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„Atminties kodas: Tilmansų palikimas
Kaune“ Parodoje eksponuojamos Marijos
ir Kurto Tilmansų vilos interjero vertybės,
atskleidžiančios, kaip XX a. pirmoje pusėje
Kaune gyveno vieni turtingiausių miestiečių,
diktavusių
madas
tuometinei
Kauno
aukštuomenei.
NAUJA! „Arbit Blatas (1908–1999): nuo Kauno
iki Niujorko“ Pasaulinį pripažinimą pelniusio
išskirtinio talento litvako dailininko Arbit Blato
kūryba bei gyvenimas prasidėjo Kaune, vystėsi
ir suklestėjo Paryžiuje, Londone, Venecijoje,
Niujorke. Pasaulio meno sostinėse išgarsėjusio
dailininko darbų galima pamatyti didžiuosiuose
Europos muziejuose, tačiau didžiausią savo
kūrybinį palikimą jis skyrė Lietuvai – reikšmingi
kūrėjo peizažai, portretai ir istorijos pristatomi
šioje parodoje.

VAIKŲ NAKTIS MUZIEJUJE
Kviečiame mažuosius lankytojus į viso renginio
metu vyksiančias kūrybines dirbtuvėles, kur
bus galima pasinerti į spalvų ir kompozicijų
žaidimus tiek vaikams, tiek jų tėveliams.

NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS

PROGRAMA 2019
11–24 val.

M. Žilinsko dailės galerija
(Nepriklausomybės a. 12)

#1naktis8parodos

17–24 val. Balsavimas parodoje
„NAKTIES VIZIJOS: XVII–XX a.
dailininkų kūriniai iš Mykolo
Žilinsko kolekcijos“
Lankytojai turės galimybę balsuoti
už labiausiai patinkantį paveikslą
parodoje – populiariausias kūrinys pasibaigus
Muziejų nakčiai papildys nuolatinę galerijos
ekspoziciją. Muziejų nakčiai dedikuotoje
parodoje-akcijoje
eksponuojami
įvairių
Europos šalių dailininkų darbai, sukurti XVII–
XX a. Tai – retai į galerijos sales atkeliaujantys
nakties grožio ir paslapties inspiruoti vaizdai,
kuriuos
Lietuvai
padovanojo
žymusis
kolekcininkas Mykolas Žilinskas (1904–1992).
Dalis jų eksponuojami pirmą kartą.

Senovės pasaulio dailė
Senovės pasaulio meno ekspozicijos pagrindą
sudaro vienintelė Lietuvoje Senovės Egipto
kultūros paminklų kolekcija. Čia pristatomi:
sarkofagai, pomirtinės kaukės, mumija,
ušebtai, įvairūs amuletai, papuošalai, unikalus
papiruso fragmentas iš „Mirusiųjų knygos“.
Ekspoziciją taip pat sudaro antikinė keramika,
stiklo dirbiniai, monetos.
Taikomoji dailė (XVI–XX a.)
Didžioji taikomosios dailės ekspozicijos dalis
skirta XVII a. II p. – XX a. I p. Kinijos, Japonijos
ir įvairių Europos šalių fajanso bei porceliano
dirbiniams, taip pat čia rasite ekspoziciją
papildančius XVIII a. nuaustus dekoratyvius
sieninius kilimus, XVII–XX a. pr. baldus,
laikrodžius, mažąją metalo plastiką, stiklo
dirbinius.
Europos vaizduojamoji dailė XVI–XX a.
Dvylikoje M. Žilinsko dailės galerijos salių
jus pasitiks plati XVI a. pab. – XX a. Europos
vaizduojamosios dailės kolekcija – nuo
vėlyvojo renesanso, baroko, klasicizmo iki
romantizmo, simbolizmo, impresionizmo bei
nuo Art Nouveau iki XX a. antros pusės dailės
tendencijų.

11–24 val.

Vizgirdos, Adolfo Valeškos, Alberto Vesčiūno ir
kitų autorių kūriniai.

(K. Donelaičio g. 16)

XX amžiaus 7–8 deš. lietuvių dailininkų
kūriniai
Ekspozicija supažindina su Antano Gudaičio,
Leopoldo
Surgailio,
Leonardo
Tuleikio,
Algimanto Švėgždos ir kitų iškiliausių to
meto lietuvių dailininkų tapyba, atspindinčia
pagrindines šio laikotarpio dailės tendencijas:
glaudų ryšį su XX a. pr. tradicija ir savitas
iš Vakarų atklystančias modernaus meno
interpretacijas.

Kauno paveikslų galerija
#1naktis8parodos

Vienos nakties knygų paroda „Musės,
miegančios knygose“
pratęsia tuo metu Paveikslų galerijoje
šlamantį,
šiugždantį
popieriaus
tyrimų procesą – naujai atidarytą
parodą „Atminties popierius“. Popieriaus ir
musės susitikimas knygoje - lemtingas nakties
pokštas, kviečiantis iš arti pamatyti kaip įkyrioji
Musca domestica (įkvėpusi ne vieną pasaulio
dailininką) virsta meno objektu.

VAIKŲ NAKTIS MUZIEJUJE

Paveikslų galerijos paviljonas
Virs muselių, cikadų ir naktinių drugelių
gaudykle - čia vyks origami dirbtuvės: iš
popieriaus lankstysim įvairius vabzdžius.

PARODOS

„Kūrinio genomika“
Parodos idėja – atverti žiūrovui kūrybos proceso
paslaptis, o kertinė ašis – grįžti prie svarstymo,
ar „kūrybos siela“ sveria 21 gramą. Parodoje
savo kūrinius pristato žymūs Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Nepalo autoriai.
NAUJA! „Atminties popierius“
Parodoje – J. Janonio popieriaus fabrikas
ir jo bendruomenė. Autentiški janoniečių
pasakojimai materializuojasi popieriuje, o
mirusio fabriko mechanizmai perkonstruojami
prisiminimų gamybai.

NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS

FLUXUS. Jurgio Mačiūno fluxus kabinetas
Kaune
gimusio
avangardinio
judėjimo
pradininko, visame pasaulyje garsaus Jurgio
Mačiūno (1931–1978) kabinetas, kuriame
eksponuojami J. Mačiūno, Jono Meko, Josepho
Beuyso, Mieko (Chieko) Shiomi, Beno Vautiero,
George‘o Brechto ir kitų fluxus judėjimo dalyvių
kūriniai – netradicinės knygos, pašto meno
pavyzdžiai, spaudiniai, objektai ir t.t.
Pasaulio lietuvių dailė
Ekspozicijoje lankytojai pamatys gana plačią
lietuvių, likimo išblaškytų po visą pasaulį,
kūrybos panoramą. Svetur susipažinę su
modernistinėmis pasaulio dailės kryptimis,
dauguma dailininkų subrandino savitą stilių.
Eksponuojami
Adomo
Galdiko,
Viktoro

11–24 val.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus
(V. Putvinskio g. 55)

#1naktis8parodos
Kviečiame apsilankyti kitokioje M.
K. Čiurlionio darbų ekspozicijoje,
papildytoje „Tariamo Čiurlionio“
eksponatais.
Susipažinsite
su
įdomiausiais plagijavimo atvejais bei
detektyvinėmis istorijomis apie M. K. Čiurlionio
kūrybos klastojimą bei dingusių darbų paieškas.
22 val. – 24.00 (durys 21 val.) Kosminės
apeigos su Zan Hoffman ir Kaunas Zoo.
Muziejų nakties kulminacijai kviečiame visus
sudalyvauti meniniame rituale, kelionėje į
kosmosą per save, jaukioje, ramybės vieni
kitiems linkinčių žmonių draugijoje.
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NAUJA! „Po Naktikovo ženklu: grafų
Kosakovskių biblioteka“
Turtingos
dvaro
bibliotekos
įdomybes
pristato M. K. Čiurlionio muziejaus ir KTU
bibliotekos bendras projektas, atskleidžiantis
grafų Kosakovskių giminės kolekcijos vertę,
įvairiapusiškumą ir vykusią sklaidą.
„Lobis Iš Laisvės alėjos“
Kviečiame savo akimis išvysti beveik 500
metų po Laisvės alėjos grindiniu gulėjusį lobį,
menantį Žygimanto Augusto laikus ir atrastą
tik laimingo atsitiktinumo dėka.
„Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija“
Tai unikali galimybė vienus vertingiausių ir
seniausių vitražų Lietuvoje apžiūrėti iš arti.
Vienas jų – XIX a. pab. garsiųjų „Geyling“
vitražo dirbtuvių Vienoje sukurtas kūrinys
„Nukryžiuotasis su angelais“. Sužinokite
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nepaprastą vitražų atkūrimo istoriją.
„Labdariai.lt. Tarpukario dailės ir kultūros
istorijos bei mecenatystės skerspjūviai“
Projektas skirtas didžiausiai, net 6 metus
trukusiai labdaros akcijai, vykusiai 1930–1936
m., kurios tikslas buvo surinkti milijoną litų.
Minint Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties
metines, buvo sumanyta jį pagerbti pastatant
jo vardo Kultūros muziejų tuometinėje šalies
sostinėje Kaune. Ši paroda – tai pasakojimas
apie valstybės ir tautos vienybę, pasiaukojimą
ir patriotizmą.
„Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“
Kokiomis mintimis gyveno XX a. pr. jauni
Lietuvos žmonės, besimokydami Sankt
Peterburgo, Krokuvos, Varšuvos, Miuncheno,
Paryžiaus dailės mokyklose, akademijose,
universitetuose? Šioje parodoje kviečiame
pažvelgti į kūrybą tų, kurių dalyvavimas XX
a. pr. kultūriniame judėjime buvo svarbus
postūmis formuotis Lietuvos valstybingumui ir
tapo šiandienos šiuolaikinės dailės pamatu.

VAIKŲ NAKTIS MUZIEJUJE
Kviečiame mažuosius lankytojus į viso renginio
metu vyksiančią edukacinio užsiėmimožaidimo „Čiurlionis ir objektyvas“ premjerą,
pristatančią M. K. Čiurlionio sąsajas su kinu
ir fotografija. Taip pat lankytojų lauks jau
pamėgtos kūrybinės dirbtuvėlės ir žaidimai:
„MKČ atvirlaiškiai“, „Debesų istorijos“,
čiurlioniškos dėlionės.

NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS

M. K. Čiurlionio galerija
Vienintelė
vieta
pasaulyje,
kur
galite
išvysti beveik visą sukauptą įžymiausio
lietuvių dailininko, kompozitoriaus, literato
ir visuomenės veikėjo kūrybinį palikimą:
tapybą, grafiką, fotografiją, laiškus, muzikinius
rankraščius.

11–24 val.

Istorinė Lietuvos
Respublikos Prezidentūra
(Vilniaus g. 33)

#1naktis8parodos
Gegužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų
dieną ir naktį, Istorinės Prezidentūros
dėmesio
centre
–
Lietuvos
Respublikos Prezidentas. Siūlome
net keturis būdus susipažinti su šios

mums svarbios institucijos formavimosi istorija
ir tradicijomis:
1) 9–21 val. – savarankiška kelionė po
prezidentinį Kauną – tinkamas šeimoms,
pavieniams asmenims, draugų ir pažįstamų
kompanijoms;
2) 17–22 val. interaktyvus žaidimas „Kas tas
Prezidentas?“ – tinkamas visiems (vaikams iki
10 m. rekomenduojama dalyvauti su tėveliais);
3) 22–22.40 val. naktiniai pasakojimai apie
Prezidento rūmus – tinkamas visiems, kuriems
tokiu laiku dar nereikia miegoti;
4) 11–24 val. savarankiškas susipažinimas
su sodelyje veikiančia paroda „Kas tas
Prezidentas?
Lietuvos
Prezidentai
ir
Prezidento institucija 1919–1940 metais“ –
tinkamas visiems.
Plačiau: www.istorineprezidentura.
lt ir https://www.facebook.com/
events/577447029424373/
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NAUJA! „Kas tas Prezidentas? Lietuvos
Prezidentai ir Prezidento institucija 1919–1940
metais“
Muziejaus
sodelyje
eksponuojamose
archyvinėse fotografijose užfiksuoti pareigas
einantys 1919–1940 metų Lietuvos prezidentai:
priimantys Respublikos ginkluotojų pajėgų
paradus, bendraujantys su užsienio šalių
pasiuntiniais, skelbiantys įstatymus, dirbantys
su Ministrų Kabinetu, globojantys įvairias
organizacijas, susitinkantys su visuomene,
sakantys kalbas oficialių progų metu bei
dalyvaujantys kultūriniame šalies gyvenime.
„Ypatinga dovana Lietuvai“
Parodoje eksponuojamos dvi kolekcininko,
visuomenės ir kultūros veikėjo, Amerikos
lietuvio Aleksandro Mykolo Račkaus į Lietuvą
atvežtos kolekcijos. Pirmoji – iš numizmatikos
rinkinių, o antrojoje turėsite galimybę per
unikalius eksponatus susipažinti su XIX a. 7
deš. – XX a. 4 deš. JAV lietuvių visuomeniniu
gyvenimu, jų indėliu į Lietuvos valstybės
atkūrimą ir įtvirtinimą.
„100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykių (1918–1940 m.)“
Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui skirta
paroda plačiai atveria duris į visapusišką
Pirmosios Lietuvos Respublikos pažinimą,
skatina geriau suprasti įvairius to meto

procesus ir suteikia tvirtą pagrindą didžiuotis
savo valstybe. Parodoje gausu įvairaus amžiaus
lankytojams skirtos interaktyvios edukacinės
veiklos: galima pabandyti įveikti vieną iš Agento
Mažylio slaptųjų operacijų, padirbėti pranešėju
Radijo studijoje, apsilankyti Pasiklydusių
laiškų skyriuje, pasitikrinti žinias apie Lietuvos
aviacijos pasiekimus. Patiems mažiausiems
sukurtas Mažylių kampelis, kuriame 3–7 metų
vaikams skirtos smagios edukacinės dėlionės
bei kitos užduotys.

VAIKŲ NAKTIS MUZIEJUJE
Mažiausieji lankytojai, lydimi tėvelių, veiklos
atras Mažylių kampelyje ir Audiencijų
salėje, kur laukia smagios edukacinės
dėlionės. Drąsiausieji galės padeklamuoti
eilėraštukus improvizuotoje radijo studijoje.
Mokantiems skaityti vaikams siūlome pabūti
Agentais Mažyliais ir leistis į slaptas misijas
arba padirbėti pasiklydusių laiškų skyriuje.
Azartiškiems vaikams ir tokiems pat jų tėvams
siūlome dalyvauti interaktyviame žaidime „Kas
tas prezidentas?“ – kartu smagiai praleisite
maždaug valandą.

NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS

Sugrįžtančios relikvijos
Autentiškos interjero detalės, svečių knygos
fragmentai budinčiojo karininko kabinete,
nepaprastai graži autentiška paradinė laiptinė
su didžiuliais paauksuotais veidrodžiais,
atkurtas
prezidento
darbo
kabinetas,
Audiencijų salė bei kitos istorija alsuojančios
erdvės leidžia praverti duris ne tik į prezidento
kaip aukščiausio šalies pareigūno, bet ir
prezidento kaip asmens bei žmogaus kasdienį
gyvenimą.
„Pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentai
ir Prezidento institucija“
Interaktyvi ekspozicija apie Pirmosios Lietuvos
Respublikos prezidentus ir Prezidento instituciją
skirta azartiškiems istorijos mylėtojams.
Galima išgirsti prezidentų kalbas, pamatyti,
kaip jie atrodė dokumentiniuose kino kadruose,
virtualiai pakeliauti prezidentiniu maršrutu
ar pasitikrinti savo žinias apie prezidentus
žaidžiant spalvingus ir smagius kompiuterinius
žaidimus. Galima pabandyti įveikti didžiausią
lankytojų iššūkį – iš „istorinių plytų“ sudėlioti
Nepriklausomos Lietuvos simbolį – J. Zikaro
skulptūrą „Laisvė“.

11–24 val.

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių
ir rinkinių muziejus
(V. Putvinskio g. 64)

#1naktis8parodos
Tarptautinę muziejų naktį A.
Žmuidzinavičiaus namuose vyks
ypatingas tarptautinio poezijos
festivalio Poezijos pavasaris-2019
renginys – vizualiųjų menų ir
poezijos diptikų paroda „Mūzų
sambūvis“.
Intriguojančioje
ekspozicijoje
atsiskleis vaizdo ir žodžio meistrų kūrybos
sąsajos. Parodoje kartu su eilėraščiais bus
eksponuojami įvairių žanrų kūriniai: tapyba,
keramika, skulptūra, fotografija. Čia susitiksime
su Romualdo Čarnos, Petro Gintalo, Mindaugo
Juodžio, Petro Kalpoko ir kt. autorių darbais,
kuriuos lydės Erikos Drungytės, Gvido Latako,
Edmundo Janušaičio, Donaldo Kajoko ir kt.
rašytojų eilės, atidarymo metu skambėsiančios
gyvai.
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NAUJA! „Mūzų sambūvis“
Parodos atidarymas 2018 05 18 19 val.

VAIKŲ NAKTIS MUZIEJUJE

Kūrybinės dirbtuvės „Giedrės spalvų pasaulis“
Nuo 14 iki 19 val. Antano Žmuidzinavičiaus sode
muziejaus edukatorė Giedrė kvies į kūrybines
dirbtuves. Šiais metais mokysimės piešti
spiritiniu rašalu – juo galėsite dekoruoti savo
atsineštus puodelius, stiklines ar netgi vazas.
O jei užsuksite nepasiruošę, taip pat nieko
tokio, nes priemonėmis mes jau pasirūpinome.
Svarbiausia būti visiems drauge ir išbandyti šią
kūrybos magiją su šeima ar draugų būriu, o gal
tiesiog atsitiktinai užklydus, jei vaikštinėsite po
miestą savarankiškai!

NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS

Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
ekspozicija
Memorialinio namo-muziejaus ekspozicija
jus
supažindins
su
tapytojo
Antano
Žmuidzinavičiaus ir jo šeimos gyvenimu –
bute ir dirbtuvėje išlikusia 3–4 deš. aplinka:
autentiškais baldais ir įvairiomis interjero
detalėmis (šviestuvais, telefono aparatais ir
kt.), išvysite A. Žmuidzinavičiaus paveikslus,

Daugiau informacijos: www.ciurlionis.lt mk@ciurlionis.lt Tel.: +370 37 323603

susipažinsite su jo sukauptais rinkiniais.
Velnių muziejaus ekspozicija
Vieninteliame pasaulyje velnių muziejuje
saugoma per 3 tūkstančius velniukų –
vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių
bei suvenyrų, kurių istorija prasidėjo nuo kūrėjo
A. Žmuidzinavičiaus kolekcijos. Kartu su velniais
išvysite ir kitas įdomybes – kaukes, raganas,
mitų ir pasakų personažus.

11–20 val.

A. ir P. Galaunių namai
(Vydūno al. 2)

#1naktis8parodos
Kaip ir kada atsirado siluetiniai
arba „šešėlio” piešiniai, kaip jie buvo
kuriami, sužinosite „Muziejų nakties”
renginio metu, o, įkvėpti Galaunių
namuose
tądien
karaliaujančių
šešėlių, galėsite susikurti savo siluetinius
portretus bei įvertinti legendinio M. K. Čiurlionio
direktoriaus Pauliaus Galaunės portretą, kurtą
šia technika 1 naktį trunkančioje grafikos darbų
parodoje „Šešėlių veidai“.
Muziejų naktį dar daugiau šešėlių mėginsime
prisijaukinti kartu su unikalia profesionalaus
teatro
trupe
„Budrugana
Lietuva“,
skleidžiančia gerą nuotaiką, šviesą, plečiančia
vaizduotės ribas pasitelkiant rankų plastiką.
(Šešėlių teatro pasirodymo laikas bus
tikslinamas)

PARODOS
Aušros Andziulytės ir Laimos Drazdauskaitės
akvarelių paroda „Lygiagretės“ – tai jau
daugiau nei dvidešimt metų Klaipėdos
pleneruose kurtų darbų visuma, atsiskleidžianti
tapybos parodoje, kurioje atgyja „plačių erdvių,
jūros kvapų, vis kintančių spalvų kūrybinių
dienų pajūrio krašte prisiminimai“.

VAIKŲ NAKTIS MUZIEJUJE

Visą dieną mažiesiems lankytojams vyks
siluetinių portretų kūrybos dirbtuvės, o teatro
trupės „Budrugana“ pasirodymo metu –
rankų šešėlių teatro dirbtuvės (Šešėlių teatro
pasirodymo laikas bus tikslinamas)

NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS
Muziejuje įrengta memorialinė Adelės ir
Pauliaus Galaunių ekspozicija, kur galėsite
pamatyti įspūdingą P. Galaunės surinktas
grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies
meno kolekcijas. Taip pat muziejuje galima
apžiūrėti Nepriklausomybės akto signataro

11–20 val.
L. Truikio ir M. Rakauskaitės
memorialinis muziejus
(E. Fryko g. 14)
#1naktis8parodos

Kuo kvėpinosi garsi tarpukario
primadona Marijona Rakauskaitė
ir kaip dvelkė jos ir scenografijos
maestro
Liudo
Truikio
namai,
užuosite „Kvapų parodoje“, kurtoje
bendradarbiaujant
su
botaninių
kvapų specialiste Egle Jonaityte.
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Kviečiame į egzotiškąjį butą-dirbtuvę, kur
kartu gyveno ir kūrė lietuviško teatro legendos
dailininkas Liudas Truikys ir operos solistė
Marijona Rakauskaitė. Muziejuje galima
susipažinti su L.Truikio kūrybos palikimu:
akvarelėmis, tapyba, scenografijos ir kostiumų
eskizais, rankraščiais, dailininko sukauptomis
Rytų meno ir lietuvių liaudies skulptūrų
kolekcijomis. Galima pasižvalgyti po Marijonos
Rakauskaitės kambarį, kuriame eksponuojama
įspūdinga jos sceninių kostiumų, makiažo,
aksesuarų, fotografijų kolekcija.

11–20 val.
J. Zikaro memorialinis muziejus
(J. Zikaro g. 3)
#1naktis8parodos
J. Zikaro memorialinis muziejus ir
jo sodas įsikūrę vienoje gražiausių
miesto vietų – ant Pelėdų kalno.
Garsiojo skulptoriaus puoselėtame
sode galėsite grožėtis vakarėjančia
Kauno panorama naujais, tik šiai nakčiai
skirtais rakursais parodoje „Įrėmintas miestas“
bei išgirsti įdomiausias istorijas apie miestą,
muziejų, Zikarų šeimą ir jų nuotykius, taip pat
pasivaišinti tradicine šių namų arbata.

NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS
Dar 1959 m. A. Zikaraitė, Juozo Zikaro dukra,
pirmame namo aukšte, tėvo dirbtuvėje,
įrengė nedidelį pusiau slaptą muziejų, skirtą
skulptoriaus darbams. Šiuo metu šį unikalų
muziejų sudaro šeimos gyvenamosios patalpos,
dailininko dirbtuvė su jo kūrinių ekspozicija (tarp
jų ir originalus „Laisvės“ paminklo maketas) bei
prie namo esantis sodas su terasa.

Kazio Bizausko kambarį.
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