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               www.kulturosnaktis.lt

Visą naujausią informaciją rasite www.kulturosnaktis.lt  
arba Facebook paskyroje – Kultūros naktis / Culture night  
ir Instagram paskyroje – @kulturosnaktis

#PROGRAMA
Su išsamia festivalio programa ir kita naudinga 
informacija galite susipažinti festivalio svetainėje  
www.kulturosnaktis.lt 
Nepasimesti renginių gausoje jums padės funkcija 
„Išsaugoti renginį“.

#REGISTRACIJA
Primename, kad visi festivalio renginiai yra nemokami, 
tačiau į kai kuriuos būtina išankstinė registracija. 
Pasitikrink mūsų puslapyje www.kulturosnaktis.lt

#GALIMYBIŲ PASAS 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad į kai kuriuos festivalio 
renginius būtinas Galimybių pasas. Pasitikrink mūsų 
puslapyje www.kulturosnaktis.lt

#JUDU
Į festivalį ir namo po jo judėkite viešuoju transportu. 
Naujienas ir tvarkaraščius sekite „Susisiekimo paslaugos“ 
tinklapyje, susiplanuokite savo kelionę: www.judu.lt

INFO CENTRAI KAVINĖSE:

Pilies g. 3
Vilniaus g. 31
Gedimino pr. 2
Vokiečių g. 18
Gedimino pr. 31

#SAUGUMAS
Festivalio metu mieste patruliuos sustiprintos policijos 
pajėgos, didžiuosius masinius renginius prižiūrės 
apsaugos tarnybos, projektuose dirbs kultūros 
savanoriai.

#IR DAR
Nepamiršk smagiausiomis akimirkomis iš „Kultūros 
nakties“ pasidalinti su draugais! Fotografuok, filmuok ir 
kelk įrašus į socialinius tinklus Facebook bei Instagram 
su žyme #kulturosnaktis2021 arba #culturenight2021, 
dalinkis įspūdžiais su visais!

#PASTABA
Festivalio informacija leidinyje gali keistis, tad visą 
naujausią informaciją rasite www.kulturosnaktis.lt  
arba Facebook paskyroje – Kultūros naktis / Culture 
night ir Instagram paskyroje – @kulturosnaktis

Kaip nepasiklysti    
„Kultūros naktyje“: 
praktiniai patarimai



SPECIALIOJI
PROGRAMA
www.kulturosnaktis.lt

Magiškas 
dvelksmas

19:00 ir 20:00 val.  
(Rugsėjo 24 d.)
12:00 ir 14:00 val.  
(Rugsėjo 25-26 d.)

Rūdininkų skveras

Cirkas

Perimetras |  
Powered by 
Caffeine

18:00-01:00

Kūdrų parkas

Muzika

Portalas    
Vilnelė Stream

18:00-00:00

Užupio meno inkubatorius, 
Užupio g. 2A

Tarpdisciplininis menas

„Magiškas dvelksmas“ – tai poezijos, komedijos ir magijos lydinys, 
kurį kuria muilo burbulų architektai.
Žiūrovų širdis užburs du mieli veikėjai ir įtraukiantis jų pasakojimas, 
lydimas milžiniškų skraidančių burbulų bei linksmų triukų.  

Trupė:
Trupės įkūrėjai – Mariano Guz ir Egle Sciarappa – į savo pasirodymus 
sudėjo ilgametę cirko, fizinio teatro, magijos, klounados patirtį ir 
sukūrė stebuklingą burbulų pasaulį. Dueto pasirodymai išsiskiria 
nuoširdumu ir meistriškumu. Kūnas, akys čia iškalbingesni už žodžius.

Apdovanojimai:
Didžiausias rankomis išpūstas burbulas – Gineso rekordų knyga, 
2019 
Ilgiausia burbulų girlianda – Gineso rekordų knyga, 2019 
Pagrindinis prizas, Tarptautinis Busano komedijos festivalis (Pietų 
Korėja), 2018
Žiūrovų simpatijų prizas, Atviras meistriškumo festivalis (Bochum, 
Vokietija), 2017

Bubble on Circus (Italija)

Kūrybinis projektas „Perimetras“ šiais metais persikėlia į žaliąją 
Kūdrų parkelio erdvę Užupio rajone ir kviečia patirti ypatingą 
muzikinę atmosferą gamtos apsuptyje. Čia, tarp paukščių, medžių ir 
tvenkinių, skambės muzika atliekama tokių grupių kaip Kabloonak, 
jauti, John‘s Shower Band, Fused Trio, taip pat savo pasirodymus 
surengs tokie kūrėjai kaip Monikaze bei Girių dvasios. Festivalio 
lankytojai turės progą ne tik išgirsti kūrėjų muziką, bet ir iš arčiau 
su jais susipažinti. Vakaro metu pokalbius ves ANE kultūrininis 
tinklaraštis.

Kultūros naktis, Perimetras, ANE

 Vilnelės upėje šalia Užupio meno inkubatoriaus (Užupio g. 2A) vyks 
16-as Vilnelė Stream pokalbis skirtas pokalbių sezono uždarymui, 
kurio metu Vilnelės Stream moderatorė LRT žurnalistė Inesa 
Rinkevičiūtė kalbėsis su menininku Robertu Narkumi, atstovausiančiu 
Lietuvą 2022 m. Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje.
Pokalbį galima bus stebėti gyvai Vilnelės pakrantėje arba žiūrėti 
LIVE transliaciją Užupio meno inkubatoriaus Facebook puslapyje.

Lazerių instaliacija „Vilnelės Portalas“  19:00-00:00

Šalia Užupio g. 2A kiemelio, virš Vilnelės upės tarp Užupio 
ir Bernardinų tiltų, apšvietimo ir lazerių priemonėmis bus 
interpretuojamas tarperdvinis portalas, kuriantis mistišką futuristinę 
atmosferą. Tai vizuali sąsaja, skatinanti spėlioti, kas kitame 
portalo gale, atverianti vartus tarp Vilniaus senamiesčo ir Užupio 
Respublikos. Kultūros nakties lankytojams tai galimybė pajausti 
futuristinį netikėtumą, suaktyvinti pojūčius, vaizduotę, smalsumą – 
tyrinėti ir atrasti.

Užupio meno inkubatorius

1.

2.

3.



ERDVINIO 
GARSO MUZIKOS 
KONCERTAS: 
Muzikiniai 
pasakojimai in 5D

19:00-22:00 

Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras, Gedimino pr.22

Muzika

Kultūros 
balaganas  
Dūmų gatvėje
18:00-02:00

Dūmų g. 5

Muzika, teatras, parodos, 
kūrybinės dirbtuvės, 
tarpdisciplininis menas

Nakties muzika
21:00-23:00

Nacionalinė dailės galerija, 
Konstitucijos pr. 22

Muzika

Garsų pagrindu sukurtas istorijas padėsime „pamatyti“ visiems, net 
ir akliesiems. Specialiai šiam renginiui Vilniaus Mažajame teare 
įrengsime imersinio garso sferą, kurioje klausytojai garsus girdės 
tiek horizontaliomis, tiek vertikaliomis kryptimis.

Reikalinga registracija

VšĮ „Ars&Sonoris“, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos inovacijų studijų 
centras, Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

Būdami kultūros veiklų ambasadoriais toliau nuo miesto centro, 
Naujoje Vilnioje, kviečiame patyrimų ieškoti Dūmų fabrike! Parodos, 
koncertai, vakaro performansai, kūrybinės dirbtuvės bei naktinė 
poezija kviečia atrasti ir pamilti meną.

VšĮ Dūmų fabrikas

„Nakties muzika“ – ambicinga šiuolaikinės muzikos programa, kurią 
šiemet „Kultūros naktyje” pristatys pučiamųjų instrumentų orkestras 
„Trimitas”. Siekiant praplėsi įprastą koncertinio atlikimo sampratą 
apjungiant erdvės, šviesos ir garso sinergiją, bus pristatytos 
amerikiečių avangardo klasikų – John Cage bei Morton Feldman 
– kompozicijos. Šiais kūriniais kūriniais bus mėginama artikuliuoti 
garso ir tamsos santykį. Atsispirdami nuo plačiai paplitusio 
muzikinio termino Nachtmusik, nusakančio muzikinę atmosferą, 
mėginsime aktualizuoti jame metaforiškai užkoduotą šviesos/
tamsos opoziciją, atskleisti, kaip tamsoje kinta atlikimo-klausymosi 
santykis. Be įprastų vizualinių kodų – gestų, atlikėjų mimikos, etc. – 
pagalbos, tiek atlikėjai, tiek klausytojai pateks į išimtinai audityvinės 
percepcijos teritoriją. Parinktiems kūriniams būdinga lėta kaita, 
leidžianti sutelkti dėmesį į iš pirmo žvilgsnio antraeilius parametrus: 
subtilius tembrinius pokyčius, registrų kaitą – tarsi ląstelės dydžio 
objektus, atidžiai stebimus pro mikroskopo lęšį. Programą bus 
pristatyta Nacionalinės dailės galerijos erdvėje, o atlikimo metu 
bus naudojamos įvairios erdvinės konfigūracijos. Klausytojai taip 
pat galės judėti nevaržomai, pasirinkdami judėjimo trajektoriją 
patys. Svarbu paminėti, jog dalis programoje skambėsiančių kūrinių 
Lietuvoje skambės pirmą sykį.

Reikalinga registracija

KĮ Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“

4.

5.

6.

Šeimų erdvė:  
Pasakų herojai

7.

18:00-01:00
Bernardinų sodas

Šeimų erdvė – tai lyg nedidelis atskiras festivalis festivalyje. Erdvė 
Bernardinų sode kiekvienais metais pasakoja tam tikrą istoriją visuomenei 
ir džiugina miesto bei jo svečių šeimas. Sodo erdvė skirta džiuginti visai 
šeimai, o ypač patiems mažiausiems, kurie dar tik mokosi žengti pirmuosius 
žingsnius naujame gyvenimo etape bei pradeda pažinti pasaulį, kuriame 
gyvename. Šiais metais Bernardinų sode vienai rudens nakčiai mokytis ir 
lavinti vaizduotę susirinksime jau devintą kartą. Šįkart – tam, kad leistumės 
į susitikimą su atgijusiais pasakų herojais!

Festivalis „Kultūros naktis“ 

B. Radvilaitės g.
įėjimas 

Š. Brunono 
Bonifaco g.

įėjimas 

Trispalvės al.
įėjimas 
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2.

3.

4.

5.

6.
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9.
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11.

12. 18.

10.

15.
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16.
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Muzika, teatras, šokis, 
kūrybinės dirbtuvės ir kt.



Teatras ir šokis                  

Pramogos               

18:30-19:00

18:00-21:00 

18:00-21:00 

18:00-22:00 

18:00-22:00 

18:00-22:00 

18:00-23:00 

18:00-00:00 

19:00 ir  
20:00 val. 
(Rugsėjo 24 d.)

12:00 ir 14:00 
val. (Rugsėjo 
25-26 d.)

19:00-20:00 

20:00-21:00 

21:00-22:00 

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2.

3.

4.

DOKIPOKI personažai
Hey hey hey, maži ir dideli!
DOKIPOKI Elza ir Olofas kviečia Jus visus drauge pasinerti į Ledo šalies 
linskmybes, šoksim ir dainuosim, kol tik jėgos leis!

„Atgijusios Pasakos“
Atgijusios Pasakos –  kaskart skirtinga ir nuostabi istorija Jūsų vaikučio 
šventėje. Šįkart nuostabieji pasakų personažai vaikams pasiūlys atrasti 
savo slaptąją supergalią, pasidarant purškiamą tatuiruotę. Tatuiruotė 
džiugins ir primins apie vidines supergalias dar keletą dienų, todėl 
šilčiausi prisiminimai – garantuoti! Tšš! Niekam nesakykit, bet Atgijusios 
Pasakos bus paruošusios ir daugiau staigmenų mažiesiems! 

„KROM kendama jam”
Kendama veiklos visiems – ir entuziastams, ir nieko apie šią veiklą 
negirdėjusiems. Bus linksmos varžybos, mini žaidimai bei galimybė 
laimėti prizus. Puiki galimybė, pasimokyti kendama meno iš geriausių 
žaidėjų Baltijos šalyse.

DOKIPOKI personažai
DOKIPOKI Fėjos nusileido iš dangaus ir jos daro stebuklus! Netikit? Ateik, 
ir pamatysi pats, kaip mes Jus, mažuosius, paverčiame į Jūsų mylimiausius 
personažus!

„Dienius ir Nakčius“
Pasakos „Dienius ir Nakčius“ personažų vabalinė instaliacija – didelės 
personažų galvos, pagamintos iš natūralių gamtinių medžiagų, kurios 
vakare bus apšviestos.

„RIKIO stalo žaidimai 
Bernardinų sode“
RIKIS, stalo žaidimų klubas kvies Kultūros nakties lankytojus išbandyti 
pačius įvairiausius stalo žaidimus.

VšĮ „Žaliasis taškas“
Festivalio metu VšĮ „Žaliasis taškas“ tiek mažuosius, tiek vyresniuosius 
dalyvius kvies pasitikrinti rūšiavimo žinias interaktyviose rūšiavimo 
užduotyse, bei pasisemti idėjų žaidžiant stalo žaidimus, pagamintus iš 
antrinių žaliavų! Kūrybinių eko-dirbtuvių metu gaminsime pasakų herojus 
– aplinkai draugiškus žaisliukus iš antrinių žaliavų, kurie taps puikiais 
draugais ar vakaro pasakų prieš miegą herojais!

Informacinių pramogų 
paviljonas „Linkėjimai maistas“
Pramankštink kojas, rankas ir smegenis Lietuvos vartotojų instituto 
informacinėje pramoginėje erdvėje: viskas apie tausų maisto vartojimą. 
Laimėk prizų. Rekomenduojame ir daugiausia smalsuolių visada 
sutraukiantį miklumo bei reakcijos žaidimą „Pomidoro kelias“.

Magiškas dvelksmas (Italija)
„Magiškas dvelksmas“ – tai poezijos, komedijos ir magijos lydinys, kurį 
kuria muilo burbulų architektai.

Žiūrovų širdis užburs du mieli veikėjai ir įtraukiantis jų pasakojimas, 
lydimas milžiniškų skraidančių burbulų ir linksmų triukų.

„Ežiukas rūke – atgal į sceną“ 
Karantino metu gimusios radijo ir vaizdo formatu pasakos iš atgimsta 
scenoje. „Ežiukas rūke – atgal į sceną“ – tai šokio spektaklis, parengtas 
pagal aktorių deklamuojamą tekstą ir lydimas jaunųjų dailininkų 
pateiktų iliustracijų. Spektaklis byloja apie meno jėgą ir ištvermę esant 
sudėtingiausiomis aplinkybėmis.

„Linijiniai šokiai visiems!“ 
Linijiniai solo šokiai – tai linksmi, nesudėtingi šokiai skirti visai šeimai. Čia 
nereika poros, o populiari, šokdinanti muzika išjudins kiekvieną. Projekto 
metu bus pristatyta net penkiolikos šokių programa, kurią atliks linijinių 
šokių šokėjai iš visos Lietuvos.

Flamenko šokių studija „Solea“ 
Pasaulis yra platus. Ir nors ilgą laiką buvome atskirti vieni nuo kitų, po 
truputį grįžtam į tuos laikus, kai galėjome laisvai pamatyti bet kurį 
pasaulio kampelį, susipažinti su skirtingomis kultūromis. O mes norime 
perkelti žiūrovus į šokio kelionę aplink pasaulį, ir parodyti, kad nors ir 
esame skirtingi, bet tuo pačiu turime daug bendro – meilė muzikai, šokiui, 
ir apskritai – gyvenimui.



20:00-22:00 13. Feel The Light
Kviečiame visą šeimą – nuo jauniausio iki vyriausio sudalyvauti pasakiškoje 
Feel the Light fotosesijoje tamsoje. Ieškokite juodosios palapinės.

Kūrybinės dirbtuvės          Kinas         18:00-22:00 

18:00-23:30

18:00-21:00 

18:00-23:00 

14.

18.

16.

15.

„Azijietiškų menų kampelis“
Šių metų Kultūros nakties šeimos erdvėje Bernardinų sode galėsite 
pasirinkti savitą būdą prisiliesti prie azijietiškų menų, susipažinti su ten 
daugybę šimtmečių puoselėjamomis tradicinėmis meno šakomis.
Gudragalvius kviesime lankstyti origami, pasidabinti norinčius – 
pasipuošti chna piešiniais, o spalvų ištroškusiems – spalvinti ar kurti 
savitas mandalas, pasinerti į margaspalvį ebru tapybos ant vandens 
pasaulį.  

Vakaro programa: 
18:00-19:00 Mandalų kūrimas ir origami lankstiniai 
19:00-20:00 Chna piešiniai ant kūno
20:30-22:00 Ebru tapyba ant vandens 

„Trumpi, bet filmai Kultūros 
naktyje“

19:00-20:0016. Kavos dizaino studija  
„Coffee Tales“
„Mes – mama ir dukra, be galo mylinčios kavą. Žinome, kiek daug jos yra 
išgeriama bei tiesiog išmetama, tad kavos dizaino studijoje „Coffee Tales“ 
nusprendėme atrasti platesnes kavos tirščių panaudojimo galimybes.  
Kurdamos iš kavos grūdelių siekiame jungti minimalumą, tvarumą ir meną. 
Taip tveriame unikalų, lietuviškąjį kavos dizaino pasaulį, kurio dalimi 
kviečiame tapti ir Jus! Tai – ne vien smagus užsiėmimas, bet ir kvapni, 
šilta, atpalaiduojanti terapija. Nusilipdysite dubenėlį papuošalams, 
smilkalinę ar lėkštelę raktams, riešutams.“

Pasaka „Dienius ir Nakčius“
Dr. Asta Malakauskienė dar 2014 metais buvo parašius pasakos „Dienius 
ir Nakčius“ rankraštį apie įvairius išgalvotus vabalus. Tuo metu autorei 
buvo sunkus dvasinis periodas, norėjosi kažko šviesaus ir gražaus, todėl 
šie norai išsiliejo žodžiais ir piešiniais vaikams. Ši pasaka dar niekur 
nebuvo publikuota ir visuomenei bus pristatoma pirmą kartą. Bernardinų 
sode autorė skaitys šią pasaką šeimoms, o skaitymo pabaigoje, teisingai 
atsakius į klausimus, vaikams bus galimybė laimėti autorės siūtų knygų 
skirtukų su  pasakos personažais.

Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis kviečia 
Kultūros naktį praleisti žiūrint trumpus filmus! Šiemet šeimų 
pamėgtame Bernardinų parke renginio lankytojų lauks 
speciali festivalio erdvė, kurioje bus rodomos dvi trumpųjų 
filmų programos – mažiesiems žiūrovams skirta „Trumpi, bet 
filmai: lietuviška animacija“ ir sausį virtualiame festivalyje 
pristatyta užsienio kūrėjų filmų programa „Trumpi, bet filmai: 
Aš ir kitas aš“. Pasinerkite į žiūrovų simpatijas ir kino festivalių 
pripažinimą pelniusias trumpas istorijas jau rugsėjo 24 d. nuo 
18:00 val. Bernardinų sode!

Seansų tvarkaraštis:
18:00 Trumpi, bet filmai: lietuviška animacija (27 min.)
19:00 Trumpi, bet filmai: lietuviška animacija (27 min.)
20:00 Trumpi, bet filmai: Aš ir kitas aš (84 min.)
22:00 Trumpi, bet filmai: Aš ir kitas aš (84 min.)

Trumpi, bet filmai: lietuviška animacija

Žaisminga lietuviškų animacinių filmų programa subalansuota 
nuotykių, išdaigų ir paslapčių mėgėjams! Spalvinga kelionė 
po įsimintinus naujosios kartos lietuvių kūrėjų darbus nepaliks 
abejingų nei mažųjų, nei vyresnių jų šeimos narių.

Programoje matysite: KAUKAI (rež. Gediminas Šiaulys, 
animacinis, 11 min., 2017), PONO NAKTIES LAISVADIENIS 
(rež. Ignas Meilūnas, animacinis, 2 min., 2016), MIŠKAS 
(rež. Ignas Meilūnas, animacinis, 12 min., 2015), MOČIUTĖS 
BLYNAI (dir. Dominyka Adomaitytė, Vykintas Labanauskas, 
animacinis, 2 min., 2019).

Filmai be dialogų, skirti visai šeimai. 
Programos trukmė: 27 min.

Trumpi, bet filmai: Aš ir kitas aš 

Nėra nieko baisiau už akistatą su savimi. Gal baisesnė tik 
mintis, jog su savo troškimais, vidiniais demonais ir tyliomis 
mintimis anksčiau ar vėliau gali tekti supažindinti visą likusį 
pasaulį. Penkių šios programos filmų herojai klausia: „Kas 
aš esu?“, o beieškodami atsakymų, yra priversti matuotis 
skirtingas tapatybes. Programoje pamatysime filmus-
festivalių favoritus, rodytus Kanų, Berlyno, San Sebastiano, 
Maskvos ir kituose tarptautiniuose kino festivaliuose. 

Programoje matysite: FILIPIÑANA (rež. Rafael Manuel, 
Filipinai, Didžioji Britanija, 2020, vaidybinis, 24 min.), 
BIJAU PAMIRŠTI TAVO VEIDĄ (rež. Sameh Alaa, Egiptas, 
Prancūzija, Belgija, Kataras, 2020, vaidybinis, 15 min.), 
ATMINIMUI (rež. Niki Lindroth von Bahr, Švedija, 2019, 
animacinis, 5 min.), DABAR DAFNĖ (rež. Johann G. Louis, 
Prancūzija, 2019, vaidybinis,  21 min.), MANO ASMENINIAI 
KRAŠTOVAIZDŽIAI (rež. Antoine Chapon, Prancūzija, 2019, 
dokumentinis, 19 min.)

„Žalia Kūdra“
Stebuklingą naktį atgis ir stebuklingi gyventojai, iš pasakų miško 
egzistuojančio šalia Žaliosios Kūdros. Jie persikels į nuostabų sodą 
tam, kad galėtų pasidalinti savo kuriamais stebuklais su Jumis. Užsukite 
susipažinti su jais ir pasipuošti fėjų dulkėmis, pasigaminti burtų lazdelę ar 
tiesiog jaukiai pasibūti ir šiek tiek padūkti.



Fortepijoninės 
muzikos naktis 
Juodais Baltais

21:00-01:00 

Skveras tarp LMTA Centrinių 
rūmų ir Okupacijų ir laisvės kovų 
muziejaus (Gedimino pr. 42)

Muzika

Skambantys 
Valdovų rūmai!

17:00-00:00  

Valdovų rūmai, Katedros a. 4 

Muzika

Ugnies piešinys 
Katedros aikštėje
18:00-23:00

Katedros aikštė

Vizualieji menai
Balkanaktis  
Halės Turguje 
21:00-02:00

Halės Turgavietė, Pylimo g. 58

Muzika

Muzikos Scena 
Vasaros Terasoje
19:00-02:00

Vasaros Terasa, Vilniaus g. 39

Muzika WOMARTS 
NOTATION 
19:00-22:00 

Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31

MuzikaĄžuolas Beuysui
19:00-23:00

SODAS 2123, Vitebsko g. 23

Tarpdisciplininis menas

Vienu iš Kultūros nakties simbolių ir vizitine kortele tapusi 
fortepijoninės muzikos naktis Juodais Baltais sugrįžta. Jaunieji 
muzikai, LMTA studentai pasirodys scenoje nuo 21 val., o vidurnaktį 
koncertą tradiciškai vainikuos Maestro Petras Geniušas.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Šiais metais pilni ir turtingi įdomiais pasirodymais „Skambantys 
Valdovų rūmai“ lauks visų nuo 17:00 iki 00:00 val. Specialūs 
muzikiniai projektai, teatras, orkestras ir, žinoma, nemokamas 
Muziejus! 
Ypatingoje aplinkoje vyksta tik ypatingi pasirodymai! Laukiame visų 
kultūros naktinėtojų. 

VALDOVŲ RŪMŲ DIDYSIS KIEMAS

17:00 Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava“
21:00 SOLO teatras. Spektaklis „ANTIGONĖ“
22:00 SUBTILU-Z specialus projektas „4 & more“ 
23:00 BJELLE koncertas

DIDŽIOJI RENESANSINĖ MENĖ

18:00 XXXI senosios muzikos festivalio „Banchetto musicale” 
koncertas: „Maris Stella“. Viduramžių giesmės Švč. Mergelei Marijai.
20:00 M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba 
Lietuvos vaikams“ pristato koncertą „Vakaro rapsodija. Sugrįžimas“.

Kultūros naktis, Valdovų rūmai
Ugnies piešinys – tai menininko Povilo Kupčinsko įspūdingas 
performansas, kurio metu bus sukurtas ugnies ir dūminės granatos 
piešinys ant sienos imitacijos Vilniaus Katedros aikštėje.

Povilas Kupčinskas (Povas on fire)

Neeilinis Balkanaktis!
Baltic Balkan švęs gyvenimą Halės Turguje! Kur ir pridera vykti tikrai 
balkaniškai beprotybei. Švęsime garsiai, ryškiai ir kaip paskutinį 
kartą gyvenime!

BALTIC BALKAN (Balkan, Gypsy, Klezmer) LT
KEVIN MANCUSO SELECTA  
(Jazzfunkpunksoulskapoprockbreaks) ITA

VšĮ „Baltijos Balkanai“

Kaip ir kasmet kviečiame Kultūros nakties svečius į Vasaros Terasą, 
kur skambės – kaip jau įprasta – kokybiška muzika. Įtraukianti ir 
užpildanti erdvę geromis emocijomis.

19:00 Nika Ganga
20:00 Eglė Ancevičiūtė su grupe
21:00 JUZT
22:00 Kedrostubūras
23:00 Velvet
00:00 Flash Voyage
01:00 Akli

Kultūros naktis

WOMARTS NOTATION – garsų sistema jūsų ausims, širdims, judesiui 
nuo kojų iki rankų pirštų galiukų. Migloko, Umiko Kotori ir Agnès M 
dovanos muzikos prisodrintą vakarą, o jų pasirodymus papildys 
Adomo Žudžio vizualizacijos.

Šis koncertas yra projekto „Lygiateisis moterų dalyvavimas meno 
ir kūrybinėse industrijose“ (WOMarts) kūrybinių dirbtuvių „Meet the 
Masters“ dalis. 

VšĮ „Vilniaus rotušė“

Andres Veiel dokumentinio filmo „BEUYSAS“ peržiūra, diskusija ir 
ąžuolo sodinimas Josephui Beuysui atminti.

Goethe-Institut Vilnius, SODAS 2123

8. 12.

9.

13.

10.

14.

11.



XXXI senosios 
muzikos festivalio 
„Banchetto 
musicale“ 
koncertas: 
„Maris Stella“. 
Viduramžių 
giesmės Švč. 
Mergelei Marijai.

18:00-19:30 

Valdovų rūmai, Katedros a. 4

Muzika

Europos žydų 
(litvakų) kultūros 
kelias
19:00-01:30

P. Cvirkos aikštė

Muzika

Programoje „Maris Stella“ vokiečių duetas „Candensas Lilium“ 
panyra į mistinį Mergelei Marijai skirtos viduramžių muzikos 
pasaulį. Kadangi nuo senų laikų buvo kuriama daugybė muzikinių 
maldų Šventajai Motinai, o dauguma pasaulietinių dainų virto 
pamaldžiomis giesmėmis – muziką Marijai sudaro įvairiausių stilių 
pavyzdžiai, aprėpiantys visą paletę nuo gedulingų raudų iki džiugių 
melodijų. 
Koncerto klausytojai išgirs sakralią IX a. muziką iš Sankt Galeno 
rankraščių, mistinės regėtojos Hildegardos Bingenietės antifonų, 
XIII a. giesmių iš Huelgas kodekso ir Llibre Vermell iš Montserrat 
vienuolyno rankraščio Ispanijoje, Viduramžių poeto Frauenlobo 
vokiškų giesmių Marijai, taip pat XV a. kompozitoriaus Josquinʼo 
Desprez muzikos. Dainas ir giesmes papildys instrumentinės 
parafrazės ir improvizacijos, atliekamos viduramžine skersine fleita 
ir arfa. 
Sabine Lutzenberger ir Norbert Rodenkirchen yra Viduramžių 
muzikos atlikėjai, kuriuos sieja ilgametis darbas įvairiuose 
ansambliuose, koncertuojančiuose visame pasaulyje, kaip „Per-
sonat“ ar „Sequentia“. Daugiausia dėmesio jie skiria XIII a. 
vokiečių minezingerio ir poeto Heinricho von Meisseno, vadinamo 
Frauenlobu, repertuarui, taip pat muzikai, susijusiai su vokiečių 
mistikais.“

Viešoji koncertinė įstaiga „Banchetto musicale”

Europos žydų (litvakų) kultūros kelias – programa, kuri pristato 
Lietuvoje gimusių, gyvenusių ir kūrusių žydų kultūrinį paveldą. 
Rugsėjo 24 d., P. Cvirkos skvere Vilniuje girdėsime  programą iš 
litvakų muzikos lobyno, svečius iš Izraelio ir elektroninės muzikos 
šėlsmą.  

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

15.

16.

PROGRAMA
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Muzika

BALTOJO 
GARSO NAKTIS.
Ambientinės ir 
eksperimentinės 
muzikos projektas

20:00-21:00 

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, Gedimino 
pr. 51

Bliuzo sielos

19:00-20:30 

Pub’as „Artistai“,  
Šv. Kazimiero g. 3. 

Miesto istorijos

22:30-00:30 

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Centriniai rūmai 
(Balkono teatras),  
Gedimino pr. 42

Džiazo grupės 
CinAmono 
koncertas

20:00-22:00 

Svetainės-baro „Veranda“ 
kiemelis,  Kęstučio g. 39

Šviesa spindi 
tamsoje

19:30-00:00  

Vilniaus Bernardinų bažnyčia, 
Maironio g. 10

Muzika Tibetui

19:00-23:00  

Tibeto skveras

Aš – muzika. Ar 
pažinai mane?

20:00-21:00   

Senasis Arsenalas,  
Arsenalo g. 3

Ambientinės ir eksperimentinės muzikos projektas. Projekte 
dalyvauja avidja/devita – dainų autorių ir atlikėjų Gabrielės 
Dzekunskaitės ir Algio Fediajevo muzikinis tandemas.   

Reikalinga registracija

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Vilniaus kolegija pristato bliuzo projektą Bliuzo sielos. Bliuzas – tai 
sielos muzika, suteikianti galimybes išreikšti jausmus, emocijas ar 
įtemptus išgyvenimus muzikos garsais. Šį muzikinį projektą jungia 
Blue notes – išskirtinis bliuzo muzikos elementas. Scenoje muzikuos 
populiariosios muzikos studijų programos studentai. Bliuzo garsai 
suskambės atliekami vokalo, gitaros, bosinės gitaros, mušamųjų ir 
klavišinių instrumentų.   

Reikalinga registracija

Vilniaus kolegija Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Jaunųjų operos atlikėjų trupė OP’ERA kviečia į Lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją išgirsti muzikines Miesto istorijas ir sutikti jose save 
arba sau artimus!   

Reikalinga registracija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (trupė OP‘ERA)

Žaliuojančioje „Verandoje“ po atviru dangumi – džiazuojantys 
CinAmono ir jų autorinis lietuviškas džiazas!  

VšĮ  „Stirna pievoje“

Koncertas kuriame skambės grupės Ichthus, Lietuvos jaunimo 
dienų choro bei Orintos ir Mindaugo atliekami kūriniai po Vilniaus 
Bernardinų bažnyčios skliautais. 

Bernardinų jaunimo centras

Gongų meistras Raimondas Binkauskas, aktoriaus Kristupas 
Kavaliauskas, melancholijos apaštalas Darius Žvirblis,  grupės 
„Arbata“ lyderis Andrius Zalieska-Zala, dainų autorius ir atlikėjas 
Domantas Razauskas muzikiniais garsais bei poetiniais tekstais siųs 
linkėjimus visoms gyvoms būtybėms Tibeto skvere ir pačiame Tibete. 

Tibeto rėmimo grupė

Žinomos Lietuvoje atlikėjos – fleitininkė Viktorija Marija Zabrodaitė, 
pianistė Nijolė Baranauskaitė ir renginių vedėja Irena Žilinskienė 
dovanoja galimybę paklausyti saloninės muzikos: žinomų ir 
pamėgtų kūrinių fantazijų, parafrazių, transkripcijų.

Viktorija Marija Zabrodaitė, Nijolė Baranauskaitė, Irena Žilinskienė

17.

20.

18.

21.

19.

22.

23.



4 pojūčiai –  
1 scena 

21:00-01:00 

Baras Paviljonas,  
Pylimo g. 21B 

Gražiausi 
kino filmų 
garso takeliai 
fortepijonu 

20:00-21:00 

MO muziejus, skulptūrų parkas, 
Pylimo g. 17

Programa 
„Šlapias 
Mocartas“

20:00-21:00  

Vidaus reikalų ministerijos 
vidinis kiemas,  
Šventaragio g. 2

Bare „Pavilijonas“ visą vakarą kviečiame praleisti klausantis gyvos 
indie muzikos koncertų. Įtraukianičius pasirodymus su gyvomis 
grupėmis surengs: Gina Shee (indie/r&b/soul), Justė Kraujelytė (alt 
pop), Petunija (dream pop/trip-hop/shoegaze) ir duetas Pluie de 
Comètes (electro/french house/synth-pop).  

Agnė Šiaulytė, Justė Kraujelytė, Gina Kazlauskaitė

Gyvai skambant gražiausiai kino filmų muzikai, prie MO muziejaus 
bus sukurta ypatinga atmosfera. Pianistė Aušrinė Garsonaitė 
užpildys erdvę skambesiu, persipinančiu su jaunųjų aktorių dialogais, 
spalvomis ir šviesų žaismu. 

Aušrinė Garsonaitė

„Šlapias Mocartas“  programoje susijungia du komponentai – 
vanduo ir klasika. Orkestras groja klasikinių kūrinių metamorfozes 
šiuolaikiniu stiliumi, lydimas specialiai suprogramuotų šokančių 
fontanų. 

Reikalinga registracija

Koncertinė įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis 
pučiamųjų orkestras

24.

25.

26.

Teatras

NAKTIS PO 
ARKOMIS 

22:00-01:00

Vilniaus miesto teatro Atviras 
ratas studija, Ašmenos g. 8

Riedantys 
žvaigždynai. 
Pagal Aido 
Marčėno poezijos 
knygą „Žmogaus 
žvaigždė“ 

18:00-20:00

Lietuvos nacionalinė  
Martyno Mažvydo biblioteka, 
Gedimino pr. 51

Miesto eilės 

18:00-20:00

Vilniaus mokytojų namų 
kiemas, Vilniaus g. 39

Vilniaus miesto teatras Atviras ratas pristato renginių ciklą NAKTIS 
PO ARKOMIS, kurio programoje: 
1. EGZILĖ: POEZIJA IR MUZIKA PAGAL ALGIMANTO MACKAUS 
KŪRYBĄ. Išeivijos poeto Algimanto Mackaus eilės, skaitomos aktorės 
Justinos Smieliauskaitės, ir Nikolajaus Polujanovo-Vėjopačio 
elektroninė muzika.
2. TECHNOKLASIKA: techno stiliaus muzika kartu su klasikiniais 
lietuvių poetų eilėraščiais.   

Reikalinga registracija

Vilniaus miesto teatras ATVIRAS RATAS

Interaktyvūs, teatralizuoti poezijos skaitymai pagal Aido Marčėno 
poezijos knygą vaikams „Žmogaus žvaigždė“.   

Reikalinga registracija

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vaikų ir jaunimo literatūros 
departamentas

Interaktyvus spektaklis vyks vaikams vaikščiojant Vilniaus 
senamiesčio gatvėmis ir kiemais, klausantis lietuvių poetų eilėraščių 
bei dviejų draugų Liudo ir Stepono draugystės istorijos, naujai 
patiriant Vilnių.

Spektaklį-kelionę sudaro 8 stotelės, kuriose dalyviai patiria bei 
išgirsta 8 eilėraščius, pamato 8 neįprastus objektus, kiekvienas jų 
sukuria mažą stebuklą, o akyliausieji pamato ir patiria dar daugiau.  

Reikalinga registracija

Teatro istorijos

27.

28.

29.



Įspūdingosios 
Naujojo teatro  
lėlės – „Kultūros 
nakties“ gidas 

18:00-23:00 

Gedimino pr., A. Stulginskio g.  
ir A. Jakšto g. sankryža

Naujojo teatro 
magija. Iliuzijų 
šou

22:00-22:30

Naujojo teatro Kamerinė salė 
(centrinis įėjimas), Jakšto g. 9

Joyboy pristato: 
„Būk prakeikta, 
Grečet!“ 

22:00-00:00

Teatras „Vilniaus klasika“, 
Vytenio g. 6

Renginio metu įspūdingos Vegos Vaičiūnaitės lėlės, valdomos 
Naujojo teatro aktorių „vaikščios“ Vilniaus gatvėmis ir teiks gido 
paslaugas. Spalvingos, iš minios savo dydžiu išsiskiriančios miraklio 
lėlės privers pakelti akis į dangų.   

VšĮ „Neįgaliųjų Naujasis teatras“

Naujasis teatras atveria duris į nepakartojamą pasaulį, pripildytą 
magijos. Iliuzijų šou su Jurijumi Majausku – pasirodymas, kurio metu 
neįmanoma tampa įmanoma. Ateikite ir išsineškite to materialų 
įrodymą.   

Reikalinga registracija

VšĮ „Neįgaliųjų Naujasis teatras“

Artroko grupė Joyboy pristatys būsimąjį spektaklį „Būk prakeikta, 
Grechet!”. Teatralizuoto koncerto metu žiūrovai iš aktorių lūpų 
išgirs istoriją apie slaptą Vilniaus naktinį gyvenimą, gyvai skambant 
kuriamo spektaklio muzikai. 

Kaino karta

30.

31.

32.

Vizualieji menai

Taisija Kalinina, 
Lolita Tučinskaitė, 
Natalia  
Vilkialienė | 
Konversijos 

18:00-23:00 

VDA tekstilės galerija Artifex, 
Gaono g. 1

Arnold Odermatt 
fotografijų paroda 
„Karambolage“. 
Ekskursija po 
parodą.  

19:00-20:00

Lietuvos nacionalinė  
Martyno Mažvydo biblioteka, 
Gedimino pr. 51

Kas naujo mūsų 
pievoj? Keramikos 
paroda.   

18:00-02:00

VDA Lauko ekspo,  
Maironio g. 6

Konversijos, tai grupinė trijų VDA tekstilės meno ir dizaino 
katedros MA studenčių parodą, kurioje pristatomi dar nebaigti 
magistrantūros studijų projektai – asmeniniai ieškojimai, atradimai 
ir transformacijos.  

VDA tekstilės galerija Artifex

Arnold Odermatt (g. 1925 m.) – Šveicarijos policininkas, daugiau nei 
40 metų užsiėmęs savarankiška fotografavimo praktika. 
Odermatt geriausiai žinomas dėl įspūdingų nespalvotų nuotraukų 
serijos KARAMBOLAGE, kuriose užfiksuotos pirmųjų motorinių 
transporto priemonių avarijos, jose nerodant žmonių, o tik 
įspūdingas momentines skulptūras iš susidūrusių  automobilių.

Reikalinga registracija

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Galerie Springer Berlin,   
Lietuvos kultūros taryba

Personalinė keramikės, VDA Keramikos katedros vedėjos Rasos 
Justaitės-Gecevičienės paroda – tai keraminių objektų kolekcija, 
kuri gimė apmąstant genų technologijas

Reikalinga registracija

VDA Lauko ekspo

33.

34.

35.



Paroda Aš – 
Kunst: susitikimas 
su autore 
Emilija Balas ir 
muzikinis Migloko 
pasirodymas 

19:00-23:00

„GODÒ galerija“, Malūnų g. 6

Ieškai moters?

20:00-22:00

Nacionalinė filharmonija,  
Aušros vartų g. 5

Beribė vieta  

18:00-00:00

M. K. Čiurlionio namai,  
Savičiaus g. 11

Tarp Žvaigždžių   

19:00-02:00

Kūdrų Parkas, Aukštaičių g. 1

Karjeros 
portretai. Kitoks 
požiūris į laisvės 
atėmimo bausmę 
atliekančius 
žmones per gatvės 
meno prizmę.   

18:00-21:00

Rūdninkų g. skveras

„GODÒ galerija“ kviečia į pažintį su tapytoja Emilija Balas, atvykusia 
iš Vokietijos pristatyti savo rinktinę kūrybą parodoje Aš – Kunst. 
Vakaro atmosferą sušildys muzikinis Migloko pasirodymas.   

„GODÒ galerija“

Marcelė Kubiliūtė – garsiausia tarpukario Lietuvos šnipė. Jai 
dedikuotas gatvės meno kūrinys bus pristatytas Kultūros nakties 
metu. Bet norėdami jį surasti, naktinėtojai turės sekti po senamiestį 
išmėtytomis užuominomis.   

Meno laboratorija Kiaurai sienas

Istoriniame rūsyje tiesiai po kambariu, kuriame prieš šimtą metų 
skambėdavo paties M. K. Čiurlionio atliekama muzika, Kultūros 
nakties lankytojai kviečiami dalyvauti keturių jaunų menininkų – 
Kęstučio Pleitos, Ignės Grikevičiūtės, Gertrūdos Danisevičiūtės ir 
Miglės Markulytės parodoje.

M. K. Čiurlionio namai

Evos Laumos šviesos ir objektų instaliacijos paroda Tarp Žvaigždžių.

Eva Lauma

Kartu su partneriais Socialinės integracijos institutas pristatysime 
bendrą projektą Karjeros portretai. Tai kompleksinis projektas, 
įtraukiantis meną, socialinę pedagogiką ir savanorystę. Iniciatyva 
yra orentuota į laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų 
integravimą, pasitelkiant meno kalbą. 
Kultūros naktyje prisijungsime prie Gyvosios bibliotekos erdvės 
Rūdninkų skvere ir pristatysime meninę projekto dalį. Tai bus 
daroma, atliekant gatvės meno performansą – pagal pasiruoštus 
trafaretus gyvai bus purškiami nuteistųjų portretai, taip pat ant 
jų užrašomos pačių nuteistųjų išsakytos frazės apie save ir savo 
karjeros/darbo galimybes bei svajones.
Portretai kuriami remiantis gyvu eskizavimu ir bendravimu su 
nuteistaisiais (eskizus bus galima apžiūrėti). 

VšĮ „Kiaurai sienas“

36. 40.

37.

38.

39.

Šokis

Parodos

Indijos skulptūros 
atgyja 

21:00-22:00 

Pakyla šalia Valdovų rūmų, 
Katedros a. 4

Ieškant 
tapatybės. 
Asmenukių 
amžius 

18:00-23:00

Galerija „Akademija“  
Pilies g. 44

Ateikite pasigrožėti gyvomis Indijos skulptūromis, kurios lyg ką 
tik nužengusios nuo Indijos šventyklų sienų padabins kultūra 
pulsuojančią Vilniaus naktį. 

Azijos menų centras, Natya Devi šokio teatras 

Parodoje pristatomas italų, lenkų, ukrainiečių menininkų žvilgsnis į 
kultūrinės ir meninės tapatybės klausimus, iškylančius šiuolaikiniame 
daugiakultūriame pasaulyje. Kūriniuose išryškėja gimimo, 
gyvenimo, dailės studijų, profesinės raiškos erdvių prasminės 
sampynos, apibendrinančios įžvalgos ir konkretūs, asmeniški 
atvejai, savireprezentacijos formų ir temų kaitos aspektai. Parodoje 
eksponuojami tapybos kūriniai, piešiniai, fotografijos, objektai, 
vaizdo instaliacijos. 

Parodos kuratorius – Helmutas Šabasevičius. Koprodukcija su 
„Associazione ArtSpace“ (Venecija) ir „Trieste Contemporanea“ 
(Triestas).

Vilniaus dailės akademija
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VAKAR IR 
ŠIANDIEN: 
Anastazijos 
ir Antano 
Tamošaičių idėjų 
tąsa 

19:00-23:00 

Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių galerija „Židinys“, 
Dominikonų g. 15/1

Robotų pasakos. 
Iliustracijų 
paroda, įkvėpta 
Stanisławo Lemo 
pasakojimų.

18:00-21:00 

Lietuvos nacionalinė  
Martyno Mažvydo biblioteka, 
Gedimino pr. 51

Linas Kaziulionis. 
Personalinė 
paroda.

18:00-22:00 

VDA galerija „5 malūnai“. 
Vilniaus dailės akademija, 
Naujieji rūmai, Malūnų g. 5

Inos Budrytės 
tapybos paroda 
„Atkasti ir išnirę“

18:00-22:00

THE ROOM galerija,  
Polocko g. 17

AMRES ART šilko 
istorijos

18:00-22:00 

AMRES ART, Polocko g. 41

Rari, rarissimi e 
piccole curiosità

18:00-21:00  

Lietuvos nacionalinė  
Martyno Mažvydo biblioteka, 
Gedimino pr. 51

Vaikystės 
spalvos senojoje 
fotografijoje: 
iš Lietuvos 
nacionalinės 
bibliotekos rinkinių. 
Ekskursijos po 
parodą.

18:00-21:00 

Lietuvos nacionalinė  
Martyno Mažvydo biblioteka, 
Gedimino pr. 51

Galerijoje „Židinys“ veikianti ekspozicija pristato Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių veiklą. 
Jolantos Žalalienės tapybos darbų paroda „Močiutės kalbėjimas“ iš 
vaikystės prisiminimų.
Veiks 2020-2021 m. audimo kursų darbų paroda. 

VDA Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“

Parodos raktiniai žodžiai yra „peržengti ribas“ – išplėsti parodos 
pasaulio ribas, atrasti naujas prasmes, bendrauti ir kurti žaidžiant. 
Sekant  „Robotų pasakų“ personažų  pėdomis, galima tapti visiškai 
naujos Visatos konstruktoriais, inžinieriais. Iš pirmo žvilgsnio 
parodoje nematyti jokių iliustracijų, tačiau reikia susikaupti, 
reikia pasistengti ir atidžiau pažvelgti, norint atrasti vaizdus, jų 
fragmentus, nuorodas.

Reikalinga registracija

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Parodos organizatoriai ir 
rėmėjai: Lenkijos institutas Vilniuje, Adomo Mickevičiaus institutas.

Lino Kaziulionio, tarptautinio „MArteLive Europe“ konkurso finalisto 
kategorijoje „Gatvės menas“, personalinė paroda.

VDA galerija „5 malūnai“ ir VŠĮ „Kintai ARTS“.

THE ROOM galerija pristato vienos originaliausių šiuolaikinių 
Vilniaus menininkių Inos Budrytės naujausią tapybos parodą „Atkasti 
ir išnirę“.

Ina Budrytė apie parodą: „Kartais mano paveikslai atskrenda. 
Lėtai, lengvai nusileidžia, pamatau juos iš tolo, stebiu jų artėjantį 
sklendimą ir ryškėjantį paviršių. Toks paveikslų atsiradimas yra retas 
ir nutinka neplanuotai. Dažniausiai aš savo vaizdus atkasu iš ten, kur 
galbūt kadaise pati palikau ir pamiršau, bekasdama atrandu ir kitus, 
netikėtus nežinia kieno paslėptus vaizdus (...).“

THE ROOM galerija

AMRES ART šilko istorijos kviečia jus patyrinėti intuityvios estetikos 
šilko raštų prasmes, pasitelkiant kūno pajautą, atrandant Azijos ir 
Europos kultūrų sintezę!
Naujoje edukacinėje galerijoje Užupyje AMRES ART Gallery 
(Polocko 41) duris atvers unikali AMRES ART šilko ekspozicija. Šilko 
istorijos padės suprasti meną, madą dizainą kitaip – „degustuoti“ jį 
savo kūno potyriais. 

UAB „AMRES ART“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parodoje „Rari, 
rarissimi e piccole curiosità“ – reti ir labai vertingi, išskirtiniai ir itin 
įdomūs dokumentai: visa, kas unikalu, nepaprasta, paslaptinga, kas 
skatina mus nustebti ir pažadina mūsų smalsumą (curiositas).

Parodoje eksponuojami trisdešimt du XVI–XX a. eksponatai 
iš Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus ir 
Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo skyriaus 
rinkinių. Didžiąją dalį parodos užima XVII a. dokumentai, nes būtent 
baroko epochoje curiositas šventė savąjį triumfą.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Vaikystės fotografija yra neatsiejama šeimos portreto dalis. 
Nuotraukose užfiksuota ne tik vaikų išvaizda - apranga, šukuosena, 
to meto gyvenimo būdas, laisvalaikis. Jose galima įžvelgti ir  
nesuvaidintą mažųjų nuotaiką, charakterį.  Jų veiduose slypi 
nerūpestingumas, smalsumas, o skvarbus vaikiškas žvilgsnis tarsi 
panyra į būsimą žiūrovą. Fotografija  tai - ideali terpė fiksuoti 
gyvenimo įvykius ir dar kartą sugrąžinti mūsų atmintį. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius
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Pasakoriaus 
manifestas: audio 
/ video agitacija 
(vaikams)  

18:00-23:00

Projektų erdvė „Swallow“, 
Vitebsko g. 23.

Skulptoriaus 
kūnas. Dano 
Aleksos 
personalinė 
paroda.  

18:00-22:00

Galerija (AV17), Totorių g. 5

Pasakoriaus manifestas: audio / video agitacija (vaikams) yra 
pirmasis menininkų, kuratorių ir leidėjų kolektyvo Studio for 
Propositional Cinema kūrybos pristatymas Baltijos šalyse. 

Reikalinga registracija

Projektų erdvė „Swallow“ 

Tradiciškai kalbant apie skulptūrą yra akcentuojamas baigtinis meno 
objektas, dažniausiai atsiejant jį nuo įgyvendinimo proceso, tačiau 
parodoje „Skulptoriaus kūnas“ Danas Aleksa naikina šią atskirtį. Čia 
žiūrovas neišvys jokio objekto, kurį būtų galima įvardinti skulptūra, 
tačiau objektu taps pats skulptūros kūrimo procesas. 

Galerija (AV17)

50.
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Tarpdisciplininis menas

Išgirsk filmą: 
„Nico, 1988“ 
audioseansas  

20:00-22:00 

KINO DELI,  
A. Smetonos g. 5

Filmo „Quo Vadis, 
Aida?“ peržiūra 
Bernardinų 
sodo vasaros 
skaitykloje 

20:00 - 22:00 

Bernardinų sodo vasaros 
skaitykla, B. Radvilaitės g. 8A

Šviesos meno 
galerija-studija 

18:00-02:00

Kalvarijų g. 28

Dėstytojų meninių 
darbų paroda

20:00-22:00

Europos Humanitarinis 
Universitetas, Savičiaus g. 17

Kultūros nakties proga KINO DELI žiūrovus kviečia patirti kiną kitaip 
– ne žiūrint, bet klausant. Atsipalaidavę ir jaukiai įsitaisę pasinersime 
į jautrius filmo Nico, 1988 dialogus ir užburiančią muziką ypatingame 
audioseanse.

Reikalinga registracija

Kino teatras KINO DELI

Jau trečią vasarą Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 
organizuojamoje vasaros skaitykloje Bernardinų sode siūloma ne 
tik laisvalaikį leisti su knyga, bet ir dalyvauti knygų pristatymuose, 
susitikimuose ir diskusijose su rašytojais, edukaciniuose užsiėsimuose.
Festivalio „Kultūros naktis“ metu siūlome dalyvauti nemokamoje 
filmo „Quo Vadis, Aida?“ (2020) peržiūroje. Tai 2021 m. festivalio 
„Kino Pavasaris“ daugiausiai žiūrovų simpatijų sulaukęs filmas 
pasakojantis apie įvykius nutikusius Bosnijoje 1995-ųjų liepą. 

Aida dirba Jungtinių Tautų vertėja mažame Srebrenicos mieste. 
Serbų armijai užėmus miestą, jos vyras su dviem sūnumis atsiduria 
tarp tūkstančių žmonių, kurie prieglobstį ir pagalbą tikisi rasti JT 
stovykloje. Tiesiogiai bendraudama su derybininkais, Aida turi 
priėjimą prie nepaprastai slaptos ir svarbios informacijos. Kas matyti 
jos šeimos ir likusių miestelio gyventojų horizonte – išsigelbėjimas 
ar mirtis? Kokį žingsnį Aidai derėtų žengti? Tai filmas apie moterį, 
atsidūrusią vyrų karo žaidimų lauke.
2020.  Bosnija ir Hercegovina, Austrija, Rumunija, Nyderlandai, 
Vokietija, Lenkija, Prancūzija, Norvegija, Turkija.

Trukmė 104 min. N-14.
Režisierius – Jasmila Žbanić
Dialogai – bosnių, anglų, olandų
Subtitrai – lietuvių.

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

Menininko Adomo Vasiliausko-Shizmos multidisciplininio šviesos 
meno galerija-studija Kultūros nakties lankytojams pristatys 
instaliaciją  –  audiovizualinį patyrimą. Galerijoje bus eksponuojama 
virš 20 autorinių šviesos objektų ir paveikslų, parodą akomponuos 
originalus garso takelis. 

Adomas Vasiliauskas

Kviečiame į Europos humanitarinio universiteto dėstytojų meninių 
darbų parodą – projekcijas ant universiteto sienos.

EHU
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Dainuojantys 
medžiai. 
Minikoncertas 
paveikslų fone. 

18:00-22:00

Užupio g. 2-27

Stebėjimo 
praktikos 
pradžiamokslis

18:00-20:00  
(pasirodymo seansai vyks 
kas 10 minučių)

Renginys lauke –  
Vilniaus universitetas, 
M.K.Čiurlionio g. 21/27 
kiemų teritorija (įėjimas - 
M.K.Čiurlionio g. 21) 

Reformų 
reformacijos 

19:00-00:00 

Reformatų parkas

Paulinos Pukytės 
paroda galerijoje 
„Atletika“: Tai yra 
tam tikra prasme 
košmaras 

18:00- 22:00

Galerija „Atletika“,  
Vitebsko g. 21

Teisingų istorijų 
naktis teisme

18:00-22:00

Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas, Gynėjų g. 6

Teisingų istorijų 
naktis teisme

18:00-22:00

Lietuvos apeliacinis teismas, 
Gedimino pr. 40

Dainuojantys medžiai – tai tapybos ir muzikos pokalbis apie medžius. 
Tapytoja Loreta Zdanavičienė kiekvieną dieną  tapo Reformatų 
parką žiūrėdama pro langą,  taip bendraudama su medžiais. 
Muzikantė Agota Zdanavičiūtė remdamasi žolininkės Eugenijos 
Šimkūnaitės pasakomis kuria dainas. Visa tai pamatysite ir išgirsite 
bendrame renginyje.

Loreta Zdanavičienė ir Agota Zdanavičiūtė

Menininkų sukurta stebėjimo praktikos metodika vienam dalyviui, 
kuri audiogido forma kviečia išmokti atidžiai, neskubant stebėti ir 
tyrinėti objektus, aplinką. Kūrėjų komanda siūlo ugdyti stebėjimo 
įprotį ir  taikyti jį kasdien. 

Reikalinga registracija

Vilniaus universiteto Kultūros centras

Netikėtos ir paveikios sąveikos tarp žanrus tirpdančios muzikos, 
poezijos, prozos, laisvojo repo, šiuolaikinio šokio ir naujojo bet 
prieštaringo Reformatų parko. Tai Marius Povilas Elijas Martynenko, 
Rokas Jama Grajauskas, Tiesulas, Nutudek, Lazy Diamond‘s 
Underground bei Danceable.

Kristupas Kmitas

Dainuojantys medžiai – tai tapybos ir muzikos pokalbis apie medžius. 
Tapytoja Loreta Zdanavičienė kiekvieną dieną  tapo Reformatų 
parką žiūrėdama pro langą,  taip bendraudama su medžiais. 
Muzikantė Agota Zdanavičiūtė remdamasi žolininkės Eugenijos 
Šimkūnaitės pasakomis kuria dainas. Visa tai pamatysite ir išgirsite 
bendrame renginyje.

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga

Teismai kviečia paragauti įdomiosios istorijos: apsilankyti 
autentiškame teismo pastate prie Lukiškių aikštės, suvaidinti teisėją, 
Aukščiausiajame Teisme pavartyti šimtametę bylą, išmėginti jėgas 
teismų istorijos protmūšyje ar tiesiog teismo salėje pasižiūrėti filmą!

Reikalinga registracija

Lietuvos teismai

Teismai kviečia paragauti įdomiosios istorijos: apsilankyti 
autentiškame teismo pastate prie Lukiškių aikštės, suvaidinti teisėją, 
Aukščiausiajame Teisme pavartyti šimtametę bylą, išmėginti jėgas 
teismų istorijos protmūšyje ar tiesiog teismo salėje pasižiūrėti filmą!

Reikalinga registracija

Lietuvos teismai
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Kūrybinės dirbtuvės

Ką per 
tūkstantmečius 
sukūrė rankos?  

19:00-00:00

Senųjų amatų dirbtuvės, 
Savičiaus g. 10

Ką per tūkstantmečius sukūrė rankos? Kaip įvairios medžiagos 
naudojamos pagaminti vienokį ar kitokį daiktą, kokios technologijos 
naudojamos, kaip žmogus jas sugalvojo, ar tai ilgo darbo ir proceso 
dalis, ar atsitiktinumas? Kaip galėjo gimti vienas ar kitas daiktas ar 
net amatas? Kviečiame apsilankyti ir sužinoti atsakymus į visus šiuos 
klausimus! 

Reikalinga registracija

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija

62.



Bitės SMC 
kūrybinės 
dirbtuvės 
Naujamiestyje  

19:00-23:00

Vilniaus Gabrieles 
Petkevicaites-Bites 
suaugusiuju mokymo centras, 
Kauno g. 43

Kultūros naktis 
buvusiame 
Jėzuitų noviciate  

18:00-22:00

Šv. Ignoto g. 6

Gyvoji biblioteka  

18:00-22:00

Rūdninkų g. skveras

Naktinė 
ekskursija po 
Bernardinų 
istorinį-
architektūrinį 
ansamblį  

19:00-23:00 

Bernardinų bažnyčia, 
Maironio g. 10

Apsišviesk!  

18:00-00:00

Valstybės pažinimo centras, 
Totorių g. 28

Lietuvos bausmių 
vykdymo sistema 
kintančio pasaulio 
kontekste

18:00-22:00

Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos 
Mokymo centras,  
Subačiaus g. 21

Nuotolinė 
ekskursija 
Netempk į naktį! 
Prisijunk ir 
atrask Lietuvių 
kalbos instituto 
archyvus!  

18:30-19:30

Renginys bus transliuojamas 
Facebook

Bitės SMC kūrybinės dirbtuvės Naujamiestyje visai šeimai! 
•   Atraskite malonumą kurti ir nusivelkite išskirtinę pirties kepurę bei 
ją dekoruokite!
•    Prisijunkite prie šokio pamokos ir išmokite judėti aistringo Solo 
Latino šokio ritmu. 

Reikalinga registracija

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras

Renginys skirtas Vilniaus jėzuitų istorijai. Dalyvaus Jėzuitų gimnazijos 
choras Krantas ir teatro studija su spektakliu. Bus eksponuojama 
Valstybės istorijos archyvo paroda Jėzuitai Vilniuje, S.Barono 
fotografijos. Vyks ekskursija po įsimintiną istorinį pastatą. Renginį 
vainikuos šokio kolektyvo Puelli Vilnenses pasirodymas.

Reikalinga registracija  
(tik ekskursijai, el. p. dalia.kalmantiene@lka.lt)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Knygos  skaitymas – tai pokalbis su žmogumi, kurio atžvilgiu gali būti 
taikomi stereotipai ar netgi diskriminacija.
Kodėl tai veikia?
Atviras pokalbis su žmogumi, kuris atstovauja socialinę grupę 
patiriančią stereotipus, mažina bendravimo baimę ir atveria kelią 
tolerancijai. Taigi, sukurdami galimybę atviram dialogui, kuriame 
darnesnius santykius tarp skirtingų socialinių visuomenės grupių.

Všį Nacionalinis socialinės intergacijos instituas

Maloniai kviečiame dviejų valandų trukmės ekskursiją po Bernardinų 
bažnyčią bei Mažesniųjų brolių ordino (pranciškonų) vienuolyną. 
Pavaikščiosite senais XV a. vienuolyno koridoriais, apžiūrėsite 
gynybinius bokštelius, senais sraigtiniais laiptais pakilsite į bažnyčios 
palėpę. O ten išvysite, drįstame pasakyti, patį gražiausią Vilniaus 
senamiesčio bažnyčių bokštų bei stogelių panoramą.

Reikalinga registracija

Bernardinų parapija

Išbandyk savo jėgas bei apsišviesk apie Lietuvą tamsoje – 
interaktyviame pabėgimo kambaryje! Tavęs laukia galvosūkiai, 
užduočių narpliojimas bei ekspozicijos ir parodų tyrinėjimas. Ar 
išdrįsi pasinerti į naują, nepamirštamą nuotykį...?  

Pastaba: dalyvaujant pabėgimo kambario veikloje reikalingas 
žibintuvėlis.

Valstybės pažinimo centras

Renginio lankytojams bus suteikta galimybė susipažinti su Lietuvos 
Respublikos bausmių vykdymo sistemos istorijos raidos etapais, 
iššūkiais lėmusiais jos kūrimąsi ir vystymąsi bei įtaką kintančiame 
pasaulyje.

Reikalinga registracija

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo 
centras

2021 metai yra paskelbti Archyvų metais. Ta proga dvi Lietuvių 
kalbos instituto mokslininkės vienam vakarui taps gidėmis ir pakvies 
jus iš arti pamatyti Lietuvių kalbos institute saugomų archyvų lobynus.

Lietuvių kalbos institutas
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Patirk Lojoteką!  

18:00-22:30

Lojoteka. Edukacinis medijų 
centras, Šv. Kazimiero g. 8.

Olfaktorinio 
meno paroda 
RETROSPEKTYVA. 
10 kvepiančių 
metų 

20:00-00:00

Laikina Olfaktorinio meno 
galerija, Sodų g. 6 

Kultūros  
naktis VGŽIM 
Samuelio Bako 
muziejuje

18:00-20:30  

VGŽIM Samuelio Bako 
muziejus, Naugarduko g. 10

Laiko ir erdvės 
suvokimas judesy

18:00-18:45 

Lietuvos nacionalinė  
Martyno Mažvydo biblioteka, 
Gedimino pr. 51

Kultūros naktis 
Vilniaus Gaono 
žydų istorijos 
muziejaus 
Holokausto 
ekspozicijoje

18:00-21:30 

Vilnius ir Holokausto 
ekspozicija,  
Pamėnkalnio g. 12

GrafikOUT

18:00-22:00

VDA Naujųjų rūmų kiemas 
(Malūnų g. 5), erdvė priešais 
doktorantų celes (C1 korpusas)

Pažink Vilniaus 
širdį

20:00-22:00

Vilniaus pilių valstybinis 
kultūrinis rezervatas

Lojoteka – naujasis edukacinis medijų centras kviečia susipažinti! 
Jūsų laukia ekskursijos po jėzuitų vienuolyno ansamblį ir medijų 
centrą, kino ir animacinių filmų peržiūros, sensorinės interaktyvios 
patirtys. Registruokis ir patirk Lojoteką!

Reikalinga registracija

Lojoteka. (Edukacinis medijų centras/Vilniaus jėzuitų gimnazija)

Kvapų projektus kurianti FUMparFUM creative studio šiemet švenčia 
savo veiklos dešimtmetį ir pristato intriguojančią olfaktorinio meno 
parodą, kurioje eksponuojami galerijos erdvėms pritaikyti aromatai 
ir jų inspiracijos, taip pat garsių Lietuvos bei užsienio autorių 
įvaizdžiai, sukurti šio prekės ženklo komunikacijai.

Reikalinga registracija

Aistis Mickevičius / FUMparFUM creative studio

Kultūros naktį Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus kviečia 
susipažinti su žydų istorija bei kultūra iš arčiau. Lankytojų lauks 
edukacinės paskaitos, diskusijos ir ekskursijos.  

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

Šiuolaikinio šokio atlikimas naudojant vaidybos elementus: „Laiko ir 
erdvės suvokimas judesy“.  Erdvė ir muzika, kuri formuoja save per 
žmogaus judesį, kurioje yra visi įmanomi, nesibaigiantys gyvenimo 
iššūkiai.

Reikalinga registracija

Vilniaus kolegijos  Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas, Scenos meno katedra 

Kultūros naktį Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus kviečia 
susipažinti su žydų istorija bei kultūra iš arčiau. Lankytojų lauks 
edukacinės paskaitos, diskusijos ir ekskursijos. 

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

VDA magistratūros studentų organizuojamas renginys GrafikOUT 
jungia kūrybines moliotipijos, monotipijos, ksilografijos dirbtuves, 
performanso meną bei bendros jaunųjų menininkų parodos 
ekspoziciją. 

Renginyje „GrafikOUT“ dalyvauja jaunieji menininkai: V. Mackialo, 
G. Počiūraitė, V. Valkiūnaitė, J.Mikulskytė,  A. Kauneckaitė, V. 
Lanskoronskytė, B. Rukaitė, S. Matvieienko.

V. Mackialo, G. Počiūraitė, V. Valkiūnaitė, J.Mikulskytė, A. Kauneckaitė, V. 
Lanskoronskytė, B. Rukaitė, S. Matvieienko.

Visa Vilniaus pilių – Kreivosios, Žemutinės ir Aukštutinės – teritorija 
viduramžiais buvusi vienu dideliu gynybiniu kompleksu pasižymi 
savita labai įdomia istorija ir unikalia geomorfologija.
Vilniaus kalvos, slėniai ir upės nulėmė mūsų protėvių pasirinkimą 
pradėti kurti Vilniaus miestą būtent čia ir statyti pilis – valstybingumo 
pradžią. Vilniaus pilių teritorija – tai miesto perlas kultūrine, istorine 
ir geologine prasme. Apie tai ir norime Jums pasakoti.

Reikalinga registracija

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
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CAFFEINE 
REKOMENDUOJA   
   
www.kulturosnaktis.lt

Magiškas 
dvelksmas 
19:00 ir 20:00 val.
(Rugsėjo 24 d.)

12:00 ir 14:00 val. 
(Rugsėjo 25-26 d.)

Bernardinų sodas

Cirkas

Perimetras | 
Powered by 
Caffeine 
18:00-01:00

Kūdrų parkas

Muzika

Skambantys 
Valdovų rūmai!
17:00-00:00 

Valdovų rūmai, Katedros a. 4 

Muzika

Muzikos scena 
Vasaros terasoje
19:00-02:00

Vasaros Terasa. Vilniaus g. 39 

Muzika

„Magiškas dvelksmas“ – tai poezijos, komedijos ir magijos lydinys, 
kurį kuria muilo burbulų architektai. Žiūrovų širdis užburs du mieli 
veikėjai ir įtraukiantis jų pasakojimas, lydimas milžiniškų skraidančių 
burbulų ir linksmų triukų.

Bubble on Circus (Italija)

Kūrybinis projektas „Perimetras“ šiais metais persikėlia į žaliąją 
Kūdrų parkelio erdvę Užupio rajone ir kviečia patirti ypatingą 
muzikinę atmosferą gamtos apsuptyje. Čia, tarp paukščių, medžių ir 
tvenkinių, skambės muzika atliekama tokių grupių kaip Kabloonak, 
jauti, John‘s Shower Band, Fused Trio, taip pat savo pasirodymus 
surengs tokie kūrėjai kaip Monikaze bei Girių dvasios. Festivalio 
lankytojai turės progą ne tik išgirsti kūrėjų muziką, bet ir iš arčiau 
su jais susipažinti. Vakaro metu pokalbius ves ANE kultūrininis 
tinklaraštis. 

Kultūros naktis, Perimetras, ANE

Šiais metais pilni ir turtingi įdomiais pasirodymais „Skambantys 
Valdovų rūmai“ lauks visų nuo 17:00 iki 00:00 val. Specialūs 
muzikiniai projektai, teatras, orkestras ir, žinoma, nemokamas 
Muziejus! 

Ypatingoje aplinkoje vyksta tik ypatingi pasirodymai! Laukiame visų 
kultūros naktinėtojų. 

Kultūros naktis, Valdovų rūmai

Kaip ir kasmet kviečiame Kultūros nakties svečius į Vasaros Terasą, 
kur skambės – kaip jau įprasta – kokybiška muzika. Įtraukianti ir 
užpildanti erdvę geromis emocijomis.

Kultūros naktis

1.

2.

3.

4.



Miesto istorijos
22:30-00:30

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Centriniai rūmai 
(Balkono teatras),  
Gedimino pr. 42

Muzika

Gražiausi kino 
filmų garso takeliai 
fortepijonu

20:00-21:00

MO muziejus, skulptūrų parkas, 
Pylimo g. 17

Muzika

NAKTIS PO 
ARKOMIS
22:00-01:00

Vilniaus miesto teatro Atviras 
ratas studija, Ašmenos g. 8

Teatras

Tarp Žvaigždžių
19:00-02:00

Kūdrų Parkas, Aukštaičių g. 1

Vizualieji menai

Filmo Quo Vadis, 
Aida? peržiūra 
Bernardinų 
sodo vasaros 
skaitykloje
20:00-22:00

Bernardinų sodo vasaros 
skaitykla, B. Radvilaitės g. 8A

Kinas

Naktinė ekskursija 
po Bernardinų 
istorinį-architektūrinį 
ansamblį

19:00-23:00

Bernardinų bažnyčia,  
Maironio g. 10

Ekskursija

Olfaktorinio 
meno paroda 
RETROSPEKTYVA. 10 
kvepiančių metų
20:00-00:00

Laikina Olfaktorinio meno 
galerija, Sodų g. 6

Kita

Jaunųjų operos atlikėjų trupė OP’ERA kviečia į Lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją išgirsti muzikines Miesto istorijas ir sutikti jose save 
arba sau artimus!

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (trupė OP‘ERA)

Gyvai skambant gražiausiai kino filmų muzikai, prie MO muziejaus 
bus sukurta ypatinga atmosfera. Pianistė Aušrinė Garsonaitė 
užpildys erdvę skambesiu, persipinančiu su jaunųjų aktoriu dialogais, 
spalvomis ir šviesų žaismu.

Aušrinė Garsonaitė

Vilniaus miesto teatras Atviras ratas pristato renginių ciklą NAKTIS 
PO ARKOMIS, kurio programoje: 
 
 1. EGZILĖ: POEZIJA IR MUZIKA PAGAL ALGIMANTO MACKAUS 
KŪRYBĄ. Išeivijos poeto Algimanto Mackaus eilės, skaitomos aktorės 
Justinos Smieliauskaitės, ir Nikolajaus Polujanovo-Vėjopačio 
elektroninė muzika.
 2. TECHNOKLASIKA: techno stiliaus muzika kartu su klasikiniais 
lietuvių poetų eilėraščiais.

Vilniaus miesto teatras ATVIRAS RATAS

Evos Laumos šviesos ir objektų instaliacijos paroda Tarp 
Žvaigždžių.

Eva Lauma

Jau trečią vasarą Vilniaus miesto savivaldybės centrinės 
bibliotekos organizuojamoje vasaros skaitykloje Bernardinų 
sode siūloma ne tik laisvalaikį leisti su knyga, bet ir dalyvauti 
knygų pristatymuose, susitikimuose ir diskusijose su rašytojais, 
edukaciniuose užsiėsimuose.Festivalio „Kultūros naktis“ metu 
siūlome dalyvauti nemokamoje filmo „Quo Vadis, Aida?“ (2020) 
peržiūroje. Tai 2021 m. festivalio „Kino Pavasaris“ daugiausiai 
žiūrovų simpatijų sulaukęs filmas pasakojantis apie įvykius 
nutikusius Bosnijoje 1995-ųjų liepą. 

2020. Bosnija ir Hercegovina, Austrija, Rumunija, Nyderlandai, 
Vokietija, Lenkija, Prancūzija, Norvegija, Turkija.
Trukmė 104 min. N-14.
Režisierius – Jasmila Žbanić
Dialogai – bosnių, anglų, olandų
Subtitrai – lietuvių.

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

Maloniai kviečiame dviejų valandų trukmės ekskursiją po 
Bernardinų bažnyčią bei Mažesniųjų brolių ordino (pranciškonų) 
vienuolyną. Pavaikščiosite senais XV a. vienuolyno koridoriais, 
apžiūrėsite gynybinius bokštelius, senais sraigtiniais laiptais 
pakilsite į bažnyčios palėpę. O ten išvysite, drįstame pasakyti, 
patį gražiausią Vilniaus senamiesčio bažnyčių bokštų bei 
stogelių panoramą.

Bernardinų parapija

Kvapų projektus kurianti FUMparFUM creative studio šiemet 
švenčia savo veiklos dešimtmetį ir pristato intriguojančią 
olfaktorinio meno parodą, kurioje eksponuojami galerijos 
erdvėms pritaikyti aromatai ir jų inspiracijos, taip pat garsių 
Lietuvos bei užsienio autorių įvaizdžiai, sukurti šio prekės ženklo 
komunikacijai.

Aistis Mickevičius / FUMparFUM creative studio

5.

6.

7.

Paroda Aš – 
Kunst: susitikimas 
su autore 
Emilija Balas ir 
muzikinis Migloko 
pasirodymas
19:00-23:00

„GODÒ galerija“, Malūnų g. 6

Vizualieji menai

„GODÒ galerija“ kviečia į pažintį su tapytoja Emilija Balas, 
atvykusia iš Vokietijos pristatyti savo rinktinę kūrybą parodoje Aš – 
Kunst. Vakaro atmosferą sušildys muzikinis Migloko pasirodymas.

„GODÒ galerija“

8.

9.

10.

11.
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Visa programa

          Specialioji programa 

1. Magiškas dvelksmas
2. Perimetras | Powered by Caffeine
3. Portalas Vilnelė Stream
4. ERDVINIO GARSO MUZIKOS KONCERTAS: Muzikiniai  
 pasakojimai in 5D
5. Kultūros balaganas Dūmų gatvėje
6. Nakties muzika
7. Šeimų erdvė: Pasakų herojai
8. Fortepijoninės muzikos naktis Juodais Baltais
9. Ugnies piešinys Katedros aikštėje
10. Muzikos scena Vasaros terasoje
11. Beuysui 100
12. Skambantys Valdovų rūmai! 
13. Balkanaktis Halės Turguje 
14. WOMARTS NOTATION 
15. XXXI senosios muzikos festivalio „Banchetto musicale“  
 koncertas: „Maris Stella“. Viduramžių giesmės Švč.  
 Mergelei Marijai.
16. Europos žydų (litvakų) kultūros kelias

          Muzika

17. „BALTOJO GARSO NAKTIS. Ambientinės ir eksperimen- 
 tinės muzikos projektas
18. Miesto istorijos
19. Šviesa spindi tamsoje
20. Bliuzo sielos
21. Džiazo grupės CinAmono koncertas
22. Muzika Tibetui
23. Aš – muzika. Ar pažinai mane?
24. 4 pojūčiai – 1 scena 
25. Gražiausi kino filmų garso takeliai fortepijonu 
26. „Šlapias Mocartas“

          Teatras
  
27. NAKTIS PO ARKOMIS 
28. „Riedantys žvaigždynai. Pagal Aido Marčėno poezijos  
 knygą Žmogaus žvaigždė.
29. Miesto eilės
30. Įspūdingosios Naujojo teatro lėlės –  
 Kultūros nakties gidas.
31. Naujojo teatro magija. Iliuzijų šou.
32. Joyboy pristato: „Būk prakeikta, Grečet!” 

          Vizualieji menai
  
33. Vidmina Stasiulytė | DĖVĖTI GARSĄ 
34. Arnold Odermatt fotografijų paroda Karambolage.  
 Ekskursija po parodą. 
35. Kas naujo mūsų pievoj? Keramikos paroda. 
36. Paroda Aš – Kunst: susitikimas su autore Emilija Balas ir  
 muzikinis Migloko pasirodymas
37. Beribė vieta
38. Tarp Žvaigždžių
39. Karjeros portretai. Kitoks požiūris į laisvės atėmimo  
 bausmę atliekančius žmones per gatvės meno prizmę.
40. Ieškai moters?

          Šokis 
 
41. Indijos skulptūros atgyja

          Parodos  

42. Ieškant tapatybės. Asmenukių amžius
43. VAKAR IR ŠIANDIEN: Anastazijos ir Antano Tamošaičių  
 idėjų tąsa
44. Vaikystės spalvos senojoje fotografijoje: iš Lietuvos  
 nacionalinės bibliotekos rinkinių. Ekskursijos po parodą.
45. Rari, rarissimi e piccole curiosità
46. Robotų pasakos. Iliustracijų paroda, įkvėpta Stanisławo  
 Lemo pasakojimų.
47. Linas Kaziulionis. Personalinė paroda.
48. Inos Budrytės tapybos paroda Atkasti ir išnirę
49. AMRES ART šilko istorijos
50. Pasakoriaus manifestas: audio / video agitacija  
 (vaikams) 
51. Skulptoriaus kūnas. Dano Aleksos personalinė paroda. 

          Kinas 
 
52. Išgirsk filmą: Nico, 1988 audioseansas 
53. Filmo Quo Vadis, Aida? peržiūra Bernardinų sodo  
 vasaros skaitykloje

          Tarpdiciplininis menas
  
54. Šviesos meno galerija-studija
55. Dėstytojų meninių darbų paroda
56. Dainuojantys medžiai. Minikoncertas paveikslų fone.
57. Paulinos Pukytės paroda galerijoje „Atletika“:  
 Tai yra tam tikra prasme košmaras
58. Teisingų istorijų naktis teisme
59. Teisingų istorijų naktis teisme
60. Stebėjimo praktikos pradžiamokslis
61. Reformų reformacijos 

          Kūrybinės dirbtuvės  

62. Ką per tūkstantmečius sukūrė rankos? 
63. Bitės SMC kūrybinės dirbtuvės Naujamiestyje

          Kita  

64. Kultūros naktis buvusiame Jėzuitų noviciate
65. Nuotolinė ekskursija Netempk į naktį! Prisijunk ir atrask  
 Lietuvių kalbos instituto archyvus!
66. Gyvoji biblioteka
67. Naktinė ekskursija po Bernardinų istorinį-architektūrinį  
 ansamblį
68. Apsišviesk! 
69. Lietuvos bausmių vykdymo sistema kintančio pasaulio  
 kontekste
70. Patirk Lojoteką!
71. Kultūros naktis VGŽIM Samuelio Bako muziejuje
72. Kultūros naktis Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus  
 Holokausto ekspozicijoje
73. Pažink Vilniaus širdį
74. Olfaktorinio meno paroda  
 RETROSPEKTYVA. 10 kvepiančių metų
75. Laiko ir erdvės suvokimas judesy
76. GrafikOUT

Gedimino pr.

Gedimino pr.

Tauro kalnas

Trakų g.
     J. Basanavičiaus g.

Katedros 
aikštė

Šventaragio
slėnis

Bernardinų 
sodas

Subačiaus g.

Vokiečių g.

Liejyklos g.

V.Kudirkos aikštė

Maironio g.

Aukštaičių g.

Užupio g.

Bokšto g.

Pranciškonų g.

Savičiaus g.

Šv. Ignoto g. 

Lukiškių aikštė

Pi
lie

s 
g.

Ši
lta

da
rž

io
  g

.

Pylim
o g.

Žemaitijos g.

Naugarduko g.

To
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rių
 g

.

Vi
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 g
.
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us

 g
.

D
id
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i g
.

Rū
dn
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kų

 g
.

Arsenalo g.

Žygimantų g.

A. Goštauto g.

Barbakano 
kalnas

M. Daukšos g.

Ri
nk

tin
ės

 g
.

Trijų kryžių 
kalnas

Pamėnkalnio g.

Ba
lta

sis
 ti

lta
s

Ka
lv

ar
ijų

 g
.

Nacionalinė
Dailės Galerija

Svetainės-baro
„Veranda“ kiemelis, 

Kęstučio g. 39

„Atletika“ – galerija kultūros 
komplekse „SODAS 2123“, 

Vitebsko g. 21

VšĮ Dūmų fabrikas, 
Dūmų g. 5

THE ROOM 
galerija

Bitės SMC, 
Kauno g. 43

Vilniaus universitetas,
M.K.Čiurlionio g. 21/27 kiemų teritorija

(įėjimas - M.K.Čiurlionio g. 21)

Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas
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AMRES ART,
Polocko g. 41

49.

50.

51.

54.

55.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

56.



Pagrindinis partneris  

Komunikacijos partneriai Informacinis partneris

Partneriai  

Bičiuliai

Draugiški kultūrai  

Organizatorius

Partneris


