 
girdėti šakučių caksėjimas prie pietų stalo, besisukantis verpimo ratelis, kabanti atversta 
knyga su akiniais, tarsi ji būtų skaitoma tuo metu. Šiuo būdu modernizuotos ekspozicijos 
kūrėjai, UAB “Ekspobalta” ir “Neringos muziejai” muziejininkai kvies lankytoją pamiršti savo 
kasdienybę ir nusikelti daug metų atgal, išlaikyti šią emociją ir nusinešti ją kartu su savimi. 
Kuo toliau, tuo labiau viskas keisis, tačiau senųjų žvejų gyvenimo ir tradicijų, pamąstymų ir 
tikėjimų neleis pamiršti naujoji ekspozicija. 
Aplankę joje, lankytojai ne tik sužinos kaip gyveno ir kuo užsiėmė senieji žvejai, bet ir patys 
išmoks naujų dalykų, įgaus išminties, labiau priartės prie to kas buvo ir perneš žinias 
ateinančioms kartom. 
 
  

mailto:lina@neringosmuziejai.lt
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PALANGA 
 

Palangos gintaro muziejus 
Vytauto g. 17, Palanga 
Tel. (8 460) 513 19; 
www.ldm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00)  
 
Ekspozicijos ir parodos: 
Atkurtų rūmų interjerų ekspozicija 
Gintaro ekspozicija 
Petro Balčiaus kūrybos retrospektyva „Laiko ženklai“ 
„Spalvos ir atspalviai“. Baltijos gintaras Ramučio Petniūno kolekcijoje  
 
20.00 – ekskursija „Tiškevičių rezidencijos Palangoje genezė"; 
 
Sutemus rūmai bus apšviesti violetine spalva. Gegužės 19-oji – pasaulinė Uždegiminių žarnų 
ligų (UŽL) diena. Projekto esmė – „nudažyti“ (apšviesti) violetine spalva gražų, šalį 
reprezentuojantį statinį ir nuotraukomis pasidalyti su plačiąja pasaulio visuomene. 
 
Muziejaus lankymas ir renginiai NEMOKAMI. 

 

 

  

http://www.ldm.lt/


PANEVĖŽYS 
 

Panevėžio kraštotyros muziejus 
Vasario 16-osios g. 23,Panevėžys 
Tel.:(8 45) 581694, 
El. paštas: administracija@paneveziomuziejus.lt 
www.paneveziomuziejus.lt  
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 02.00) 
 
MUZIEJŲ NAKTIS PANEVĖŽYJE 
 
18.00-19.00 – Edukacija – Pasigamink amuletą; 
18:00–20.20 – „Upytės bajorai“ (Kranto g. 21), Vilhelmo Variakojo sporto komplekso 
(Elektros g. 11) ir  Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijų lankymas; 
18.00-19.00 – ekskursija po miestą "Nepriklausomybės ženklai Panevėžyje"; 
19.00-19.30 –Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklis vaikams "Mažojo automobiliuko 
nuotykiai"; 
18.00-19.00 – Ritos Balkutės paskaita; 
19.00-20.00 – varžybos „Muziejaus lobiai 2018“ 
19.00-23.00 – filmų peržiūra; 
19.00-20.00 – Būrimo salonas; 
19.30-20.30 – Jadvygos Balvočiūtės paskaita; 
20.00-23.00 – vinilinių plokštelių perklausą; 
20.30- 21.00 – muziejaus nominacijų įteikimas, varžybų „Muziejaus lobiai 2018“ nugalėtojų 
apdovanojimas; 
21.00-22.00 – Naglio Šulijos paskaita; 
22.00-23.00 – iliuzionisto Roko Bernatonio pasirodymas; 
23.00-24.30 – kino filmas "Grąžinti nepriklausomybę"; 
01.00-02.00 – Martyno Kavaliausko akustinis koncertas; 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
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PLUNGĖ 
 

Žemaičių dailės muziejus 
Parko g. 1, Plungė 
Tel.: (8 448) 524 92 
El. paštas: zd.muziejus@takas.lt 
www.oginski.lt 
 
PROGRAMA (nuo 15.00 iki 21.30) 

 
ŠVIESA NAKTĮ KUNIGAIKŠČIO MYKOLO OGINSKIO RŪMUOSE 
 
15.00 – iškilmingas šventės atidarymas 
Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos moksleivių ir mokytojų MENŲ MUGĖ 
Pasirodys meno kolektyvai: 
*styginių orkestras (vad. Violeta Gaubytė, Žermena Kressin) 
*akordeonistų orkestras (vad. Ligita Veniulienė) 
*pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Artūras Urniežius, Aivaras Alminas) ir merginų šokių 
grupė prie pučiamųjų instrumentų orkestro (vad. Aida Brazdeikienė) 
*pučiamųjų instrumentų ansamblis ,,Padūkėliai“ (vad. Artūras Urniežius) 
*jaunučių choras  (vad. Jurgita Arlauskienė) 
*jaunių choras (vad. Irena Bakanauskienė) 
*berniukų choras (vad. Rita Urniežienė) 
*mišrūs instrumentiniai ansambliai (vad. Laima Jundulienė, Ligita Veniulienė, Rita 
Džiaugienė) 
*kanklių ansamblis (vad. Irena Urbonienė) 
*tautinių instrumentų orkestras (vad. Jūratė Zubienė, Dainius Griška), 
*liaudiška kapela ,,Mykoliukai“ (vad. Rita Džiaugienė), 
*vokaliniai ansambliai ,,Drugys“ ir „Drugelis“ (vad. Lina Balbošiovienė), 
*gitarų ansamblis (vad. Vidmantas Lūža), 
*mušamųjų instrumentų ansamblis (vad. Edmundas Juška), 
*vokalinis instrumentinis ansamblis (vad. Edmundas Noreika), 
*klasikinio šokio kolektyvai (vad. Loreta Vaitkutė, Edita Rimeikytė), 
*šiuolaikinio šokio kolektyvai (vad. Aida Brazdeikienė), 
*istorinio šokio kolektyvas (vad. Giedrius Zaborskis) ir solistai 
*Dailės skyriaus moksleiviai ir mokytojai  
 
18.00 – M. K. Čiurlionio namų parengta edukacinė-meninė programa šeimai ŠIANDIEN M. K. 
ČIURLIONIO KARALIAI MUMS PASAKAS SEKA  
Pasakas skaitys ir istorijas pasakos knygos autoriai Milda Pleitaitė ir Kazimieras Momkus. 
Atgijusių (animuotų) M. K. Čiurlionio paveikslų vaizdus lydės kompozitoriaus sukurta muzika, 
atliekama Mildos Pleitaitės (smuikas) ir Adomo Pleitos (fortepijonas) 
19.00 – parodos „Nuo viešojo bulvaro iki Laisvės simbolio“ Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir 
Remigijaus Kriuko meninio stiklo paroda „Monologai“; 
21.30 – šokio judesio spektaklis KAŽKUR TEN. 
Apie šiuolaikinį žmogų, jo jausmus ir vidinius išgyvenimus bei prigimtinius norus... Spektaklis 
sukurtas remiantis vokiečių psichoterapeuto, filosofo Mathiaso Jungo įžvalgomis iš knygos 
„Mažasis princas mumyse“. Spektaklio režisierė, choreografė – Gabrielė Raudytė. Vaidina 
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Klaipėdos menų akademijos studentai: Eglė Agota Matulytė, Domas Šiaulytis, Adelina 
Skalandytė, Veronika Tarasevičiūtė, Roberta Linkutė. 
22.00 – perkusininko Arkadijaus Gotesmano ir saksofonininko Petro Vyšniausko koncertas; 
23.00 – ĮSPŪDINGAS RŪMŲ APŠVIETIMAS 
 
Vaikams ir ne tik: batutas, cukraus vata, spraginti kukurūzai, ledai, kava...  
 
RENGINIAI VYKS BET KOKIU ORU 
 
Visi renginiai NEMOKAMI 

 
  



RASEINIAI 
 

 
Raseinių krašto istorijos muziejus 
Muziejaus g. 3, Raseiniai 
Tel.: (8 428) 51 892,  
El. paštas: muziejus@raseiniai.lt  
www.raseiniumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 20.00) 
 

Vakaras „Šalia istorijos“ 
 
18.00–19.00 – arbatos laboratorija; 
18.00–19.00 – vandens meno platforma; 
19.00–20.00 –koncertas „Classic + “, atlikėjai Julija Karaliūnaitė (sopranas), Simona 
Zbarauskaitė (fortepijonas), Viktorija Smailytė (arfa), Agnė Dūkštaitė (akordeonas), Paulius 
Markevičius (elektronika)  
 
Renginiai NEMOKAMI. 
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RAUDONDVARIS 
 

Kauno rajono muziejus 
Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. 
Tel.:(8 37) 449 601 
El. paštas: krmuziejus@gmail.com 
www.krmuziejus.lt 
www.facebook.com/Kaunorajonomuziejus 
 
PROGRAMA (nuo 18.00) 
 
Kauno rajono muziejus Europos muziejų nakties 2018 Lietuvoje tema rengia parodą 
„Lagaminai“. 
Pasirinkta tema susieta su šios dienos aktualijomis Kauno rajone, nes 2010 m. gegužės 4 d. 
Kauno oro uoste buvo atidaryta aviakompanijos „Ryanair“ bazė (2 nauji orlaiviai, 18 krypčių, 
nuplanuota 1 milijonas keleivių per metus), pakeitusi iš esmės keliavimo tradicijas Lietuvoje 
ir Kauno rajone. Didžiausia Europos pigių skrydžių aviakompanija „Ryanair“ tuomet Kauno 
oro uoste atidarė pirmąją bazę centrinėje ir rytų Europoje. 
18.00 – parodos „Lagaminai“ lankymas (rodomi 45 lagaminai (vienas jų datuojamas XIX a., 
Prancūzija); 
Nuo 18.00 – nemokamos ekskursijos „Raudondvario grafų Tiškevičių kelionės“; 
20.00 – vieša akcija, į kurią kviečiami Europos muziejų nakties dalyviai su kelioniniais 
lagaminais ir savo kelionių istorijomis. Renginio dalyviams ant lagaminų bus klijuojami 
lipdukai su „Muziejų naktis 2018“ simbolika. 
Nuo 21.00 – grafo Tiškevičiaus apelsinų sriubos degustaciją, Kauno valstybinio muzikinio 
teatro artistai atliks muzikinius kūrinius, susijusius su kelione.  
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RIETAVAS 
 

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus 
L. Ivinskio 4, Rietavas 
Tel.: (8 448) 68992 
El. paštas: rokimuziejus@gmail.com 
www.oginskiriet.lt  
 
PROGRAMA (nuo 19.00) 
 
Trumpametražinių filmų, skirtų Irenėjaus Oginskio 210-osioms ir Bogdano Oginskio 170-
osoms gimimo metinėms pristatymas. Susitikimas su filmų autoriumi Justinu Lingiu. 
Kunigaikščiai Oginskiai daug prisidėjo prie Rietavo ekonominio ir kultūrinio suklestėjimo XIX 
a. antroje pusėje. Jie pirmieji Lietuvoje įdiegė tokias to meto naujoves kaip elektra (1892 m.) ir 
telefonas (1882 m.). 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
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ROKIŠKIS 
 

Rokiškio krašto muziejus 
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis 
Tel. (8 458) 52835;  
El. paštas: n.sniokiene@muziejus.rokiskyje.lt  
http://www.muziejusrokiskyje.lt/ 
 

PROGRAMA (nuo 20.00 iki 24.00) 

20.00 – madų šou (iš muziejaus rinkinių) „Jos dažnas sapnas – moderniškas rankinukas“ 
21.00 – protmūšis „Modernėjantis Rokiškis“ 
21.00 – koncertas „Mėnulio sodai“. Atlikėjas Vygantas Kazlauskas 
22.30 – šokių pamoka. Lindy hop atlikėjai 
24.00 – fejerverkai. Rokiškio verslo klubo narių Giedriaus Rimkaus ir Rimanto Bernacko 
dovana renginio dalyviams 
 

Renginio metu muziejaus erdvėje vyks: 
20.00-22.00 – edukacinis užsiėmimas „Rankinės istorija“ 
20.00-23.30 – dokumentinių filmų apie Rokiškio kraštą peržiūra, „Melerio arbatinė“ 
muziejaus kiemelyje, tarpukario žaidimai mažiesiems; 
Parodos iš muziejaus rinkinių: „Tarpukario reklama“, „Tarpukario rokiškėnų kelionės“ 
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ŠAKIAI 
 

Zanavykų muziejus 
Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.  
(Zyplių dvaro teritorija)  
Tel. 8 (650) 85035; 
El. paštas:muziejininkai@zanavykumuziejus.lt 
www.zanavykumuziejus.lt 
https://www.facebook.com/zanavykumuziejus 
 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Pažintinės ekskursijos Zanavykų muziejuje. 
Pagal Lolitą Navickienę „Kukulio ir Burbulio istorija“ , Šakių „Varpo“ mokyklos kryptinio 
meninio ugdymo 4a kl. mokinių teatrinis muzikinis projektas (vad. Vilija Meškaitienė, Lilija 
Žurauskienė). 
Dailininkės Vilijos Čiapaitės tapybos darbų parodos atidarymas.  
Romantinės instrumentinės muzikos grupės „RepriZas“ (vad. Zigmas Balnius) koncertas. 
Naktišokiai. 
 
Visi renginiai ir muziejaus lankymas nuo 18.00 iki 24.00 NEMOKAMAS. 
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ŠIAULIAI 
 

Chaimo Frenkelio vila ir parkas 
Vilniaus g. 74, Šiauliai 
Tel.: (8 41) 43 36 80, 
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
Chaimo Frenkelio vila  
19.00, 21.00 – ekskursijos parodoje „Sveika, Nepriklausomoji! Tautiškumo ir 
modernumo ženklai tarpukario Lietuvoje“; 
20.00, 22.00 – ekskursijos „Moters stilius ir gyvenimo būdas tarpukariu“; 
19.00 – edukacija Chaimo Frenkelio odos dirbtuvėlėse; 
 
Chaimo Frenkelio vilos parkas 
Nuo 19.00 – Šiaulių „Senų ratų“ klubo automobilių paroda; 
22.20 –filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ (2017) seansas, 122 min. Režisierius Donatas 
Ulvydas.  
19.00–24.00 – veikia lauko kavinė; 
Koncertuoja: 
19.20 – Dominykas Jokubauskas 
19.40 – grupė „The Phonic Strings“; 
20.00 – grupė „Kieno Miške Kankorėžiai“; 
21.00 – grupė „Mono“; 
21.30 – Šiaulių universiteto gimnazijos jaunieji bardai (Gabrielė Šimaitytė, Gabrielė 
Nosamaitė, Klaidas Lelys, Guoda Jemeljanovaitė (vad. Rasa ir Kęstutis Stoškai); 
 
 

 
Fotografijos muziejus 
Vilniaus g. 140, Šiauliai 
Tel.:(8 41) 43 36 80, 
El. paštas:info@ausrosmuziejus.lt 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 01.00) 
 
19.00–01.00 – interaktyvios edukacinės užduotys parodoje „Tapatybės formatai. Tradicija 
ir modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje“; 
19.00–01.00 – Fotografijos muziejaus Kampo studijoje, skambant vinilo muzikos garsams, 
vyks žaismingos fotosesijos 
 
Fotografijos muziejaus terasa 
Koncertuoja: 
19.00 – Rūta Budreckaitė ir Titas Juška; 
20.00 – Darius Dunauskas; 
21.00 – Gabija Petrauskaitė; 
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22.00 – grupė „Kalnų ereliai“; 
23.00 – Gintarė Juknaitė; 
24.00 – grupė „The lost keys“; 
 
 
 
 

Žaliūkių malūnininko sodyba 
Architektų g. 73, Šiauliai 
Tel.:(8 41) 43 36 80, 
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 01.00) 
 

19.00–24.00 – Piemenėlių pramogos prie laužo, (piemenų duonos ir bulvių kepimas), ieties 

mėtymas, įvairūs žaidimai žolelių arbata, Žaliūkių duonelė; 

21.00–22.00 – Gegužinė su Zarasų r. Antazavės kultūros namų jaunimo folkloro ansambliu 

„Ramtatūris“ (vad. Dalia Paliūnienė); 

23.00–01.00 – dangaus šviesulių stebėjimas su Šiaulių jaunųjų technikų centro astrofizikos 

būrelio (vad. Vacys Jankus); 

24.00 – Vidurnakčio ekskursija su malūnininku Žaliūkių vėjo malūne. 

 
 

 
Dviračių muziejus 
Vilniaus g. 139, Šiauliai 
Tel.: (8 41) 52 43 95 
El. paštas: d.vasiljeva@ausrosmuziejus.lt 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 – dviratukų lankstymas iš vielučių (I aukšte), akcija „Mano įspaudas“ (piešimas 
su dviračių protektoriais) 
 
 
 

Radijo ir televizijos muziejus 
Vilniaus g. 174, Šiauliai 
Tel.: (8 41) 52 43 99 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 – garso atkūrimo prietaisų originalių įrašų transliacija: muzikinė dėžutė 
„Polifon“, brolių Isserlinų XX a. 2 deš. pagamintas gramofonas, Leningrado gamybos 
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gramofonas, VEF radiola, ritinis magnetofonas, kasetinis magnetofonas, kompaktinių diskų 
grotuvas. 
 
 

 
Sporto muziejus  
J. Jablonskio g. 16, Šiauliai 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 

 

19.00–24.00 – edukacinė veikla „Sportas visiems“; 

20.00 – istorija atgis kartu su žymiais sportininkais olimpiečiais ir Lietuvos vardą 

garsinančiais šiauliečiais (Remalda Kergyte, Santa Pakenyte, Egle Balčiūnaite, Rasa 

Drazdauskaite, Vilma Rimšaite, Pauliumi Viktoravičiumi, Antanu Sireika, Midaugu Žukausku ir 

kt.)  

22.00 – Naktinė zumba. 

 
 
 

Šiaulių apygardos teismo teismų istorijos muziejus 
Dvaro g. 83, Šiauliai 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00) 
 

19.00–24.00 – ekskursijos muziejuje ir vienintelėje Lietuvoje vardinėje Pelikso Bugailiškio 

teismo salėje, supažindinančios su Lietuvos ir Šiaulių teismų istorija.  

Ekskursijų pradžia 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 ir 23.00. Vienu metu bus įleidžiamas ribotas 

lankytojų skaičius 

 
 

 
Šiaulių kino muziejus 
Aušros al. 15. Šiauliai 
Tel.: (8618) 29932 
El. paštas: kinoklubas@splius.lt 
www.siauliukinas.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 

19.00–24.00 – kino retrospektyva „Šiauliai anuomet ir dabar“; 
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Šiaulių geležinkelių muziejus 
Dubijos g. 26, Šiauliai 
Tel.: (8  41) 20 36 84 
El. paštas: muziejus.siauliai@litrail.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 

19.00–24.00 – Geležinkelių istoriją ir dabartį atspindintys eksponatai.  

Lauko ekspozicijoje – išskirtinė traukinių, lokomotyvų ir geležinkelio mašinų paroda.  

Šalia stovintys geležinkelininkai plačiau papasakos apie eksponatus, kai kurių iš jų bus galima 

apžiūrėti vidų.  

Žaidimai ir pramogos vaikams. 

 
 

Vandentvarkos muziejus 
Vytauto g. 103, Šiauliai 
Tel.:(8 41) 592 257 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 –  viename iš aukščiausių Šiaulių miesto pastatų – Šiaulių vandentiekio bokšte – 

įsikūrusio muziejaus lankymas: UAB „Šiaulių vandenys“ istorija, miesto vandentiekio ir 

nuotakyno sistemos raidos etapai, ūkio plėtojimas ir modernizavimas, bendrovės kolektyvo 

tradicijos. 

 

Šiaulių universiteto Gynybos ir karybos edukacijos centras  

P. Višinskio g. 38, Šiauliai 

 

PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00) 

 

19.00–22.00 – pažintis su Lietuvos karybos ir gynybos raida, XX a. partizaniniais karais, 

kariuomenės uniformomis.  

Ekskursijos vyks kas pusvalandį. Vienu metu bus įleidžiamas ribotas lankytojų skaičius. 

 
 

Šiaulių Universiteto Stasio Gliaudžio gamtos muziejus 
P. Višinskio g. 25-407, Šiauliai 

 

PROGRAMA (nuo 18.00 iki 20.00) 

18.00–20.00 – pažintis su gyvosios gamtos eksponatais: įvairiomis paukščių, žinduolių, 

varliagyvių, žuvų, roplių, jūrų žvaigždžių ir kt. rūšimis. 
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Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos 
Jono Krivicko muziejus 
Tilžės g. 137, Šiauliai 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00) 
 
19.00–23.00 – edukacinė programa „Moderniosios Lietuvos kūrėjų ženklai Šiaulių 

gimnazijoje“ (parodos „Šiaulių gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarai“ lankymas, ekskursijos muziejuje ir po senąją gimnaziją); 

 
 
Specialūs „Busturo“ autobusai kursuos „Muziejų nakties“ maršrutais, jungiančiais visus 
muziejus, nuo 19.00 iki 01.00.  
Maršrutiniai miesto autobusai 1, 12, 18, 21, 24 kursuos iki 01.00.  
Daugiau informacijos www.busturas.lt. 
 
Interaktyvus maršrutas „IZItravel“ programėlėje (lietuvių ir anglų kalbomis) – 

https://www.izi.travel/en/b014-european-night-of-museums-in-siauliai-2018/en 
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ŠILUTĖ 
 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus 
Lietuvininkų g. 4, Šilutė 
Tel.: (8 441) 62 207 
El. paštas: info@silutesmuziejus.lt 
www.silutesmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00) 
 

Baltoji vakarienė „Kai dvare žiedais sninga“ 
 
19.00-22.00 – Šilutės Hugo Šojaus muziejus, puoselėdamas bendrystės ir draugiškumo 
jausmus, dvaro kiemelyje organizuoja Baltąją vakarienę, kurios dalyviai kviečiami pasipuošti 
baltos spalvos rūbais. Ši spalva pasirinkta neatsitiktinai. Balta spalva simbolizuoja taiką, 
draugiškumą, žmonių bendrystę, skleidžia gerą nuotaiką.  
Vakaro metu skambės renesanso ir ankstyvojo baroko epochas menanti muzika, ir šokiai, 
kuriuos atliks grupė „Dolce musica“, ir Šilutės meno mokyklos atlikėjai. Klaipėdos 
valstybinės kolegijos folkloro kolektyvas „Aitvaras“ pristatys teatralizuotą programą „Ką 
mena drobulė...“. 
Dalyvavimas renginyje NEMOKAMAS. 
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http://www.silutesmuziejus.lt/


TELŠIAI 
 

Žemaičių muziejus „Alka“ 
Muziejaus g.31, Telšiai 
Tel.: (+370 44470282) 
El.paštas:info@muziejusalka.lt 
www.muziejusalka.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 
NEMOKAMAS muziejaus ekspozicijų lankymas, tradiciniai edukaciniai užsiėmimai, kultūrinė 
programa. 

 
 
 
Žemaitijos kaimo ekspozicija 
Malūno g. 5, Telšiai 
 
PROGRAMA (nuo 13.00 iki 24.00) 
 
18.00-22.00 – NEMOKAMAS ekspozicijos lankymas, teminės ekskursijos. 
13.00–19.00 – „Šeimų dūzgės 2018“. Etnokultūrinis renginys grojančioms, dainuojančioms, 
kuriančioms ar norinčioms viso to išmokti šeimoms. Programa: nuo senovinių kūdikių 
„vygiavimų“ ir „žaidinimų“ iki kūrybinių dirbtuvių, muzikinių pasirodymų, tradicinių 
patiekalų gamybos ir degustavimo. 
19.00– 24.00 – tradicinių šokių naktis „Naktišokiai 2018“. Autentiškose Žemaitijos kaimo 
ekspozicijos erdvėse bus gyvai grojama tradiciniais instrumentais – armonika, bandonija, 
smuiku, basedla, būgnu. Lankytojai išmoks tradicinių lietuviškų ir kitų tautų šokių ir bus 
įtraukiami į šokių vakarą. Dalyvauja etno kolektyvai iš Gruzijos, Latvijos ir Lietuvos. 
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TRAKAI 
 

Trakų pusiasalio pilis 
Kęstučio g. 4, Trakai 
www.trakaimuziejus.lt  
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 

Sakralinio meno ekspozicijoje: 
18.00–23.00 – vieno eksponato paroda „Šv. Nepomukas – Trakų miesto globėjas“. 
18.10–18.30 – ekskursija po ekspoziciją. 
19.00–19.30 – edukacinis užsiėmimas „Svečiuose pas šventuosius“. 
20.20–21.00 – iš ciklo „Susitikimas su kūrėjais“. Dalyvauja dailininkas vitražistas Artūras 
Rimkevičius. 
21.35 – 21.55 – ekskursija po ekspoziciją. 
 

Prie Pusiasalio pilies maketo: 
18.50–19.05 – lobio ieškojimas, užduočių išdalijimas. 
21.00–21.05 – lobio ieškojimo konkurso nugalėtojo paskelbimas. 
 

Pusiasalio pilies bokšte, pilies teritorijoje: 
18.05–18.45 – edukacinis užsiėmimas „Trakų pilys kovose su kryžiuočiais“. 
19.00–19.20 – paskaita „Trakų pusiasalio pilies archeologinių tyrinėjimų istorija“ 
(muziejininkė archeologė Nijolė Vailionytė); 
19.30–20.15 – edukacinis užsiėmimas „Viduramžių inkvizicija“; 
21.05–21.35 – paskaita „(Ne) užmirštasis Vytauto brolis – Žygimantas Kęstutaitis“.  
(vyr. muziejininkas, istorikas Tomas Petrauskas) 
 

Pusiasalio pilies didžiajame kieme (po atviru dangumi): 
21.35–21.55 – ekskursija po naktinę Pusiasalio pilį. 
22.00–22.55 – dokumentinės publicistikos filmo „Paskutinioji Brunono misija“ peržiūra. 
Autorius – istorikas, žurnalistas, režisierius Algis Kuzmickas. 
 
  

http://www.trakaimuziejus.lt/


UTENA 
 

Utenos kraštotyros muziejus 
Utenio a. 3, Utena 
Tel.: (8 389) 61 637; 
www.utenosmuziejus.lt 
 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
   
18.00 – parodos „Senoji ir šiuolaikinė tekstilė“ pristatymas; 
19.00 – „Pokšt“ laikas; 
20.00 – folkloro šokio edukacija; 
22.00 – džiazo improvizacija; 
 

  

http://www.utenosmuziejus.lt/


VILKAVIŠKIS 
 

 

Muziejus „Metalo fantazija“ 
Vištyčio kempingas „Pušelė“ 
Žirgėnų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio sav. 

 
PROGRAMA (nuo 14.00 iki 22.00) 

 
15.00 – ekskursija su gidu (... nuo ko prasidėjo... ). 
17.00 – ekskursija su gidu (...metalas ir medis... ). 
19.00 – ekskursija su gidu ( ... galima prikelti antram gyvenimui...). 
21.00 – ekskursija su gidu ( ...šešėliai tamsoje... ). 

 
 

  



VILNIUS 
 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai 
Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius 
Tel.: (8 5)262 0067 
El. paštas:info@valdovurumai.lt 
www.valdovurumai.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 

„MUZIEJUS MODERNIU ŽVILGSNIU“ 
 
Nuspalvinta istorija 
Net jei jau esate lankęsi Valdovų rūmuose anksčiau, kviečiame užsukti dar kartą ir pamatyti 
naujomis spalvomis nušvitusius istorinius interjerus. Valdovų rūmų muziejus, ruošdamasis 
antrosios dalies atidarymui šių metų liepą, baigia istorinių reprezentacinių interjerų 
dekoravimo darbus. Nuo šiol čia apsilankę lankytojai nebeatpažins buvusių erdvių, o 
matydami ryškiaspalves menių sienas ir tipiška polichromine ornamentika bei analogiškais 
paauksuotais ornamentais išpuoštas lubas pasijus tarsi persikėlę į užburiantį Gotikos, 
Renesanso ir Baroko epochų pasaulį. 
 

Prakalbinti eksponatai 
Kaip ir kiekvienais metais, per Muziejų naktį turėsite galimybę pakalbinti muziejaus 
restauratorius, archeologus, rinkinių saugotojus ir kitus specialistus. Jie mielai atsakys į Jums 
rūpimus klausimus apie muziejų ir jo eksponatus, apie archeologinių radinių kelią nuo tyrimų 
iki ekspozicijos, apie istorinių ir meno vertybių įsigijimą bei priežiūrą. Norint sudalyvauti 
tereikia prakalbinti žinovus ir ... Jums „prabils“ eksponatai bei atsivers nematoma muziejaus 
pusė. 
 

Muziejus moderniu žvilgsniu 
Norėdami ne tik supažindinti lankytojus su archeologiniais eksponatais bei istoriniais 
interjerais, bet ir pristatyti, kaip šios vertybės pateko į muziejų, buvo atrastos, įsigytos, 
restauruotos, įvairiose muziejaus erdvėse suteiksime galimybę pamatyti archyvinę filmuotą ir 
foto medžiagą. Kviesime stabtelėti trumpam pajusti, ekspozicijų kūrimo, archeologinių tyrimų 
ar restauravimo dirbtuvių nuotaikas. Turėsite progą įsitikinti, kaip modernėjo ir modernėja 
muziejus. 

 

Filmas „Mokslo sriuba“: kokie lobiai slypi Valdovų rūmų teritorijoje?“ 
(Vestibiulio auditorija) Trukmė 17 min. 07 sek. 
Mokslo populiarinimo laidos komandos su Valdovų rūmų muziejaus darbuotojais sukurtas 
filmukas apie Valdovų rūmų lobius, kraštovaizdį, archeologines vertybes, eksponatų 
restauravimą ir netikėtus atradimus! 

Pažintinis filmas „Praeitis atsivėrė ateičiai“ 
(Vestibiulio auditorija) Trukmė 36 min.  
Pažintinis filmas pakvies į interaktyvią pažintį su Valdovų rūmų muziejumi, atskleisdamas 
visas čia eksponuojamo archeologinio ir architektūrinio paveldo bei sukauptų istorinių ir 
meno vertybių paslaptis. Filmą sukūrė geriausių kūrėjų komanda, tarp kurių - geriausias 

mailto:info@valdovurumai.lt
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Lietuvos scenaristas Jonas Banys, režisierius Mindaugas Meškauskas, kompozitorius Deividas 
Zvonkus ir kt. 
 

18.00–23.00 – Hologramų dirbtuvės: archeologija kitu kampu 
(Rūsio edukacinė erdvė) 
Senųjų mūrų autentiškoje aplinkoje turėsite galimybę pasigaminti holograminėms iliuzijoms 
projektuoti skirtą įrankį ir į Valdovų rūmų muziejaus radinius pažvelgti nauju kampu. Jums 
tereikia atsinešti ar iš kišenės išsitraukti savo išmanųjį telefoną arba planšetę, o reikalingas 
priemones suteiks ir kaip dirbti pamokys muziejaus darbuotojai. Dirbtuvėms pasibaigus savo 
išmaniajame telefone ar planšetėje rodomą specialų vaizdo klipą galėsite paversti trimačio 
vaizdo iliuzija.  
Dirbtuvėse laukiami mokyklinio amžiaus vaikai ir suaugusieji. 

 

18.00–23.00 – virtuali kelionė laiku  
(Pirmo aukšto erdvė) 
Užsidėję virtualiosios realybės akinius nusikelsite šimtmečiais į praeitį ir pamatysite, kaip nuo 
XIII a. iki šių dienų keitėsi Vilniaus pilių teritorija ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija. 
8 min. trukmės virtualioje 3D projekcijoje atkurtos gynybinių statinių bei pilių vaizdų 
rekonstrukcijos susietos su muziejuje eksponuojamais mūrais ir archeologiniais radiniais, o 
istorinių statinių tūris, forma, aukštis, eksterjeras, medžiagos, spalvos ir kitos detalės 
virtualiai atkurti pagal tikslius mokslinius duomenis. 
Kviečiame visus muziejaus lankytojus. 8 min. trukmės virtualiosios realybės programa 
specialiame terminale kainuos vos 1 eurą! 

 
Paskutiniai lankytojai į muziejų įleidžiami iki 23.00 val. 
Muziejaus ekspozicijos veikia iki 24.00 val. 
 
Renginiai ir įėjimas į muziejų nuo 18.00 iki 23.00 NEMOKAMI 
 

 
 
Vilniaus paveikslų galerija 
Didžioji g. 4, Vilnius 
Tel. (8 5) 212 42 58 
www.ldm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Ekspozicijos ir parodos:  
„Lietuvos dailė. XVI a. pab.–XX a. pr.“ 
„Dailininko Juozapo Kamarausko studija“ 
„Po Italijos saule. XVIII a.–XX a. I p. Lietuvos dailininkų kūryba“ 
 
19.00 ir 21.00 – edukacinės dirbtuvės „Italijos spalvų įkvėpti“.  
Italija – Europos kultūros lopšys, garsėjanti meno ir architektūros paminklais, traukianti 
kerinčiu gamtovaizdžiu – ryški saulės šviesa, nepaprasto žydrumo dangus, įvairiaspalvė 
augmenija, kalnų masyvai palikdavo neišdildomą įspūdį. Į Italiją semtis įkvėpimo bei 
menininko amato žinių vyko ir mūsų dailininkai. Ne vienam Lietuvos menininkui laikas, 

http://www.ldm.lt/


praleistas Italijoje, tapo svarbiu meninio stiliaus formavimosi etapu. Apžiūrėję parodą „Po 
Italijos saule. XVIII–XX a. I p. Lietuvos dailininkų kūryba“, kursime šilko popieriaus vitražų 
projektus. (trukmė – 1 val.)  
Registracija tel. 8 659 58056 
 
20.00 ir 22.00 – ekskursija po parodą „Po Italijos saule. XVIII–XX a. I p. Lietuvos 
dailininkų kūryba“.  
Registracija tel. (8 5) 212 42 58 
 
Muziejaus lankymas ir renginiai NEMOKAMI. 
 

 
 
Vytauto Kasiulio dailės muziejus 
A. Goštauto g. 1, Vilnius 
Tel. (8 5) 261 67 64; 
www.ldm.lt  
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00)  
 
Paroda:  
„Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją“ 
XIX a. pab.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo (Klaipėda) rinkinio. 
 
18.00 – edukacinis užsiėmimas „Atostogos, jūra ir laivai“. Trumpai apžvelgę parodą „Šviesa 
ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją“, savo įspūdžius perteiksime 
kurdami spalvotus reljefus iš molio – taip susipažindami su viena seniausių dailės technikų. 
19.00 ir 21.00 – ekskursija po parodą „Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos 
dailininkų koloniją“; 
20.00 – edukacinis užsiėmimas „Šviesa ir erdvė“. Parodos impresijas perteiksime grafikos 
technika – kursime raižinius, stengsimės atskleisti subtilią Kuršių nerijos atmosferą. 
 
Muziejaus lankymas ir renginiai NEMOKAMI. 
 

 
 
Radvilų rūmų muziejus 
Vilniaus g. 24, Vilnius 
Tel.: (8 5) 212 14 77, 262 09 81; 
www.ldm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00) 
 
Ekspozicijos ir parodos: 
„XVI–XIX a. Vakarų Europos dailė“ 
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“  
„Australijos aborigenų ir Naujosios Gvinėjos menas“ 
„Orientalinė dailė“ 

http://www.ldm.lt/
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„Medalių menas: XVI–XX a. istoriniai ir jubiliejiniai medaliai iš Lietuvos dailės muziejaus 
rinkinių“ 
 
17.00–18.00 – edukacinis užsiėmimas šeimoms „Atviros komiksų dirbtuvės“. Kviečiame 
šeimas su jaunesniojo amžiaus vaikais į komiksų dirbtuves kartu su dailininke Greta Alice 
Liekyte. Dailininkė pristatys knygelę ,,Ne muziejaus batai“, supažindins su komiškomis 
iliustracijomis ir siūlys atlikti kūrybines užduotis. 
19.00 – menotyrininkės dr. Dalios Karatajienės vieša paskaita ,,Didieji XVII a. tapytojai – 
mažieji olandai“. Paskaitoje bus aptariama Olandijos XVII a. tapyba, temų ir žanrų ypatumai, 
atsiradimo aplinkybės bei kokią įtaką didieji olandų meistrai daro šiandienos Lietuvos dailei. 
(trukmė 1 val.) 
21.00 – apžvalginė ekskursija po Radvilų rūmų muziejaus ekspozicijas ir parodas. 
 
Muziejaus lankymas ir renginiai NEMOKAMI. 

 
 
 
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus 
Arsenalo g. 3A, Vilnius 
Tel. (8 5) 262 80 80; 
www.ldm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00) 
 
Ekspozicija ir parodos: 
„Vilniaus Žemutinės pilies Senojo arsenalo rytų korpuso istoriniai pamatai" 
„Taikomoji dailė ir dizainas. 1918–2018“ 
„Prabanga ir meistrystė. XVI–XX a. Europos taikomoji dailė iš Lietuvos dailės muziejaus 
rinkinių“ 
 
19.00 – ekskursija po parodą „Taikomoji dailė ir dizainas. 1918–2018" 
20.00 – ekskursija po archeologinę ekspoziciją „Vilniaus Žemutinės pilies Senojo arsenalo 
rytų korpuso istoriniai pamatai" 
21.00 – ekskursija po parodą “Prabanga ir meistrystė. XVI–XX a. Europos taikomoji dailė 
iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių" 
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 212 18 13 
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Nacionalinė dailės galerija 
Konstitucijos pr. 22, Vilnius 
Tel. (8 5) 219 59 61; 
www.ldm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00) 
 
Ekspozicija ir parodos: 
„XX–XXI a. Lietuvos dailė“ 
Tarptautinė paroda „Tyliosios kolekcijos. Privatūs XX a. II p. Lietuvos ir Estijos dailės 
rinkiniai“ 
Paroda „Kolekcionuojant hitus. Kūriniai ir garso takeliai iš „Lewben Art Foundation“ 
kolekcijos“ 
 
18.00 – apžvalginė ekskursija po parodas „Tyliosios kolekcijos“ ir „Kolekcionuojant hitus“ 
su NDG gide. 
19.00 – ekskursija po parodą „Tyliosios kolekcijos“ su parodos kuratore Jolanta 
Marcišauskyte-Jurašiene. 
20.00 – ekskursija po parodą „Kolekcionuojant hitus“ su parodos kuratore Danute 
Gambickaite. 
21.00 – ekskursija po Nacionalinės dailės galerijos užkulisius su NDG kuratoriumi Ernestu 
Parulskiu. 
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 219 59 61 arba el. p. edukacija@ndg.lt 
 
Veiklos parodose: 
Parodoje „Tyliosios kolekcijos“ kviečiame tapti privačiais kolekcininkais ir vizualizuoti, 
kurioje savo namų erdvėje norėtumėte matyti parodoje labiausiai patikusius kūrinius. 
Parodoje „Kolekcionuojant hitus“ kviečiame papildyti garso takelių sąrašą. 
 

 
 
Lietuvos nacionalinis muziejus 
Arsenalo g. 1, Vilnius 
Tel.: (8 5) 262 9426 
El. paštas: edukacija@lnm.lt 
www.lnm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
19.00 – pasivaikščiojimas su gidu po  Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ekspoziciją; 
20.00 – pasivaikščiojimas su gidu po  ekspoziciją „Lietuva XIX a.“; 
20.00 – pasivaikščiojimas su gidu po  Etninės kultūros ekspoziciją; 
19.00–21.00 – dokumentinių filmų peržiūra. 
Paskutiniai lankytojai įleidžiami iki 22.00. 
 
Muziejaus  lankymas NEMOKAMAS 18.00-23.00.  
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Senasis arsenalas 
Arsenalo g. 3, Vilnius 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
19.00 – pasivaikščiojimas su gidu po Lietuvos proistorės ekspoziciją.   
Paskutiniai lankytojai įleidžiami iki 22.00. 
 
Muziejaus lankymas NEMOKAMAS nuo 18.00 iki23.00.  

 
 
 
Vilniaus gynybinės sienos bastėja 
Bokšto g. 20, Vilnius 
Tel.:(8 5) 261 2149 
El. paštas: basteja@lnm.lt 
www.lnm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00iki 23.00) 
18.00 –pasivaikščiojimas su gidu po ekspoziciją; 
19.00 – pasivaikščiojimas su gidu po ekspoziciją; 
20.00 – pasivaikščiojimas su gidu po ekspoziciją; 
21.00 – pasivaikščiojimas su gidu po ekspoziciją; 
Paskutiniai lankytojai įleidžiami iki 22 val. 
 
Muziejaus lankymas NEMOKAMAS nuo 18.00 iki 23.00. 
 

 
Kazio Varnelio namai-muziejus 
Didžioji g. 26, Vilnius 
Tel.:(8 5) 279 1644 
El. paštas: k.varnelio.muziejus@lnm.lt 
www.lnm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
Leidinių paroda Modernus dailininkas – moderniai Lietuvai 
Knyga ir paveikslas nuo pat pradžių buvo Kazio Varnelio gyvenimo kertiniai akmenys. Dar 
jaunystėje į Lietuvą iš JAV atsiųsti užsienio meno žurnalai padarė gilų įspaudą būsimojo 
tapytojo sąmonėje. Šie ankstyvi susidūrimai su Granto Woodo, Joano Miró ir kitų modernistų 
kūriniais vėliau buvo užtvirtinti studijomis pas Stasį Ušinską Kaune. Kitas žingsnis buvo 
mokslai Vienoje, tenykščių muziejų, antikvariatų lankymas, pirmieji nuosavi senųjų meistrų 
kūrybos albumai, o neilgai trukus ir netikėta, bet lemtinga pažintis su vokiečių 
abstrakcionizmo žinovu, gydytoju Ottomaru Domnicku bei jo kolekcija. Dar po kelerių metų, 
jau kitapus Atlanto, dailininko laukė neįkainojamos patirtys lankantis Victoro Vasarely ir kitų 
amžininkų parodose. Modernų Varnelio meninį braižą formavo tiek konkretūs leidiniai, tiek 
atskiri, gyvai pamatyti autoriai, kurių kūryba vėliau katalogų pavidalu nugulė asmeninės 
bibliotekos lentynose. Tad šios „Muziejų nakties“ metu pristatysime leidinius, kurie padeda 
pažinti Varnelį kaip modernų dailininką, nurodo jo įkvėpimo šaltinius, svarbiausias patirtis. 
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Galiausiai, juk jos priklauso ne tik Kaziui Varneliui – tai tuometinės modernėjančios Lietuvos 
veidrodis, jos galimybių atspindys. 
Paskutiniai lankytojai įleidžiami iki 22 val. 
 

 
 
Pinigų muziejus 
Totorių g. 2/8, Vilnius  
Tel.: (8 5) 268 0334,  
El. paštas:muziejus@lb.lt 
www.pinigumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 24.00) 

„Modernus žvilgsnis į Lietuvą ir pasaulį“ 
Renginio metu lankytojai iki vidurnakčio turės galimybę apsilankyti viename moderniausių 
muziejų Lietuvoje – Pinigų muziejuje, kuriame moderniai ir interaktyviai susipažins su 
Lietuvos ir pasaulio pinigų ir bankininkystės istorija ir atras, kaip keitėsi, modernėjo pasaulis. 
Muziejuje bus rodomi filmai, lankytojai turės galimybę patys pasigaminti unikalių muziejaus 
suvenyrų, puikiai ir turiningai praleisti šeštadienio vakarą.  
 
 

Geležinkelių muziejus 
(Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmų antrajame aukšte) 
Geležinkelio g. 16, Vilnius 
Tel.: (8 5) 2693741, (8 5) 2692919 
El. paštas: muziejus@litrail.lt 
www.litrail.lt/muziejus-veikla 
https://www.facebook.com/Gelezinkeliu.muziejus 
 

„Pakeliui. Seni traukiniai/ nauji menai“ 
 
PROGRAMA (nuo 13.00 iki 20.00)  
 
MUZIEJAUS PATALPOSE  
(Geležinkelio g. 16, Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmų II-as aukštas): 
13.00  – 2018 m. „Poezijos pavasario skaitiniai“ ; 
14.00  – vaikų piešinių konkurso „Ateities kelionės traukiniais“ baigiamasis renginys; 
15.00  – tapytojo J. Miliūno parodos „Peizažai“ pristatymas (dailėtyrininkė R. Mikučionytė) 
 
MUZIEJAUS LAUKO EKSPOZICIJOJE  
(Vilniaus geležinkelio stoties pirmajame perone): 
16.00 - 20.00 – muziejaus lauko ekspozicijos techniniai ir meniniai stebuklai (kuratorė 
tapytoja R. Noreikaitė-Miliūnienė): parodos, kūrybinės dirbtuvės, pasivaikščiojimai, 
pasižmonėjimai ir... siurprizai: 
16.00 - 18.00 – „Sąstato galerija“ kviečia atrasti meną technikoje; 
18.00 - 19.00  – „Nepasiekiamas menas“ sename sniegvalyje“; 
 
Renginiai NEMOKAMI.  
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Genocido aukų muziejus 
Aukų g. 2A, Vilnius 
Tel.: (85) 266 32 82, (85) 249 81 56 
El. paštas:muziejus@genocid.lt 
www.genocid.lt/muziejus 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 
18.00-23.00 –LGGRTC Genocido aukų muziejaus NEMOKAMAS lankymas. 
Genocido aukų muziejaus lankytojai apžiūrės buvusį KGB vidaus kalėjimą, kitas muziejaus 
ekspozicijas ir muziejuje eksponuojamas parodas. Aktyvūs programos dalyviai bus pakviesti 
atlikti edukacines užduotis. 
 
 
 

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas 
Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius 
Tel.: (8 5) 275 12 23, (8 5) 275 25 47 
El. paštas:tuskulenai@genocid.lt 
www.genocid.lt/tuskulenai 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso lankytojai apžiūrės ekspoziciją 
„Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą, Prienų krašto muziejaus parodą „Jei 
žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, bus pakviesti dalyvauti etnomuzikos 
ansamblio „Vilniaus Ūla“ koncerte-vakaronėje „Iš paveldo skrynios“, naktinėje ekskursijoje 
po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą ir bendrame Genocido aukų muziejaus ir 
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso projekte „Pasmerktųjų kelias 1944–
1947“.  
 
Renginiai NEMOKAMI. 

 
 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 
Vilniaus g. 41, Vilnius 
Tel.: (8 5) 262 24 06 
El. paštas: vadyba@ltmkm.lt 
http://www.ltmkm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 

 
„Mūsų paveldas: praeitis pasitinka ateitį“ 
 
18.00-19.30; 20.30-22.00 – edukacinis užsiėmimas "Liaudies pasakos lėlių teatre" Iš Jono 
Basanavičiaus pasakų lobyno.  
Lėlių teatro edukacinis užsiėmimas skirtas šeimoms. Dalyviai trumpai supažindinami su lėlių 
teatro istorija, jų valdymo būdais. Sekama pasirinkta lietuvių liaudies pasaka, dalyviai 
pasiskirsto vaidmenis, gauna lėles - marionetes ir, po trumpos repeticijos, vaidina. 
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Užsiėmimai vyksta mokomajame teatre - dirbtuvėje. Trukmė 1.5 val. 
 
18.30-19.30 –koncertas muziejaus III a. renginių salėje  
Lietuvių kompozitorių klasikų arijas ir dainas atliks Būsimi operos solistai, Maestro 
Virgilijaus Noreikos studentai 
Programoje skambės: 
J. Karnavičius Vaidilos daina iš operos „Gražina“; 
M. Petrauskas Žilvino arija iš operos „Eglė žalčių karalienė“; 
S. Šimkus „Kur bakužė samanota“; 
V. Klova Naglio arijozo iš operos „Vaivos juosta“; 
V. Račiūnas. Tauragio arija iš operos “Trys Talismanai”; 
A.Raudonikis “Kur Balti Keliai”; 
 G.Kuprevičius daina “Skriski Skriski Lietuvėlėn” iš miuziklo “Devynbėdžiai”; 
J. Naujalis „Lietuva brangi“ ir kt. kūriniai  
 
18.00-19.30 – edukacinė ekskursija "Lietuvos tautinės kultūros puoselėtojai: 
kompozitorius, dirigentas Juozas Naujalis; kompozitorius Mikas Petrauskas ir 
dainininkas Kipras Petrauskas; aktorė, režisierė Unė Babickaitė; rašytojai, 
dramaturgai Balys Sruoga ir Vincas Krėvė Mickevičius". 
Lietuvos šimtmečiui skirta edukacinė teminė ekskursija supažindina lankytojus su Vasario 16-
osios kultūros veikėjais, tautos patriotais. Apsilankę muziejuje išgirs negirdėtų pasakojimų, 
istorinių faktų, pamatys įdomius eksponatus esančius nuolatinėje ekspozicijoje "Iš Teatro, 
muzikos ir kino muziejaus rinkinių XIXa. - XX A. I pusė". Trukmė 1-1,5 val. 
 
20.00-21.30 – edukacinė ekskursija "Lietuvių kalba ir pirmieji tautinės tapatybės 
ženklai: pirmoji lietuvių nacionalinė opera, tautinė giesmė-himnas, pirmoji lietuviška 
plokštelė, pirmoji lietuvių dainų šventė". 
Trukmė 1-1,5 val. 
 
Registruotis į koncertą bei edukacijas galima tel.: (8 5) 262 24 06, el. paštu: 
vadyba@ltmkm.lt. 
 
18.00-23.00 – NEMOKAMAS muziejaus parodų lankymas:  
Kristinos Sereikaitės fotografijos paroda „STICHIJOS. Detalė - Benas Šarka";  
Scenografijos paroda “Scenos aristokratai ir maištininkai. Lietuvos teatro dailė 1920-
1940 m.“ 
 
21.30-22.30 –unikalaus menininko Beno Šarkos performensas muziejaus kieme. 
B. Šarkai pagrindinis kūrybos įrankis - žmogaus kūnas, ne mažiau svarbios jo vaidyboje ir 
gamtos stichijos, žemės elementai ar tiesiog buitiniai daiktai. Vanduo, ugnis, molis, medis ir 
kita čia ne tik pasipildo naujomis prasmėmis, ir neretai radikaliai keičia nusistovėjusias 
sąvokas. Visus virsmus lankytojai pamatys ir per Muziejų nakties reginį. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
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Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 
Holokausto ekspozicija 
Pamėnkalnio g. 12, Vilnius 
Tel. (8 5) 262 0730 
El. paštas:jewishmuseum@museum.lt 
www.jmuseum.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00) 
 
Teminiai susitikimai: 
19.00 – Mantas Šikšnianas „Kasdienis gyvenimas Lietuvos getuose“ 
21.00 – Mantas Šikšnianas „Naujausi Panerių masinių žudynių vietos tyrimai“ 
Mantas Šikšnianas - Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus  muziejininkas, Lietuvos 
istorijos instituto doktorantas. Susitikimai vyks lietuvių kalba. 
20.00 – „Holokausto etapai Lietuvoje“ (“Process of the Holocaust in Lithuania“) 
Susitikimas vyks anglų kalba. 
22.00 – „Ginkluotas bei dvasinis pasipriešinimas Vilniaus gete“ (“Spiritual and armed 
resistance in the Vilne Gettho“) Susitikimas vyks anglų kalba. 
20.00 ir 22.00 – kviečiame susitikti ir pasivaikščioti po Holokausto istorijos Lietuvoje 
ekspoziciją su Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus ir  Austrijos "Gedenkdienst" 
organizacijos savanoriais Gregor Ladler ir Emanuel Vonier. Susitikimai vyks anglų kalba. 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
 
 
 

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 
Tolerancijos centras  
Naugarduko g.10/2, Vilnius 
Tel.:(8 689) 86191 
El. paštas: muziejus@jmuseum.lt 
www.jmuseum.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 
 
Susitikimų ciklas:  
19.00 – dr. Vilma Gradinskaitė ,,Žydų dailininkų įnašas į tarpukario Lietuvos dailės 
modernėjimą" 
Litvakų dailininkai buvo svarbi grandis, siejanti Lietuvos ir Vakarų Europos meninį gyvenimą. 
Jų novatoriška kūryba prisidėjo prie naujų meno srovių suklestėjimo Lietuvoje, o rengiamos 
parodos ugdė tarpukario Lietuvos dailininkų, dailėtyrininkų ir žiūrovų skonį. Dr. Vilma 
Gradinskaitė – Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus parodų kuratorė, knygos „Litvakų 
dailė privačiose Lietuvos kolekcijose“ autorė. Pagrindinė tyrimų sritis – žydų, karaimų ir 
totorių kultūrinis paveldas. Ji yra pasaulyje pripažinta Rytų Europos žydų dailės tyrinėtoja, 
reguliariai dalyvauja tarptautiniuose kongresuose, konferencijose ir seminaruose, publikavusi 
virš keturiasdešimt straipsnių lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 
20.00 – Karina Simonson „Lietuvos žydų fotografija kaip vakarietiško modernizmo 
pavyzdys: Mošė Vorobeičikas ir Izraelis Bidermanas " 

mailto:jewishmuseum@museum.lt
http://www.jmuseum.lt/
mailto:muziejus@jmuseum.lt
http://www.jmuseum.lt/


Susitikimo metu Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Istorijos tyrimų skyriaus 
specialistė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto menotyros doktorantė Karina Simonson 
pristatys šalia piktorialistinės lenkų fotografijos mokyklos Lietuvoje egzistavusią žydų 
fotografijos mokyklą. Jos žymiausias atstovą  Mošė Vorobeičiką (Moï Ver), palikusį Vilniaus 
geto kasdienybės fotografijų albumą „Ein Ghetto im Osten – Wilna“ (išleistas 1933 m.). Jis 
vienas pirmųjų Lietuvos fotografijoje panaudojo Bauhauzo estetikai būdingus rakursus bei 
montažo techniką, leidusią dubliuoti vaizdus ir žaisti perspektyva. Vieno žymiausių XX a. 
vidurio Prancūzijos humanistinės fotografijos atstovų, Marijampolėje gimusio Izraelio 
Bidermano (Izio) kūrybinė biografija rodo, kad Lietuvos fotografai galėjo būti lygiaverčiai 
pasaulio fotografijos bendruomenės nariai. Jis, kaip ir daugelis kitų menininkų litvakų, save 
atrado Paryžiuje, tačiau kritikai teigia, kad visa Izio kūryba persmelkta liūdesio, o iš savo 
šalies pabėgusiam jaunuoliui Paryžius buvo ne lopšys, bet prieglobstis. 
 
21.00 – Danutė Selčinskaja ,,Lietuvos Respublikos Prezidentas – Kazys Grinius ir kiti 
kauniečiai - Pasaulio tautų teisuoliai“ 
,,Negalima gyventi užsimerkus“ taip pavadino savo prisiminimus Sofijos Binkienės 
bendramintė ir pagalbininkė gelbėjant žydų vaikus ir suaugusius, aktorė Olga Kuzmina-
Dauguvietienė. Pasak Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų gelbėtojų atminimo 
įamžinimo skyriaus vedėjos, nuolatinės ekspozicijos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“ autorės ir kuratorės Danutės Selčinskajos, nemažai drąsių, pasiaukojančių 
žmonių atsirado tarp kauniečių, kurie Antro pasaulinio karo metais ėmėsi rizikingos žydų 
gelbėjimo veiklos ir išgelbėjo daug Kauno geto kalinių, tame tarpe ir vaikų. Minint Lietuvos 
Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto pirmininko, Lietuvos Konstitucijos rengėjo, šeštojo 
Lietuvos Ministro Pirmininko, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-ąsias gimimo metines, 
2016-ieji buvo paskelbti Prezidento Kazio Griniaus atminimo metais. O 2015-ųjų gruodį 
muziejų pasiekė džiugi žinia iš Jeruzalės – už Kauno geto kalinio, vieno iš Antifašistinės kovos 
organizacijos vadų Dmitrijaus Gelperno gelbėjimą Kazys Grinius ir Kristina Griniuvienė 
pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.  
 
18.00 – apžvalginė ekskursija po nuolatines VVGŽM Tolerancijos centro ekspozicijas ir 
Samuelio Bako muziejų.  
Registracija el. paštu: muziejausedukacija@gmail.com arba telefonu (8 5) 2120112; 
20.00 – ekskursija ekspozicijoje ,,Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ kartu 
su projekto vadove, VVGŽM Žydų gelbėtojų atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Danute 
Selčinskaja.  
Registracija elektroniniu adresu: muziejausedukacija@gmail.com arba telefonu (8 5) 
2120112; 
21.00 – ekskursija Vilniuje gimusio dailininko Samuelio Bako muziejuje.  
Registracija elektroniniu adresu: muziejausedukacija@gmail.com arba telefonu (8 5) 
2120112. 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
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Literatūrinis A. Puškino muziejus 
Subačiaus g. 124, Vilnius. 
Tel.: (8 5) 260 0415. 
El. paštas: puskino.muziejus@inbox.lt 
http://www.vilniausmuziejai.lt/a_puskinas 
http://facebook.com/puskino.muziejus 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
Muziejų nakties metu Literatūriniame A. Puškino muziejuje vyks renginys “Modernių daiktų 
pradininkai XIX a. dvare: sukūrimo istorija ir evoliucija”. Dalyvių laukia žaidimas 
„SURASK...“, įtraukiantis muziejaus eksponatus, bei ekskursija, kurioje bus pasakojama apie 
daiktų išradimą, evoliuciją bei modernizaciją.  
18.00 – žaidimas „SURASK...“ (lietuvių kalba); 
18.30 – ekskursija lietuvių kalba; 
19.00 – žaidimas „SURASK...“ (rusų kalba); 
19.30 – ekskursija rusų kalba; 
20.00 – žaidimas „SURASK...“ (lietuvių kalba); 
20.30 – ekskursija lietuvių kalba; 
21.00 – žaidimas „SURASK...“  (rusų kalba); 
21.30 – ekskursija rusų kalba; 
22.00 – žaidimas „SURASK...“  (lietuvių kalba); 
22.30 – ekskursija lietuvių kalba; 
Renginiai ir ekskursijos NEMOKAMI. 
 
 
 

Vinco Kėvės-Mickevičiaus butas – muziejus 
Tauro g. 10-1, Vilnius,  
Tel.: (8-5) 262 01 48  
El. paštas: kreve.vilnius@gmail.com 
www.vilniausmuziejai.lt  
 
PROGRAMA (nuo 20.00) 
 
Vinco Krėvės Oriento įbalsinimas ir įvaizdinimas 
Renginio metu planuojama lankytojus supažindinti su lietuvių rašytojo Vinco Krėvės-
Mickevičiaus kūrybiniu palikimu, atkreipiant dėmesį į tai, kad jis buvo įvairių žanrų kūrėjas, 
įkvėpimo sėmęsis ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Bene didžiausią kūrybinį įkvėpimą jis pajuto 
gyvendamas Azerbaidžane. Čia Krėvė parašė orientalistinius savo kūrinius, kurie remiasi Rytų 
filosofija ir idėjomis. Šiuo renginiu Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus 
įsilietų į Europos kultūros paveldo metų programą ir Muziejų nakties Lietuvoje temą 
„Modernėjanti Lietuva“, akcentuodamas bendrus tarpkultūrinius ryšius tarp dviejų Europos 
šalių – Lietuvos ir Azerbaidžano. 
Programos „Vinco Krėvės Oriento įbalsinimas ir įvaizdinimas“ metu bus skiriamas 
dėmesys orientalistinei Krėvės kūrybai.  
Programa sudaryta iš dviejų dalių – V. Krėvės įvaizdinimo (bus rodomi 2 meniniai filmai, 
sukurti remiantis Krėvės kūryba) ir įbalsinimo (renginio metu vyks teatralizuoti Krėvės 
orientalistinės kūrybos („Rytų pasakų“) skaitymai). 
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Numatoma parodyti du filmus: „Airan:dievų keliai“ (rež. Ruslanas Korostenskis, 55 min.) ir 
„Daivų keliais“ (rež. Gediminas Sederevičius, 30 min.) Tarp filmų vyks teatralizuotas Vinco 
Krėvės „Rytų pasakų“ skaitymas. 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
 

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus 
Tauro g. 10-3, Vilnius, 
Tel.: (8-5) 262 44 80, 
El. paštas: putinomuziejus@gmail.com, info.putino@vilniausmuziejai.lt, 
www.vilniausmuziejai.lt,  
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
18.00 – mokinių piešinių parodos pagal V. Mykolaičio-Putino poemą "Žilvinas ir Eglė" 
atidarymas  
"Modernėjanti Lietuva rašytojo muziejuje" kviečia atvykti į muziejų ir susipažinti su V. 
Mykolaičio-Putino aplinka, biografijos detalėmis, kurios aktualios ir šiandien.  
B. Sruogos naujoje ekspozicijoje lankytojai planšetėse galės išbandyti skirtingas viktorinas, 
susipažinti su aprangos stiliumi, kūriniais bei pamatyti filmuotą medžiagą.  
19.00 – ekskursija su gide lietuvių k.; 
20.30 – ekskursija su gide anglų k.; 
21.30 – ekskursija su gide prancūzų k.; 
22. 30- ekskursija su gide lietuvių k.; 
23.30 – dokumentikos peržiūra. 
Į ekskursijas būtina registracija. 

 
 
Muitinės muziejus 
Jeruzalės g. 25, Vilnius. 
Tel.: (85) 279 6346 
El. paštas:muziejus@lrmuitine.lt 
www.facebook.com paskyroje “Muitinės muziejus/LithuanianCustomsMuseum 
www.cust.lt/web/guest/apiemus/muziejus 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
19.00 – aikštelėje priešais muziejaus pastatą vyks Muitinės muziejaus ryšių su visuomene 
specialisto - tarptautinės kategorijos teisėjo Artūro Zalecko ir jo augintinio pasirodymas. Bus 
galima pamatyti, kaip turi elgtis idealiai dresuotas šuo ir kaip lengvai muitinės keturkojai 
aptinka paslėptas narkotines medžiagas. 
20.00 – Muitinės muziejaus ryšių su visuomene specialisto - tarptautinės kategorijos teisėjo 
Artūro Zalecko paskaita apie šunų dresūrą bei kinologų darbo užkulisius. Šią paskaitą itin 
rekomenduojame tiems, kurie svajoja įsigyti keturkojį draugą ir nori gauti profesionalo 
patarimų. 
21.00 - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė Rima Mačiūnienė 
skaitys paskaitą apie naujų psichotropinių medžiagų rinką, tendencijas ir pavojų, kovos su 
narkotikais iššūkius modernioje visuomenėje. 
Išankstinė registracija NEBŪTINA.  

mailto:putinomuziejus@gmail.com
mailto:info.putino@vilniausmuziejai.lt
http://www.vilniausmuziejai.lt/
mailto:muziejus@lrmuitine.lt
http://www.cust.lt/web/guest/apiemus/muziejus


Šiuolaikinio meno centras 
Vokiečių g. 2, Vilnius 
Tel.: (8 5) 260 8960, 
El. paštas: info@cac.lt 
www.cac.lt 
http://www.facebook.com/cacvilnius 
 
 

PROGRAMA (nuo 16.00 iki 23.00) 
 

Lankytojai kviečiami NEMOKAMAI aplankyti dar ką tik atsidariusią 13-osios Baltijos 
trienalės parodą..  
Daugiau informacijos apie parodą: http://cac.lt/lt/exhibitions/future/9070 
 
  
 
 

Lietuvos aklųjų biblioteka  
Skroblų g. 10, Vilnius  
Tel.: (8 5) 215 0611 
El. paštas: info@labiblioteka.lt 
www.labiblioteka.lt  
https://www.facebook.com/Lietuvos.akluju.biblioteka 
 
PROGRAMA (nuo 17.30 iki 21.00) 
 
ATEIK,PALIESK, PAJUSK, IŠGIRSK, PAŽINK! 
 

17.30–19.00 – INTERAKTYVI EKSKURSIJA PO LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKĄ SU 
UŽDUOTIMIS 
Ekskursija po biblioteką užrištomis akimis ir įvairių mus supančių kvapų atpažinimo 
užduotis; susipažinimas su Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros skaityklos ekspozicija ir 
liečiamųjų (taktilinių) knygų kolekcija vaikams; supažindinimas su bibliotekos leidiniais.  
 

19.00–20.00 – LAB EDUKACINĖS PROGRAMOS (PASIRINKTINAI) 
 Kaip aklieji skaito, rašo, mokosi arba NUO BRAILIO RAŠTO IKI VIRTUALIOS 
BIBLIOTEKOS (Bibliotekos III a.) 
Šioje programos dalyje susipažinsite su Brailio raštu ir Brailio rašymo priemonėmis. Turėsite 
galimybę išbandyti Brailio raštą rašydami grifeliu ir lentele! Taip pat sužinosite apie 
šiuolaikiškus akliesiems pritaikytus leidinius ir kaip jie skaitomi: garsinius leidinius ir 
Virtualią aklųjų biblioteką ELVIS, DAISY formato leidinius. 
 Atverk pasakojimų dėžutę (Bibliotekos skaitykloje) 
Vaikučius ir jų tėvelius pakviesime į trumpus spektaklius – istorijas, sukurtas pagal Kęstučio 
Kasparavičiaus apsakymus „Ąsotis“, „Arbatos klubas“, „Ginčas“ ir „Vaisiai“. Pasakojimo 
personažai – arbatos puodeliai, gėlės – ne tik vaikams seka įdomias istorijas, tačiau juos 
galima ir paliesti.   
Mėgstančius piešti vaikučius pakviesime sukurti savo svajonių puodelį.  
 

20.00–21.00 – IŠBANDYK DIKTORIAUS PROFESIJĄ LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS 
GARSO ĮRAŠŲ STUDIJOJE 
Turėsite unikalią galimybę apsilankyti Lietuvos aklųjų bibliotekos Garso įrašų studijoje ir 

mailto:info@cac.lt
http://www.cac.lt/
http://www.facebook.com/cacvilnius
http://cac.lt/lt/exhibitions/future/9070
mailto:info@labiblioteka.lt
http://www.labiblioteka.lt/
https://www.facebook.com/Lietuvos.akluju.biblioteka


susipažinti su garsinių knygų leidybos „virtuve“ . Norintys galės „pasimatuoti“ diktoriaus 
profesiją ir įgarsinti organizatorių arba pačių pasirinktos knygos teksto ištrauką. 
 
Į renginius reikalinga registracija. Registruojantis elektroniniu paštu prašome 
nurodyti – atsakingo asmens už registraciją vardą ir pavardę, žmonių skaičių, į kurią 
renginio dalį registruojamasi. 
 
 
 
 
 

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas 
Erfurto g. 4 - 42, Vilnius (laiptinės apačioje įėjimo skydelyje spausti "42") 
Tel.: (8 620) 36122 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 21.00) 
 
"Vaistingųjų augalų istorija - nuo burtų ir užkalbėjimų iki naujųjų technologijų" 
Lankytojai turės galimybę apžiūrėti hab. Dr. Eugenijos Šimkūnaitės bute įrengtą memorialinę 
ekspoziciją, išgirsti apie jos asmenybę, paveldą bei jos vardo fondo veiklą. Bus rodomas LRT 
dokumentinis filmas "Žiniuonė". Taip pat. bus pasakojama apie vaistingųjų augalų 
panaudojimo galimybes nuo istorinių laikų ir senųjų tradicijų iki naujausių mokslinių projektų 
bei ateities tendencijų. Minsime E. Šimkūnaitės mįsles, skaitysime horoskopus, ragausime 
vaistažolių arbatų, mokysimės kaip teisingai jas paruošti bei kaip panaudoti augalus 
natūralios kosmetikos gamyboje. 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
 

 

 

Galerija „The Room“ 
Polocko g. 17, Vilnius 
  
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 22.00) 
 
11.00-22.00 – lankytojai kviečiami NEMOKAMAI apžiūrėti Rūtos Matulevičiūtės tapybos 
darbų parodą „Sphere“ („Sfera“).  
Daugiau informacijos: www.facebook.com/TheRoomArtBooksWine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/TheRoomArtBooksWine


Valstybės pažinimo centras 
Prezidento rūmų ansamblis 
Įėjimas iš Totorių g. 28, Vilnius 
Tel.: (8 706) 64094; 
El. paštas: vpc@prezidentas.lt 
 

 

PROGRAMA (nuo 11.00 iki 24.00) 
 

Muziejų naktį – unikalus šimtmečio patyrimas 

11.00–24.00 – lankytojams atvira nuolatinė Valstybės pažinimo centro ekspozicija ir LR 
Prezidento rūmų parkas (paskutiniai lankytojai įleidžiami 23 val.); 
18.30, ir 19.30 – į parodą „Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“ nepatekusius 
ambicingiausius vizionierių užmojus pristatys parodos bendraautoriai, istorikai dr. N. 
Černiauskas ir dr. T. Vaiseta.  
18.00–24.00 – kas valandą nuo 18.00 organizuojami specialūs parodos „Nepamirštos 
ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“ seansai.  
Norint užsitikrinti vietą parodos seanse ar renginyje, rekomenduojama išankstinė registracija 
užpildant šią formą: goo.gl/6iotHZ; 
18.00–24.00 – atvira Vizijų laboratorija, kurioje, pasitelkdami kūrybiškumą ir šiuolaikines 
technologijas, lankytojai galės sukurti savo ateities Lietuvos viziją bei apžiūrėti ją, 
naudodamiesi virtualios realybės akiniais. 
 

Norint apžiūrėti nuolatinę Valstybės pažinimo centro ekspoziciją, išankstinė 
registracija – nereikalinga.  
Siekiant užsitikrinti vietą parodos „Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“ 
seanse, rekomenduojama išankstinė registracija Valstybės pažinimo centro interneto 
svetainėje. 
 


