RENGINIŲ PROGRAMA

2022 m. gegužės 14 d.

ALYTUS
Alytaus kraštotyros muziejus
Savanorių g. 6, Alytus
Tel.: (8 315) 51990
www.alytausmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 21.30)
21.30 – ROKO KAŠĖTOS koncertas ir albumo „DZŪKODELIKA“ pristatymas

Anzelmo Matulaičio memorialinis muziejus
A. Matučio g. 8, Alytus
Tel.: 8 (315) 53 172
PROGRAMA (nuo 12.00)
12.00 – Alytaus muzikos mokyklos mokinių pasirodymas „MUZIKOS IR ŽODŽIO
GIJOS“
18.00 – Alytaus Jotvingių gimnazijos teatro studijos „TAŠKAS“ pasirodymas
„LITERATŪROS PAMOKOS“ (pagal J.Vaitkų)

Audiovizualiųjų menų centras (Sinagogoje)
Kauno g. 9, Alytus
Tel.: (8 315) 49 927
PROGRAMA (nuo 20.00)
20.00 – Performansas „PAKUOJU MENĄ. ARBIT BLATAS“

BIRŠTONAS
Birštono muziejus
Vytauto g. 9, Birštonas
Tel.:8 (319) 65605
El. paštas: muziejus.birstonas@gmail.com
http://www.birstonomuziejus.lt/
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00)
17.00 – Siponių krašto bendruomenės spektaklis (rež. Asta Letkauskienė) „AGOTĖLĖ
PIRŠLIAUJA“.
18.00 – Edukacija „ĮMINK PASLAPTĮ IR SURASK LOBĮ“
Muziejaus lankymas ir renginiai – NEMOKAMI.

Birštono sakralinis muziejus
Birutės g. 10 ,Birštonas
Tel.: (8 – 319) 65 699
El. paštas: muziejus@sakralinis.lt
http://www.sakralinis.lt
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 17.00)
11.00 – NEMOKAMAS muziejaus lankymas.

BIRŽAI
Biržų krašto muziejus „Sėla“
J. Radvilos g. 3, Biržai
Tel.: (8 450) 33390
El. paštas: sela@birzumuziejus.lt,
www.birzumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
18.00 – „SUSITIKIMAS SU KARALIENE BARBORA“.
Šįkart naktis muziejuje kviečia į Karalienės Barboros epochą: renginiai bus skirti
Lenkijos karalienės, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės, Biržų-Dubingių kunigaikštytės –
Barboros Radvilaitės (apie 1522-1551) 500-ųjų gimimo metinių jubiliejui. Kadangi
gražiausia XVI a. Europos moterimi tituluojama Barbora Radvilaitė ir pati, ir jos meilės
istorija apipinta įvairiausiomis legendomis, tai ir Muziejų nakties renginiuose lankytojų
lauks įvairūs susitikimai, netikėtumai, paslaptys ir dideliems, ir mažiems... Visą vakarą
muziejaus ekspozicijas ir parodas galėsite lankyti NEMOKAMAI!

DRUSKININKAI
Druskininkų miesto muziejus
M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai
Tel.: (8 313) 51024
El. paštas: muziejus@druskininkai.lt, edukacija@druskininkumuziejus.lt
www.druskininkumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 20.00 iki 23.00)
20.00 – Muziejaus ekspozicijų NEMOKAMAS lankymas
20.00 – Kūrybinė pamoka „NUPIEŠK DRUSKININKŲ NAKTĮ ANT VANDENS“
Kviečiame kūrybiškai praleisti laiką. Jūs išbandysite piešimo ant vandens meną, patys
sukursite savo individualų paveikslą – ,,naktį“: nuo kosminio čiurlioniško, leidžiančio
keliauti po galaktikas, iki pasakiško, kur danguje plaukia pieno upės ir šviečia sūrio
mėnuliai.

Druskininkų muziejaus galerija
M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai
Tel.: (8 313) 58007
El. paštas: muziejus@druskininkai.lt, edukacija@druskininkumuziejus.lt
www.druskininkumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 20.00 iki 23.00)
20.00 – FOTOVEIDRODIS: fotosesija su Muziejaus eksponatais, NEMOKAMAS dailės
parodos lankymas
21.00 – Šešėlių teatras: „KĄ KUŽDA APIE DRUSKININKUS ŠEŠĖLIAI. PADAVIMAS
APIE GROŽIO ŠALTINĮ“. Kviesime Jus pasigaminti personažus bei suvaidinti savo
istoriją.

Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus
Vilniaus al 24., Druskininkai
Tel.: (8 706) 7769938
El. paštas: druskininkai.muziejus@genocid.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00)
NEMOKAMAS ekspozicijų lankymas.

Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus įkurtas buvusių tremtinių ir politinių
kalinių pastangomis 1996 m. 2017 metais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centrui perėmus šio muziejaus eksponatus, jų pagrindu, įkurtas Okupacijų ir
laisvės kovų muziejaus padalinys – Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus.
Muziejuje veikia ginkluotosios ir neginkluotosios rezistencijos ir tremties ekspozicijos
bei žymaus kultūros veikėjo, buvusio politinio kalinio Antano Dambrausko memorialinis
kambarėlis.
Ekspoziciniai stendai pasakoja apie 1940 m. prasidėjusią Lietuvos okupaciją, gyventojų
trėmimus į atokias SSRS vietoves, įkalinimus kalėjimuose ir lageriuose, 1944–1953 m.
Lietuvoje vykusį organizuotą ginkluotąjį antisovietinį pasipriešinimą ir intensyvias
Dainavos apygardos partizanų kovas, moterų dalyvavimą partizaniniame judėjime, taip
pat nuo 1954-ųjų iki pat 1990-ųjų metų trukusią neginkluotąją rezistenciją. Ekspozicijoje
gausu fotonuotraukų, daiktinių eksponatų, dokumentų, periodinės spaudos.

M. K. Čiurlionio namuose-muziejus
M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai
Tel.: (8 313) 51131
El. paštas: ciurlioniomemorialinis@ciurlionis.lt
www.ciurlionis.lt

PROGRAMA (nuo 18.00)
Kiekvienas, atvykęs į „Muziejaus naktį“, M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje turės
galimybę sudalyvauti loterijoje (užpildžius dalyvio anketą vietoje) ir laimėti nemokamą
virtualios realybės „Angelų takų“ filmo peržiūrą. Filmas paremtas M. K. Čiurlionio kūryba
(režisierė K. Buožytė, prodiuseris V. Žukas). Loterijos laimėtojus paskelbsime 20.30 val.
(M. K. Čiurlionio g. 35).
19.00 – Teatralizuota ekskursija „AŠARIUKĖS MAMAI”
Pradėję nuo M. K. Čiurlionio namų-muziejaus, su gidų grupe „Artelė” keliausite po
Druskininkus teatralizuota ekskursija susipažinti su Čiurlionio gyvenimu bei jo kūryba
(M. K. Čiurlionio g. 35).
20.00 – „ČIURLIONIŠKOS VAIŠĖS“
Sugrįžus į muziejų po ekskursijos kviečiame paragauti kuklių, bet Čiurlioniškų vaišių
muziejaus obelų sodelyje (M. K. Čiurlionio g. 35).
20.00 – 21.00 – Edukacija „PLENERAS“

Edukacinio užsiėmimo dalyviai, kaip tikri dailininkai, pieš ant molbertų. Pasirinks jam
patinkančią vietą ir motyvą, tapys naudodami mėgstamas dailininko priemones: pastelę
ir popierių. Edukacija vyks M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sodelyje (M. K. Čiurlionio g.
35).
21.00 – MANTVYDO LEONO PRANULIO SOLINIS KONCERTAS
Universalus ir įvairiapusiškas savo kartos kūrėjas Mantvydas Leonas Pranulis yra
trimitininkas, pianistas, kompozitorius, vis dažniau atskleidžiantis ir vokalinius savo
gebėjimus. Pranulio pasaulyje susipina džiazas, klasikinė muzika, ypač minimalizmo
krypties, taip pat elektroninės ir roko muzikos elementai. Tai plataus akiračio kūrėjas,
kuriam darbas griežtai apibrėžtoje vieno stiliaus teritorijoje veikiau reikštų idėjų žūtį nei
taptų postūmių pirmyn. M. Pranulis M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sodelyje mus
džiugins soliniu koncertu "Improvizacija nr. 1", kūriniai atliekami fortepijonu ir
sintezatoriumi (M. K. Čiurlionio g. 35).

V. K. Jonyno galerija
Turistų g. 9, Druskininkai
Tel.: (8 313) 55 553
El. paštas: jonynogalerija@ciurlionis.lt
www.ciurlionis.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00)
18.00 – Leono ir Aido Striogų skulptūrų parodos „BĖGA GYVENIMAS BĖGA…”
atidarymas. Parodoje bus pristatomi jau tradiciniais tapę Leono „medinukai“ ir Aido
„prakalbinti“ akmenys – daugiausiai 2022 metais sukurti darbai. Parodos atidarymo
metu V. K. Jonyno galerijoje turėsite galimybe pabendrauti su vienu iš parodos autoriumi
- Aidu Strioga (Turistų g. 9).
20.00 – 21.00 – Edukacija „LANGAS Į SAULĘ“
Žymaus lietuvių dailininko, vitražų kūrėjo, V. K. Jonyno galerijoje Jūsų laukia tapyba ant
stiklo šaltais vitražo dažais. Sukurta nedidelio formato kompozicija įkomponuotas lange,
padės sukurti džiugią, šventinę nuotaiką jūsų kambario interjere (Turistų g. 9).

IGNALINA
Ignalinos krašto muziejus
Ateities g. 43, LT-30119 Ignalina,
Tel.: (8 675) 01098
El. paštas: muziejus@ignalina.lt,
www.ignalinosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 22.00)
17.00 – Skulptūrų parodos „PO 40 METŲ“ pristatymas ir susitikimas su skulptūrų
autoriais
17.00 – Profesionalaus muzikanto MATTHIEU BRUYNDONCKX (pianinas) muzikinė
programa.
18.00 – Kūrybinės dirbtuvės – „RASK SAVE SPALVOSE”. Fraktalų piešimas su pedagoge
Živile Šišoviene. Fraktalų piešimas tai tarsi kelias į save per spalvas ir formas. Tai
nuostabus ir atpalaiduojantis būdas kiekvienam pažvelgti į savo vidų, geriau pažinti
save, savo sugebėjimus, lavinti intuiciją, skatinti vidinį kūrybingumą bei atskleisti savyje
talentus.
18.00 – 22.00 – EKSKURSIJOS po muziejų ir kitos įdomios veiklos.

KAUNAS
A. ir P. Galaunių namai-muziejus
Vydūno al. 2, Kaunas
Tel.: (8 650) 59090
El. paštas: galauniunamai@gmail.com
www.ciurlionis.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
18.00 – NEMOKAMAS ekspozicijų, parodų lankymas.

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus / Velnių
muziejus
V. Putvinskio g.64, Kaunas
Tel.: (8 675) 13372
El. paštas: mkc.velniai@ciurlionis.lt
www.ciurlionis.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
Kūrybinės dirbtuvės „PRISIMINIMAI“
Spalvos ir linijos dailininko rankose visuomet virsta ypatingais paveikslais. Manote, kad
tokią magiją kurti gali tik profesionalūs kūrėjai? Galbūt Jūs teisūs, o gal ir nelabai.
Prisiminkite vaikystę kai piešėme dėl to, kad norėjosi, ir mūsų vaizduotė neturėjo ribų,
kai dangus buvo rausvas, o upė žalia. Gal pabandom iš naujo?
Susitikime Antano Žmuidzinavičiaus muziejaus sode (V. Putvinskio g. 64) gegužės 14 d.
nuo 18:00 iki 20:00 val. Kviesime visus išbandyti naują kūrybos techniką su SPIRITINIU
RAŠALU. Juo galėsite dekoruoti savo atsineštus puodelius, stiklines, vazas, veidrodėlius.
Kviečiame atvykti ir išbandyti šią magiją su visa šeima ar draugų būriu, taip pat
nepabijokite užklysti pas mus jei vaikštinėsite po miestą savarankiškai!
Lauksime visų!
DĖMESIO: Jei oras pasitaikytų lietingas kūrybinės dirbtuvės vyks muziejuje.
PRIEMONĖS: Jums reikės atsinešti savo puodelį ar lėkštelę (glazūruoti, vienspalviai
(geriausia balti), stikliniai dirbiniai (puodelis, stiklinė - taip pat vienspalviai). Visas kitas
reikalingas Jums medžiagas turime.

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune

Vilniaus g. 33, Kaunas
Tel.: (8 616) 20115
El. paštas: renata@istorineprezidentura.lt
www.istorineprezidentura.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
Istorinės Prezidentūros durys atsivers 18 val., o užsivers sulig paskutiniu vidurnakčio
dūžiu. Šią muziejų naktį kviečiame patyrinėti mūsų miesto istorinius ryšius su kitomis
Europos šalimis ir tarp mūsų gyvenančiomis bendruomenėmis.
Naktinėtojai kviečiami į kas valandą vykstančias ekskursijas su vadovu:
18, 19, 20, 21 (anglų kalba), 22 ir 23 val. – 45 min. trukmės ekskursijos po muziejaus
sodelyje eksponuojamą parodą „EUROPA KAUNE“. Sužinosite, su kuo Pirmosios
Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1918–1940 m.) bičiuliavomės, bendradarbiavome,
konkuravome ar iš ko tiesiog mokėmės.
18, 19, 20 (anglų kalba), 21, 22 ir 23 val. – 45 min. trukmės ekskursijos po
ekspoziciją „RŪMŲ ISTORIJOS“. Čia sužinosite, kokie permainingi buvo pastarieji dveji
rūmų, Kauno ir Lietuvos šimtmečiai. Pradėję nuo pastato atsiradimo istorijos,
susipažinsite su labai skirtingais jo šeimininkais bei karus ir okupacijas liudijančiais
eksponatais.
Lietuvos sugrįžimą į politinį Europos kontinentą liudijantį dokumentą lankytojai ras
antrajame rūmų aukšte. VASARIO 16-OSIOS AKTAS Istorinėje Prezidentūroje
eksponuojamas maloniai sutikus jo savininkui – Vokietijos Federacinės Respublikos
užsienio reikalų ministerijos Politiniam archyvui.
Kviečiame atvykti į ekskursijas arba savarankiškai pasivaikščioti po istorinius rūmus ir
jų sodą.
Visos muziejų nakties veiklos NEMOKAMOS, bet kasoje esančioje aukų dėžutėje galite
palikti simbolinę piniginę auką – šiais metais visas aukas skiriame kovojančiai Ukrainai.
Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama.

J. Gruodžio namai
Salako g. 18, Kaunas
Tel.: (8 611) 62789
El. paštas: d.pukyte@kaunomuziejus.lt
www.kaunomuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)

18.00–00.00 – NEMOKAMAS muziejaus lankymas;
18.00–00.00 – TEATRALIZUOTAS VYKSMAS „ARBATĖLĖ PAS TETĄ STASĘ“. Atvykus
į Gruodžių namus svetingoji kompozitoriaus žmona Stasė Petrauskaitė-Gruodienė
pakvies puodeliui kvapnios arbatos, kurią ruošia iš savo pačios užaugintų vaistažolių.
Aplankę svetingąją namų šeimininkę, susipažinsite su J. Gruodžio gyvenimu ir kūryba,
pamatysite, kur dirbo ir ilsėjosi kompozitorius;
18.00–20.00 – VIKTORINA „VAKARAS SU MUZIKAIS“. Muziejų nakčiai skirta linksma
ir žaisminga viktorina, kurios metu galėsite ne tik pasitikrinti žinias, bet ir sužinoti naujų
faktų apie tris žymius Lietuvos muzikus.

Kauno IX forto muziejus
Žemaičių plentas 75, Kaunas
Tel.: (8 612) 88649
El. paštas: renginiai@9fortomuziejus.lt
www.9fortomuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 21.00 iki 24.00)
Audiovizualinis pasivaikščiojimas „TAMSA. IX FORTO DETALĖS“
Muziejų naktį – 2022 m. gegužės 14 d. (šeštadienį) – Kauno IX forto muziejus kviečia
atvykti ir leistis į audiovizualinį pasivaikščiojimą „TAMSA. IX FORTO DETALĖS“.
Savarankišką pasivaikščiojimą patamsyje skendinčiose muziejaus ekspozicijose
protarpiais lydės šviesa ir garsas. Šviesa išryškins tai, kas įprastai lankytojų lieka
nepastebėta: netikėtus objektus, detales, leis apžvelgti retai lankomas forto vietas.
Garsas suteiks progą pasiklausyti įasmenintų pasakojimų apie IX fortą ir tai, kas jame
vyko. Tamsos ir istorijos sandūra atvers galimybę pažinti ne tik IX forto detales, bet ir iš
naujo pažvelgti į save, santykį su praeitimi.

Kauno miesto muziejus
Rotušės a. 15, Kaunas
Tel.: (8 37) 208220,
El.paštas:edukacijuskyrius@kaunomuziejus.lt,
www.kaunomuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
Orientavimosi žaidimas dviračiais „MINK PEDALUS: MARŠRUTU PER MUZIEJUS“

18.00–00.00 – Muziejų nakties proga Kauno miesto muziejus lankytojus kvies
nemokamai apsilankyti ir susipažinti su šiandien veikiančiais muziejaus skyriais
orientavimosi žaidime dviračiais „Mink pedalus: maršrutu per muziejus“.
Žaidimo dalyviai, vadovaudamiesi orientavimosi žaidimo nuorodomis, apsilankys ne tik
visuose veikiančiuose muziejaus skyriuose, bet ir aplankys vietas, kuriose veikia arba
praeityje buvo muziejaus ekspozicijos. Dalyviai, spręsdami interaktyvias užduotis,
susipažins su muziejaus istorija, ekspozicijomis, asmenybėmis ir kitomis istorijomis,
kurios neatsiejamos nuo Kauno miesto ir muziejaus gyvenimo.
Žaidimą galima pradėti nuo 18:00 iki 22:00, žaidimo pabaiga 00:00. Žaidimui reikalinga
mobili programėlė „ACTIONBOUND“ (parsisiuntimas nemokamas). Žaidimas taps
aktyviu gegužės 14 d. 18 val. – jo ieškokite programėlėje, į paiešką įvedę žaidimo
pavadinimą „Mink pedalus“.
Dešimties visas užduotis greičiausiai įveikusių komandų laukia KAUNO MIESTO
MUZIEJAUS PRIZAI (dėl to registruojantis programėlėje būtinai nurodykite savo
aktyvaus el. pašto adresą!).
Maršruto ilgis: ~8 km. Kontaktinis tel. nr. žaidimo klausimais: +370 658 75 717.

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16, Kaunas
Tel.: (8 686) 19606
El. paštas: kristina.civinskiene@gmail.com
www.ciurlionis.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 24.00)
17.00 – NEMOKAMAS M. ABRAMOVIČ PARODOS lankymas.

Kauno pilis
Pilies g. 17, Kaunas
Tel.: (8 687) 55263
El.paštas:pilis.kasa@kaunomuziejus.lt
www.kaunomuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
18.00–00.00 – NEMOKAMAS muziejaus lankymas;

18.00–22.00 – NEMOKAMAS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „KAUNO PILIES
LANKININKAI“. Užsiėmimo metu sužinosite Kauno pilies istoriją, jos gynybos būdus,
viduramžių medžioklės ir karybos principus. Taip pat išbandysite lanką ir arbaletą;
18.00–20.00 – SUSITIKIMAS SU KUNIGAIKŠČIU VAIDOTU. Susitikimo metu galėsite
nusifotografuoti su kunigaikščiu bei išgirsti įdomių pasakojimų apie Kauno pilies gynybą.

Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija
A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas
Tel.: (8 610) 82503
El. paštas: kasa@kaunomuziejus.lt
www.kaunomuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
18.00–00.00 – NEMOKAMAS parodos „KAUNAS – VILNIUS: NUVERSTI KALNUS“
lankymas;
18.00–19.00 – NEMOKAMA EKSKURSIJA po parodą. Rekomenduojama išankstinė
registracija, vietų skaičius ribotas. Registracija tel. +370 610 82 503, el. p.
kasa@kaunomuziejus.lt

Lietuvių tautinės muzikos istorijos muziejus
L. Zamenhofo g. 12, Kaunas
Tel.: (8 694) 20643
El.paštas: tm.kasa@kaunomuziejus.lt
www.kaunomuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
18.00–00.00 – NEMOKAMAS muziejaus lankymas;
18.00–22.00 – NEMOKAMAS KONCERTAS Tautinės muzikos skyriaus kiemelyje.
DALYVAUJA: Kauno folkloro klubas „Liktužė“ (vadovė Jūratė Svidinskienė), Šilainių
bendruomenės ansamblis „Slaunos su škarpetkutėmis“ (vadovė Herminija
Vokietaitienė), Vandžiogalos folkloro ansamblis „Griežlė“ (vadovas Andrius Morkūnas),
Raudondvario folkloro ansamblis „Piliarožė“ (vadovas Vilius Marma) ir „Kadujo“
giedotojos (vadovė Laura Lukenskienė). Tai Kauno folkloro klubo vykdomo projekto „Kai
Kaunas buvo Lietuvos sostinė“ dalis (rėmėjas „Iniciatyvos Kaunui“);
18.00–20.00 – NEMOKAMAS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „KAIP GIMSTA SKUDUTIS“.
Edukaciniame užsiėmime iš natūralaus vamzdelio, augančio upių pakrantėse, tikrais
staliaus įrankiais patys kursite muzikos instrumentą – iš pradžių skudutį, švilpą, o
galiausiai ir fleitą, kuriais pasimokysite ir groti.

Lietuvos aviacijos muziejus
Veiverių g. 132, 46337 Kaunas
Tel.: (8 606) 97033
El. paštas: edukacijos@lam.lt
www.lam.lt
PROGRAMA (nuo 19.00)
Atšilus orams, LAM visam vasaros laikotarpiui atveria lauko ekspozicijos vartus aviacijos
išsiilgusiems lankytojams. Muziejaus kieme išrikiuoti orlaiviai (ir ne tik!) lankytojus
šiemet PIRMĄ KARTĄ pasitiks per Europos muziejų naktį, gegužės 14 d.
Nuo 19.00 – IMPROVIZUOTOS EKSKURSIJOS po lauko ekspoziciją su muziejininkais.
Nuo 20.00 – Vakaro akcentas - KTU pučiamųjų grupės „THE BRASSBEES” koncertas,
skirtas tarpukario karo aviatoriaus, lenktynininko, inžinieriaus Prano Hiksos
(1897-1966) 125-osioms gimimo metinėms pažymėti.
P. Hiksos automobilio HUDSON ESSEX TERRAPLANE, su kuriuo jis dalyvavo 1938 m.
„RALYJE APLINK LIETUVĄ“, pristatymas visuomenei. Iškilmingas atidengimas. Šiai
dienai, kiek žinoma, tai vienas iš dviejų automobilių, kurie važinėjo Lietuvoje tarpukariu,
iki šiol saugomų Lietuvoje. Automobilio atidengime dalyvaus ir prisiminimais pasidalins
P. Hiksos šeimos nariai ir giminės, dabartinis automobilio saviningas Gitautas Žičkus.
UAB „Monetų namai“, bendradarbiaujant su Lietuvos aviacijos muziejumi, išleistos
Lietuvos aviacijos istorijai skirtos MEDALIŲ KOLEKCIJOS PRISTATYMAS. Vienas
kolekcijos medalių skirtas Prano Hiksos vardui pažymėti.
Nuo 21.00 – SENŲJŲ VIDEO JUOSTŲ su aviaciniais siužetais peržiūros aviaciniame
angare per 35 mm juostos projektorių.
SVARBU!
Viso vakaro metu bus renkamos lėšos Ukrainos valstybinio O. K. Antonovo aviacijos
muziejaus siekiui įsigyti droną bei stebėjimo kameras teritorijos priežiūrai. Už auką
lankytojai nemokamai galės išbandyti skrydžio simuliatorius.

Lietuvos sporto muziejus
Muziejaus g. 7/9, Kaunas
Tel.: (8 37) 22 06 91
El. paštas: info@lietuvossportomuziejus.lt
www.lietuvossportomuziejus.lt

PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00)
Renginys „CIRKAS YRA SPORTAS“. Baltijos cirko studijos auklėtinių parodomoji programa
muziejaus kieme. Pasirodys dviratininkai, žonglieriai, akrobatai. Cirko artistas – tikras
sportininkas! Ši profesija reikalauja fizinės jėgos, lankstumo, koordinacijos, vikrumo, drąsos
ir ištvermės.
Po pasirodymo cirko vadovė ir auklėtiniai muziejaus lankytojams praves edukacinį
užsiėmimą „CIRKO PAMOKĖLĖ“.
Lietuvos sporto muziejuje yra garsių cirko meistrų Jadvygos ir Jono Ramanauskų padovanota
kolekcija ir įrengta CIRKO EKSPOZICIJA. Muziejininkai lankytojus pakvies į ekspozicinę
salę pratęsti pažintį su cirko paslaptimis ir istorija.
NEMOKAMAS visų muziejaus ekspozicijų lankymas.
EDUKACINIAI ŽAIDIMAI lauke ir sporto salėje, bokso ringe.

Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Vytauto pr. 52, Kaunas
Tel.: (8 650) 41018
El.paštas:renginiai@lsim.lt
www.lsim.lt
PROGRAMA (nuo 13.00 iki 22.00)
2022 m. gegužės 14 d., šeštadienį, sugrįžta Europos muziejų nakties renginiai, o su jais –
„ŠVIESŲ NAKTIS” Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Kviečiame pamatyti muziejų
tokį, kokio įprastą dieną nepamatysite!
„Šviesų naktis” – tai laikas, kurio metu muziejaus eksponatai atgyja. Kai vakarėjantį
miestą apgaubs tamsa, muziejaus lankytojai keliaus į nepaprastą šviesų pasaulį, kur jų
lauks išskirtiniai pojūčiai ir istorijos. Atvyk ir tapk šviesos istorijos dalimi!
13.00 Diskusija: „BOTANINĖS PARFUMERIJOS DILEMA”
Dalyviai: parfumeris, FUMparFUM įkūrėjas ir „nosis“ Aistis Mickevičius, parfumerė,
BIOCOS academy įkūrėja Jolanta Cinaitienė, parfumerė Giedrė Juozapavičienė.
14.00 „KVEPALŲ KELIU“: autorinių darbų pristatymai, susitikimas su parfumeriais
19.00 – 22.00 Renginys „Muziejų naktis“. Lankytojus pasitiks ir lydės parfumeris, jūsų
asmeninis gidas po magišką kvepalų pasaulį. Parfumeris supažindins su skirtingais
kvepalų stiliais, prabangiomis aromatinėmis medžiagomis, galėsite prisiliesti ir patirti,
kaip gimsta kvepalai.

Dalyvavimas nemokamas.
Parodos organizatorius BIOCOS academy (www.biocos.lt)

Renginys – NEMOKAMAS!

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13, Kaunas
Tel.: (8 37) 206842
El. paštas: info@maironiomuziejus.lt
https://maironiomuziejus.lt/
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 20.00)
Edukacinė veikla šeimoms „LITERATŪRINIS LAIMĖS RATAS“ (visą vakarą).
Muziejų nakties lankytojus kviesime išbandyti sėkmę literatūriniame laimės rate. Viskas
vyks labai paprastai – suksite laimės ratą, atsakinėsite į klausimą, susijusį su lietuvių
literatūra, ir turėsite progą laimėti ATMINIMO DOVANĖLĘ!
Edukacinė veikla vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiems – orientacinis žaidimas
„PAVASARIO SAULĖ PRAŠVITO MEILIAI“ (visą vakarą).
Augalų ir gėlių Maironio namuose ir gyvenime buvo gausu tiek tiesiogine, tiek simboline
prasme: tai ir tikros gėlės, puošusios poeto darbo stalą nuo ankstyvo pavasario iki
pirmųjų šalnų, ir augalų motyvai, išlikę autentiškai atkurtų Maironio salonų dekoro
detalėse, ir gamtos simboliai poeto kūryboje. Šiuo edukaciniu žaidimu kviečiame
patyrinėti augalų ženklus ne tik Maironio bute, bet ir visoje lietuvių literatūroje – sekant
užuominas, pateiktas QR kodais, susidėlios ištisa pavasarinė mozaika!
Edukacinė veikla ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams –
emocijų lėlyčių dirbtuvėlės „AŠ JAUČIU...“ (18-20 val);
Kasdien žmogus jaučia pačias įvairiausias emocijas: džiaugsmą, nuostabą, pyktį, liūdesį,
meilę, baimę, ramybę, laimę ir t. t. Kartais žodžiais įvardyti tai, ką jaučiame, būna sunku,
todėl mažiausius Muziejų nakties lankytojus kviesime pasinerti į emocijų lėlyčių
dirbtuvėles – kartu su edukatoriumi kursite linksmas, liūdnas, piktas, nustebusias,
įsimylėjusias ar bet kokias kitas lėlytes, kad kalbėtis apie tai, ką jaučiame, būtų lengviau.
Lankymas NEMOKAMAS.

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus
K. Petrausko g., 31, Kaunas
Tel.: (8 696) 75737
El. paštas: mkp.kasa@kaunomuziejus.lt
www.kaunomuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
18.00–00.00 – NEMOKAMAS muziejaus lankymas;
18.00–00.00 – M. ir K. Petrauskų skyriaus kiemelyje veiks MUZIKINĖ TARPUKARIO
FOTOATELJĖ;
18.00–00.00 – EKSKURSIJOS PO SAUGYKLĄ: K. Petrausko g. 31. Atversime M. ir K.
Petrauskų skyriuje esančią eksponatų saugyklą. Tai unikali galimybė ne tik išvysti
įdomiausius eksponatus ir išgirsti jų istorijas, bet ir pažinti jų saugojimo sąlygas;
18.00–20.00 – NEMOKAMA EDUKACINĖ VEIKLA „GROŽIO PASLAPTYS PAGAL
KIPRĄ PETRAUSKĄ“. Kviesime pasigaminti K. Petrausko muilo repliką su dėžute.
Gamindami kvapnų muilą, sužinosite ne tik tarpukario moterų grožio paslaptis, bet ir
susipažinsite su K. Petrausko asmenybe, jo kūrybine veikla ir pomėgiais, išgirsite,
kokiomis aplinkybėmis atsirado ir išpopuliarėjo jo vardinis muilas.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
V. Putvinskio g. 55, Kaunas
Tel.: (8 698) 39968, (8 684) 84388
El. paštas: algimantas.naseckas@gmail.com, juste.kutkiene@ciurlionis.lt
www.ciurlionis.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 24.00)
Edukacinių užsiėmimų ir kūrybinių dirbtuvių zonos:
„PASIDARYK PAVEIKSLĄ PATS“ - svarbiausių MKČ tapybos simbolių žaidimas,
tradicinių edukacinių programų „švediškas stalas: "MKČ atvirlaiškiai”, „Debesų istorijos”
koliažai, dėlionės.
Kūrybinėse dirbtuvėse visiems: ,,MEILĖS ATVIRLAIŠKIAI“
Gyvendamas Europos didmiesčiuose, studijų metais ir po jų, keliaudamas ar kurdamas,
menininkas savo įspūdžiais ir idėjomis dažniausiai dalindavosi su šeimos nariais ir
bičiuliais. Daugiausiai jo dėmesio ir meilės sulaukė brolis Povilas, kuriam siunčiami
atvirlaiškiai pasiekdavo net Ameriką. M. K. Čiurlionio ranka rašyti nuoširdūs ir atviri
laiškai broliui atveria neišsemiamus dailininko pasaulėžiūros klodus. Dirbtuvėlių metu
tušo, teptuko ir plunksnos pagalba susikursite savo pačių inicialus ir Meilės laiškus.

,,ĮNORINGOJI PASTELĖ“ edukacinėje erdvėje galėsite išbandyti tokias kreideles kokius
naudojo Čiurlionis ir sužinoti kaip šis žymus dailininkas komponuodavo ir dėliodavo
formas popieriaus lape.
,,DĖLIONĖS PASTABIEMS“ kvies sudėti Čiurlionio paveikslus, o patys mažiausi
susipažinę su pasakiškuoju Čiurlionio pasauliu pasigamins puošnias Čiurlioniškas
karūnas.
Kaunui tapus Kultūros sostine 2022 Muziejų nakties proga kviečiame W. Kentridge
parodą ,,TAI KO NEPAMENAME“ lankyti NEMOKAMAI.
Pasaulinio pripažinimo sulaukęs, vienas įtaigiausių šiuo metu aktyviai kuriančių
menininkų WILLIAM KENTRIDGE (g. 1955, PAR) yra pirmą kartą pristatomas Lietuvoje,
Kaune, iš kur yra jo litvakiškos kilmės šaknys. Menininkas augo Pietų Afrikoje, įstabios
gamtos ir pramoninio kraštovaizdžio kontrastų pažymėtame Johannesburge, kurti
pradėjo dar aparteido metais, tad jo kūriniai neatsiejami nuo visa persmelkusios vietos
jausenos ir aštrių temų – žmogaus teisių, rasinės ir turtinės nelygybės, revoliucijos,
gluminančios akistatos tarp garbingų idealų ir gėdingos, į žmogaus orumą pasikėsinusios
kasdienybės.
Kaune Europos kultūros sostinės programoje pristatoma paroda „Tai, ko nepamename“
kalba apie žmonijos puoselėjamą selektyvią atmintį.
Mes neprisimename dalykų dėl daugybės priežasčių: galbūt tai buvo slepiama nuo mūsų,
o gal mūsų galvos buvo perpildytos lengvesnėmis, labiau paguodžiančiomis mintimis,
arba dėl to, kad neturime postūmio ieškoti ryšių tarp skirtingų savo ir kitų istorijų, –
svarsto parodos menininkas, kviesdamas nebijoti užglaistyti atminties įtrūkius, kad
aiškiau supratume tiek dabartį, tiek patys save.
Visa programa lankytojams NEMOKAMA.

Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 58 (įėjimas per šonines duris), Kaunas
Tel.: (8 37) 222 739
El. paštas: info@vdu.lt
PROGRAMA (nuo 17.30 iki 21.00)
Lankytojų lauks Lietuvos universiteto šimtmečiui skirta ekspozicija „VIVAT
UNIVERSITAS VYTAUTI MAGNI!“, pasakojanti apie universiteto gyvenimą nuo pat jo
įkūrimo, tarpukario veiklos iki atkūrimo 1989-aisiais ir šiandieninių darbų.

20.00 vyks (iki 30 min. trukmės) NEMOKAMA EKSKURSIJA, kurią ves istorikas dr.
Egidijus Balandis. Išankstinė registracija nereikalinga.
Kviečiame atvykti į ekskursiją arba savarankiškai aplankyti VDU istorinę erdvę!

J. Zikaro namai-muziejus
J. Zikaro g. 3, Kaunas
Tel.: (8 652) 13621
El. paštas: zikaronamai@gmail.com
www.ciurlionis.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 24.00)
17.00 – NEMOKAMAS ekspozicijos lankymas

KAUNO RAJONAS
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus
Obelynės g. 8, Akademija, 53348 Kauno r.
Tel.: (8 699) 58 050
El. paštas: krmuziejus@gmail.com
www.krmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 14.00 iki 21.00)
14.00 – muziejaus lankymas.
18.00 – NEMOKAMA ekskursija „OBELYNĖS DENDROLOGINIO PARKO AUGALAI IR
SENASIS PAVELDO SODAS“ (veda Simonas Stašaitis).
19.00 – NEMOKAMA ekskursija „PROFESORIAUS TADO IVANAUSKO IR HONORATOS
PAŠKAUSKAITĖS-IVANAUSKIENĖS GYVENIMAS VASAROS REZIDENCIJOJE“ (veda dr.
Asta Venskienė).
20.00 – NEMOKAMA ekskursija „PAPLETKAVOJIMAI APIE IVANAUSKŲ GYVENIMĄ“
(veda Ponia Adelė).

KELMĖ
Kelmės krašto muziejus
Dvaro g. 15, Kelmė
Tel.: (8 614) 94140
El. paštas: kelmesmuziejus@gmail.com
www.kelmesmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00)
18.00 – Parodų pristatymai:
● Birutės Kuicienės paroda „ROJUS“;
● BIRUTĖS VAGONIENĖS ASOTĖLIŲ kolekcijos paroda;
● Įvairių daiktų ir fotografijų „DAIKTŲ ISTORIJOS“ (bendras projektas su Kelmės
Trečiojo Amžiaus universitetu);
● Kelmės rajono ugdymo įstaigų MOKINIŲ KŪRYBOS DARBŲ.
Muzikinį foną sukurs KKC MIŠRUS VOKALINIS ANSAMBLIS ir PAKRAŽANČIO
GIMNAZIJOS MOKINIAI.
19.30 – EVELINOS SAŠENKO koncertas „MEILĖS ISTORIJA PAGAL EDITH PIAF“.
20.30 – Muziejaus nakties LOTERIJA
21.00 – DVARO LOBIO PAIEŠKA (orientacinis žaidimas)

KERNAVĖ
Kernavės archeologinės vietovės muziejus
Kerniaus 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų r.
Tel.: +370 382 47371
El. paštas: muziejus@kernave.lt
www.kernave.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00)
17.00 Parodų salėje
„ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI KERNAVĖJE. 2021 METŲ ATRADIMAI“ parodos
atidarymas
Archeologai Gintautas Vėlius ir Mindaugas Pilkauskas pristatys 2021 metais Kernavėje
tyrinėtų objektų atradimus. Kviečiame pamatyti naujausius atradimus pirmiems bei
pakalbinti archeologus šalia pačių naujausių radinių!
18.00 Kernavės muziejaus ekspozicijoje
Pabėgimų kambarys „KERNAVĖS RAKTO PASLAPTIS“
Kviečiame į smagų ir mistišką nuotykį muziejuje, kuriame kartu su savo komanda*
turėsite įminti suktas mįsles ir ištrūkti iš paslaptingos Kernavės raktų saugotojos
užburto muziejaus.
Vietų skaičius ribotas, tad burkite šeimos narių ar draugų kompaniją ir registruokitės čia
– https://forms.gle/xXYvEEf6UmgTCHrk8
*Vienoje komandoje gali būti nuo 3 iki 7 asmenų ir bent vienas suaugęs asmuo. Amžiaus
cenzas - N10
19.00 Senosios bažnyčios vietoje – apžvalgos aikštelėje
UKRAINOS POETŲ VAKARAS
Kviečiame į jautrų vakarą, kurio metu galėsite išgirsti Ukrainos žmonių širdgėlą ir karo
kasdienybę, nugulusią poetės eilėse.
Savo kūrinius skaitys poetė ir vertėja Natalia Trokhym.
Poeziją vers rašytoja ir vertėja Birutė Januškaitė.
Poezijos vakare taip pat dalyvaus vertėjas, poetas, nacionalinės premijos laureatas
Vladas Braziūnas.
Vakaro metu skambės ir kitų Ukrainos poetų kūriniai
Visi renginiai – NEMOKAMI.

KĖDAINIAI
Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija
J. Basanavičiaus g. 45, LT-57182 Kėdainiai, Lietuva
Tel.: (8 347) 57398, (8 638) 41648
El.paštas: galerija@jmm-muziejus.lt
www.jmm-muziejus.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 20.00)
Renginys „BENDRYSTĖS TILTAI”
Nemokamas Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos parodų lankymas:
● RIMOS LEIPUVIENĖS keramikos paroda „VIENERI METAI“;
● VIRGINIJOS UŽUSENYTĖS keramikos paroda „PA-STEBĖJIMAI“;
● Šeimyninio dueto KRISTINOS PAULAUSKAITĖS-RAMONAITIENĖS ir
MARIAUS RAMONAIČIO keramikos paroda „VAKAR / RYTOJ“.
MENINĖS – EDUKACINĖS DIRBTUVĖLĖS:
●
Veltinukas;
●
Draugystės apyrankių pynimas;
●
Lietuviškos juostos audimas;
●
Dievo akis;
●
Tapyba ant vandens;
●
Spalvingosios Mandalos.
Kėdainių miesto jaunimo atliekamų šokių ir muzikos akcentai.
RENGINYS NEMOKAMAS.
Renginio pagrindinis tikslas – suartinti Kėdainiečių ir į miestą atvykusių Ukrainiečių
bendruomenes.

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia ir kunigaikščių
Radvilų mauzoliejus
Senoji g. 1, Kėdainiai
Tel.: (8 347) 53685
www.kedainiumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 10.00)
10.00 – 17.00 – NEMOKAMAS lankymas

Kėdainių krašto muziejus
Didžioji g.19, Kėdainiai
Tel.: (8 347) 53685
www.kedainiumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 10.00)
10.00 – 17.00 – NEMOKAMAS muziejaus ekspozicijų lankymas.
10.00 – 17.00 – TV laidos apie KALNABERŽĖS IR APYTALAUKIO DVARUS peržiūra.

Kėdainių minaretas miesto parke
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Kėdainiai
Tel.: (8 347) 53685
www.kedainiumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 17.00)
17.00 – 21.00 – Renginys „RUSIJOS IMPERINIAI KARAI: CARAS, TOTLEBENAS,
KĖDAINIAI“.
● Vaido Banio knygos „KĖDAINIŲ DVARAS” pristatymas.
● RETRO KINO VAKARAS, skirtas generolo Eduardo Totlebeno ir Rusijos
imperiniams XIX a. Krymo bei Balkanų karams atminti.

KLAIPĖDA
Klaipėdos dramos teatras
Teatro g. 2, Klaipėda
Tel.: (8 659) 07932
El. paštas: lina@kldt.lt
https://kdt.lt/
PROGRAMA (nuo 20.00)
„Muziejų naktis“ Klaipėdos dramos teatre – KELIONĖ AKTORIŲ PRISIMINIMŲ
PĖDSAKAIS.
Tik atrodo, kad einantis laikas nusineša įvykius – jų antspaudas lieka. Į sienas susigeria
juoko ir plojimų garsas, scena išsaugo aktorių žingsnius, visa teatro erdvė kupina
emocijų ir istorijų.
Ypatingoje kelionėje laiku aktoriai: VIDA KOJELYTĖ, KAZIMIERAS ŽVINKLYS, NIJOLĖ
SABULYTĖ IR RIMANTAS PELAKAUSKAS, įsileis į savo atminties saugyklas ir
pasidalins įspūdingiausiais eksponatais jose.
Prisiminimų kelionė vyks Klaipėdos dramos teatro erdvėse gegužės 14 d. 20.00 VAL. IR
20.30 VAL. Ekskursijos trukmė – 1 val.
Būtina IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA: https://forms.gle/ELqXKgmnThJpVfwX6
Vietų skaičius ribotas.

Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12, LT-92114 Klaipėda
Tel.: (8 46) 410 417
El. paštas: laikrodziu.muziejus@lndm.lt, giedruda.kazoniene@lndm.lt
https://www.lndm.lt/lm/
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 21.30)
Paslaptingose, PRITEMDYTOSE muziejaus ekspozicijose, pasinaudojus žibintais,
esančiais lankytojų mobiliuosiuose telefonuose, lankytojai grožėsis eksponatais, naujai
juos atras ir pažins.
Naujoje parodoje „LAIKO SENTIMENTAI“ lankytojai galės įdėmiai apžiūrėti laikrodžius,
kuriuos patys ir padovanojo muziejui - galės surasti, atrasti ir savo dovanotą laikrodį,

pamatyti savo ar artimųjų nuotraukas, kurias atsiuntė šiai parodai, išgirsti įdomių
pasakojimų, atsitikimų, sentimentų...
Muziejaus parke visą vakarą tiek dideli, tiek maži lankytojai edukaciniame muziejaus
atrakcione „LAIKAS IR ŽAIDIMAI" galės pasitikrinti žinias apie laiką, išbandyti rankos
miklumą, akies tikslumą - žaisti istorinius lauko žaidimus laiko tema
Muziejaus parke taip pat veiks vaizdo ekranas, kuriame bus pristatytas naujas
muziejaus edukacinis projektas „LAIKO RITMU“. Tai 6 animaciniai video filmukai
pasakojantys, kaip žmonės skaičiavo laiką nuo priešistorinių iki mūsų laikų.
Muziejaus ir parko lankymas NEMOKAMAS.

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3, Klaipėda 93100
Tel.: (8 698) 37299, (8 671) 55567
El. paštas: ljm@muziejus.lt, n.puteikiene@muziejus.lt
www.muziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 21.00)

19.00 – bus atidaryta paroda ADATOS JŪRAI.
Tai – TARPTAUTINIS RANKDARBIŲ KŪRĖJŲ PROJEKTAS, kalbantis apie Baltijos jūros
taršą ir kviečiantis viešai diskusijai dėl neatsakingo žmogaus elgesio pasekmių jūrai.
Akcentuojama tai, kad norint išgelbėti Baltijos jūrą nuo ekologinės nelaimės, būtinas
tarptautinis bendradarbiavimas.
Projektas surengtas bendradarbiaujant Baltijos jūros šalių tekstilininkams. Po diskusijų,
keitimosi nuomonėmis ir pasidalijimo patirtimi, buvo sukurta dvylika menininkų darbų,
kalbančių apie šiandienos Baltijos problemas. Kiekvieną kūrinį lydi menininko mintys
apie ekologinę Baltijos jūros situaciją.
Parodos atidarymo metu rengiamos KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS, kurias ves dvi autorės –
Aušra Merkelytė ir Gintautė. Kviesdamos į dirbtuves, jos sako: „Jei nesate abejingi
Baltijos jūros ateičiai, prisijunkite prie mūsų kurdami, dalindamiesi aktualia informacija
ir, svarbiausia, kalbėdami apie Baltijos jūros taršą.“
Po parodos muziejaus biologas pristatys akvariume gyvenančias jūrų adatas bei atvers
AKVARIUMO LABORATORIJŲ PATALPAS, kurios paprastam lankytojui nėra matomos,
ir parodys bei papasakos, kaip dauginamos ir auginamos šios egzotiškos jūrų žuvys.

Vakaro kulminacija taps dainininkės ir dainų autorės INGAJA KONCERTAS akvariumo
erdvėje.
INGAJA sako, kad jos dainos – tai sielos istorija. Dainininkė gimė Klaipėdoje. Jos
įkvėpimas rašyti ir kurti yra susijęs su artimiausia aplinka ir asmenine gyvenimo
patirtimi, tačiau ji sąmoningai skiria laiko ryšiui su gamta, nes tai skatina kūrybiškumą.
Svajinguose garso peizažuose nesunkiai pajausite laukinės gamtos pojūtį.
Renginys NEMOKAMAS. 19–21 val. muziejaus ekspozicijų ir akvariumo lankymas
NEMOKAMAS.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda
Tel.: (8 46) 410 527
El.paštas: info@mlimuziejus.lt,
www.mlimuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00)
Renginys „VAIZDO KODAS”
18.00 – Parodos „SENOJI KLAIPĖDA. IŠ KLAIPĖDIEČIO FOTOGRAFO MAKSO
EHRHARDTO (MAX EHRHARDT) STIKLO NEGATYVŲ“ atidarymas, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejaus kiemelyje.
Dalyvauja: smuikininkė Gabrielė Brazdeikytė, šokėjos Vesta Petrauskaitė ir Milda
Valaitytė, aktorius Irmantas Pilis.
Parodą pristato Istorijos skyriaus vedėja Zita Genienė (MLIM).
18.00–23.00 – į parodą nepatekusių Makso Ehrhardto stiklo negatyvų skaitmeninių
vaizdų KALEIDOSKOPAS.
18.00–23.00 – fotografo ARTŪRO ŠEŠTOKO FOTOLABORATORIJA.
18.30–22.30 – kūrybinės grafikos dirbtuvės „MENAMAS MIESTAS“.
18.30–22.30 – galvosūkių žaidimas „MUZIEJAUS PAŽINIMO LABIRINTAS“.
18.30 ir 21.00 – pažintinio edukacinio filmo „BALTŲ PASAULĖVAIZDŽIO ŽENKLAI“
(2021) pristatymas.
Jo sukūrimo istoriją pasakoja multimedijos menininkas Augustinas Našlėnas.
19.30, 20.30 ir 22.30 val. LMTA Klaipėdos fakulteto I kurso režisūros specialybės
studentų sceninis vyksmas „NE BET KOKIA NAKTELĖ“. Vad. Jonas Viršilas.
20.00 ir 21.30 – klasikine gitara skambina ROVENA ŠELLIJA.
NEMOKAMAS Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus lankymas nuo 18.00 iki 23.00 val.

Prano Domšaičio galerija
Liepų g. 33, Klaipėda
Tel.: (8 46) 410 416
El. paštas: domsaicio.galerija@lndm.lt
https://www.lndm.lt/pdg/
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00)
17.00 – 23.00 – Juozas Laivys / POLIS GOGENAS IR PRANO DOMŠAIČIO GALERIJOS
APLINKOS MENINIS TYRIMAS. Tai yra įvadas į gegužės 27 d. atsidarysiančią parodą
“Nieko naujo”. J. Laivio meninė praktika apima skulptūras, objektus, instaliacijas,
performanso meną, tekstus, videomeną ir fotografijas. Menininkas išsiskiria autentišku
priėjimu prie tokių šiuolaikiniame mene aktyviai svarstomų temų kaip autorystė,
institucinė galia, ekonominė meno vertė, meno ir gyvenimo ribos (ar jų nebuvimas).
17.00 – 23.00 – LOTERIJA. Atvykę, dalyvaukite galerijos loterijoje ir laimėkite vertingą
prizą!
17.00 – 23.00 ĮŽENK Į PAVEIKSLĄ. DAILĖ INTERAKTYVIAI. Apsilankę galerijoje jūs
ne tik galėsite išvysti meno kūrinius, bet ir patys tapti meno kūriniu, personažu – Prano
Domšaičio paveiksle.
17.30, 20.30 – mažiausius galerijos lankytojus kviečiame į pasaką „KAIP ASILIUKAS
DRAUGĄ SURADO” ir pasivaikščiojimą po Prano Domšaičio kūrybos ekspoziciją su
pasakos veikėjais.
18.00 – 20.00 – kūrybinės dirbtuvės „PRATĘSK PAVEIKSLĄ”. Video filmukų kūrimo
dirbtuvės kvies visus įsižiūrėti į Prano Domšaičio kurinių siužetus ir sukurti jų pratęsimą
su Stop Motion programa.
18.00, 20.00 – EKSKURSIJA po nuolatinę Prano Domšaičio kūrybos ekspoziciją.
Tapytojo Prano Domšaičio (1880–1965) ekspoziciją sudaro Europos laikotarpio
dailininko kūryba (1903–1948) ir Pietų Afrikos Respublikoje (1949–1965) sukurti
darbai. Portretai, natiurmortai, peizažai, figūrinės kompozicijos ir paveikslai bibliniais
motyvais atspindi visus kūrybos laikotarpius nuo pirmųjų, 1905 m. nutapytų Kruopynų
kaimo peizažų iki Pietų Afrikos Respublikoje paskutiniaisiais gyvenimo metais sukurtų
gamtovaizdžių, paveikslų bibliniais motyvais ir mįslingų kompozicijų su figūromis.
19.00, 21.00 val. SENSORINĖ EKSKURSIJA šeimoms po Patricijos Gilytės parodą
„KRAŠTO KRAŠTAI”.
Parodoje „Krašto kraštuose“ kalbama apie buvimą pakraštyje, ribas ir paribius, apie
Klaipėdą, kuri visuomet buvo krašte, kitokia ir savita. Klaipėdos krašto kontekstas, jo
geografinių, istorinių, literatūrinių, spalvinių klodų savastis, veikianti šio krašto dabartį,
perteikiama ne tiesiogiai, o subtiliomis vizualinėmis aliuzijomis. Būti ant krašto (ir

krašte) reiškia nuolatinį balansavimą, tarpinę būseną, norą peržengti kraštus skiriančias
ribas. Patricija Gilytė – Vokietijoje gyvenanti ir dirbanti menininkė, Miuncheno
vaizduojamųjų menų akademijoje baigusi skulptūros studijas ir kurianti
tarpdisciplininio meno srityje.
21.30 – KINAS KIEME: “BEUYS” REŽ. ANDRES VEIEL
107 min., 2017 m., Vokietija, subtitrai lietuvių k.
Partneris - Goethe Institutas Lietuvoje
Dokumentinis filmas apie vieną garsiausių vokiečių skulptorių, grafiką ir performansų
kūrėją ir profesorių Joseph Beuys (1921 – 1986). Jo kūriniai susiję su nauja, išplėsta
meno samprata, įskaitant ir politinį visuomenės formavimą. Andres Veiel filmas pradeda
plačią įkalčių medžioklę, atskleidžią daugybę nežinomos archyvinės medžiagos bei taip
suteikiančią galimybę pasisakyti šiandienos liudininkams, tokiems kaip vokiečių leidėjas,
grafikos dizaineris Klaus Staeck. Šis vaizdo ir garso dokumentų koliažas leidžia
žiūrovams geriau pažinti sudėtingą Beuys kūrybą.

KLAIPĖDOS RAJONAS
Gargždų krašto muziejus
Stragnų II km., Priekulės seniūnija, Klaipėdos r.
Tel.: (8 464) 52214, (8 656) 15501
https://www.facebook.com/gargzdumuziejus
PROGRAMA (nuo 21.00 iki 22.00)
Priekulės kultūros centro Ernsto Vicherto teatro misterija „ATEITIES/PRAEITIES
JUNGTIS”.
Renginys NEMOKAMAS.

KUDIRKOS NAUMIESTIS
Vinco Kudirkos muziejus
V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis, Šakių r.
Tel. (8 345) 57 451
El. paštas: v.kudirkos.muziejus@lnm.lt, vida.endriukaityte@lnm.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 20.00)
KUDIRKA KALBASI SU JABLONSKIU
Kviečiame paklausyti dviejų žymiausių Sūduvos asmenybių Vinco Kudirkos ir Jono
Jablonskio dialogo. Apie ką žemiškai kalbasi mūsų iškilieji? Projektą „Kudirka +
Jablonskis. Atgimę hologramose“ ir jo rezultatą – hologramą – pristatys Šakių rajono
bibliotekos darbuotojai. Hologramoje aktorių įgarsinti Kudirkos ir Jablonskio personažai
kalbasi apie XIX ir XXI amžiaus aktualijas.

KUPIŠKIS
Kupiškio etnografijos muziejus
Gedimino g. 2, Kupiškis
Tel.: (8 459) 35439
El. paštas: etnografijos.muziejus@gmail.com
PROGRAMA (nuo 18.00)
Atvykite pamatyti dokumentinį filmą „TOLUMOJE LOJANTYS ŠUNYS”, atspindintis šių
dienų geopolitinę padėtį Ukrainoje (rež. Simon Lereng Wilmont). Jūsų taip pat laukia
vakarojimas su UKRAINIETIŠKAIS BARŠČIAIS. Taip pat būtinai apsilankykite
muziejuje.

MAŽEIKIAI
Mažeikių muziejus
V. Burbos g. 9, Mažeikiai
Tel.: (8 443) 26791
El.paštas: info@mazeikiumuziejus.lt
https://mazeikiumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 17.00)
17.00 – „ŠVIESOS IR ISTORIJOS MIRGĖJIMAS“. Šiuolaikinių ir istorinių filmų
demonstravimas.
Dalyvaus:
● Dovydas Alčauskis „Be pavadinimo“
● Eglė Petrošiūtė „The beginning of the spring“
● Simona Merijauskaitė „Chapter I: Pradžia“
● Dovile Gelažiūtė „Esmė“
● Ingrida Bagdonaitė ir Robe Terrestrial „Be pavadinimo“
● Darius Jerusevičius „Be pavadinimo“

MOLĖTAI
VšĮ Molėtų krašto muziejaus Molėtų dailės galerija
Inturkės g. 4, Molėtai
Tel. (8 677) 80258
El. paštas: info@moletumuziejus.lt, tereza.sakiene@moletumuziejus.lt
www.moletumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 21.00)
JUOZO LUKO (1927-2001) FOTOGRAFINIO PALIKIMO REMEDIACIJA. Panaudoti
fotonegatyvai iš tremties Irkutsko srityje, Alzamajuje ir kelių metų laikotarpio grįžus į
Lietuvą. Alvyko Lukio (gim. 1958m. tėvams grįžus į Tėvynę) fotografijos iš serijos “Ars
Botanica”. Paskutiniu metu vystomos temos dalis, inspiruota detalėmis, atrastomis
viename iš spalvotų tėvo negatyvų.

MOSĖDIS
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Salantų g. 2, Mosėdis, Skuodo r.
Tel.: (8 440) 76291, (8 440) 51 125
El. paštas: edukologe@akmenumuziejus.lt
www.akmenumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 23.00)
EKSKURSIJA „MUZIEJŲ NAKTIS MOSĖDYJE“ trijuose Mosėdyje įsikūrusiuose
muziejuose:
● Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje;
● Vaclovo Into sodyboje;
● Kuršių genties istorijos muziejuje.
Jūsų laukia mistiška naktis, įtraukiantys pasakojimai, užburianti dubenėlių muzika,
pokalbis apie akmens vietą baltų mitologijoje, nakties laiką senovės žmogaus gyvenime.
Patirsite neišdildomus įspūdžius.
Renginio pradžia 23 val. prie Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus.
Renginio trukmė - 3 val.
Renginys NEMOKAMAS.
BŪTINA REGISTRACIJA tel. nr. 8 440 762 91 iki gegužės 13 d.

PABERŽĖ
1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje
Paberžė, Gudžiūnų seniūnija
Tel. (8 347) 53685
www.kedainiumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 9.00)
9.00 – 17.00 – NEMOKAMAS muziejaus lankymas.
16.00 – pranešimas „1863 M. SUKILIMO MUZIEJUS ŠIANDIEN: VEIKLOS IR
EDUKACIJA” (1863 m. sukilimo muziejaus vadovė Alina Galvanauskienė).
16.30 – biblioterapijos dirbtuvės „VAIKYSTĖS REGINIAI“.
Užsiėmimą ves lektorė – Lietuvos biblioterapijos asociacijos (LBA) narė, lietuvių kalbos
ir literatūros mokytoja metodininkė, VšĮ Vilniaus geštalto instituto seminarų klausytoja,
konferencijų „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti” lektorė – Branguolė
Šimkūnienė.
17. 00 – EKSKURSIJA po Paberžę.

PAGĖGIAI
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus
M. Jankaus g. 5, Bitėnai, LT-99265, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių savivaldybė
Tel.: (8 441) 42 736, (8 656) 15 021
El. paštas: m.jankausmuz@gmail.com
http://www.jankausmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00)
NEMOKAMAS renginys „TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ NAKTIS – BITNAKTIS“
Dienos metu – NEMOKAMAS Martyno Jankaus muziejaus ekspozicijų lankymas,
pasivaikščiojimas 4 ha plote įsikūrusiame Mažosios Lietuvos paveikslų sode-galerijoje
po atviru dangumi.
Veiks grafikės Gražinos Didelytės spalvotų piešinių paroda iš ciklo „DAINAVOS KLODAI“
ir „BRANGIAUSIOS VIETOS“.
Vakaro metu programoje matysite spektaklį „NAMO STATYMAS“ pagal Hermano
Zudermano apysaką „JONAS IR ERDMĖ“. Aktoriai Alma Rimkevičiūtė ir Vytautas
Bartuška suvaidins dviejų šimtų metų senumo žmonių buities realijas šalia žiūrovų, be
atstumo, be uždangų ir širmų. Spektaklis skirtas visiems neabejingiems H. Zudermano
asmenybei ir kūrybai, bei Mažosios Lietuvos istorijai.
Trukmė – 40 min.
Spektaklio režisierius Sergėjus Paciukas.
Koncertinėje dalyje Jūsų laukia Tauragės krašto gospel choro „GLORIA“ oratorija
„MESIJAS“ (vadovė Rasa Levickaitė – Šerpytienė)
Renginys NEMOKAMAS.
Renginys gali būti fotografuojamas, filmuojamas, todėl informuojame, kad jūs galite būti
matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai
gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.

PALANGA
Jono Šliūpo muziejus
Vytauto g. 23A, Palanga
Tel.: (8 460) 54 559
El. paštas: j.sliupo.muziejus@lnm.lt, nijole.lauzikiene@lnm.lt
PROGRAMA (nuo 18.00)
18.00, 20.00, 22.00 – EKSKURSIJA „NEPATOGUS JONAS ŠLIŪPAS“
Muziejų nakties renginyje pristatysime Joną Šliūpą kitaip. Pakalbėsime apie J. Šliūpo
gyvenimą, kupiną kryžkelių, netradicinių sprendimų, komiškų situacijų ir asmeninių
dramų. Jis turėjo ištikimų gerbėjų ir mirtinų priešų, juo net vaikus gąsdindavo...
Pakalbėsime apie kitokį, dažnai plaukiantį prieš srovę, ne visada „patogų“ J. Šliūpą, kurio
pažangios idėjos aktualios ir šiandien. Pasakojimą papildys muziejaus ekspozicijoje
veikiančios videoprojekcijos iš Miglės Anušauskaitės komiksų knygos ,,Kas išsigando
Šliūpo?“.
Lankytojus vaišinsime TREJŲ DEVYNERIŲ ŽOLELIŲ ARBATA. Apsilankiusiųjų laukia
netikėtumai ir dovanėlės.

Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17, LT 00101 Palanga
Tel.: (8 687) 78641
El. paštas: gintaro.muziejus@lndm.lt
https://www.lndm.lt/pgm/
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00)
NEMOKAMAS muziejaus lankymas nuo 17 iki 23 val.
Kviečiame panaktinėti Palangos gintaro muziejuje ir paslaptingai apšviestame Birutės
parke esančiuose Tiškevičių rūmuose visai kitomis akimis išvysti nuolatinę ekspoziciją
bei parodas: Karinos Kazlauskaitės juvelyrikos ir objektų parodą „ORGANINIAI
ŽAIDIMAI“, videoinstaliaciją „GYVAS TIŠKEVIČIŲ ŠEIMOS ALBUMAS“.
Lankytojų lauks „ISTORIJŲ STOTELĖS“, kuriose muziejaus specialistai bus pasirengę
atskleisti dar negirdėtų faktų ir papasakoti apie viešai nematomą muziejininkų veiklą.
Cokoliniame aukšte įsikūrusioje šeimų erdvėje veiklos ras ir suaugusieji, ir vaikai.

Bus rodomas pažintinis – edukacinis filmas „BALTŲ PASAULĖVAIZDŽIO ŽENKLAI“
(scenarijus – Rasa Ambraziejienė, multimedija – Augustinas Našlėnas). Filmas
šiuolaikinių multimedijos priemonių pagalba supažindina su esminėmis senosios baltų
pasaulėvokos sąvokomis – Rėdos ratu ir Gyvybės medžiu, kurios aiškinamos susiejant jas
su tradicine ornamentika ir ženklais.
Mažieji ras atskirą kampelį su didelio formato stalo žaidimu „GINTARO KELIAS“ bei
spalvinimo reikmenimis.

Palangos kurorto muziejus
Birutės al. 34A, Palanga
Tel.: (8 460) 30576, (8 460) 30631
El. paštas: info@kurortomuziejus.lt, audrone.levickyte@kurortomuziejus.lt
www.kurortomuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)
Naktinis lankymas NEMOKAMAS, tačiau įspėjame, jog esame girdėję ir patyrę kad
„Anapilio“ viloje vaidenasi.

PANEVĖŽYS

Kino centras „Garsas“
Klaipėdos g. 146, Panevėžys
Tel.: (8 45) 468833
https://www.garsas.lt/
PROGRAMA (nuo 21.15 iki 22.45)
21.15–22.45 Filmo „CHAENAS – YPAČ TYRO ALIEJAUS KRAŠTAS“ peržiūra. 2018 m.
Ispanija. 90 min. (teritorija prie muziejaus)

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji
biblioteka
Respublikos g. 14, LT-35184 Panevėžys
Tel.: (8 45) 46 55 51
El. paštas: info@pavb.lt
https://www.pavb.lt/
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 24.00)
17.00–24.00 Ekskursijos, parodų lankymas, stalo žaidimai, bibliotekos erdvių lankymas
ir kt.
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI
17.00 Edukacinės vaišės „SKANIAI. SU MILTINIU“ (Minčių kavinė). Būtina registracija
-> https://bit.ly/3855Ihd
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 Edukacinė pasakojimo programa „(NE) VIENAS“ (Didžioji
skaitykla)
18.00 Edukacinis užsiėmimas ukrainiečių vaikams (Menų skaitykla)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Edukaciniai užsiėmimai „KNYGŲ PASAULYJE“ (Bitės
aruodai)
19.00 Edukacinis užsiėmimas vaikams (Menų skaitykla)
19.30 Edukacinės vaišės „SKANI KULTŪRA, AUKŠTAITIJA“ (Minčių kavinė). Būtina
registracija -> https://bit.ly/3855Ihd
KONFERENCIJŲ SALĖJE
17.00 Susitikimas su žurnalo „SENVAGĖ“ rengėjais
18.30 „REŽISIERIUS J. MILTINIS. POMĖGIAI IR ĮPROČIAI“. Filmo apie J. Miltinį
pristatymas ir peržiūra

19.30 Susitikimas su aktoriumi, dainų kūrėju DOMINYKU VAITIEKŪNU
Daugiau informacijos www.pavb.lt.

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka
Topolių al. 12, 35169 Panevėžys
Tel.: (8 45) 58 27 81
El. paštas: info@panbiblioteka.lt
https://www.panbiblioteka.lt/
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 20.00)

17.00–20.00 „PASIMATYMAI ELENOS MEZGINAITĖS ALĖJOJE“ (prie bibliotekos
„Šaltinėlis“, Respublikos g. 26/2 )

Panevėžio kraštotyros muziejus
Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys
Tel.: (8 45) 59 61 81
El. paštas: informacija@paneveziomuziejus.lt
www.paneveziomuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 24.00)
EKSPOZICIJŲ IR PARODŲ LANKYMAS
17.00 – 24.00
● Ekspozicija „Epochų dialogai” (Vasario 16-osios g. 23)
● Paroda „Juozo Zikaro studijoje” (Vasario 16-osios g. 23, Parodų salė)
● Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija (Respublikos g. 17)
● Paroda „Perskaitęs duok kitam!” (Respublikos g. 17)
● 17.00 -19.00 Sporto istorijos ekspozicija „Cido” arenoje (Parko g. 12)
SUSITIKIMAI, DISKUSIJOS (Vasario 16-osios g. 23, III a. salė)
17.30 Prof. dr. Rimvydas Laužikas „Lietuviški patiekalai ant užsieniečių stalo: nuo
viduramžių karelų iki britų karininkų
klubo Chartume“
19.00–20.00 Playback teatro „Vakhtery“ performansas (Charkivas, Ukraina)
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI
17.00–21.00 Muziejaus leidinių pristatymas (T. Moigio g. 7, Miesto kultūros klasė)
17.00–22.00 Susitikimai su restauratoriais (T. Moigio g. 7, Restauravimo centras)

18.00–20.00 Kūrybinės dirbtuvės (T. Moigio g. 7, Gamtos edukacinė klasė)
MENINĖ MUZIKINĖ PROGRAMA
17.00–24.00 Muziejaus sukurtų filmukų peržiūra (muziejaus I a. fojė)
21.00–21.15 Sveikinimai, nominacijų „Metų muziejininkas“ ir „Metų bičiulis“ įteikimas
(muziejaus I a. fojė)
21.15–22.30 Meditacinė garsų kelionė: atlieka Daumantas Lukošiūnas (muziejaus vidinis
kiemelis)
21.15–22.30 Meditacija ir pokalbiai prie pyrago, kavos ir arbatos už auką Ukrainai
(muziejaus vidinis kiemelis)

Panevėžio lėlių vežimo teatras
Respublikos g. 30, Panevėžys
Tel.: (8 45) 511236
El. paštas: vezimoteatras@gmail.com
https://leliuvezimoteatras.lt/
PROGRAMA (nuo 17.00)

17.00–17.40 Spektaklis 3–6 m. vaikams „SKANI ISTORIJA“, ukrainiečių k., rež. M.
Bogomas (T. Moigio g. 7, Gamtos edukacinė klasė)
23.00 Performansas „VEŽIMU APLENKIANT LAIKĄ“ (teritorija prie muziejaus)

Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3, Panevėžys
Tel.: (8 45) 584803
El. paštas: infogalerija@arspanevezys.lt
https://arspanevezys.lt/
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 24.00)
17.00–24.00 Parodų lankymas Dailės galerijoje, Keramikos paviljone (Respublikos g. 3)
ir Fotografijos galerijoje (Vasario 16-osios g. 11)
18.00–20.00 Edukacinis kūrybinis keramikos užsiėmimas „MOČIUTĖS VALGOMASIS“
(galerijos kiemelis)
18.00–20.00 Edukacinis kūrybinis užsiėmimas „PERKURK MIESTO VAIZDĄ“
(Keramikos paviljonas)

Stasio Eidrigevičiaus menų centras
Respublikos g. 40, LT-35173 Panevėžys
El. paštas: info@semc.lt
http://www.semc.lt/
PROGRAMA (nuo 17.00)
17.00 EKSKURSIJA po Skaistakalnio parką ir J. Čerkeso-Besparnio sodybą (registracija
el. p. pragiedrek@gmail.com, susitikimo vieta Ukmergės g. 59A; dalyvių skaičius ribotas;
gidė Daiva Tankūnaitė)

PAPILĖ
Simono Daukanto memorialinis muziejus
Basanavičiaus g. 6, Papilė, Akmenės rajonas
Tel.: (8 425) 32 926
El. paštas: sdmuziejus@gmail.com
PROGRAMA (nuo 20.00 iki 24.00)
20.00 – JUSTINOS KAMINSKAITĖS akustinis autorinių dainų vakaras/koncertas.
21.00 –. kūrybinės RAŠYMO PLUNKSNA dirbtuvės.
22.00 – protmūšis „NAKTIS MUZIEJUJE".
23.00 – naktinė ekskursija „NAKTINĖ SIMONO DAUKANTO PAPILĖ".

PARAGIAI
Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
Paragių k., Papilės sen., Akmenės r.
Tel.: (8 659) 80747
El. paštas: lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 19.00)
Renginys „PRIE ŽVAKIŲ ŠVIESOS”.
Marijos Lastauskienės-Lazdynų Pelėdos kūrinių skaitymas ir diskusija, skirti rašytojos
150-osioms gimimo metinėms paminėti. Vakaro metu skambės JUSTINOS
KAMINSKAITĖS autoriniai kūriniai.

PRIENAI
Prienų krašto muziejus
F. Martišiaus g. 13, Prienai
Tel.: (8 319) 60379
El. paštas: info@prienumuziejus.lt
https://www.prienumuziejus.lt/
PROGRAMA (nuo 16.00 iki 23.00)
16.00 – 23.00 – muziejus lankymas.
18.00 – NEMOKAMA edukacija „DANGUS GRIŪVA".

RASEINIAI
Raseinių krašto istorijos muziejus
Muziejaus g. 3, Raseiniai
El. paštas: raseiniumuz@gmail.com
www.raseiniumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 20.00 iki 24.00)
Europos muziejų naktis – TRIGUBAS VAKARAS „SPALVOS. ŽODŽIAI. ISTORIJOS“
Nakties dalyviai atras spalvų žaismę, žodžių prasmę, istorijų slėpinius muziejaus erdvėse,
ekspozicijose ir išskirtinėje Vytauto Kibildžio kūrybos parodoje „ATSKLANDOS”.

RAUDONDVARIS
Kauno rajono muziejaus
Pilies takas 1, Raudondvaris, LT-54127 Kauno r.
Tel.: (8 699) 58 050
El. paštas: krmuziejus@gmail.com
www.krmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 21.00)
17.00 – muziejaus lankymas. Aplankykite SOFIJOS RICKEVIČIŪTĖS akvarelių ir
piešinių parodą.
17.00 – Edukacija „PALIEKIME MUZIEJŲ NAKTĮ“ (nuo 17:00 iki 20:00 val.)

RIETAVAS
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
L. Ivinskio g. 4, LT-90311, Rietavas
Tel.: (8 448) 68992; (8 698) 21426
El. paštas: rokimuziejus@gmail.com
http://oginskiriet.lt/
PROGRAMA (nuo 20.00 iki 22.30)
20.00 – VAKARINIS PASIVAIKŠČIOJIMAS buvusios Oginskių rezidencijos takais –
prasideda pietiniame muziejaus kiemelyje.
21.00 - 22.30 – TEMINIŲ VIDEOFILMŲ Oginskių kultūros istorijos tema peržiūra
muziejuje.

ROKIŠKIS
Rokiškio krašto muziejus
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis
Tel.: (8 615) 44586, (8 682) 48017
El. paštas: info@muziejus.rokiskyje.lt
www.muziejusrokiskyje.lt
PROGRAMA (nuo 17.30)
17.30 – ATMINIMO LENTOS IGNOTUI TYZENHAUZUI ATIDENGIMAS Tyzenhauzų
alėjoje
18.00 – protmūšis „KĄ ŽINAI APIE DVARO FLORĄ IR FAUNĄ“ („Sūrio kelio“ patalpoje)
19.00 – ekskursija „DVARO PARKUI – 225“ (pradžia prie dvaro rūmų galinio fasado
laiptų)
20.00 – paskaita-edukacija „PAŽINKIM ŠIKŠNOSPARNIUS DRAUGE“ su Šikšnosparnių
apsaugos Lietuvoje draugijos pirmininku Deividu Makavičiumi (pietinė oficina)
21.00 – grupės „LIBERTE“ koncertas (dvaro rūmų menė)
22.00 – ekskursija „PASLAPTINGIEJI DVARO PARKO GYVENTOJAI“ su Šikšnosparnių
apsaugos Lietuvoje draugijos pirmininku Deividu Makavičiumi (pradžia prie pietinės
oficinos)
22.00–02.00 – „EUROVIZIJOS“ KONKURSO FINALO TRANSLIACIJA (prie dvaro rūmų
pagrindinio fasado)
22.30 – Ekskursija po miestą ir bažnyčią „KAI MIESTĄ APGAUBIA TAMSA“ (pradžia
prie dvaro vartų)

RUMŠIŠKĖS

Lietuvos liaudies buities muziejus
L. Lekavičiaus g. 2, 56337 Rumšiškės, Kaišiadorių raj.
Tel.: (8 687) 67237
El. paštas: edukacijos@llbm.lt, renginiai@llbm.lt
https://www.llbm.lt/

PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00)
Kviečiame pasivaikščioti vakarėjančio muziejaus takais, pasigrožėti pavasarine gamtos
žaluma ir žydinčiais sodais, pajusti vakaro ramybę ir drauge palydėti saulę.
Nuo 18.00 muziejaus lankymas bus NEMOKAMAS.
Nuo 19.00 – miestelio aikštėje galėsite kartu padainuoti lietuvių liaudies dainas,
susipažinti / pabandyti pagroti liaudiškais instrumentais ir žinoma sušokti ratelį!
Kviečiame NEMOKAMAI pasinaudoti mobiliu AUDIOGIDU, su kuriuo galėsite
savarankiškai apkeliauti muziejų, išgirsdami gausybę įdomių faktų apie didelę dalį
muziejaus eksponatų. Audiogidas muziejaus eksponatus pristato lietuvių, anglų, rusų ir
prancūzų kalbomis. Parsisiųskite programėlę į savo išmanųjį telefoną, o atvykę į muziejų
prašykite kodo kasose.
Galėsite sudalyvauti ORIENTACINĖJE TRASOJE. Orientavimasis muziejuje – puikus
būdas išbandyti orientavimosi sportą ir prasmingai praleisti laiką gamtoje! Iš keturių
įvairaus sunkumo trasų, pasirinktąją galite įveikti bet kuriuo jums patogiu metu bėgte ar
pėsčiomis. Jums tereikia pasisiųsti mobiliąją programėlę Omaps, kurioje matysite tiek
žemėlapį su trasa, tiek kompasą savo išmaniojo prietaiso ekrane. Skenuokite starto QR
kodą ir leiskitės į nuotykį muziejuje!

ŠAKIŲ RAJONAS
Zanavykų muziejus
Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių r.
Tel.: (8 345) 45635, (8 650) 85035,
El.paštas: muziejininkai@zanavykumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 17.00)
Zanavykų muziejuje „JAUNIMO NAKTIS“ – 2022 - ieji metai paskelbti Lietuvos jaunimo
metais. Zanavykų muziejus šią muziejų naktį skiria jaunimo iniciatyvoms skatinti ir
organizuoja jiems skirtas veiklas.
Muziejų naktis prasidės edukacinėmis
ekskursijomis po Zanavykų muziejų ir
Amatininkų namą. Bus organizuoti edukaciniai pažintiniai užsiėmimai vaikams ir
jaunimui „DAMŲ PASLAPTYS“. Muziejaus kiemelyje vyks etno sporto estafečių varžybos
tarp rajono jaunimo organizacijų atstovų.
Labiau pažinti savo krašto istoriją kvies iššūkių kupinas orientacinis žaidimas jaunimui
po Zyplių dvarą.
Renginį vainikuos jaunimo muzikos grupės „MĖLYNA“ ir grupės „ŽALVARINIS“
pasirodymai.

ŠIAULIAI

Baltų kultūros pažinimo centras „Baltų kelias“
Vilniaus g. 213, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)
19.00–24.00 Centre šiuolaikinėmis technologijomis, eksponatų kopijomis,
edukacinėmis veiklomis pristatoma BALTŲ ISTORIJA, kultūra, gyvensena, sukuriant
galimybes ugdyti sąmoningą baltiškojo paveldo pažinimą ir jo išsaugojimo nuostatas.
Ekspozicija sukurta remiantis žiniomis apie baltų gyventas ir gyvenamas teritorijas,
genčių istorinę raidą, piliakalnius ir laidoseną, gyvenimo būdą, ornamentiką, keramiką,
audimą, metalo apdirbimą, bitininkystę, mitybą, sutartines, gamtą. Centre galima rasti ir
keturis interaktyvius žaidimus: „BALTŲ PROFESIJA“, „PAŽINK BALTIŠKUS DAIKTUS“,
„NUKELIAUK Į BALTŲ KASDIENYBĘ“, „BALTŲ GYVENIMAS“.

Chaimo Frenkelio vila-muziejus
Vilniaus g. 74, Šiauliai
Tel.: (8 41) 52 43 89
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)
Lankytojai prisilies prie tekančios saulės šalies Japonijos kultūros. Muziejaus kino salėje
vyks Saulės simbolio pristatymas. Kviesime į edukacijas, kurių metu galėsite pasigaminti
popierinį kosminį laivą, mokytis rašyti japoniškus hieroglifus tušu.
19.30–21.30 – vilos Koncertų salėje vyks SIMONO GILIO improvizacijos fortepijonu.
19.00–24.00 –. Chaimo Frenkelio vilos parkas:
19.00–24.00 „RIEDANTI SPURGA“ maisto furgonas su skanėstais.
19.00–22.00 Šiaulių „Senų ratų“ klubo AUTOMOBILIŲ PARODA.
KONCERTUOJA:
19.30 Grupė ,,The Phonic Strings“
20.00 Kamilė Inčiūraitė

20.30 Akvilė Staražinskaitė
21.00 Elzė Urbietytė
21.50 Grupė „Audra“
22.30 Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo muzikos grupė „Neto“
23.00 Gabija Petrauskaitė

Dviračių muziejus
Vilniaus g. 139, Šiauliai
Tel.: (8 41) 52 43 95
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)
19.00–24.00 Lankytojai kviečiami apsilankyti muziejaus ekspozicijoje „DVIRATIS
TECHNOLOGIJŲ PASAULYJE“, dalyvauti edukacinėse veiklose – naudojant grotažo
techniką pasigaminti suvenyrą ar nusipiešti kosminį dviratį.

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140, Šiauliai
Tel.: (8 41) 52 43 96
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)
19.00–24.00 Duris atversiančioje parodoje bus eksponuojamos XIX a. pab. Lietuvoje,
Vilniaus astronomijos observatorijoje, užfiksuotos seniausios SAULĖS FOTOGRAFIJOS
bei PIRMOJO LIETUVIŠKO PALYDOVO NUFOTOGRAFUOTA KOSMINĖ NUOTRAUKA.
Didžiausią ekspozicijos dalį sudarys ASTROFOTOGRAFŲ MĖGĖJŲ KŪRYBINIAI
DARBAI, kuriuose užfiksuoti artimiausi Žemei dangaus kūnai: Saulė, Mėnulis, jų
užtemimai bei tolimieji kosmoso objektai: ūkai, žvaigždžių spiečiai, galaktikos. Paroda
kvies lankytojus keliauti po neaprėpiamas kosmoso platybes bei atrasti fotografijos ir
astronomijos draugystę.
Astrofotografas Artūras Medvedevas skaitys PASKAITĄ apie kosminių objektų,
galaktikų, žvaigždynų, ūkų fiksavimą ir įspūdingų vaizdų išgavimo techniką. Paskaita
muziejaus erdvėse bus transliuojama nuotoliniu būdu tiesiogiai iš fotografo asmeninės
observatorijos.
Lankytojai turės galimybę ne tik pasinerti į audiovizualinėmis instaliacijomis sukurtą
kosminę atmosferą, mėgautis stogo terasoje elektroninės muzikos kūrėjų – GRAŽVYDO
MIKNEVIČIAUS, DOMINYKO DIELIAUTO, KIPRO PILKOS – miksuojamais kosminiais

muzikos takeliais, bet ir patys sukurti UV šviesoje šviečiančius atvirukus kosmoso
tematika.

Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejus
Tilžės g. 137, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 21.00)

19.00–21.00 Muziejuje ir rūsiuose IŠSKIRTINĖS ISTORIJOS ir faktai apie mokyklą,
galimybė atsisėsti į seną medinį mokyklos suolą ir pasimokyti iš senų vadovėlių.

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 lankytojai kviečiami apsilankyti muziejaus ekspozicijoje „GARSO IR
VAIZDO ATKŪRIMO PRIETAISAI“, dalyvauti edukacinėje veikloje vaikams ir ne tik.
20.00–22.00 „RADISTŲ ASOCIACIJOS“ radijo mėgėjai papasakos bei parodys, kaip
vyksta darbas trumposiomis ir ultratrumposiomis radijo bangomis, kaip užmezgami
ryšiai pasinaudojant mėnuliu ar skrendančiu lėktuvu. Atsakys į klausimą, kodėl
trumposios bangos nepatenka į kosmosą, o ultratrumposios patenka.

Šiaulių apygardos teismo teismų istorijos muziejus
Dvaro g. 83, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)

19.00–24.00 Ekskursijos muziejuje ir VIENINTELĖJE Lietuvoje vardinėje PELIKSO
BUGAILIŠKIO TEISMO SALĖJE, supažindinančios su Lietuvos ir Šiaulių teismų istorija.
Būtina išankstinė REGISTRACIJA el. p. alfredas.vilbikas@teismas.lt. Ekskursijos vyks
nuo 19 iki 23.30 val.

Šiaulių istorijos muziejus
Aušros al. 47, Šiauliai
Tel.: (8 41) 52 69 33
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)

19.00–24.00 Renginio metu lankytojai susipažins su parodoje „ANICETA, STASYS,
TERESĖ, JONAS, JANĖ, PETRAS, MYKOLAS, URŠULĖ, ANUPRAS IR KITI. ČIABUVIŲ
PASAKOJIMAI“ esančiais eksponatais (prieverpstėmis) bei muziejuje eksponuojamais
geležiniais kryžiais, jų ornamentika ir simbolika, aktualizuojančia dangaus kūnų
reikšmingumą. Edukacinėje erdvėje, naudojant linografijos techniką ant tekstilės,
galėsite pasigaminti skirtuką knygai.

Šiaulių kino muziejus
Aušros al. 15, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00)
19.00–22.00 Lankytojai galės susipažinti su Šiaulių kino istorijos ekspozicija, išvysti
kino retrospektyvą „ŠIAULIAI KINO FILMUOSE“.

Šiaulių geležinkelių muziejus
Dubijos g. 26, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00)

18.00–22.00 Geležinkelių istoriją atspindintys eksponatai muziejuje ir lauko
ekspozicijoje. Pristatoma žibintų paroda, filmo apie geležinkelį ir Šiaulių miestą peržiūra.
Atliepiant šių metų temą „KOSMINĖ NAKTIS MUZIEJUJE“, traukinio vagone
organizuojamas vaikų piešinių konkursas „ŠAUNI KELIONĖ TRAUKINIU Į KOSMOSĄ“.

Šiaulių tardymo izoliatoriaus muziejus
Trakų g. 10, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 21.00)
17.00–21.00 EKSKURSIJOS, supažindinančios su Šiaulių tardymo izoliatoriaus istorija,
bausmių vykdymo sistema, įstaigos veikla ir kt. Būtina išankstinė registracija ir leidimo
gavimas. VIETŲ EKSKURSIJOSE NEBĖRA.

Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės g. 155, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)
19.00–24.00 Lankytojai kviečiami į Valstybinio Šiaulių dramos teatro 90-mečiui skirtą
parodą „THEATRUM MUNDI“ Prisikėlimo aikštėje bei „Muziejų naktį“ startuosiančią
instaliaciją aikštės sienoje. Nuo 21 val. organizuojama naktinė ekskursija teatre!
Lankytojai galės pasivaikščioti po teatro pastatą, susipažinti su teatre veikiančiais
gamybiniais cechais, repeticijų erdvėmis, paslaptingais rūsiais, iš arčiau pažvelgti į teatro
užkulisius ir kūrybinio darbo „virtuvę“. Būtina išankstinė registracija į ekskursiją teatre.
Nepilnamečiai asmenys iki 16 metų priimami su suaugusiųjų palyda. Registracijos forma
– http://www.vsdt.lt/registracija/. Registracija vykdoma iki gegužės 12 d.

Vandentvarkos muziejus
Vytauto g. 103, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt

www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00)
18.00–23.00 Viename iš aukščiausių Šiaulių miesto pastatų – Šiaulių vandentiekio
bokšte – įsikūrusio muziejaus lankymas: Šiaulių vandentvarkos įmonės istorija,
vandentiekio ir nuotakyno sistemos raidos etapai, ūkio plėtojimas ir modernizavimas,
bendrovės kolektyvo tradicijos. Smagūs mokomieji žaidimai „KĄ ŽINAI APIE
VANDENTIEKIO VANDENĮ?“ ir „SUŽVEJOK TERŠALUS“. Džiuljetos Korsakienės
autorinės knygos „PASAKA APIE TRIS ŠAUNIUS VANDENS LAŠELIUS“ pristatymas.

Vandos Kavaliauskienės katinų muziejus
Žuvininkų g. 18, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00)

19.00–22.00 Pažintis su muziejaus ekspozicija, „muziejaus direktoriumi“ KATINU
PERLU ir šešiais tūkstančiais katinų iš viso pasaulio.

Venclauskių namai-muziejus
Vytauto g. 89, Šiauliai
Tel.: (8 41) 52 43 92
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)
19.00–24.00 Lankytojų lauks specialiai tik Muziejų naktį eksponuojamas įspūdingas
DANGAUS SKLIAUTO GAUBLYS iš Šiaulių J. Janonio gimnazijos. Gaublys pagamintas XIX
a. II p. Vokietijoje, naudotas Šiaulių berniukų gimnazijoje. Muziejaus sodelyje – Jaunųjų
technikų aviamodeliavimo būrelio narių kurtų aviamodelių demonstravimas.
Organizuojama edukacinė veikla „KYLAM AUKŠTYN!“, kurios metu lankytojai patys
galės išsilankstyti popierinius lėktuvėlius bei juos išbandyti.

Žaliūkių malūnininko sodyba-muziejus
Architektų g. 73, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 36 80
www.ausrosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)
19.00–24.00 Lankytojų lauks: PIEMENĖLIŲ PRAMOGOS prie laužo, piemenų duonos ir
bulvių kepimas, žolelių arbatos skanavimas, piemenų muzikos instrumentų darymas ir
muzikavimas, susipažinimas su švelniais ir jaukiais sodybos augintiniais, virtualios
realybės žaidimas, leisiantis pasijusti tikru malūnininku.
23.00 – DANGAUS ŠVIESULIŲ STEBĖJIMAS su Šiaulių techninės kūrybos centro
astrofizikos būrelio vadovu Vaciu Jankumi ir jaunaisiais astrofizikais. 24 val. – vyks
vidurnakčio ekskursija su malūnininku Žaliūkių vėjo malūne.

TELŠIAI
Žemaičių kaimo muziejus
Malūno g. 5, Telšiai
Tel.: (8 601) 92 417, (8 684) 75372
El. paštas: kaimas@muziejusalka.lt, egle.barcauskiene@muziejusalka.lt
www.muziejusalka.lt
PROGRAMA (nuo 20.00)
20.00 – unikalioje Žemaičių kaimo muziejaus aplinkoje, alsuojančioje XIX a. pabaiga - XX
a. pradžia, Europos muziejų naktis prasidės KAIMO KLOJIMO TEATRO SPEKTAKLIU,
kuris bus rodomas autentiškoje XIX a. jaujoje. Vėliau muziejuje siaus tradiciniai
NAKTIŠOKIAI, vyks žemaitiškos poezijos skaitymai, diskusijos prie laužo, kūrybinės
dirbtuvės ir edukacinės veiklos.

TRAKAI
Trakų salos pilis
Karaimų g. 43C, LT – 21104 Trakai
Tel.: (8 528) 55297
El. paštas: zivile.barkauskaite@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00)
19.00 – 23.00 – Trakų Salos pilies ekspozicijos savarankiškas lankymas.
19.00, 20.00, 21.00 – Apžvalginė EKSKURSIJA SU GIDU po Kunigaikščių rūmus ir
koplyčią donžone (grupė ne daugiau 15 asmenų), (priešpilis, interaktyvus informacinis
stendas)
19.30, 20.30, 21.30 – Edukacinis užsiėmimas „TRAKŲ ISTORINIS KRAŠTOVAIZDIS:
EŽERAI IR PILYS“ (priešpilis, interaktyvus informacinis stendas)
19.00, 20.00, 21.00 – Edukacinis užsiėmimas „PASAKA TRAKŲ PILYJE“(Kunigaikščių
rūmai, donžonas, Edukacinė klasė)
19.00, 20.00, 21.00 – Edukacinis užsiėmimas „VIDURAMŽIŲ KARYBA“ nuo val.
(Kunigaikščių rūmai, Vytauto menė)
19.00 – 22.00 – Medinės dėlionės „TRAKŲ SALOS PILIS“ ir „KARAIMŲ KENESA“
(Kunigaikščių rūmai, Restauracijos ir Karaimų / totorių menės)
20.00 – Protmūšis „VIDURAMŽIŲ PASLAPTYS IR ĮDOMYBĖS“ (Įvažiavimo bokštas,
Edukacinė klasė)
21.15 – 21.45 – Veikla „IŠSPRĘSK KRYŽIAŽODĮ, ĮMINK PASLAPTĮ IR LAIMĖK
VAKARO LOBĮ“ (Kunigaikščių rūmai, vidinis kiemas)
19.30-20.00, 20.30-21.00, 21.30-22.00 – Viduramžių BAUSMIŲ pristatymas ir
inscenizacija su žaidybinėmis veiklomis (priešpilis)
19.00, 20.00, 21.00 – Viduramžių ŠOKIŲ PAMOKOS (Kunigaikščių rūmai, Didžioji
menė)
19.00 – 22.00 – Monetų kalimas (mokama paslauga 0,50 eur arba 1 eur (atsiskaitoma
grynaisiais) (Kunigaikščių rūmai, vidinis kiemas)
19.30, 20.30, 21.30 – Orientacinės varžybos „SURASK LOBĮ“ (priešpilis, interaktyvus
informacinis stendas)
19.00 – 22.00 – Viduramžių juvelyras (Kazematai, Biserio menė)
19.00 – 20.30 – Viduramžių KNYGRIŠYSTĖ (Kunigaikščių rūmai, Mažoji menė)
19.00 – 22.00 – Pilies pasakos vaikams (Kunigaikščių rūmai, Vaivadijos menės)
19.00 – 22.00 – Žaidimai ŠACHMATAIS (Kunigaikščių rūmai, Onos Vytautienės menė)
19.00 – 22.00 – Filmo „TRAKŲ MIESTO KASINĖJIMAI IR SALOS PILIS APIE 1958 M.“
demonstravimas (Kazematai, Bokštas)
19.00 – 22.00 – Filmo „PASIVAIKŠČIOJIMAS SU VYTAUTU“ demonstravimas val.
(Kazematai, Bokštas)

19.00 – 22.00 – ARVYDO BARYSO FILMO apie Trakų istorijos muziejų demonstravimas
(Kazematai, Bokštas)
22.00 – 22.40 – Viduramžių ansamblis Saltus Gladii „ŠOKIO ODISĖJA: LIEPSNOJANTI
GOTIKA“ va. (Kunigaikščių rūmai, Didžioji menė)

UKMERGĖ
Veprių krašto muziejus
Šventosios 8A, Veprių k., Ukmergės raj.
Tel.: (8 670) 27309
El.paštas: vepriai@ukmergesmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00)
19.00 Edukacinė programa „ATRASK LEGENDOM APIPINTĄ VEPRIŲ KRAŠTĄ”.
20.00 Dokumentinio filmo „VEPRIŲ VANDENS MALŪNO ISTORIJA IR RATO
ATKŪRIMAS” peržiūra.
20.30 Muzikos garsais užpildytos muziejaus erdvės: instrumentinio ansamblio
„INTERMEZZO” muzikinė programa.
Renginys NEMOKAMAS.

Prezidento Antano Smetonos (Užugirio) dvaras
Dvaro g. 3, Užulėnio k., Ukmergės r.
Tel.: (8 670) 27306, (8 640) 42244
El.paštas: uzugiris@ukmergesmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00)
19.00 Ekskursija ŽVAKIŲ ŠVIESOJE prezidento Antano Smetonos dvare. Renginys
NEMOKAMAS.

Užugirio mokykla-muziejus
A. Smetonos g. 20, Užulėnio k. Ukmergės r.
Tel.: +370 670 27306
El.paštas: uzugiris@ukmergesmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00)
19.00 DAILIOJO RAŠTO PAMOKA smetoniškoje klasėje. Renginys NEMOKAMAS.

Ukmergės kraštotyros muziejus
Kęstučio a. 9, Ukmergė
Tel.: (8 340) 63957
El. paštas: info@ukmergesmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 20.30)
20.30 TEATRALIZUOTA EKSKURSIJA po Ukmergės senamiestį. Ekskursijos pradžia –
prie Ukmergės savivaldybės pastato. Renginys NEMOKAMAS.

UTENA
Laisvės kovų muziejus
Stoties g. 39, Utena
Tel.: (8 389) 61 637
El. paštas: info@utenosmuziejus.lt
www.utenosmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00)
19.00 - pokalbių valanda „GYVENIMĄ PAAUKOJĘ TĖVYNEI”, skirta Lietuvos partizanų
ir Laisvės šauklio Romo Kalantos atminimui.
20.00 - koncertas „MŪSŲ DAINOS”. Dalyvauja skirtingų kartų Utenos miesto
dainininkai ir muzikantai.
Ekspozicijos lankymas ir ekskursijos su padalinio vadove iki vėlaus vakaro.
Gegužės 14 d. susitikime Utenos kraštotyros muziejaus padalinyje Laisvės kovų
muziejuje! Nuo 2002 m. ši diena minima kaip Pilietinio pasipriešinimo diena, nes 1972
m. gegužės 14-tą devyniolikmetis Romas Kalanta savižudybę – susideginimą – pasirinko
kaip protesto prieš sovietų valdžią formą. Jo protestas, nuo žmonių nuslėptų laidotuvių
metu prasidėjusios masinės eitynės gavo „KAUNO PAVASARIO“ pavadinimą. Esame
atminties institucija, vienas iš Muziejaus tikslų yra praeities išsaugojimas ateičiai.
Susitikime pokalbiui apie ATMINTIES išsaugojimą. Šiais metais tą pačią dieną švenčiama
ir Tarptautinė Europos muziejų naktis. Dalyvaukime ir kalbėkime, klausykime ir
dainuokime ir iš naujo atraskime Muziejų! Gegužės 14-tą Laisvės kovų muziejus dirbs,
KOL JAME BUS LANKYTOJŲ!

VIEKŠNIAI
Viekšnių vaistinės muziejus
Tilto g. 3, Viekšniai
Tel.: (8 443) 37420
El. paštas: vaistines.muz@gmail.com
https://mazeikiumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00)
18.00 – Vakaras su aktore Virginija Kochanskyte, mono spektaklis „GYVENIMAS KAIP
GRAŽI KELIONĖ“.

Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus muziejus
Akmenės g. 10, Viekšniai
El.paštas: a.griskeviciaus.muz@gmail.com
https://mazeikiumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 9.00 iki 22.00)
9.00 – NEMOKAMAS ekspozicijų lankymas.

VILKAVIŠKIS
Jono Basanavičiaus gimtinė
Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k., Vilkaviškio r.
Tel.: (8 342) 69 365
El. paštas: j.basanaviciaus.gimtine@lnm.lt
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00)
LININĖS STALTIESĖS VAKARAS ŽYDINČIAME BASANAVIČIŲ SODE
Svaiginantis pavasario grožis, draugų ir artimųjų buvimas šalia, nuotaikinga „Smetonos
ūsų“ muzika, žavingosios Loretos Sungailienės pašmaikštavimai ir kitos muziejininkų
staigmenos atvers duris į jaukų bendrystės vakarą, padėsiantį laiku nukeliauti ten, kur
draugo ar kaimyno pasisėdėjimas, nuoširdus pokalbis buvo didžiausia vertybė.
VAKARO KODAS – linas.
PRAŠOME REGISTRUOTIS tel. 8 342 69 365.

VILKIJA
Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus
Kauno Mažoji g. 2, 54227 Vilkija
Tel.:(8 674) 00 631
El. paštas: ajjekm@gmail.com
www.krmuziejus.lt)
PROGRAMA (nuo 19.00)
19.00 – GVIDO LATAKO (Kaunas) miniatiūrų ir medalių parodos atidarymas.

VILNIUS
Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2, 09312 Vilnius
Tel.: (8 52) 340420
El. paštas: info@etm.lt
www.etm.lt
PROGRAMA (nuo 18.30 iki 22.00)
2022-ųjų Muziejų naktį Energetikos ir technikos muziejus kvies sostinės gyventojus ir
svečius nemokamai susipažinti su PIRMOSIOS VIEŠOSIOS VILNIAUS MIESTO
ELEKTRINĖS PASLAPTIMIS bei autentiška įranga neeilinėmis sąlygomis, nes naktį
muziejus atrodo visai kitaip! Lankytojus neįprastame apšvietime pasitiks Vilniaus
elektrinės istoriją menantys didžiuliai garo katilai, kondensatoriai bei turbinos, o
kultūros gerbėjams bus skirtos dvi parodos – Kondensatorių salėje veiks tapytojo Aido
Mikelėno „DROBĖ MIESTE“ su Čikagos vaizdais, o Katilų salėje ir Pramonės
ekspozicijoje pasitiks Petro Lincevičiaus paroda „LAIKO SKAIČIAVIMAS ROŽINIU
SMĖLIU“, kurioje autorius akcentuoja laiko tematiką ir lokalaus identiteto
(ne)reikšmingumą globaliame pasaulyje.
Paskutiniai lankytojai bus įleidžiami 21:30.
DĖMESIO! Interaktyvi ekspozicija „Technikos mokslas ir technika vaikams“ Muziejų
nakties metu neveiks. Ją aplankyti kviečiame įprastomis darbo valandomis:
antradieniais–sekmadieniais nuo 10:00 iki 18:30.

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5, Vilnius
Tel.: (8 5) 261 7453
El. paštas: pilis@lnm.lt
PROGRAMA (nuo 20.00)
Ar lankėtės Gedimino pilies muziejuje naktį? Jeigu ne, gegužės 14 d. Muziejų nakties
proga laukiame Jūsų svečiuose! Muziejaus edukatoriai čia jums papasakos ĮDOMIAUSIŲ
ISTORIJŲ, pasižvalgysite po muziejaus ekspozicines erdves, taip pat turėsite išskirtinę
galimybę pasigrožėti naktinio Vilniaus panorama. Kviečiame susitikti!

20.00, 22.00, 23.00 – EKSKURSIJOS lietuvių kalba.
21.00 – EKSKURSIJA rusų kalba (kviečiame dalyvauti ukrainiečius).
Prašome registruotis el. paštu pilis@lnm.lt.

Holokausto ekspozicija
Pamėnkalnio g. 12, Vilnius,
El. paštas: sarune.sedereviciute@jmuseum.lt
www.jmuseum.lt
PROGRAMA (nuo 16.00 iki 22.00)
18.30-19.30 – Jurijus Greismanas ves APŽVALGINĘ EKSKURSIJĄ rusų kalba
ekspozicijoje, kurios metu supažindins su pagrindiniais Lietuvoje vykdyto Holokausto
aspektais.
Viso vakaro metu lankytojams bus suteikta išskirtinė proga išvysti unikalų, viešumoje
beveik NIEKADA NERODYTĄ EKSPONATĄ - buvusios Kauno geto ir Štuthofo kalinės
Ditos Šperlingienės Zupavičienės skarelę.

I.Luckevičiaus baltarusių muziejus
Vilniaus g. 20 (kieme), Vilnius
Tel.: (8 683) 98144
El. paštas: vilenski.muzej@gmail.com
www.vilnia.com/lt
PROGRAMA (nuo 19.00)
SKORINOS KOMIKSŲ DIRBTUVĖS
Dirbtuvių metu mažieji ir suaugę galės sukurti istoriją, kurios dalyviai bus Pranciškaus
Skorinos graviūrų herojai. Gyvūnai, karaliai ir visokios keistos būtybės muziejų naktį
prabils apie mūsų istorijas ir kasdienybes.

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3, Vilnius

Tel.: (8 5) 239 4574
El. paštas: istoriju.namai@lnm.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.30)
Ar miestas formuoja kūrėją, ar kūrėjas formuoja miestą? Švęskime Europos muziejų
naktį ir kūrėjo – fotografo ANTANO INGELEVIČIAUS 130-ĄJĮ GIMTADIENĮ.
18.00 – NEMOKAMAI aplankykite parodas „ANTANAS INGELEVIČIUS: KŪRĖJAS IR
MIESTAS“ ir „KĄ SLEPIA SARKOFAGAS?“ bei pasinerti į garsų jūrą.
20.00 – prie DJ PULTO stovės Žygimantas Kudirka, Milda Januševičiūtė ir Eglė
Trimailovaitė.

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26, Vilnius
Tel.: (8 5) 279 1644
El. paštas: k.varnelio.muziejus@lnm.lt
PROGRAMA (nuo 18.00)
18.00, 19.15, 20.45 – EKSKURSIJA PO PARODĄ „SKAITYMO MĖGINIAI“
Ar žinote, kokia gausybė eksponatų slepiasi muziejų saugyklose? Kuo naktimis apsikloja
senoviniai

šviestuvai,

sapnuodami

mėlynų

ekranų

šviesas?

Kazio

Varnelio

namai-muziejus Europos muziejų nakties proga kviečia atrasti Belgijos menininkų
instaliaciją „Skaitymo mėginiai“ ir kartu su parodos kuratore paspėlioti, kuo ateityje
svajoja tapti mūsų kultūros vertybės.

Lietuvos banko Pinigų muziejus
Totorių g. 2/8, LT-01121 Vilnius
Tel.: (8 659) 22 966, (8 699) 79 409
El. paštas: muziejus@lb.lt
www.pinigumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 24.00)
„MUZIEJŲ NAKTIS PINIGŲ MUZIEJUJE: 100 METŲ. 100 ĮSPŪDŽIŲ“

Muziejų naktį Lietuvos banko Pinigų muziejus kviečia lankytojus į renginių programą,
skirtą šiais metais minimam Lietuvos banko šimtmečiui. Dalyvaukite ekskursijose,
žiūrėkite filmus, klausykitės paskaitų, atraskite Pinigų muziejų iš naujo!
12.00, 14.30 – Apžvalginė ekskursiją Pinigų muziejuje „KELIONĖ PO PINIGŲ
PASAULĮ“. Kokie buvo pirmieji pinigai žmonijos istorijoje? Kaip seniau buvo baudžiami
pinigų klastotojai? Kiek kainuotumėte, jei būtumėte auksinis? O kaip atrodytumėte ant
popierinio banknoto? Atsakymus į šiuos klausimus ir dar daug neįtikėtinų dalykų iš
pinigų ir bankų pasaulio atrasite šioje pažintinėje Pinigų muziejaus ekskursijoje, jos
metu apžiūrėsite visą muziejaus ekspoziciją, išbandysite interaktyviąsias muziejaus
pramogas, gausite suvenyrų.
Registracija:
https://www.pinigumuziejus.lt/lt/lankytojams/renginiai/muzieju-naktis-apzvalgine-ek
skursija-pinigu-muziejuje-kelione-po-pinigu-pasauli
13.45 – dokumentiniai filmai iš lito istorijos: „MONETOS“ (rež. R. Šilinis, Studija 2000,
Lietuvos bankas, 2004 m., 1 val. 12 min.), „BANKNOTAI“ (rež. R. Šilinis, Studija 2000,
Lietuvos bankas, 2002 m., 1 val. 2 min.)
16.00 – paskaita – žaidimas „LIETUVOS BANKO ŠIMTMETIS“. Paskaita skiriama šiais
metais minimam Lietuvos banko šimtmečiui. Paskaitoje sužinosite: kokiomis
aplinkybėmis kūrėsi Lietuvos bankas? Kokios buvo tarpukario banko funkcijos? Koks
likimas ištiko Lietuvos auksą? Ir dar daug įdomybių. Paskaitos metu vyks viktorina,
kurioje galėsite laimėti prizų! Turėkite telefonus su internetu. Registracija:
https://www.pinigumuziejus.lt/lt/lankytojams/renginiai/muzieju-naktis-paskaita-zaidi
mas-lietuvos-banko-simtmetis
18.00 – dokumentino filmo „IŠ VALSTYBĖS ISTORIJOS“ premjera (Scenarijaus autorius
ir redaktorius Vidmantas Laurinavičius, Insane Video agency, Lietuvos bankas, 2021 m.
1 val. 8 min.). Filmas skirtas Lietuvos banko trsidešimtmečiui.
19.30 – paskaita – žaidimas „LITŲ ŠIMTMETIS“. 1922 m. spalio 2d. Lietuvoje pirmą
kartą pradėjo cirkuliuoti litai. Taigi, šiais metais minėtume nacionalinės valiutos
šimtmetį. Ta proga skaitysime paskaitą, kurioje sužinosite, kaip buvo kuriami litai, kas
buvo vaizduojama ant tarpukario litų banknotų ir monetų, kaip mūsų pinigai galėjo
atrodyti ir dar daug kitų įdomybių. Paskaitos metu vyks viktorina, kurioje galėsite
laimėti prizų! Turėkite telefonus su internetu.
Registracija:
https://www.pinigumuziejus.lt/lt/lankytojams/renginiai/muzieju-naktis-paskaita-zaidi
mas-litu-simtmetis
21.00 – dokumentinis filmas „ZIKARAS. LAISVĖS PAMINKLO KŪRĖJAS” (rež. Linas
Mikuta, VŠĮ Dermė, 2018 m.1 val. 10 min.).

Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“
Užupio g. 40, Vilnius
Tel.: (8 5) 2477724
El. paštas: events@tartle.lt
www.tartle.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00)
Europos muziejų naktį kviečiame iš „Tartle“ skulptūrų sodo pasidairyti po vakarėjantį
Vilnių.
Pažadame ne tik nuostabią sostinės panoramą, bet ir pasimatymą su LIETUVOS DAILĖS
KLASIKŲ DARBAIS. Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ lauko terasoje bus galima
susipažinti su Roberto Antinio, Romo Kvinto, Antano Mončio, Juozo Mikėno, Mindaugo
Navako, Leono Striogos ir Vlado Urbanavičius skulptūromis, pamatyti pasaulinio garso
skulptoriaus Žako Lipšico ir šiuolaikinio austrų menininko Erwino Wurmo kūrinius.
Gegužės 14 d. 18–22 val. plačiai atversime „Tartle“ skulptūrų sodo vartus muziejų
nakties entuziastams ir kviesime pasimatyti Užupyje.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41, Vilnius LT-01119
Tel.: (8 5) 231 27 24, (8 687) 645 41
El. paštas: info@ltmkm.lt
www.ltmkm.lt
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 22.30)
Muziejaus parodų lankymas ir renginiai NEMOKAMI.
Programa „ANIMACIJA KALBA“
12.00-13.30 –. Animacinio filmo „KAUKAI“ (2017 m.) peržiūra. Susitikimas su
autoriumi Gediminu Šiauliu. Kūrybinė dirbtuvė „KAUKŲ PASAULIS“ (susipažinimas su
lėline ir 3D animacija). Ukrainiečiams rusų k.
Registracija į kūrybinę dirbtuvę: https://forms.gle/RXvQeGBbdYAhcygN7
Vietų skaičius ribotas, apie sėkmingą registraciją bus pranešta el. paštu.
15.00-16.30 – Animacinio filmo „KAUKAI“ (2017 m.) peržiūra. Susitikimas su autoriumi
Gediminu Šiauliu. Kūrybinė dirbtuvė „KAUKŲ PASAULIS“(susipažinimas su lėline ir 3D
animacija). Animacijos studijoje.
Registracija į dirbtuves: https://forms.gle/BJiTMki2dW9VFLZV9

Vietų skaičius ribotas, apie sėkmingą registraciją bus pranešta el. paštu.
15.00-16.30, 17.00-18.30, 19.00-20.30 rūsyje – Pirmojo Lietuvoje sukurto
pilnametražio filmo „ODISĖJO NUOTYKIAI“ (1997 m.) peržiūra. Filmą pristatys
režisierius Valentas Aškinis.
Pasaulinės literatūros klasiko Homero „Odisėjos“ ekranizacija. Antikos epas atgijęs
spalvingame animaciniame filme. Pasibaigus Trojos karui graikų didvyris Odisėjas
keliaudamas namo į Itakę, patiria daug jaudinančių nuotykių. Jis leidžiasi į rizikingą
kelionę, bet padedamas graikų deivės Atėnės sėkmingai grįžta namo. Ne iškarto
pripažintas Odisėjas turi atlaikyti paskutinį išbandymą, kad atgautų savo karalystę.
Aštuonių serijų serijalas sukurtas 1997, o pilnametražė filmo versija - 1998 metais.
18.00-19.00 – Ekskursija po parodą „GRAŽINA IR DRAKONAS“
Registracija į ekskursiją: https://forms.gle/njH48LSsrrk6sZpU6
Vietų skaičius ribotas, apie sėkmingą registraciją bus pranešta el. paštu.

18.00-19.30 animacijos studijoje – Animacinio filmo „MATILDA IR ATSARGINĖ
GALVA“ peržiūra. Susitikimas su autoriumi Ignu Meilūnu. Kūrybinė dirbtuvė „SUSIKURK
SAVO ATSARGINĘ GALVĄ“ (susipažinimas su lėline animacija, vadovė Vilija Simutytė).
Registracija į kūrybinę dirbtuvę: https://forms.gle/rwPCMKqammUrzNA1A
Vietų skaičius ribotas, apie sėkmingą registraciją bus pranešta el. paštu.
LIETUVIŲ IR UKRAINIEČIŲ KLASIKINĖS ANIMACIJOS FILMAI JAUNIMUI IR
SUAUGUSIEMS
Programą parengė ir pristatys Tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis
2022“ direktorius Valentas Aškinis.
18.00 - 19.40 201 salėje – 1 PROGRAMA. Шерлок Холмс. Vitaliana / Šerlokas
Cholmsas. Vitaliana.
Šioje programoje rodomi keturi Ukrainos režisieriaus Aleksandro Bubnovo filmai. Tai ir
ironiškas filmas apie kliniką, ir suaugusiems skirtas humoras filme apie undinėlę, ir
juodo humoro filmas apie paskutinę Mėlynbarzdžio žmoną ir gero skonio detektyvas
apie Šerloką Holmsą bei juoduosius žmogeliukus. Lietuvių režisieriaus V. Suchockio du
filmai, pavadinimu Vitaliana (ir Vitaliana. Pradžia), tai – mini filmų pagal garsiausias
autoriaus karikatūras rinkiniai, prisodrinti gero humoro suaugusiems. H. Vaigausko
filmas „Tankas“ apie žmogų, prieš kurį atsigręžia jo paties ginklas.
1. Clinic / Klinika. Rež. A. Bubnov.
2. Віталіяна. Початок / Vitaliana. Pradžia. Rež. V. Suchockis.
3. Русалка / Undinėlė. Rež. A. Bubnov.
4. Танк / Tankas. Rež. H. Vaigauskas.
5. Остання дружина Синьої Бороди / Paskutinė Mėlynbarzdžio žmona. Rež. A. Bubnov.

6. Віталіяна / Vitaliana. Rež. V. Suchockis.
7. Шерлок Холмс та чорні чоловічки / Šerlokas Holmsas ir juodieji žmogeliukai. Rež. A.
Bubnov.
19.40-21.00 201 salėje – 2 PROGRAMA. Тарас Шевченко / Tarasas Ševčenka.
Programa skirta garsiausio ukrainiečių poeto ir dailininko Taraso Ševčenkos kūrybai
pristatyti. Ukrainos režisierė V. Kostyleva pristato poetišką lėlinės animacijos filmą pagal
poeto poemą. Programoje visa serija jaunų režisierių iš Kijevo universiteto animacinių ir
edukacinių filmų, kuriuose atskleidžiamos garsiojo T. Ševčenkos gyvenimo akimirkos ir
kūryba. Puikus muzikinis klipas „Vyšnių sodas“ pagal poeto eiles su vokalo žvaigždėmis
ir simfoniniu orkestru nepaliks abejingų žiūrovų. Lietuvių režisierių J. Leikaitės
Aškinienės ir V. Aškinio filmas „Kita stotelė – Taraso Ševčenkos“ įdomiai pristato didesnę
dalį dailininko kūrinių ir vizualizuoja poemą apie Vilnių, filme galima išvysti atgyjančius
garsiojo poeto rankraščius, kurio paraštės rašytojo ranka išmargintos veikėjų piešiniais.
Klipą „Raudonieji bateliai“ pagal dainą su T. Ševčenkos žodžiais nupiešė VTDK kolegijos
studentai Vilniuje kartu su Ukrainos režisieriumi S. Kovaliu ir lietuvių profesionalais. Ši
programa – tai puiki galimybė artimiau susipažinti su unikalia T. Ševčenkos kūryba ir
gyvenimu. Programos pabaigoje rinkinys antikarinių mini filmų-plakatų, smerkiančių
Rusijos agresiją Ukrainoje.
1. Тополі / Tuopos. Rež. V. Kostyleva / В. Костильова.
2. Мій Шевченко / Mano Ševčenka. Rež. І. Калініна. КНУТКТ universitetas. Kijevas.
3.
Червоні черевички / Raudonieji bateliai. VTDK studentai. Vadovai: S. Koval, G.
Polonichenko, V. Askinis, J. Leikaite.
4. Shevchenko / Ševčenka. Rež. Штейн Дмитро. КНУТКТ universitetas. Kijevas.
5. Нащо нас мати привела? Т. Г. Шевченко / Kodėl mama mus pagimdė? T. G. Ševčenka.
Rež. Ольга Радіонова.
6. Садок вишневий / Vyšnių sodas. КНУТКТ universiteto studentai. Kijevas.
7. Наступна зупинка: зупинка Тараса Шевченка / Kita stotelė – Taraso Ševčenkos. Rež.
J. Leikaitė Aškinienė ir V. Aškinis. Lietuva.
8.
Таємниця народження. Набридлий Шевченко, чи невідомий? / Gimimo paslaptis.
Pavargote nuo Ševčenkos, ar nežinote? Rež. Антоніна Готфрід. КНУТКТ universitetas.
Kijevas.
9. Останнє кохання Великого Кобзаря / Paskutinė Didžiojo Kobzaro meilė. Rež. Юлія
Шевченко. КНУТКТ universitetas. Kijevas.
10. Доля Шевченко / Ševčenkos dalia. Rež. Олена Машкова. КНУТКТ universitetas.
Kijevas.
11. Аніматори до війни / Animatoriai prieš karą. Mini filmų rinkinys.

21.00-22.30, 201 salėje – 3 PROGRAMA. Прізвище в кишені. Метаморфози / Šeimos
vardas kišenėje. Metamorfozės.

Šioje programoje aštresnės formos filmai, kurių idėjos sukrečia ir priverčia susimąstyti.
Ukrainos režisieriaus Stepano Kovalio filmas „Šeimos vardas kišenėje“ pasakoja apie
Didžiojo badmečio (Golodomoro) laikus Ukrainoje, kai milijonai žmonių išmirė nuo
bado, sukelto komunistinės valdžios. I. Bereznickas parodys laikraštinio žmogaus
problemas. Ukrainiečio N. Liskovo filmas apie gilią meilę ir baisų pasaulį. A. Janauskas
sprendžia trumpo sujungimo problemą santykiuose tarp vyro ir moters. Ukrainietis S.
Santimov atskleis surogato fenomeną, o Z. Šteinys filme „Ironmedis“ su jam būdinga
ironija atskleis moters-motinos, alegorinio medžio likimą vyrų pasaulyje. J. Leikaitė
drastiškame filme metamorfozės nagrinėja sudėtingas vyro ir moters santykių
problemas, ar netgi jų išlikimo klausimą sovietiniame „bendrabutyje“. I. Bereznicko
filmas „Ne ožkoje laimė“, sukurtas pagal žydų liaudies pasaką, pasakoja apie siuvėjo
gyvenimo peripetijas, kai namuose sukeltas chaosas gali pavirsti dar didesniu,
parsivedus į namus ožką. Programoje bus parodyti ir du antikarine tematika sukurti
mini filmai apie ukrainietiškus barščius ir Berdjansko šokį.
1. Прізвище в кишені / Šeimos vardas kišenėje. Rež. S. Koval.
2. Людина газети / Laikraštinis žmogus. Rež. I. Bereznickas.
3. Кохання / Gili meilė. Rež. Nikita Liskov.
4. Коротке замикання / Trumpas sujungimas. Rež. A. Janauskas.
5. Сурогати / Surogatas. Rež. Stas Santimov.
6. Іронічне дерево / Ironmedis. Rež. Z. Šteinys.
7. Ukrainian Borsch / Ukrainietiški barščiai. Mini filmas.
8. Метаморфози / Metamorfozės. Rež. J. Leikaitė.
9. Танцюймо разом. Бердянськ. / Šokime kartu. Berdjanskas. Mini filmas. Rež. Irene
Zagrivaya.
10. Щастя не в козлі / Ne ožkoje laimė. Rež. I. Bereznickas.

20.00-22.00, edukacinėje salėje rūsyje – Kūrybinė dirbtuvė „ANIMACIJOS POKŠTAI“.
Su draugais ar šeima su savo telefonu per 15 min. sukursite trumpą animacinį filmuką
pikselizacijos technika.
Registracijos nereikia. Užsiėmimo intervalas kas 15 min. Vienu metu gali dalyvauti iki 10
žmonių.
20.00 - 21.00 – Ekskursija po parodą „LAISVAS KINAS: 1990-2020“
Registracija į ekskursiją: https://forms.gle/odPnnSrTEVkBbzKH6
Vietų skaičius ribotas, apie sėkmingą registraciją bus pranešta el. paštu.

Muitinės muziejus
Jeruzalės g. 25, Vilnius
Tel.: (8 5) 279 6346
El. paštas: muziejus@lrmuitine.lt, mindaugas.semenas@lrmuitine.lt

http://www.cust.lt/web/guest/apiemus/muziejus

PROGRAMA (nuo 17.00 iki 24.00)
Europos muziejų naktį kviečiame visus atvykti į Muitinės muziejų ir vienai nakčiai tapti
TIKRAIS MUITINĖS VEIKLOS SPECIALISTAIS. Čia galėsite ne tik sužinoti daugiau apie
muitinės istoriją, išgirsti, kaip yra kovojama su kontrabanda, prekių ženklų klastotėmis,
apie suklastotų prekių daromą žalą visuomenei, susipažinti su muitinės mobiliosios
grupės veikla ir jame įdiegta įranga. Vyks Muitinės muziejaus darbuotojo paskaita apie
tarnybinius šunis, taip pat lankytojai turės galimybę fotografuotis su muitininko
kepurėmis, tarnybiniais šunimis ir kita atributika.
17.00 – 24.00 Muitinės mobiliosios grupės ekipažas demonstruos renginio žiūrovams
MUITINĖS MOBILIŲJŲ GRUPIŲ AUTOMOBILĮ ir jame įdiegtą įrangą. Apžiūrėję
Muitinės mobiliosios grupės automobilį, renginio lankytojai taip pat kviečiami
susipažinti su Muitinės muziejaus ekspozicijomis.
18.00 – MD Muitinės procedūrų skyriaus darbuotojos supažindins visuomenę su
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS VEIKLA intelektinės nuosavybės teisių apsaugos
srityje, apie suklastotų prekių daromą žalą visuomenei, kaip yra kovojama su
kontrabanda, prekių ženklų klastotėmis, su suklastotos produkcijos gamintojais ir
platintojais.
19.00 – MD Pažeidimų prevencijos skyriaus darbuotojai supažindins visuomenę su
fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ir specialiųjų priemonių panaudojimu kovojant su
kontrabanda.
20.00 – aikštelėje priešais muziejaus pastatą vyks Muitinės muziejaus ryšių su
visuomene specialisto - tarptautinės kategorijos teisėjo Artūro Zalecko ir jo augintinių
pasirodymas. Bus galima pamatyti, kaip turi elgtis IDEALIAI DRESUOTAS ŠUO ir kaip
lengvai muitinės keturkojai aptinka paslėptas narkotines medžiagas.
21.00 – 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.

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22, Vilnius
Tel.: (8 5) 2122997
El. paštas: info@ndg.lt
ndg.lt

PROGRAMA (nuo 15.00 iki 23.00)
Muziejų naktį Nacionalinė dailės galerija kviečia lankytojus į plačią renginių programą:
kūrybines dirbtuvės jaunimui su Kelvin iš Nigerijos ir Tato iš Sakartvelo,
pasivaikščiojimus naujose parodose su NDG gidais, Lietuvos ir Ukrainos meno sąsajų
paieškas nuolatinėje kolekcijoje su ukrainiete Iryna bei S13 muzikinę selekciją
savarankiškai apžiūrint didžiąją NDG parodą.
18.00 Kūrybinės dirbtuvės jaunimui (14 metų ir vyresniems) „KAŽKAS IŠ PRAEITIES
ATEIČIAI“ (lietuvių ir anglų k.)
Dirbtuves ves NDG Kultūros ambasadoriai savanoriai Kelvin ir Tato kartu su edukatore
Egle. Dirbtuvių metu lankysitės parodoje „SUDĖTINGOS PRAEITYS. SUSIJĘ
PASAULIAI“, savanoriai pasidalys patirtimis iš gimtųjų Nigerijos ir Sakartvelo, visi kartu
kursite vaizdų ir garsų koliažus apie tai, ką iš sudėtingų praeičių norite nusinešti į ateitį.
18.00 Ekskursija po parodą „SUDĖTINGOS PRAEITYS. SUSIJĘ PASAULIAI“ su NDG
gidu Pauliumi (lietuvių k.)
Paroda kalba apie sudėtingus istorijos laikotarpius bei traumines patirtis. Čia turėsite
progą išgirsti asmeniškas istorijas apie Šv. Mauricijų, Kasparą Irbę, Hella Wuolijoki ir
kitus istorijos primirštus personažus. „Sudėtingos praeitys“ pristato daugialypį žvilgsnį į
mūsų praeitį bei dabartį, šiuolaikiškai susiedamos keturiolikos menininkų kūrinius.
Ekskursija vyks lietuvių k.
19.00 Ekskursija „LIETUVOS IR UKRAINOS MODERNUS MENAS. SĄSAJOS“ su Iryna
Bila (ukrainiečių k.)
Iryna – istorikė, edukatorė, Zaporižės architektūros muziejaus kuratorė (Zaporižė,
Ukraina). Šiuo metu NDG savanoriaujanti Iryna nuolatinėje Lietuvos dailės ekspozicijoje
ieškos (ir atras!) dviejų valstybių modernaus meno kalbų sąsajas.
Ekskursija vyks ukrainiečių kalba.
20.30 Ekskursiją po parodą „NERAMŪS KŪNAI. RYTŲ VOKIETIJOS FOTOGRAFIJA
1980-1989“ su NDG gide Austėja (lietuvių k.)
Paroda pristato 1980-1989 metų fotografijas, darytas Rytų Berlyne ir kituose VDR
miestuose. Jos pasakoja apie žmogaus kūną, skirtingas jo dimensijas, žiūrėjimo taškus,
transformacijas. Ekspozicijoje rodoma per 180 fotografijų, sukurtų aštuoniolikos
aktyviai tuo laikotarpiu veikusių menininkų.
21.00-22.30 Justino Mikulskio (S13) DJ set parodoje „NERAMŪS KŪNAI. RYTŲ
VOKIETIJOS FOTOGRAFIJA 1980-1989“
Renginio metu skambės muzika, susijusi su Berlyno sienos griūtimi, nuotaikomis iki ir
po šio istoriškai bei simboliškai reikšmingo įvykio. Čia sutilps tiek ankstyvasis Rytų
pusės punk'as, pirmojo „Berlin Atonal“ (1982 m.) skambesys neturtingajame vakarų

Kroicberge, tiek po sienos griūties pradėjusių veikti klubų propaguotas skambesys ir iš
Bauhaus judėjimo išaugęs, naujai atgimęs minimalizmas.
Justinas Mikulskis (S13) yra elektroninės muzikos kūrėjas, DJ ir muzikos publicistas.
2010 m. inicijavo tarptautinį internetinį eksperimentinės muzikos žurnalą „Secret
Thirteen“, yra prisidėjęs prie muzikos leidybos ir meno projektų.
Renginiai NEMOKAMI.
Vietų skaičius ekskursijose ir dirbtuvėse yra ribotas. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA el.
paštu edukacija@ndg.lt.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmai
Katedros a. 4, Vilnius
Tel.: (8 5) 262 0007
El. paštas: info@valdovurumai.lt
http://www.valdovurumai.lt/
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
Įėjimas į muziejų ir renginiai nuo 18.00 val. NEMOKAMI.
Lankytojai įleidžiami iki 23.00 val.
Muziejaus ekspozicijos veikia iki 24.00 val.
Muziejai – neprilygstama atradimų vieta, mus susipažindinanti su praeitimi, tautos ir
valstybės istorija, o kartu – atverianti protus naujoms idėjoms ir skatinanti veikti.
Žinojimas suteikia galią. Galią veikti, keistis ir keisti. Dar galingesni ir stipresni tampame
dalindamiesi.
18.00–22.00 – speciali Muziejų nakties programa „MUZIEJŲ GALIA: STIPRŪS
DALINDAMIESI“ ir 11 jos stotelių:
● „Tvirti pamatai“, arba pasakojimas apie pilies gynybinius įtvirtinimus (I
maršrutas);
● „Ne ant vieno kurpalio“, arba XVI amžiaus aukštoji mada (I maršrutas);
● „Vilniuje geriau nei Versalyje?“, arba ką gali papasakoti rūmų latrinos (I
maršrutas);
● „Švelnioji galia I“, arba pramogos ir linksmybės rūmuose (II maršrutas);
● „Švelnioji galia II“, arba itališka sala Valdovų rūmuose (II maršrutas);
● Diplomatijos jėga, arba ką gali vedybos (II maršrutas);
● „Ne vien auksas valdo mus“, arba žiedo su rubinu istorija (II maršrutas);
● Ginklo jėga, arba rinktiniai Lietuvos vyrai (III maršrutas);
● „Lyg šimtas vilkų staugtų“, arba ką slepia tikrasis Gedimino bokštas (III
maršrutas);

● „Mash machine“, arba muzikos garsų pakerėti (III maršrutas);
● „Vienybės jėga“, arba Johano Georgo Pinzelio kelionė į Lietuvą (IV maršrutas).
18.00–24.00 val. KITA PROGRAMA
18.00–19.30 – Koncertas „SIGISMUNDUS – REX AMATUS, REX AMANDI”. Žygimanto
Augusto laikų muzika (Didžioji renesansinė menė)
Koncerto programoje – XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos Karalystės ir
kitų Europos šalių muzika ir šokiai. Koncerte dalyvauja senosios muzikos ansamblis iš
Lenkijos „Floripari“ (meno vadovas Aleksander Tomczyk).
NEMOKAMAI. Būtina registruotis: https://bit.ly/3LWWgeD
18.00–24.00 – Tarptautinė paroda „BAROKO SKULPTŪROS MISTIKA: JOHANAS
GEORGAS PINZELIS IR KITI XVIII A. LVIVO MEISTRAI“ apie Vakarų Ukrainos
teritorijoje egzistavusį unikalų vėlyvojo Baroko skulptūros fenomeną. (IV maršrutas).
Daugiau apie parodą: https://bit.ly/3BejPuL
18.00–24.00 –. Tarptautinė vieno šedevro paroda „FILIUS VERO UNICUS... VAIKIŠKI
ŽYGIMANTO AUGUSTO ŠARVAI“ (II maršrutas)
Valdovų rūmų muziejus kartu su partneriais iš Lenkijos pristato ypatingą šedevrą –
Lenkijos ir Lietuvos kronprinco Žygimanto Augusto (1520–1572) vaikiškus šarvus. Šie
šarvai yra svarbus Lietuvos istorijos ir paveldo reliktas ne tik dėl aukštos europinio lygio
meistrystės ar vaikiškų šarvų retumo. Tai yra viena įspūdingiausių ir puikiai išlikusių
istorinių relikvijų, liudijančių Jogailaičių dinastijos europinius ryšius ir tiesiogiai
susijusių su vienu garsiausių Lietuvos ir Lenkijos valdovų, kurio laikais Vilnius buvo
tapęs visam Europos regionui reikšmingu politikos, diplomatijos, ūkio, kultūros ir meno
centru, svarbiu Renesanso miestu.
Daugiau apie parodą: https://bit.ly/3KadeoQ
18.00–24.00 – Paroda „UKRAINOS LAISVĖS SIMBOLIAI“, kurioje eksponuojami
pasaulyje itin reti ankstyvieji Ukrainos valstybės ordinai. Šios regalijos primena
modernios Ukrainos valstybės nepriklausomybės pradžią, kurią šiandien siekia paneigti
ir sunaikinti Rusija. (Lankytojų vestibiulis) Daugiau apie parodą: https://bit.ly/3u5AUnp
19.00, 20.00, 21.00 – Filmas „PRAEITIS ATSIVĖRĖ ATEIČIAI“ (Lankytojų vestibiulio
auditorija)
Filmas (scenarijaus autorius Jonas Banys, režisierius Mindaugas Meškauskas) apie
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atgimimo istoriją.
18.00–23.30 – Virtuali kelionė laiku. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos raida
XIII–XXI amžiuje (2,00 €)* (I maršrutas)
Bilieto kaina – 2 Eur (bilietas kasoje)
Valdovų rūmai kviečia šeštadienio vakarą praleisti kartu ir pažinti Lietuvos valstybės
galios pamatus, pasisemti geležinio vilko stiprybės, pajusti, kaip anuomet veikė
„švelnioji galia“, suprasti diplomatijos jėgą Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdymo
laikais, sužinoti, ką galėjome pasiekti ginklo galia ir ką nuveikėme muzikos galių
pakerėti.

Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1, Vilnius
Tel.: (8 5) 262 9426
El. paštas: edukacija@lnm.lt
PROGRAMA (nuo 20.00)
20.00 – EKSKURSIJA ŠEIMOMS „KUR GYVENA PASAKA?“
Į šią netradicinę ekskursiją kviečiame registruotis šeimas. Tai bus įdomi ir įtraukianti
kelionė po muziejaus etninės kultūros ekspoziciją. Kartu su vaikais ieškosime pasakų,
kurios mums atskleis dar negirdėtas ir neregėtas istorijas apie žmones ir jų kasdienius
darbus bei stebuklingus nutikimus.

21.00 – EKSKURSIJA „XIX AMŽIAUS LIETUVOS ISTORIJOS SLĖPINIAI“
Kaip atrodė XIX amžiaus Lietuva? Kartu su gidu keliaudami po muziejaus ekspoziciją
išgirsite linksmų ir liūdnų istorijų apie to meto iškilias asmenybes, anuomet gyvenusius
ir kūrusius žmones ir jų idėjas, sužinosite, kokią Lietuvos ateitį jie matė šiame epochų
virsme.

22.00 – EKSKURSIJA „ŠIURPIOS ISTORIJOS“
Vieni žmonės bijo visko ir nuolat, o kitų neišgąsdina net ir ekstremalios situacijos. Jei
manote, kad galite klausytis pikantiškų ir šiurpių istorijų apie budelio darbo specifiką, jei
norite sužinoti, ką reiškia bučiuoti rotušės bobą, kas pražudė vieną iš gražiausių XIX
amžiaus Abiejų Tautų Respublikos aristokračių, kodėl XIX amžius dar vadinamas arseno
amžiumi, – tai kaip tik jums. Ekskursija skirta sulaukusiems 12 metų ir vyresniems.
Į visas ekskursijas būtina IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA:
https://forms.gle/SHzQbgkPxJK82zSL7

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius
Tel.: (8 602) 87022
El. paštas: muziejus@genocid.lt
http://www.genocid.lt/muziejus/

PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00)
NEMOKAMAS muziejaus ekspozicijų lankymas.

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24, Vilnius
Tel.: (8 5) 250 5824
El. paštas: radvilu.rumai@lndm.lt
https://www.lndm.lt/rrm/
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
18.00–19.00 – vyks naujo kūrybinių užduočių leidinio „NE MUZIEJAUS BATAI 2“
pristatymas ir atviros kūrybinės dirbtuvės šeimoms su jaunesniojo amžiaus vaikais.
Kviečiame dalyvauti geometrinių formų siautulyje: kurti nepaprasto dydžio abstrakcijos
dėlionę ir geometrinius portretus kartu su leidinio kūrėjomis Daiva Banikoniene ir Greta
Alice Liekyte.
Kūrybinių dirbtuvių dalyviams padovanosime leidinį „Ne muziejaus batai 2“.
18.00, 19.00 – Pasimatymas su kūriniu Emilijos Škarnulytės parodoje „ŠVYTINTYS
KAMBARIAI“.
Kviečiame stabtelėti prie muziejaus gido ir pasiklausyti trumpo pasakojimo apie vieną
garsiausių menininkės kūrinių „T ½“.
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 – Pasimatymas su kūriniu parodoje „PROTESTO MENAS:
SOVIETMEČIO NEPAKLUSNIEJI“.
Kviečiame stabtelėti prie muziejaus gidų ir išgirsti trumpus pasakojimus apie išskirtinius
parodos kūrinius ir laikmetį, kuriame jie atsirado.
20.00, 21.00 – Pasimatymas su kūriniu – Tomo Daukšos instaliacija „LAIMĖS
ŠVIESELĖS“.
Kviečiame su muziejaus gidu ieškoti už žaismingų formų ir spalvų besislepiančių
prasmingų idėjų, išgryninti menininko keliamus tvarumo ir laimės iliuzijos klausimus.
Renginiai NEMOKAMI.

Samuelio Bako muziejus
Naugarduko g. 10, Vilnius
Tel.: 8655 77 612
El. paštas: jurgita.jackeviciute@jmuseum.lt

PROGRAMA (nuo 16.00 iki 22.00)
Tik muziejų naktį lankytojams bus suteikta galimybė pamatyti iki šiol neeksponuotą
1998 m. S. Bako paveikslą „POŽIŪRIO TAŠKAI“.
16.00 – Ukmergės kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis „AŠ TAVE UŽMIRŠAU“.
Ukmergės kultūros centro mėgėjų teatras pristato spektaklį pagal Daivos Čepauskaitės
pjesę „Aš tave užmiršau“.
Tai tarpukario Lietuvoje, Kaune, gyvenusių žydaitės ir lietuvio meilės istorija, skaudžiais
prisiminimais atsivejanti iki šių dienų. Milda mylimajam Andriui pasakoja savo senelės
Goldos istoriją – meilės, išžudytos šeimos, išdavystės, išgelbėtos gyvybės, tragiškos
lemties istoriją. Pasakojimas veda vis gilyn, atverdamas iki šiol neužgyjančias žaizdas.
Tragiški tarpukario įvykiai, praeities draiskanomis apraizgo likimus iš kartos į kartą.
Ukmergė iki Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų buvo žydiškas miestas – kone du
trečdalius gyventojų sudarė žydai. Holokausto metu žydų bendruomenė buvo sunaikinta.
Ukmergėje, Pivonijos šile, yra trečia pagal dydį žydų sušaudymo vieta Lietuvoje. Pjesės
autorės sukurta istorija galėjo įvykti ir Ukmergėje, ir Vilniuje ar bet kuriame Lietuvos
mieste...
Pjesėje autorės panaudotos autentiškos to meto laikraščių, dokumentų ištraukos, žydiški
anekdotai, kita surinkta medžiaga. Svarbu prisiminti, kad istorija nesikartotų.
Spektaklis buvo sukurtas, minint Vilniaus Gaono ir žydų istorijos metus Lietuvoje.
Premjera įvyko 2020 metų spalio 24 d. studijoje „63 kėdės“, Ukmergėje.
Lietuvos mėgėjų teatrų respublikinėje apžiūroje „Atspindžiai 2020“ pastatymas buvo
NOMINUOTAS GERIAUSIO DEBIUTO NOMINACIJA.
Režisierė – Skaistė Vasiliauskaitė-Dančenkovienė
Vaidina:
Milda\Golda jaunystėje – Karolina Kornejeva
Senelė Golda – Asta Girnienė
Andrius\Kostas – Josvydas Gricius
Berelis Taicas – Aleksas Gudauskas
Fruma (Berelio žmona) – Audronė Šližienė
Berelio seserys:
Sara – Audronė Rutavičienė
Rachelė – Nijolė Grotuzienė
Vaikinai – Arnoldas Bujokas, Pijus Vasiliauskas
Šoka – Elžbieta Dančenkoveitė
Choreografė – Violina Riomeikaitė
Garso operatorė – Gerda Žudė
Trukmė 1 val. 15 min.
Rėmėjai: Ukmergės rajono savivaldybės kultūros taryba; Ukmergės kultūros
centras, UAB „Aigipto durys“.

18.00 – VU Istorijos fakulteto prof. dr. Jurgitos Verbickienės paskaita – „RITUALINĖS
ŽMOGŽUDYSTĖS MITAS: KUO TIKĖJO IR KĄ PASAKOJO APIE ŽYDUS
KRIKŠČIONYS"
Ritualinės krikščionio žmogžudystės mitas buvo plačiai pasklidęs, skirtingose savo
siužeto raidos etapuose jis buvo kuriamas, perkuriamas, neteko kai kurių svarbių savo
siužeto dalių, tačiau išliko gyvybingu itin ilgai. Šis mitas žinotas ir pasakotas bauginant
skirtingų laikotarpių Lietuvos visuomenę. Kuo ir ar Lietuvoje pasklidę mito variacijos
skyrėsi nuo klasikinių jo formų, kas pirmieji papasakojo šį pramaną Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje ir kas prisidėjo prie mito sklidimo? Kaip aiškino vietos krikščionys
žydams priskirto ritualinio žudymo esmę ir poreikį? Ar pasakojimas apie į macus
(Pesachui kepama nerauginta duona) įlašinamą krikščionių vaikų (ir nebūtinai) kraują
yra vienintelis ritualinės žmogžudystės paaiškinimas? Apie šiuos ir kitus intriguojančius
klausimus apie antižydiškus pramanus ir mitus "Muziejų nakties" prietemoje kalbėsimės
su VU Istorijos fakulteto profesore dr. Jurgita Verbickiene.
19.30 – Susitikimas su parodos „VILNIAUS ISTORIJOS“ autoriumi Sauliumi Paukščiu.
Spausdinant daugumą šios parodos fotografijų, naudota senovinė, dar XIX a. atrasta
technologija Van Dyke Brown. Šia technologija spaustos fotografijos vienetinės ir
unikalios, o savo struktūra ir pustonių išraiškingumu artimos grafikos darbams. Savitas
darbų archaiškumas priartina eksponuojamus atvaizdus prie jautrios išlikimo ir
atminties idėjos. O istorijos apie Vilniaus gyventojus, jų kasdienybę, džiaugsmus ir
dramas – visa tai, kas vyko šiose miesto gatvėse, kiemeliuose, aikštėse – visa tai galima
atrasti šiuose parodos atvaizduose – tai Vilniaus istorijos – saugančios atsiminimus,
fiksuojančios ir nuolat besikeičiančios. Gyvo miesto istorijos.
20.00 – Ekskursija „Simboliai Samuelio Bako kūryboje” su muziejininke- edukatore J.
Jackevičiūte
Samuelis Bakas sukūrė savitą simbolių kalbą ir stilių, vadinamą alegoriniu realizmu.
Lydimi edukatorės - muziejininkės suprasite simbolių kalbą, tai pagelbės atskleisti
vaizdinių reikšmes, kurios yra neatsiejamos nuo dailininko išgyvenimų ir patirčių
Antrojo pasaulinio karo metais. Šiuo metu veikianti nuolatinė S. Bako kūrybos
ekspozicija pristato dailininko gyvenimo ir kūrybos patirtis, aprėpiančias ne vien meną,
bet ir Holokausto atmintį, empatijos ir žmogiškumo ugdymą. Menininkas savo kūryba ir
gyvenimu kalba apie viltį – atsitiesimą po harmoningo pasaulio griūties, apie galimybę ir
asmeninę atsakomybę iš naujo sukurti geresnį pasaulį. Kūrėjui suteiktas Vilniaus miesto
garbės piliečio vardas, o taip pat S. Bakas apdovanotas Lietuvos Respublikos ordinu „Už
nuopelnus Lietuvai“, Riterio kryžiumi.
20.30 – APŽVALGINĖ EKSKURSIJA po S. Bako muziejų rusų/ukrainiečių k. su
ukrainiete muziejininke – edukatore Yelyzaveta Muchnik

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3, Vilnius
Tel.: (8 5) 262 9426
El. paštas: edukacija@lnm.lt
PROGRAMA (nuo 20.00)
20.00 ir 22.00 – TAMSOJE SU PROŽEKTORIUMI: ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ
PASLAPTYS
Istorinėje

kelionėje

jus

lydės

archeologas,

su

kuriuo

pasivaikščiosite

po

medžiotojų-rankiotojų ir baltų genčių laikus menančią ekspoziciją. Turėsite galimybę ne
tik susipažinti su kasdieniu žmonių gyvenimu, menu bei tikėjimu, bet ir – liesdami
eksponatų kopijas – galėsite įsijausti į pirmykščio žmogaus gyvenimą. Turėkite su savimi
mobiliuosius telefonus arba nedidelius prožektorius!
Būtina IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA: https://forms.gle/kZCHg1xLGKYJfyZh6

Signatarų namai
Pilies g. 26, Vilnius
Tel.: (8 5) 231 4437
El. paštas: signataru.namai@lnm.lt

PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00)
SIGNATARŲ NAMAI – VIETA, KUR GIMĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ
Kviečiame apsilankyti istorinėje vietoje, kurioje prieš 104 metus buvo paskelbta
Lietuvos nepriklausomybė. Sužinosite, kodėl anksčiau žmonės šį pastatą vadino „Štralio
namu“, koks gyvenimas jame virė ir kodėl jis tapo Lietuvos laisvės vieta. Pamatysite
istorinį butą, kuriame 1918 m. buvo pasirašytas Vasario 16-osios Nepriklausomybės
Aktas, pasigrožėsite išlikusiais autentiškais XIX a. pabaigos interjero ornamentais.

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A, Vilnius

Tel.: (8 5) 212 18 13, 262 80 80
PROGRAMA (nuo 1736.00 iki 24.00)
Lankytojai galės nemokamai apžiūrėti parodas: „NEMATOMI. ISTORINIAI BALDAI IŠ
ŠIUOLAIKINIO DIZAINO PERSPEKTYVOS” ir „ŠIUOLAIKINĖ SLOVAKIJOS
JUVELYRIKA”. Renginys prasideda ir tęsiasi nuo 17 iki 24 val.
18.00 – Lydintis edukacinis užsiėmimas „SOFA, KRĖSLAS IR STALIUKAS”, - jo metu
gidai praves trumpą, bet išsamią ekskursiją po istorinių baldų parodą. Po įžangos,
dalyviai bus pakviesti į edukacines dirbtuves, kur kiekvienas sukurs savo suvenyrinę
sofą, suvenyrinį krėslą arba renesanso stiliaus staliuką. Sukurtus objektus galima bus
panaudoti kaip šaldytuvo ar kitų metalinių paviršių magnetines dekoracijas.
Vietų skaičius ribotas, BŪTINA REGISTRACIJA tel.: (8 5) 212 18 13; 262 80 80.

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas
Vilnius, Žirmūnų g. 1F.,
Tel.: (8 646) 46153, (8 602) 87308
El. paštas: tuskulenai@genocid.lt
www.tuskulenumemorialas.lt
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00)
Ar turi drąsos būti šviesa, sklaidančia sovietmečio žiaurumų šešėlius? Ar nori suprasti
Sovietų Sąjungoje ir sovietinėje Lietuvoje gyvenusį žmogų? Kviečiame Europos muziejų
naktį praleisti Tuskulėnų memoriale, kuris okupacijų metais buvo KGB nusikaltimų
slėptuvė.
18.00–23.00 – muziejinių ekspozicijų „PROJEKTAS – HOMO SOVIETICUS“ (Dvaro
rūmai, Žirmūnų g. 1F) ir „TUSKULĖNŲ DVARO PASLAPTYS“ (Baltasis dvarelis, Žirmūnų
g. 1N) bei koplyčios-kolumbariumo lankymas
18.00–21.00 – Aleksandro Ostašenkovo fotografijų parodos „KRYŽIŲ KALNAS. KELIAS
Į ŠVIESĄ“ lankymas (Oficina, Žirmūnų g. 1F)
18.00-21.00 – EDUKACINĖS DIRBTUVĖS VAIKAMS. Dirbtuvių metu iš popieriaus
gaminsime saulėgrąžas, taip simboliškai užbaigdami nuo Jurginių Tuskulėnų rimties
parke vykusią saulėgrąžų sėjimo akciją. Taip pat dirbtuvių dalyviai gaus sėklų, kurias
galės pasėti parke arba pasiimti su savimi (Oficina, Žirmūnų g. 1F)
19.00–20.30 – edukacinis-orientacinis žaidimas šeimoms „ATRASK TUSKULĖNŲ
DVARO LOBĮ!“ Būtina išankstinė registracija tel.: 8 602 87308, 8 646 45949 arba
Facebook paskyroje www.facebook.com/Tuskulenu.memorialas

21.30–22.30 – NAKTINĖ EKSKURSIJA po Tuskulėnų rimties parką. Būtina išankstinė
registracija tel.: 8 602 87308, 8 646 45949 arba Facebook paskyroje
www.facebook.com/Tuskulenu.memorialas
18.00–22.00 – lankytojai kviečiami dalyvauti projekte „PASMERKTŲJŲ KELIAS
1944–1947 M.“ – užpildžiusieji anketas ir teisingai atsakiusieji į klausimus bus
apdovanoti muziejaus suvenyrais (Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N)

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20, Vilnius
Tel.: (8 5) 261 2149
El. paštas: basteja@lnm.lt

PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00)
ISTORIJOS APIE VILNIAUS PRAEITĮ: EKSPONATŲ TOP 5
Muziejų naktį kviečiame aplankyti išskirtinį Vilniaus gynybos paveldo objektą, kuris
skaičiuoja jau penktą gyvavimo šimtmetį – Vilniaus bastėją. Apsilankę muziejuje galėsite
ne tik pasižvalgyti po šį unikalų pastatą, apžiūrėti eksponuojamas parodas, bet ir išgirsti
įdomių istorijų apie eksponatus, kurie byloja apie Vilniaus ir vilniečių praeitį. Be to,
pakviesime pareikšti savo nuomonę ir išrinkti savo EKSPONATŲ EKSPONATĄ.

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius
Tel.: (8 5) 261 1685
El. paštas: vpg@lndm.lt
https://www.lndm.lt/vpg/
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00)
19.00, 20.00, 21.00 – EKSKURSIJOS
Ekskursijų dalyvių skaičius – 20 žmonių.
Muziejų naktį Vilniaus paveikslų galerija kviečia aplankyti ekspoziciją NEMOKAMAI bei
sudalyvauti ekskursijoje „KĄ ŠNABŽDA RŪMŲ SIENOS?“. Jos metu išgirsite
intriguojančią Chodkevičių rūmų istoriją, apžiūrėsite XIX a. interjerus bei sužinosite, kur
sovietmečiu turėjo būti įrengtas baseinas. Didžioji Muziejų nakties staigmena – galimybė

aplankyti paslaptingus, net gotikos laikus siekiančius muziejaus rūsius, kurie
lankytojams šia proga yra atveriami pirmą kartą.

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus
Tauro g. 10-1, Vilnius
Tel.: (8 5) 262 01 48
El. paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt
www.krevesmuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.30 iki 22.00)
VIDEOINSTALIACIJA + TRUMPAMETRAŽIAI REŽ. OLEKSANDRO DIRDOVSKIO
(KYJIVAS) FILMAI
DU NAMAI, DU MIESTAI, DU LAIKAI…
Tarp 1917-ųjų revoliucijos, XX a. Pilietinio karo ir šiandienos karo Ukrainoje yra
akivaizdžios paralelės. Milijonai Ukrainos migrantų prarado savo namus, neteko savo
miestų, sustabdytas valstybės gyvenimas. Todėl šiedu, ontologiniai įvaizdžiai – Namas ir
Miestas – tapatinasi su Knyga ir Gyvenimu – kaip universaliais Kultūros ir Dieviško
gyvenimo sąrangos simboliais.
Įdomu, kad tiek Vincas Krėvė, tiek Michailas Bulgakovas mokėsi tame pačiame Kyjivo
universitete. Michailo Bulgakovo namas Kyjive ir Vinco Krėvės namai Vilniuje – tokios
dvasinio gyvenimo gelbėjimosi Arkos – pasaulio chaoso apsuptyje, kuriuose buvo
parašytos nedegios Knygos. Šie namai net ir dabar, kai tie namai jau yra virtę
namais-muziejais, sako Ukrainos režisierius Oleksandras Dirdovskis, tebespinduliuoja
Išsigelbėjimo Viltimi. Ypač šiandien, kai milijonai mano kraštiečių persikėlė į naujus
Išsigelbėjimo Miestus, į naujus Namus. Apie tai byloja mano filmų ciklo „PALAIMINGŲ
SALŲ GYVENTOJAI“ žmonės, kur sužeistos sielos ieško Ramybės, ir… atgyja.
18.30 – 22.00 – matysime rež. OLEKSANDRO DIRDOVSKIO trumpametražius filmus:
●
●
●
●
●
●
●

„ALLUSION“ (20 min.)
„PALAIMINGOS SALOS“ (7 min.)
„FEDORAS TRIPULJA“ (10 min.)
„TARPUKALNĖS“ (6:10 min.)
„ARS. ARMA. REQUIEM“ / „Menas. Ginklas. Atilsis“ (6:30 min.)
„POSTLUDIUM“ (8:30 min.)
„KONOTACIJA“ (6:50 min.)

P.S.: Oleksandras Dirdovskis (g. 1956) Ukrainos kūrybinio avangardinio kino režisierius
iš Kyjivo, 1992 m. sukūręs užuominų filmą „VILIUS-GABRIELIUS. VII sąsiuvinis“ – apie
mūsų akmenorių, pranciškonų vienuolį, gelbėjusį Žemaitijos laukų akmenis, skulptorių

Vilių Orvidą. Filmas 1995 metais Prancūzijoje kino festivalyje Burže mieste apdovanotas
Bronzos medaliu už avangardą. 2005-2007 metais Čiurlionio namų vadovo a.a.
Stanislovo Urbono kvietimu Oleksandras Lietuvoje sukūrė filmą „Allusion“ („Užuomina“)
apie Vilių Orvidą ir Čiurlionį, kuris taip pat buvo apdovanotas tarptautiniame
kinofestivalyje Ukrainoje. 2019 metais Oleksandras filmavosi viename ryškiausių
Ukrajinos fantastiniame, Lietuvoje dar nerodytame, filme vaikams „TIK STEBUKLAS“
(2019) Šv. Mikalojaus (Kalėdų senelio) vaidmenyje.

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus
Tauro g. 10-3, Vilnius
Tel.: (8 678) 83651
El. paštas: putinomuziejus@gmail.com
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00)
19.00–22.00 – Rūtos Gajauskaitės autorinės paveikslų parodos „ARCHITEKTŪRINĖS
ISTORIJOS“ lankymas.
Kada paskutinį kartą eidami gatve sustojome apsižvalgyti? Ar kasdien praeinamos
gatvės iš tiesų yra mums puikiai žinomos? Paroda „Architektūrinės istorijos“ pakvies
akvarelės ir rapitografo pagalba „stabtelti“ įvairiuose miestuose ir detaliau pažvelgti į
mus supančią architektūrinę aplinką.
20.00–22.00 – „ASMR MUZIEJUJE“ perklausa
Muziejų naktį kviečiame pasiklausyti ASMR principu prakalbintų autentiškų muziejaus
daiktų skleidžiamų garsų įrašų.
„Net nuėjo šiurpai“ - kartais sakome apie kažką viduje palietusią muziką. O kokius garsus
ir reakcijas kūne galėtų sukelti Vinco Mykolaičio-Putino buto-muziejaus daiktai, jei gerai
į juos įsiklausytume? Ar galėtume patirti erdvę vien jos garsų pagalba?
Perklausos metu 10 min. specialiomis ausinėmis tamsiame kambaryje klausysimės
muziejaus garsų. Vienu metu įrašų klausytis gali tik 2 žmonės, tad kviečiame pasirinkti
Jums tinkamą laiką ir UŽSIREGISTRUOTI.
Registracijos nuoroda: http://inx.lv/GgVq

Vilniaus muziejus
Vokiečių g. 6, Vilnius
El. paštas: info@vilniausmuziejus.lt, zivile@vilniausmuziejus.lt
https://vilniausmuziejus.lt/

PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
Muziejų naktį kviečiame nemokamai apsilankyti parodoje „VOKIEČIŲ GATVĖ”.
Lankytojus kviečiame išmėginti specialiai šiai parodai sukurtą INTERAKTYVŲ
GALVOSŪKĮ. Po vieną arba su komanda spręsdami užduotis naujai patirsite Vokiečių
gatvę ir atskleisite parodos paslaptis. Visų iššūkius įveikusių dalyvių lauks PRIZAI!
Žaidimui reikės išmaniojo telefono.

Vilniaus universiteto muziejus
Universiteto g. 3 (įėjimas per MN numatomas iš Šv. Jonų g. 12), Vilnius
Tel.: 852193029
El. paštas: info@muziejus.vu.lt
https://fb.me/e/1u2L94j8W
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 20.30)
Vilniaus universiteto muziejus Tarptautinę muziejų naktį lankytojams siūlo sudalyvauti
NEMOKAMOSE ekskursijose:
17.00, 17.30, 19.00, 19.30 – Ekskursija „UNIVERSITETAS PO PASKAITŲ“
Įžengę į Universitetą, kuomet nesigirdi studentų šurmulio ir nutyla aido pilni kiemai,
Universiteto sienos prabyla, pasakodamos dar negirdėtas istorijas. Ar kada teko
pagalvoti, kas slypi už Universiteto simbolių? Kaip atrodė pirmasis rektoriaus skeptras ir
kaip jis dingo? Ką pasakoja paslaptingos freskos puošiančios Filologijos fakultetą? Į šiuos
ir dar daugiau klausimų atsakysime ekskursijos metu, kartu tyrinėdami tuščią Vilniaus
universitetą ir kelis šimtmečius menančius jo kiemelius.
Registracija: https://bit.ly/3yeyHK6
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 – Ekskursija „SVEČIUOSE PAS
ADOMĄ MICKEVIČIŲ“, Bernardinų g. 11
Jaukiame klasicistiniame kiemelyje įsikūręs Adomo Mickevičiaus muziejus yra vienas
seniausių Vilniaus muziejų, savo istoriją pasakojantis 111 metų. Jis įkurtas vietoje,
kurioje kurį laiką gyveno garsusis poetas. Muziejų nakties proga kviečiame pasiklausyti
apie jauną, laimingą, įsimylėjusį A. Mickevičių, pažvelgti į XIX a. Vilniaus istoriją,
prisiliečiant prie miestiečių kasdienybės. Įdomu, o ką slepia mistiškasis gotikinis
muziejaus rūsys? Šį ir daugybę kitų mįslingų pasakojimų apipynusių A. Mickevičiaus
asmenybę išgirsite būtent gegužės 14 dieną.
Registracija: https://bit.ly/3OT7Nxl

17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 – „TARP ŽEMĖS IR DANGAUS: EKSKURSIJA
PO ŠV. JONŲ BAŽNYČIOS VARPINĘ“
Apsilankymas aukščiausiojo senamiesčio Šv. Jonų bažnyčios varpinėje kiekvienam
suteikia vaikiško džiaugsmo stebint iš paukščio skrydžio senamiestyje verdantį
gyvenimą ir atsiveriančius miškingus horizontus. Moderniu liftu pakilę arba patys
drąsiausi 193 autentiškais laipteliais į varpinės apžvalgos aikštelę užkopę galės
pasigrožėti Šv. Onos bažnyčios, Gedimino pilies bei seniausios mieste Pilies gatvės
vaizdais. Ekskursijos gidas susipažindins su renesanso ir vėlyvojo baroko
architektūrinėmis užuomazgomis, su Fuko švytuokle, kuri demonstruoja Žemės
sukimosi aplink savo ašį efektą, mokslininkų ir kūrėjų dirbusių Vilniaus universitete
istorijomis.
Registracija: https://bit.ly/3OWbF0r

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel.: (8 5) 261 6764
El. paštas: kasiulio.muziejus@lndm.lt
https://www.lndm.lt/vkdm/
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00)
Lankymui atvira paroda „ŠIUOLAIKINĖ AFRIKOS DAILĖ: TAPATYBĖS SVAJOS IR
REALIJOS“, kurioje pirmą kartą Baltijos šalyse pristatoma penkiolika autorių iš šešių
Afrikos valstybių. Kūryboje jie kelia šiuolaikiniame pasaulyje aktualius tapatybės ir
migracijos, rasizmo ir tolerancijos, taikos ir karo klausimus.
18.00-20.00 – Edukacinis užsiėmimas „DAILININKO DIRBTUVĖJE“.
Susipažinę su paroda, keliausime į praktinę užsiėmimo dalį. Sujungdami chemijos ir
dailės žinias, gaminsime temperos dažus, kursime savo meno kūrinį.
21.00 – EKSKURSIJA PO PARODĄ su kolekcininku Martynu Tinfavičiumi.
Martynas Tinfavičius papasakos apie kolekcionavimo aistrą, pažintį su šiuolaikiniais
Afrikos menininkais ir jų kūryba, pristatys parodos rengimo užkulisius.
Renginiai ir įėjimas į muziejų nuo 18.00 iki 24.00 val. NEMOKAMI.

ŽIDIKAI
Rašytojos Šatrijos Raganos memorialinis muziejus
Dariaus ir Girėno g. 2, Židikai
Tel.: (8 443) 43310
El.paštas: satrijosraganosmuziejus@gmail.com
https://mazeikiumuziejus.lt
PROGRAMA (nuo 18.00)
Koncertas Židikų kultūros centro kolektyvo „ROMANTIKA“.

KITI NAKTINIAI MUZIEJŲ RENGINIAI
KAUNAS
Vytauto Didžiojo karo muziejus
K. Donelaičio g. 64, Kaunas
Tel.: (8 37) 32 07 65
El. paštas: vdkaromuziejus@kam.lt
www.vdkaromuziejus.lt

PROGRAMA (gegužės 21 d. nuo 18.00 iki 24.00)
Gegužės 21-ąją Vytauto Didžiojo karo muziejuje nuo 18.00 val. iki 24.00 val. vyks
muziejų nakties renginys – „ARTILERIJOS ISTORIJOS BLYKSNIAI“. Vienai
reikšmingiausių Lietuvos kariuomenės rūšių – artilerijai – šiemet sukanka 640 metų,
todėl šioms metinėms paminėti Karo muziejus tarptautinės muziejų nakties metu
pristatys Lietuvos kariuomenės artilerijos istoriją, karo paveldą, atskleis šios
kariuomenės rūšies svarbą vykusiuose mūšiuose.
Renginio metu muziejaus sodelyje lankytojai turės galimybę susipažinti ne tik su XV a.,
XVIII a. patrankomis ir XX a. haubica, bet ir LDK ginkluote, pasigerėti UGNIES ŠOU, sirgti
už savo favoritus riterių dvikovose, taip pat pasiklausyti muzikos grupių atliekamų
viduramžių kūrinių, sužaisti populiarųjį kvirkatą ar sudalyvauti viduramžių šokių
programoje. Apsilankiusiųjų muziejaus didžiojoje salėje „Muziejų nakties“ metu taip pat
lauks TRUMPOS APŽVALGINĖS EKSKURSIJOS, MUZIKINIS KONCERTAS IR
FECHTAVIMO ILGUOJU KALAVIJU PAMOKOS, čia bus galima išbandyti įvairius
viduramžių laikotarpio ir vėlesnių laikų aprangos bei ginkluotės elementus (tarp jų ir
valdovo karūną ar vienuolio abitą), o mažiausiuosius užims muziejaus darbuotojų
parengti EDUKACINIAI ŽAIDIMAI.

LAZDIJAI
Laisvės kovų muziejus
Vytauto g. 18, Lazdijai.
Tel.: (8 633) 30628
El. paštas: info@lazdijumuziejus.lt
www.lazdijumuziejus.lt
PROGRAMA (Gegužės 13 d. nuo 18.00 iki 22.00)

18.00 – kviečiame į susitikimą su VYTAUTU DUMBLIAUSKU, Mykolo Riomerio
universiteto docentu, politologu. Išgirsite dainų autoriaus ir atlikėjo ALBERTO
ANTANAVIČIAUS-ŠEKSPYRO kūrinius.
Planuojate neeilinį nuotykį? Judrioji edukacija „SURASK LAISVĘ“ kviečia Jus. Įėjus
suprasite, kad ore tvyro paslaptis, kurią reikia įminti.
O gal Jums patinka atskleisti paslaptis? Pasivaikščiojimas tamsoje su prožektoriumi po
muziejų – kaip tik Jums.

PASVALYS
Pasvalio krašto muziejus
P. Avižonio g. 6, Pasvalys
Tel.: (8 618) 85272, (8 623) 67711
El. paštas: muziejus@pasvalys.lt, jolita.slezaite@gmail.com
http://www.pasvaliomuziejus.lt/
PROGRAMA (Gegužės 13 d. nuo 18.00 iki 22.00)
KAI ATEINA NAKTIS… MUZIEJAUS EKSPONATAI ATGYJA
Pasvalio krašto muziejus kviečia į paslaptingą ir magišką ekskursiją po muziejaus
ekspozicines erdves. Pažintis su mūsų eksponatais vyks visiškoje tamsoje, todėl lauksime
jūsų su prožektoriais! Svarstote, kur slypi magija? Magiją kursite Jūs – savo prožektorių
šviesa, pažadindami jau seniai nutylusius eksponatus...

PLUNGĖ
Žemaičių dailės muziejus
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
PROGRAMA (gegužės 20 d. nuo 12.00)
12.00 ADVOKATO NAMO ATIDARYMAS (Žemaičių dailės muziejus. Advokato namas)
16.00 PARODŲ ATIDARYMAS: Ingridos Sokaitės ir Roland Helmer (LNDM) bei Vaclovo
Rato (Žemaičių dailės muziejus, Didžioji salė).

PROGRAMA (gegužės 21 d. nuo 16.30)
16.30 Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų orkestro KONCERTAS.
ALFONSO ČEPAUSKO grafikos darbų parodos pristatymas (Didžioji salė)
16.30–20.00 Muziejus atidarytas lankymui
Jūsų lauks: Kuršių genties istorijos pristatymas (Archeologijos ekspozicija),
Magdeburgo teisių pristatymas ir Plungės miesto herbo gamyba (Skaitykla)
18.00 „MANO PIRMASIS KONCERTAS“ Čiurlionio memorialiniame kambaryje. Gros
Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokiniai.
Laisvalaikio edukacijos zonoje parke – žaidimai vaikams ir šeimai, muilo burbulai,
estafetės, batutas ir smagusis Skrybėlius
20.00 „CONSTANTINOPOLE“ Artimųjų rytų muzikos koncertas žirgyne

ŠILUTĖ
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
Lietuvininkų g.4, LT-99179, Šilutė
Tel.: (8441) 62 207
El. paštas: info@silutesmuziejus.lt
www.silutesmuziejus.lt
PROGRAMA (gegužės 13 d. nuo 18.00 iki 24.00)
MUZIKOS RITMŲ IR KINO FILMŲ NAKTIS ŠILUTĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJUJE
18.00 – 20.30 tęsdamas tradiciją, Šilutės Hugo Šojaus muziejus Europos muziejų
nakties proga kviečia į IŠKYLĄ KILMINGAJAME RYTŲ PRŪSIJOS DVARE, KAI BALTAIS
ŽIEDAIS SNINGA. Vakaro dalyviai kviečiami pasipuošti žmonių bendrystę ir taiką
simbolizuojančios baltos spalvos rūbais. Koncertinėje vakaro programoje – mušamųjų ir
pučiamųjų instrumentų ansambliai „Ritmas kitaip“ (vad. A. Banys) ir „Pamario Brass“
(vad. G. Raila). Iškylos dalyvių laukia smagios užduotys ir dovanos.
20.30 – 24.00 visi muziejaus esami ir būsimi lankytojai kviečiami į filmų vakarą. KINO
SEANSAI VYKS: „SIAUBO RŪSYJE“, „ANIMACIJOS PALĖPĖJE“, „TRUMPO METRO
STOTELĖJE“.
Nuo 18.00 val. muziejaus lankymas NEMOKAMAS.

VILKAVIŠKIO RAJONAS
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros
centras-muziejus
Dvaro g. 6, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio raj.
Tel.: (8 342) 46375
El. paštas: administracija@paezeriai.info
www.paezeriai.info
PROGRAMA (gegužės 13 d. nuo 20.00)
Muziejų naktis „TARPUKARIS DVARE“
Dvaro ledainėje galėsite apžiūrėti parodą „APRANGOS IR INTERJERO KODAS – 20-OJO
AMŽIAUS ANTROJE PUSĖJE“
20.00 – Paežerių dvaro rūmuose vilkaviškietės Aldonos Virbickienės kryželiu siuvinėtų
darbų parodos „MENAS KURIAMAS ADATA“ atidarymas
22.00 val. Režisieriaus Robert Mullan filmas „LAIŠKAI SOFIJAI“
Dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (aktorius Rokas
Zubovas) išsiskiria iš minios nuoširdžia ir draugiška šypsena, nors jo skurdus ir
nelaimingas gyvenimas niekada nebuvo lengvas. Tuo tarpu Sofija Kymantaitė (aktorė
Marija Korenkaitė) yra visiška jo priešingybė - užaugusi turtingoje šeimoje, studijavusi
literatūrą ir filosofiją aršiai kovojanti už Nepriklausomą Lietuvą. Jie abu netikėtai
susitinka 1908 metais Rusijos caro kontroliuojamame Vilniuje, kur net kunigai
rekomenduoja kalbėti lenkiškai.
Jauna, žavi, atkali moteris paliečia meniškos sielos keistuolio Mikalojaus širdį. Šis
gyvenimo periodas jam nepaprastai turiningas - jis tapo paveikslų seriją, kuria simfoniją
ir nuolat rašo laiškus Sofijai - moteriai, kuri jį užbūrė. Sofija tuo tarpu atsidavusiai ir
ugningai gina daktaro
Jono Basanavičiaus idėjas, bet darbas cenzūruojamame laikraštyje Viltis ją tempia į vis
gilesnę neviltį. Be to Sofijos namuose vis dažniau lankosi rusų pulkininkas Nikolajus
Rostovas (aktorius Nikolajus Antonovas), kuris prisistato jaunos moters gerbėju ir
literatūros žinovu bei tiesmukomis užuominomis spaudžia jos tėvus. Visgi Sofija
apsisprendžia keliauti paskui Mikalojų į Sankt Peterburgą, kur gyvena ir turtingas
lietuvis Mstislavas Dobužinskis (aktorius Andrius Bialobževskis). M. K. Čiurlionis Sankt
Peterburge pristatęs savo simfoniją miško tema pagaliau pasiekia taip išsvajotą šlovę.
Apsvaigęs nuo liaupsių ir atsipalaidavęs jis neatsispiria aukštuomenės damų žavesiui ir
išduoda Sofiją. Šis Mikalojaus nuotykis įsiutina Sofiją. Nelaiminga, įskaudinta ji grįžta į
Vilnių. Čia ji vėl susitinka su Nikolajumi, kuris trokšta pasisavinti patinkančią moterį ir
imasi planų ištremti disidentą dailininką M. K. Čiurlionį į Sibirą.

Filmą, kuris supina tikrus istorinius įvykius, lietuvių genijaus biografijos faktus,
išgalvotas siužeto interpretacijas ir realius M. K. Čiurlionio paveikslus bei mintis,
įgarsina nuostabios muzikinės kompozijos. Jas gyvai sugrojo pianistas Rokas Zubovas
(Mikalojaus Konstantino Čiurlionio proanūkis), atlikęs pagrindinį vaidmenį šiame filme.
VAIDINA: Rokas Zubovas, Marija Korenkaitė, Nikojalus Antonovas, Andrius Bialobžeskis,
Vidas Petkevičius, Severija Janušauskaitė.
00.20 – EDUKACIJĄ APIE ŽVAIGŽDYNUS pristatys Gintas Rudzevičius. Jeigu dangus
bus giedras žvaigždes bus galima stebėti per teleskopą.

