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  Pavadinimas Laikas Vieta Aprašymas Rūšis Vykdytojas 
1 „Vandens iliuzijos“ 23:00, 23:20, 

23:40, 00:00, 
00:20, 00:40, 
01:00, 01:20, 
01:40 

Neries upė prie 
Baltojo tilto 

„Vandens iliuzijos“ -  projektas, perteiksiantis unikalius video ir lazerinius vaizdus 
tiesiai ant vandens, Neries upėje. Renginio metu „Video architects“ komanda 
sukurs ir valdys naują „dimensiją“, kurioje susipina struktūra, spalva ir emocija. 
-Sakoma, pažvelk į vandens lašą ir pamatysi visą pasaulį- 

Vizualieji menai „Video 
architects" 

2 Cirko spektaklis 
„APESAR“ 
(„Nepaisant“), 
Prancūzija 

21:00 - 21:25, 
22:30 - 22:55 

Vilniaus paveikslų 
galerijos kiemas 
(Didžioji g. 4) 

Prancūzo Tom Prôneur ir brazilės Alluana Ribeiro dueto pirmasis bendras 
projektas pasakoja apie ilgą laiką gyvenimo keliu kartu žengiančią porą, kuri, 
nepaisant neišvengiamos rutinos ir mažų katastrofų, kuria nuostabų fantazijų ir 
svajonių pasaulį. Pasirodymo įspūdį dar labiau sustiprina jame naudojamos 
akrobatinės technikos ir cirko elementai. 
Projektą dalinai finansuoja „Lietuvos kultūros taryba“ ir Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerija. 

Kita „SÔLTA 
kompanija", 
Prancūzų 
institutas, „Kiti 
krantai" 

3 Muzikinė instaliacija 
„Humming around and 
around“ („Suktis 
užburtu ratu“ ), 
Nyderlandai 

19:00 - 19:20, 
20:00 - 20:20, 
21:00 - 21:20, 
23:00 - 23:30, 
00:00 - 00:30 

Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino 
muziejaus kiemas 
(Vilniaus g. 41) 

Spalvingi, specialiais efektais instaliuoti vilkeliai ir nuotaikinga muzika primena 
cirko atmosferą ir nostalgiškus vaikystės žaidimus. Nesibaigiantis vilkelių 
judėjimas ir jam atliepianti gyva muzika (Gertjan Adema - gitara ir Vincenzo 
Castellana - perkusija) atkartoja amžinos kaitos ciklą ir tekantį laiką.  

Tarpdisciplininis 
menas 

Gertjan Adema 
(Nyderlandai), 
„Kultūros naktis" 

4 Šokio spektaklis „Te 
Odiero“ 
(„Myliu/nekenčiu“), 
Ispanija 

21:30 - 21:45, 
23:00 - 23:15 

S. Daukanto a. Argentinietės Caldelaria Antelo ir prancūzo Arthur Bernard Bazin laukinės 
ekspresijos ir adrenalino prisotintas šokio duetas „Te Odiero“ pelnė jiems 
tarptautinį kritikų, žiūrovų pripažinimą ir eilę apdovanojimų. „Te Odiero“ – fizinio 
ir asmeninio ekspresyvumo tyrimas. Šokėjai „tikrina“ kūno galimybes ir 
komunikaciją per judesį.  

Šokis HURyCAN 
(Ispanija),  
„Kultūros naktis" 
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 5 Šiaurės šalių scena 20:30 - 01:00 Prezidentūros rūmų 
kiemas (S. Daukanto 
a. 3) 

Jau ketvirtus metus viena populiariausių festivalio lauko scenų yra statoma 
Prezidentūros kieme. Šiemet ji skirta Šiaurės šalių kultūrai. Suomių 
kompozitoriaus Jan Sibelius, Edvardo Griego kūrinių programą atliks smuikininkė 
Paulina Daukšytė su akompaniatoriumi, pianistu Andriumi Vasiliausku, norvegų 
folk‘n‘roll grupė iš Norvegijos „The Publiners“ naktinėtojams pristatys savo 
geriausių dainų programą, o pagrindiniu vakaro akcentu taps Skandinavijos perlu 
vadinamo Danų šokio teatro spektaklio „Juodasis deimantas“ ištraukų 
pristatymas. Šiuo spektakliu choreografas Tim Rushton grįžta prie abstrakčios 
visatos, akcentuodamas formą ir estetiką. Šokis yra griežtas ir suvaržytas, lyg 
aštrus, daugiabriaunis deimantas. 
20:30 - 20:55 Paulina Daukšytė (I pasirodymas) 
21:00-21:25 Paulina Daušytė (II pasirodymas) 
21:40 - 22:20 The Publiners (Norvegija) 
23:00 - 23:30 Danų šokio teatras (Danija) (I pasirodymas) 
00:00 - 00:30 Danų šokio teatras (Danija) (II pasirodymas) 

Muzika Suomijos 
ambasada, 
Norvegijos 
ambasada, 
Danijos 
ambasada, 
Šiaurės ministrų 
tarybos biuras 
Lietuvoje, 
„Kultūros naktis" 

6 Macnas „Haunted air“ 
(„Užburtas oras“), 
Airija 

20:00 - 20:30, 
23:00 - 23:30 

Eisena nuo Katedros 
aikštės, Pilies gatve 
iki Rotušės aikštės 

„Macnas“ yra ambicingi, šiuolaikiški ir visada nenuspėjami. Jie kasmet laukiami 
gimtosios Airijos Galway miesto gatvėse su naujais pasirodymais. „Kultūros 
naktyje“ airiai pristatys kerintį, kupiną  
netikėtumų ir humoro, siurrealistinį kabaretą Vilniaus gatvėse. 

  „Kultūros naktis“, 
Airijos 
Respublikos 
ambasada 

7 Skambantys Valdovų 
rūmai 

17:00 - 00:00 Valdovų rūmai 
(Katedros a. 4) 

Šiais metais Valdovų rūmai užsipildys užburiančiais klasikos ir džiazo garsais bei 
pulsuos ypatinga šiuolaikinio šokio energija. Ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje 
pripažinti atlikėjai šiai birželio nakčiai parskrenda namo, kad sukurtų ypatingą 
šventę sau ir Jums. Specialiai „Kultūros nakčiai“ kurtos programos metu, 
talentingiausi menininkai netikėčiausiai suskambės Valdovų rūmuose. Taip pat, 
Jūsų lauks nemokamas nuolatinių ekspozicijų lankymas ir klaidžiojimas po 
muziejų su „Atradimų žemėlapiu“! 

Muzika Nacionalinis 
muziejus Lietuvos 
Didžiosios 
Kunigaikštystės 
valdovų rūmai 

8 „LRT OPUS TERASA" 18:00 - 02:00  „Vasaros Terasa" 
(Vilniaus g. 39) 

Kokybiškos muzikos ritmu pulsuojanti „LRT Opus terasa“ kviečia klausytojus į 
Lietuvos bei užsienio atlikėjų pasirodymus. Gyvi atlikėjų „ba.“, „jama&W“, 
„Deeper Upper“, „Condor Avenue“, „Glasshous“, „The Roop“, „Sisters on Wire“ 
bei „Slippery Slope“ (Estija) koncertai laukia kultinėje muzikos traukos erdvėje  - 
„Vasaros Terasoje". 

Muzika Anatolijus 
Chudoba 

9 „TILTAS PO TILTU" 18:00 - 02:00  Žvėryno pėsčiųjų 
tiltas 

„Tiltas po tiltu“ - tai Lino Kutavičiaus (lightforms.lt) šviesos instaliacija. Šviečiantis 
tiltas sujungs gamtą ir miestą, natūralumą ir technologijas. Muzikinį foną po tiltu 
kurs elektroninės muzikos atlikėjai „Sraunus" ir „Girių Dvasios", didžėjai Deneez, 
Noruišis, Direktorius ir kiti. 

Tarpdisciplininis 
menas 

MB „Šviesos 
formos'“ 

10 „Mikroskopas" 19:00 - 01:00 Bekešo kalno papėdė Interaktyvi šviesos, garso ir video instaliacija „Mikroskopas“, kviečianti giliau 
pažvelgti į nematomą, paslaptingą mikropasaulį ir pajausti artimesnį ryšį su 
gamta. 

Vizualieji menai Urtė Milda 
Širvinskaitė 
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 11 Šviesos instaliacija 
„Atspindžiai“ 

22:00 - 02:00  Kūdrų parkas 
(Maironio / Kūdrų g.) 

Užupio Kūdrų parkas „Kultūros naktyje“ nušvis naujomis spalvomis. Visi trys 
tvenkiniai bus apjungti vientisa koncepcija - vandens atspindžiais. Plūduriuojantis 
objektas su atspindžiu sudarys sklendžiančio ore objekto iliuziją ir atvaizduos 
santykį tarp realybės ir atspindžio, tikra ir netikra, dangaus ir žemės. 

Vizualieji menai „M4“ kūrybinė 
grupė 

12 „Vilnelės šviesa“ 22:00 - 02:00 Nuo Malūnų g. 
(FLUXUS tiltelio) iki 
Barboros Radvilaitės 
g. Vilnelės upėje ir 
šalia jos 

„Vilnelės šviesa“ - šviesos instaliacijos sukurtos Vilniaus dizaino katedros 
studentų su dėstytojų bei šviesos instaliacijų specialisto Andriaus Ciplijausko 
pagalba. Kūriniai bus eksponuojami atviroje erdvėje, lauko sąlygomis, o kai kurios 
instaliacijos ir vandenyje. Instaliacijos bus statomos nuo Malūnų g. (FLUXUS 
tiltelio) iki Barboros Radvilaitės g.  

Tarpdisciplininis 
menas 

VšĮ „Kūrybinės 
dirbtuvės 
Beepart“  

13 David Černý „Kabantis 
žmogus“, Čekija 

18:00 - 02:00 Gedimino pr. 16 
(Viešbučio „Novotel“ 
fasadas) 

1997 m. žinomas čekų menininkas David Černý sukūrė skulptūrą „The hanging 
man“ – viena ranka įsitvėrusi į stogo atbrailą kabo 220 cm aukščio žmogaus 
skulptūra. Šiuo projektu menininkas perteikia moderniame pasaulyje pasimetusio 
ir vilties netekusio žmogaus būseną. O gal vis dėlto viltis yra ir jis turi galimybę 
grįžti atgal ant stogo? Pirmą kartą pakabinta Prahoje, „Kabančio žmogaus“ 
skulptūra jau svečiavosi Čikagoje, Mičigane, Pietų Korėjoje, Vokietijoje, o šiemet 
apie egzistencijos prasmę prabils ir 2015 metų „Kultūros nakties“ svečiams. 
Skulptūros atidengimo ceremonijoje dalyvaus pats David Černý. Nepraleiskite 
progos, skulptūra Vilniuje kabos tik iki liepos 6 d. 

Vizualieji menai Čekijos 
Respublikos 
ambasada 
Vilniuje  

14 „Šeimų erdvė" 18:00 – 00:00   Bernardinų sodas Jau trečiąjį kartą mažuosius festivalio lankytojus ir jų tėvelius kvies „Šeimų 
erdvė“. Įžengusius į Bernardinų sodą pasitiks smagios atrakcijos: įvairios 
dirbtuvėlės, muzikiniai ir teatro pasirodymai, bus organizuojami smagūs žaidimai, 
varžybos ir animacinių filmų peržiūros.  

  „Kultūros naktis" 

15 Taboras žengia į 
„Kultūros naktį“ 
(Serbija, Lenkija, 
Lietuva) 

21:00 - 01:00  Šalia Vilniaus Bastėjos 
(prie Subačiaus g.) 

Prieš 40 metų Vilniuje, šalia Bastėjos, buvo nufilmuotas legendinis filmas 
„Taboras žengia į dangų“,  o dabar koncerte jį pagerbs „gypsy / Balkan“ DJ 
sunkiasvoriai „Shaza LaKazoo“ iš Belgrado (Serbija), unikalaus balso vokalistė  
Megitza iš Lenkijos ir visų karščiausių Vilniaus „world“ vakarėlių kaltininkai - 
„Baltic Balkan DJs“. 

Muzika „Baltic Balkan" / 
VšĮ „Interaktyvios 
kultūros centras“ 

16 „Lazerių Miškas" 22:00 - 00:00 „Floor" kiemelis  
(Vilniaus g. 33) 

„Lazerių Miškas" išdygs „Floor“ ir Sveikatos apsaugos ministerijos kiemelyje. 
Apsupta rūko ir laužtų vizualinių figūrų kiemelio erdvė prisipildys teatraedrų, 
heksagonų ir paprastųjų prizmių. Išsiilgę lengvos misterijos ir intymios vizualikos 
ypač laukiami. Kiti, tiesiog laukiami.  

Vizualieji menai „CRACKSTUDIO_" 

17 „PIANO.LT vasaros 
terasa" 

19:00 - 01:00  „PIANO.LT terasa" 
(Trakų g. 9/1) 

„PIANO.LT" terasa „Kultūros naktyje“ skambės džiazo ir bliuzo gaidomis. Jaukią 
atmosferą kurs Vilniaus kolegijos studentai su miuziklų pasirodymais ir grupės 
„Mankur“, „Dainotas Varnas and the Whoop band“ bei „Up2date“.  

Muzika „PIANO.LT" 

http://piano.lt/
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 18 „Skamba, spindi, 
šviečia ir šokti kviečia" 
(Azerbaidžanas, 
Lietuva) 

22:00 - 02:00 „Gėlių paviljonas“ 
(Pylimo g. 21B) 

Magiškai šviečiančios, fėjų ir elfų karalystę primenančios „Temple Creations“  
komandos kuriamos dekoracijos „Paviljono“  kieme sukurs lengvai mistinę 
renginio atmosferą, o „DiHaj“ (Azerbaidžanas), „Elektroninis Kiras“, „MOVO“  ir 
„GAN“  pristatys ypatingo skambesio, ataidinčių stebuklingų garsų muzikinę 
programą.  

Tarpdisciplininis 
menas 

„Gėlių Paviljonas" 
(Augustinas 
Beinaravičius), 
„Temple 
creations" 

19 „Cello Goblin show" 
(JAV) 

23:00 - 00:30  Vilniaus rotušė 
(Didžioji g. 31) 

„Grammy“ nominanto, modernios violončelės virtuozo Rushad Eggleston 
įspūdingas muzikinis spektaklis, kuriame artistas pasakos neįtikėtinas istorijas, 
lydimas įvairiausių violončelės garsų ir „laukinio džiazo“ vokalo. 

Muzika VšĮ Violončelės 
mokykla 

20 „no pain no game" 
(Vokietija) 

18:00 - 22:00 Šiuolaikinio meno 
centras (Vokiečių g. 
2) 

18 val. kartu su Goethe's institutu „ŠMC“ atidaroma paroda „no pain no game“ – 
interaktyvus kompiuterinis žaidimas, už klaidas baudžiantis fiziniu skausmu... Dar 
žiūrovai pamatys gigantišką E. Wurmo architektūrinį objektą „Siauras namas“ ir 
N. Beier instaliaciją „Tileables“ – mozaiką iš 3D raštais dekoruotų keramikinių 
plytelių.  

Vizualieji menai Šiuolaikinio meno 
centras; Goethe's 
institutas 

21 Ugnies spektaklis 
„Pasaka apie...“ 

22 val., 23 val., 24 
val., trukmė - 15 
min. 

Amatininkų turgaus 
aikštė, Pilies g. 

Ugnies spektaklis „Pasaka apie...“, - pasakojimas apie jausmus, sukurtas pagal 
liaudies pasakos motyvus, kaip Saulė su Mėnuliu nepasidalino dukros - Žemės. 
Užsiėmę savo reikalais pamirštame tuos, kurie šalia. Tik visiems atradus 
pusiausvyrą įmanoma harmonija. Gale daugtaškis, nes kiekvienas jaučia, mato 
kitaip. Tegul taip ir būna. 

Teatras „Vilniaus 
senamiesčio 
teatras" 

22 Gatvės teatro 
spektaklis 
„Demokratijos gimimas 
ir mirtis" arba „Tir de la 
libertad“ 

23:00 - 00:00   Prie V. Kudirkos 
paminklo 

„Demokratijos gimimas ir mirtis" arba „Tir de la Libertad“ yra interaktyvus gatvės 
teatro performansas. Slapta partizanų grupė į savo gretas renka naujokus, t.y. 
„naujuosius guerrillas“, kovai su blogiu ir nedorybėmis mūsų sociume. 

Teatras Všį „Blogi“ 

23 „Tamsos žaidimas“ 20:00 - 21:35 „Valstybinis jaunimo 
teatras“ (salė 99) 

Valstybinis jaunimo teatras „Kultūros nakties“ naktinėtojams siūlo pamatyti 
spektaklį „Tamsos žaidimas“. Amerikiečių dramaturgo Carlos Murillo pjesė yra 
sukurta remiantis tikra, Didžiojoje Britanijoje nutikusia istorija, kuri prasidėjo 
internetinėje erdvėje, o baigėsi policijos nuovadoje. 

Teatras „Valstybinis 
jaunimo teatras“ 

24 Monospektaklis „UFO“ 
(rusų kalba) 

19:00 - 21:30  Lietuvos rusų dramos 
teatro didžioji salė 
(Jono Basanavičiaus 
g. 13) 

Scenoje skambės pasakojimai apie kontaktus su nežemiškomis civilizacijomis, 
apie žmones, susidūrusius su kita realybe, visiems laikams pakeitusia jų 
gyvenimus. Spektaklio metu skambės mistiški „hang drum“ (perkusija) 
skleidžiami ritmai, o nežemišką atmosferą kurstys dambrelių muzikos garsai. 

Teatras Lietuvos rusų 
dramos teatras 
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 25 Spektaklis suaugusiems 
„Maršrutas“ 

19:00 - 20:45 Vilniaus teatras 
„Lėlė“ (Arklių g. 5) 

Vilniaus teatras „Lėlė“ pristato naujausią spektaklį suaugusiems „Maršrutas“. Tai 
naujienų skilčių, anekdotinių mistifikacijų, miesto legendų ir autorinių fantazijų 
koliažas, kritiškai žvelgiantis į socialinį, kultūrinį, politinį Vilniaus landšaftą, 
kuriame veiksmas vienaip ar kitaip sukasi apie vieną gerai žinomą „padarą“.  

Teatras Vilniaus teatras 
„Lėlė“ 

26 „25 Oskaro Koršunovo 
teatro metai. 
Monologai“ 

18:00 - 21:00  „OKT Studija“ 
(Ašmenos g. 8) 

Video ekrane prisiminsime garsiausius monologus: nuo pirmosios Oskaro 
Koršunovo trilogijos pagal „OBERIU" iki naujausios trilogijos „Hamletas-Dugne-
Žuvėdra“, nuo chrestomatiniu tapusio Dariaus Meškausko hamletiškojo „Būti ar 
nebūti“ iki savaip chrestomatinio Vaidoto Martinaičio „Iš kur jūs, &#*&+, čia 
atsiradote?“ spektaklyje „Vaidinant auką“. 

Teatras „OKT“; Vilniaus 
miesto teatras 

27 Spektaklis „Viskas apie 
Ievą“ 

19:00 - 21:00 Pranciškonų rūmai 
(Trakų g. 9/1) 

Teatras „MI“ kviečia į jaudinantį, romantišką ir seksualų spektaklį „Viskas apie 
Ievą“. Pasak jo kūrėjų, spektaklis – tai „meilės prisipažinimas Moteriai“. Jeigu šis 
jausmas tikras, tai per 2 valandas galima tikėtis ašarų, nevilties ir juoko. 
Į spektaklį įleidžiami tik iš anksto užsiregistravusieji. 

Teatras VšĮ „Teatro 
Studija MI11“ 

28 Muzikinis poezijos 
monospektaklis 
„Kelionė" pagal Juditos 
Vaičiūnaitės eiles 

19:00 - 20:00 Kultūros baras 
„Kablys“ (Kauno g. 5) 

Aktorė Donata Kielaitė birželio 14 d., 20 val. kvies „Kultūros nakties“ lankytojus 
kartu su spektaklio heroje pakeliauti gyvenimo poezijos keliais ir amžinai aktualių 
meilės paieškų takais. Kultūros bare „Kablys“ ji atliks autorinį muzikinį poezijos 
spektaklį „Kelionė“, sukurtą pagal Juditos Vaičiūnaitės eiles. 

Teatras Donata Kielaitė 

29 „Nuo …izmų iki 
ūbizmo“ (Karaliaus Ūbo 
maršas per Vilnių į 
Europą…) 

21:00 - 22:30  K. Sirvydo skveras - 
Pilies g. - Katedros a. - 
Gedimino pr. - 
Lukiškių a. 

„Pasauliui – Taika ! Taip moko didysis Karalius Ūbas !“  Su šiais žodžiais tėtušis 
Ūbas, Ūbienė, Kapitonas Bordeliūras it kiti A. Žari  pjesės personažai marširuos 
per Vilniaus centrą, kviesdami prisijungti praeivius ir miesto svečius. 
Balansavimas ant fantazijos ir realybės ribos – tokia šio maršo esmė. 

Teatras VšĮ „Avilio 
teatras“, LMTA ir  
VDA studentai  

30 „Ramybės meistrai“ 19:00 - 23:00  Žemaitės skveras „Маsters of Calm“ festivalis vienai nakčiai persikelia į miestą tam, kad teatro, 
muzikos, poezijos ir improvizacijos būdu įtrauktų praeivį į keturių valandų 
kultūrinę kelionę per atsakymus į nuolat žmogui iškylančius svarbius, kasdienius, 
gilius, juokingus, globalius, keistus, žmogiškus klausimus. 

Teatras „Masters of 
Calm“ 

31 Spektaklis, detektyvinė 
komedija „8 mylinčios 
moterys“ 

19:00 - 21:30 Vilniaus įgulos 
karininkų ramovė 
(Pamėnkalnio g. 13) 

Neįgaliųjų „Naujasis teatras" maloniai Jus kviečia į spektaklį, šiuolaikinę 
detektyvinę komediją pagal Robero Toma pjesę „8 mylinčios moterys“ (režisierė 
Angelė Šakalienė), kuris vyks 2015 m. birželio 19 d. (penktadienį) 19 val. Vilniaus 
įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius). 
Prašome registruotis el. paštu nntvadyba@gmail.com 

Teatras Neįgaliųjų 
„Naujasis teatras" 

32 Spektaklis „Paskutinis 
Teismas“ 

23:27 - 00:02  Gedimino kalno 
rytinė papėdė 

Trupės „Meno Kiaušai“ spektaklis „Paskutinis Teismas“ - avangardistinis, 
minimalistinis kūrinys, kuris trunka tik 35 min. ir yra sukurtas taip, kad žiūrovams 
neprailgtų. Spektaklyje atskleidžiamos susvetimėjimo, emigracijos, baimės, 
meilės, tapatybės, seksualumo, rasizmo, euro įvedimo, tikėjimo, karo, 
tolerancijos, būties ir kitos aktualios temos. 

Teatras Trupė „Meno 
Kiaušai“ 
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 33 „Žodžiai, žodžiai, 
žodžiai“ 

21:00 - 22:00 Knygynas - arbatinė 
„Mint Vinetu“ (Šv. 
Ignoto 16/10) 

„Žodžiai Žodžiai Žodžiai“ - Kūrybos komedijos eksperimentas. 
Rež: Povilas Makauskas 
Veikia: Gabija Urniežiūtė 
Mūsų kūrėjas gimsta knygose. Mūsų kūrėjas miršta knygose. Ar sugebės jis pakilt 
kaip feniksas iš pelenų vieno žodžio pagalba?  

Teatras Povilas 
Makauskas, 
Gabija Urniežiūtė 

34 Styginių kvarteto 
„Chordos" projektas 
„Elektrinių vabzdžių 
naktis“ 

21:00 – 22:15 Vilniaus Dailės 
akademijos Gotikinė 
salė (Maironio g. 6) 

G. Crumb „Black Angels“, S. Reich „Different Trains“, E. Medekšaitė „Panchami“ - 
atliekami vieno pagrindinių Lietuvos šiuolaikinės muzikos atlikėjų - styginių 
kvarteto „Chordos". Šiam projektui sukurta video bei šviesos instaliacija sukurs 
ypatingą ir mistišką atmosferą, panardins mus į muzikoje užfiksuotus išgyvenimus 
ir būsenas. 

Muzika Styginių kvartetas 
„Chordos" 

35 „Sustok, akimirka!“ 21:00 - 22:00  Vilniaus Rotušė 
(Didžioji g. 31) 

„Sustok, akimirka!“ – kamerinės muzikos koncertas, kuriame balsų ir fortepijono 
skambesys lydės klausytojus per įvairias epochas nuo baroko iki šių laikų. 
Muzikiniam susitikimui Jus kviečia  Ieva Filipkauskaitė (sopranas), Dalia 
Rukšėnaitė (mecosopranas) ir Lauryna Lankutytė (fortepijonas). 

Muzika Dalia Rukšėnaitė 

36 „4Carmen“ 21:30 - 22:50   „Credit24 ARENA“ 
(Upės g. prie Baltojo 
tilto) 

„4 Carmen“ - tai istorija apie meilę, nusivylimą ir svajones su muzika iš G. Bizet 
operos „Carmen“. „4 Carmen“ ir 4 režisieriai parodys  4 skirtingus femme fatale 
paveikslus. Išgirsime gražiausias „Carmen“  melodijas ir  „Credit24 ARENA“ prie 
Baltojo tilto nukels mus į naktinę Koridos atmosferą. 

Muzika Všį „Artisopera“  

37 Antoine Brumel mišios 
„Et terrae e motto“ 

23:00 - 00:00  Šv. Ignoto bažnyčia 
(Šv. Ignoto g. 6) 

Antoine Brumel, po kurio mirties praėjo 500 metų, laikomas paslaptinguoju 
renesanso genijumi. Jo mišios „Ir žemė sudrebėjo“ aplenkė laikmetį, savo 
revoliucingus užmanymus priartindamas prie šių laikų aktualijų.  
Choras „Brevis“ Vadovas Gintautas Venislovas Multimedija – Darius Stabinskas 

Muzika Viešoji koncertinė 
įstaiga 
„Banchetto 
musicale“, VšĮ 
„Brevis“ 
kamerinio choro 
studija 

38 „Palaiminti taikdariai“ 19:00 - 20:20 Šv. Kotrynos bažnyčia 
(Vilniaus g. 30) 

Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna Muzika“ kultūros nakčiai parengė 
išskirtinę programą, kurią paskyrė Lietuvos respublikos nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečiui. Ją atliks kartu su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru (vad. 
Donatas Katkus). Dirigentas – Egidijus Kaveckas. 

Muzika Choras „Jauna 
muzika“ 

39 Smuikininkės Agnės 
Doveikaitės koncertas 

00:00 - 01:00 Vilniaus Dailės 
akademijos Gotikinė 
salė (Maironio g. 6) 

Tarptautinių konkursų laureatai, smuikininkė Agnė Doveikaitė ir pianistas Kęstutis 
Pavalkis kviečia jus į klasikinės muzikos koncertą. Jungdami įvairias muzikines 
patirtis Agnė ir Kęstutis žada nustebinti ne tik išskirtine klasikine programa, bet ir 
kino filmų muzika. 

Muzika Agnė Doveikaitė 
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 40 „Artistų“ koncertas po 
atviru dangumi 

22:00 - 01:00  PUB'as „Artistai“ (Šv. 
Kazimiero g. 3) 

Jau dešimtą vasarą jaukus „Artistų“ kiemelis vilioja savo muzikos garsais ir kviečia 
„Kultūros Naktį“ sutikti kartu. 
Renginio programa: 
22:00 - 23:00 val. „Tribal Vibe“ 
23:00 - 00:00 val. „No Intro“ 
00:00 - 01:00 val. „8 Levitate“ 

Muzika Linas Kubekas 

41 „Trimito maršų 
paradas“ 

18:00 - 19:00  Vilniaus Rotušės salė 
(Didžioji g. 31) 

Vilniaus Rotušės koncertų salėje valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras 
„Trimitas“ Lietuvos publikai pristatys premjerą - šiuolaikinių Lietuvos 
kompozitorių maršų pučiamųjų orkestrui ciklą - „Trimito maršų paradas“.  

Muzika KĮ VPIO „Trimitas“ 

42 „Sferų muzika“ 18:00 - 19:00 Šventaragio g. 2, 
Vidaus reikalų 
ministerijos vidinis 
kiemas (esant 
nepalankioms oro 
sąlygoms - Baltoji 
salė) 

Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras ir Tarptautinių 
konkursų laureatė Rasa Vosyliūtė (smuikas) kviečia praleisti vasaros vakarą su 
sferų muzika unikalioje erdvėje – vidaus reikalų ministerijos kieme. Programoje: 
Eduardo Balsio, Alfredo Rydo, Oliverio Vespio, Filipo Sparko kūriniai. Dirigentas 
Egidijus Miknius 

Muzika Koncertinė įstaiga 
Lietuvos 
Respublikos 
vidaus reikalų 
ministerijos 
reprezentacinis 
pučiamųjų 
orkestras 

43 Koncertas „Itališkos 
muzikos galia“ 

19:00 - 20:00  Vilniaus Rotušė 
(Didžioji g. 31) 

Italijos kultūros dalis - muzika - pažįstama viso pasaulio gyventojams. Kviečiame 
Jus į koncertą „Itališkos muzikos galia“, kuriame išgirsite įvairių laikotarpių bei 
žanrų itališką muziką. 
Italų kurtą muziką interpretuos: 
Ieva Kašėta (sopranas), 
Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas). 

Muzika Ieva Kašėta ir 
Nijolė 
Baranauskaitė 

44 „Musica Nocturna“ po 
Šv. Jonų skliautais 

18:00 - 23:00 Šv. Jonų bažnyčia (Šv. 
Jono g. 12) 

Vilniaus universiteto širdyje – šv. Jonų bažnyčioje, kviečiame melomanus į 
instrumentų karaliaus – vargonų, kamerinės orkestro ir mistinės grigališkojo 
choralo muzikos koncertus. Juose – pirmą kartą šalyje 
improvizuojama legenda apie Gedimino pilį ir Vilniaus miesto įkūrimą, skirtingų 
epochų vargoninės muzikos opusai, subtilioji kamerinė nakties muzika bei mistinė 
vienuolynuose per šimtmečius sukurta grigališkojo choralo muzikos vienovė. 

Muzika Nacionalinė 
vargonininkų 
asociacija, VU 
Kamerinis 
orkestras, VU 
giedojimo 
mokykla „Schola 
Cantorum 
Vilnensis“ 
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 45 Koncertas „Muzikinė 
laiko mašina“ 

22:00 - 23:00  Galerija „Kristina 
Norvilaitė“ (Užupio g. 
1) 

Koncertas „Muzikinė laiko mašina“ 
Atlikėjai: Marija Geniušaitė ir Viktorija Narvidaitė 
Programoje : Marco Antonio Cesti,  George Friderich Handel, Wolfgang Amadeus 
Mocart, Giacomo Pucinni, Jules Massenet, Claude Debussy, Francis Poulenc, Piotr 
Tchaikovsky, Franz Lehar, Feliksas Bajoras, Aleksandras Kačanauskas, Bronius 
Budriūnas, John Kander. 

Muzika Kristina Norvilaitė 

46 „Symphonia sacra“ 21:30 - 22:30 Vilniaus Švč. 
Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų 
bažnyčia (Trakų g. 9) 

„Symphonia Sacra“ – klausytojai su choru „Aidija“ ir ansambliu „Affectus“ keliaus  
po šią paskutinę didžiąją krikščioniško tikėjimo persmelktą epochą. Programoje 
skambės baroko kompozitorių  G. Gabrieli, J. Pachelbel, H. Schutz, H. Purcell, 
M.A. Charpentier, A. Vivaldi, G.Ph. Telemann, G.F. Haendel, J.S. Bach muzika. 

Muzika VšĮ „Aidija“ 

47 „Klasikinės muzikos 
naktis Šv. 
Baltramiejaus 
bažnyčioje" 

19:00 - 21:00  Šv. Baltramiejaus 
bažnyčia (Užupio g. 
17) 

19 val. „Magiški arfos garsai“. Atlikėjai: K.Yanov-Yanovska - arfa ir D.Yanov-
Yanovsky - violončelė. Skambės J.S. Bachas, E. Morricone, A. Piazzolla 
20 val. "Amžinoji klasika". Atlikėjai: I. Pliavgo (sopranas) ir ARCHI QUARTETT (V. 
Makrickienė, K. Morozova - smuikai, M. Makrickas - altas, M.Rutkauskas - 
violončelė). Skambės J.S. Bachas, V.A. Mozartas, G. Caccini 

Muzika VšĮ „Meno 
manija“ 

48 „Kelionė juodai baltoje 
šviesoje“ 

21:00 - 22:00  „Radisson Blue 
Astoria“ (Didžioji g. 
35/2) 

Keturios damos kviečia į kelionę juodai baltoje kino ekrano šviesoje. 
Programoje skamba muzika iš XX a. kino filmų. Atlikėjos ir kino filmų vaizdai 
nukels Jus į retro laikus.  
Atlikėjos: Sandra Junokaitė (pasakotoja), Raimonda Janutėnaitė (mecosopranas), 
Gintė Kriščiūnaitė (smuikas), Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas). 

Muzika Raimonda 
Janutėnaitė 

49 „Baltarusiško bliuzo ir 
meno vakaras" 

20:00 - 00:00 Užupio g. 2 „Užupio kavinėje“ pasirodymus surengs ir Vilniaus gyventojus savo meniniais 
sugebėjimais džiugins trys grupės ir du menininkai iš Baltarusijos. 

Muzika „StudAlliance" 

50 „Akivarų Skveras“ 20:00 - 02:00 Baro „AKIVARAI", 
vidinis kiemas (A. 
Jakšto g. 5, įėjimas iš 
Beatričės g.) 

„Akivarų skveras“ - naktinės klajonės muzikoje ir mene. Atversime „AKIVARŲ 
skevero“ sparnus kitokio meno gerbėjams, ieškantiems subtilybių, mistikos, ore 
sklandančios energijos ir mįslingų įspūdžių. Programoje skambės elektroninės 
muzikos projektai, kiemo sienose bei danguje suksis avangardinio meno 
šnabždesiai.  

Muzika UAB “AKIVARAS“ 

51 Džiazas po atviru 
dangumi: „Light Jazz 
Trio“ 

20:00 - 22:00  Svetainė - baras 
„Veranda“ (Kęstučio 
g. 39) 

Džiazo standartai ir improvizacijos po atviru dangumi! 
Džiazuos: Silvija Pankūnaitė - vokalas; Vytautas Skudas - trimitas, fliugelhornas; 
Paulius Zdanavičius – klavišiniai. 

Muzika Svetainė-baras 
„Veranda“ 

52 Koncertas: „PLT“ 19:00 - 21:30 Naugarduko g. 76 Vilnius - daugiakultūrinis miestas. Susipažinkime su Vilniaus lenkų kuriama 
muzika. 
Kapela Wileńska – Vilniaus lenkų miesto folkas.  
Kite Art - geriausia jauna Lietuvos grupė 2014. 
Will'N'Ska - alternative kardan SKA iš Vilniaus. 

Muzika Labdaros ir 
paramos fondas 
„VILNIAUS LENKŲ 
KULTŪROS NAMAI“ 
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 53 „Maistas menui, menas 
maistui“ 

20:00 - 02:00 Tymo turgus 
(Aukštaičių g. / 
Maironio g. ) 

„Open Kitchen“ maisto turgus kviečia į Jolitos Vaitkutės piešinių iš maisto paroda 
ir žmonių portretų kūrimą iš šokolado. Naktiniai žmonių šešėliai virs šokoladiniais 
portretais! Susirinkusieji į Tymo turgaus teritoriją pasigrožėti menu iš maisto, taip 
pat galės mėgautis gyvai atliekama muzika: 20:00-21:00 „Midnight special; 22:00-
23:00 „Aistė BrokenLeg“; 00:00-01:00 „Moodsellers“. 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

„Open Kitchen" 

54 „ARTOTEKA“ 19:00 - 00:00 Šeimyniškių g. 23 Programa: 
19:00 Svajonių aitvarų dirbtuvės* 
20:00 Kaleidoskopo dirbtuvės* 
21:00 Sapnų gaudyklės* 
22:00 „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ - gyvo garso koncertas 
*būtina išankstinė registracija el. p. info@artoteka.lt 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

UAB „ARTOTEKA“ 

55 „Pasakėlės iš rūsio: 
hampelmenai, 
penkiaminutė, 
bičiulystės korys ir 
renesanso kinas!“ 

19:00 - 00:00  „Senųjų amatų 
dirbtuvės“ (Savičiaus 
g. 10) 

Šešėlių teatro spektaklis*, hampelmenų istoriniais kostiumais gamyba*, 
fotografavimai „penkiaminute“ senoviniu fotografavimo būdu, amžinos 
bičiulystės skiautinio siuvimas, renesanso kino peržiūra. 
* Būtina išankstinė registracija: 
  Tel. nr.: +370 5 2125169 
  el. p.: vdaa.dirbtuves@gmail.com 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

Agnė Žilinskaitė, 
Marija Navickaitė 

56 „Burbulų stebuklai“ 19:00 - 23:00 Galerija „Aukso Avis“ 
(Pilies g. 38) 

„Aukso Avis“ kviečia prisiminti vaikystę ir užtvindyti senamiesčio gatves muilo 
burbulais! Kūrybinių dirbtuvių metu „Pika Pika“ merginos padės jums susikurti 
savo svajonių burbulų lazdelę, kurią čia pat galėsite ir išbandyti. 
Visų patogumui dalyvių skaičius bus ribojamas. 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

„Aukso Avis“ 

57 „Tradicinių švilpynių 
dirbtuvės“ 

19:00 - 21:00 Pranciškonų g. 6 Atviroje „Amatų gildijos“ keramikos dirbtuvėje - galerijoje kviečiame išbandyti 
savo jėgas nusilipdant tradicinę švilpynę, kurios gamybos paslaptis išduos 
keramikai Mindaugas Rutkauskas ir Eglė Maziukaitė. 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

VšĮ  „Amatų 
gildijos“ 

58 „Effect of us“ 20:00 - 23:00 S. Moniuškos skveras Ši instaliacija sujungia skaitmeninį šviesos meną, skulptūrą ir muziką. Darbas 
analizuoja žmonių tarpusavio ryšį ir įtaką vienas kitam.   

Tarpdisciplininis 
menas 

Donatas Norušis 

59 „Paklysk“ 18:00 - 00:00 Pieva prie Baltojo 
tilto 

Kuo naktis tamsesnė - tuo labirintas klaidesnis. Pasijusk Alisa Stebuklų šalyje ar 
Tesėju Minotauro labirinte. Leisk sau paklysti šimto kvadratinių metrų labirinte. 
Leisk sau klaidžioti, leisk sau klysti. 

Tarpdisciplininis 
menas 

„Padirbtuvės" 

60 „Nemieganti Menų 
spaustuvė“ 

18:00 - 00:00  „Menų spaustuvė" 
(Šiltadaržio g. 6) 

„Menų spaustuvė", prisijungdama prie nemiegančio miesto, siūlo savo 
naktinėjimo interpretaciją šokantiems (šokio kovos bei šokio spektakliai su „Low 
Air" mokytojais ir mokiniais), žiūrintiems (Lietuviškų trumpametražių filmų 
programa), girdintiems (radijo teatras) ir nesnaudžiantiems (spektaklis šeimai 
„Vėjų motė“ ir meninė instaliacija). 

Tarpdisciplininis 
menas 

„Menų 
spaustuvė"  
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 61 „Japoniška žvaigždžių 
pasaka“ 

21:00 - 22:00  Namai ant Tauro 
kalno (buvę 
Profsąjungų rūmai), 
V.Mykolaičio-Putino 
g. 5 

Japoniška žvaigždžių pasaka- tai maždaug valandos trukmės spektaklis, tradicinio 
Japoniško mito interpretacija, kurio metu bus pristatomi įvairūs Japoniški menai 
ir tradicijos: kendo ir ninjutsu kovų menai, arbatos ceremonija, kaligrafija, 
senovinė grožio masažo technika bei kimono– tradicinis japoniškas apdaras. 

Tarpdisciplininis 
menas 

Japonijos 
agentūra 
„YUKARI" (UAB 
„Satinas“) 

62 „Humanitarės 
gyvenimas ir mirtis 
ARBA būk mažesnis už 
aguonos grūdelį“ 

22:00 - 00:00 Mėsinių g. 4; „Šiaurės 
Atėnų“ bei 
„Literatūros ir Meno“ 
vidinis kiemelis 

„Humanitarės gyvenimas ir mirtis ARBA būk mažesnis už aguonos grūdelį“ yra 
naujas, dar niekad nerodytas, 2015 m. sukurtas filmas iš kelių šimtų autorės 
piešinių ir tekstų. 

Tarpdisciplininis 
menas 

Marta Vosyliūtė  

63 „Vilniaus kalbančios 
skulptūros“ 

18:00 - 02:00 Gedimino skulptūra 
(Katedros a.) ir kitos 
žymiausios Vilniaus 
skulptūros 

Nuo šiol 15 skulptūrų Vilniaus senamiestyje galės paskambinti jums telefonu! 
Gyvos, ne vadovėlinės asmenybės papasakos tai, kas joms iš tiesų rūpi. 
Skulptūros praeiviams prabils žinomų aktorių balsais ir pripažintų rašytojų 
sukurtais tekstais. 

Tarpdisciplininis 
menas 

„Modernaus 
meno centras“ 

64 „reFORMAT VILNIUS“ 19:00 - 02:00 Galerija „Kalnas“ 
(Krivių g. 10) 

„reFORMAT VILNIUS“ festivalio performansų vakaras. Kviečiame patirti intensyvų 
bei ekstremalų klausymą ir interaktyvų komunikavimą. Kūrybinėse dirbtuvėse 
„Kontūrai“ iš žmonių siluetų kursime minios piešinį. Ateik į galeriją „Kalnas“ 
Užupyje! 
Dalyvauja menininkai iš Skandinavijos ir Baltijos šalių. 

Tarpdisciplininis 
menas 

Marija Griniuk 

65 „Būkime draugais“ 17:00 - 21:00 S. Moniuškos skveras NVO „Vaikams" konfederacijos nariai - vaikai ir vadovai - kviečia visus mūsų 
draugus atvykti į Moniuškos skverą, kur visi kartu dainuosime, šoksime. 
Pristatysime vaikų darbelius. Skambi vaikų daina, šokis bei dėmesys miesto 
svečiams nepaliks abejingais šventės dalyvių, jų tėvelių, senelių. Kartu sukurkime 
nepakartojamą „Kultūros nakties“ šventę! 

Tarpdisciplininis 
menas 

NVO „Vaikams" 
konfederacija 

66 Tibeto skvere – „Tibeto 
namai“ 

17:00 - 02:00 Tibeto skveras 
(Malūnų g. Užupis) 

Tibeto skvere, Užupyje, įsikurs simboliniai „Tibeto namai“.  
Nuo 17 valandos grupė dailininkų skvere kurs vizualinę namų atmosferą 
improvizuodami Tibeto tema. Sutemus, 22 -ą valandą prasidės trumpametražių 
dokumentinių kino filmų programa apie išsaugotą ir prarandamą Tibeto kultūrą. 

Tarpdisciplininis 
menas 

Tibeto rėmimo 
grupė 

67 „Smilkalo stygos šokis“ Sesijų pradžia: 
20:00, 21:00 ir 
22:00 val. Sesijos 
trukmė 30 min. 

LMTA Muzikos 
inovacijų studijų 
centras, „Erdvinio 
garso sfera" 
(Gedimino pr. 42) 

Garso bangose smilkant archaiškas pirmaprades substancijas besiskleidžiantis 
dūmas virsta styga. Erdvinio garso sferoje per aromatingą dūmą sklindantys 
garsai ir tyla skatina pojūčių sinesteziją. 
Privaloma registracija puslapyje www.hortusapertus.lt. 

Tarpdisciplininis 
menas 

VšĮ „Hortus 
apertus“, LMTA 
Muzikos inovacijų 
studijų centras 
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 68 „Sekite KVAPŲ 
pėdsakais“ 
(paslaptingas KVEPALŲ 
KELIAS)  

20:00 – 00:00  „LeMuse“ 
parduotuvė 
(Savičiaus g. 12) 

Išmėginkite parfiumerio profesiją, sekite kvapų pėdsakais, kol šie virs kvepalais.  
10 - 12 objektų į kuriuos BŪTINA ĮKIŠTI NOSĮ. Tiesiogine prasme. Objekte pavieniai kvapai: 
x vaisius, y uoga, z augalas, w prieskonis, i žiedas ir t.t. Galutiniame objekte – šių kvapų 
jungtis – KVEPALAI. Naudojamos tik natūralios medžiagos. 

Tarpdisciplininis 
menas 

UAB „Sveika 
kosmetika“ - 
www.MARMOZEL
.lt 

69 Skaitymai ir kino klubas 19:00 - 21:00   Prancūzų institutas 
Lietuvoje (Didžioji g. 
1) 

19:00 - 20:00 „Vertėjai skaito“ 
19:00 - 21:00 „Kino klubas“ - reklamos naktis, kulinarinės laidos. 

Tarpdisciplininis 
menas 

Prancūzų 
institutas 
Lietuvoje 

70 „Con tacon“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21:15 - 22:00                                                                          Flamenko šokių 
studija „Šok 
Flamenko“ (Jakšto g. 
9 - 142)                                                                                                                              

Vaizdo - judesio performansas.                                                                                                                                                                                                                                                                             Tarpdisciplininis 
menas 

Raima Drąsutytė 
ir Liucija 
Puidokaitė 

71 „Rašytojų kiemas 
atsiveria poezijai“ 

19:00 - 20:30 Lietuvos rašytojų 
sąjungos kiemelis (K. 
Sirvydo g. 6) 

Legendinis Lietuvos rašytojų sąjungos kiemelis atveria geležinius vartus ir kviečia į 
poezijos vakarą. Jame – talentingi ir labai talentingi, jauni ir vyresni, apdovanoti ir 
dar ne, esami ir būsimi Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos autoriai. Vakaro 
formatas - gyva poezija, lydima gyvos muzikos. 

Tarpdisciplininis 
menas 

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

72 „Kabom“ 18:00 - 02:00  Baltasis tiltas Vizualinė instaliacija virš upės ties Baltuoju pėsčiųjų tiltu. Vizualieji menai kabom.lt ir 
montismagia.lt 

73 „Sudie Elyza!“ 23:00 - 01:00 Pylimo g. 64 Senamiesčio paribyje esančiai sienai 20 menininkų grafikų, dizainerių, 
strytarterių, fotografų, iliustratorių ir animatorių sukurs kontekstualius gif-fičius 
(angl. gif-fiti arba gif-mural). Festivalis „Vilnius Street Art“ kviečia pamatyti, kaip 
vietos dvasią vienos minutės trukmės judančio vaizdo projekcijomis interpretuoja 
menininkai. 

Vizualieji menai „Vilnius Street 
Art“ festival 

74 „Migracija“ 18:00 - 23:00 Vilnelė, priešais 
„Užupio kavinę“   
(Užupio g. 2)  

Nuo Užupio tilto, kuris sujungia Užupį su Senamiesčiu, galima pamatyti 
intriguojančią instaliaciją „MIGRACIJA“, sudarytą iš judančių objektų, išnyrančių iš 
vandens srovės. Monetų žvynais žvilgantys, ant bangų šokantys objektai skatina 
susimąstyti apie lietuviškos valiutos likimą. Instaliacijos autorė - menininkė Irina 
Kostina 

Vizualieji menai Dailininkė Irina 
Kostina 

75 „Sferų pieva“ 20:00 - 02:00 Baltojo tilto pieva „Sferų pieva“- tai dešimties 1,6 m. skersmens sferų ir 3 krėslų su staliuku 
instaliacija, simbolizuojanti mūsų pasaulį, o kartonas - kelią, kuriuo ir turėtume 
judėti- perdirbimo, atsinaujinimo link, nes šiuo metu, kaip niekad aktualios 
globalios problemos, susijusios su energijos eikvojimu, jo šaltiniais ir 
demografiniais procesais. 

Vizualieji menai Justinas 
Kudzmanas 

76 „Meno celės“ 18:00 - 01:00  Vilniaus dailės 
akademija. Titanikas, 
Naujieji rūmai, Senieji 
rūmai. 

„Meno celės 2015“ – tai kasmetinis VDA „atsivėrimas“ „Kultūros nakties“ publikai. „Celės“ 
– tai ne tik VDA ekspozicinės erdvės, bet ir įvairiausi „užkulisiai“, „užkaboriai“, „užkampiai“ 
bei „užpečkiai“, kuriuose galima išvysti įvairias parodas, akcijas, įvykius, veiksmus, 
vyksmus, performansus, retrospektyvas, laboratorijas, koncertus ir pan.  

Vizualieji menai Vilniaus dailės 
akademija 
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 77 „Nemigos aitvaras“ 19:00 - 01:00  „Vilniaus paveikslų 
galerija“ (Didžioji g. 4) 

Dailės ir muzikos renginių ciklas „Nemigos aitvaras“ kvies lankytojus aplankyti 
Algirdo Petrulio gimimo šimtmečio parodą, pasidairyti po unikalią Lietuvos dailės 
ekspoziciją bei dalyvauti talentingiausių Nacionalinio operos ir baleto teatro 
jaunųjų solistų teatralizuotuose koncertuose „Vidurnakčio muzikiniai 
pasimatymai“ (19 ir 20 val.) 

Vizualieji menai Lietuvos dailės 
muziejus 

78 Pažadinta „Svema“ 19:00 - 02:00 „Companys“ 
parduotuvės vitrina 
(Vokiečių g. 15) 

Šiuolaikinis pasaulis siekia tobulumo. Blizgūs žurnalai pasipuošę nepriekaištingai 
nuretušuotais, operacinės sterilumu atsiduodančiais vaizdais. Virtuali erdvė lūžta 
nuo saldžiai spalvotų, kaip prancūziški sausainukai, mobiliųjų telefonų nuotraukų. 
O mes šiąnakt pažadinom visai kitokią – „vintažinę“ miegančią gražuolę, 
monochrominę fotojuostą „Svema“. 

Vizualieji menai Inga Dinga & 
Ramūnas 
Danisevičius 

79 „DINA“ 21:00 - 22:00 Kultūros baras 
„Kablys“ (Kauno g. 5); 
antrojo aukšto salė. 

Tai eksperimentinis audio ir gyvo teatro monospektaklis H. Wassmo romano 
„Dinos knyga“ motyvais. Spektaklis kviečia patirti nusikaltėlės sąmonės virsmus 
per originalią elektroakustinę muziką, sukurtą iš autentiškų aplinkos garsų ir 
liudijamo istorijos teksto, ir stebėti autentišką aktorės gyvenimą scenoje, kurį jau 
sunku pavadinti vaidyba.  

Vizualieji menai Irma 
Bogdanovičiūtė 

80 Kas vyksta „Kultūros 
naktyje“? 

19:00 - 23:00  Vilniaus mažasis 
teatras (Gedimino pr. 
22) 

Nufotografuok patikusį „Kultūros nakties“ renginį! Socialiniuose tinkluose - 
PRIDĖK žymenį (hastag‘ą) #kulturosnaktis #fotokablys - ĮKELK nuotrauką į 
Facebook ar Instagram – ATNEŠK nuotrauką (fotoaparate, planšetėje ar telefone) 
prie Vilniaus mažojo teatro (Gedimino pr. 22) arba galiausiai - ATSIŲSK 
info@fotokablys.lt - KVIESK naktinėtojus prisijungti! 

Vizualieji menai Klubas 
„FOTOKABLYS“ 

81 „Jaunojo dizainerio 
prizas 2015“ 

18:00 - 01:00 Vilniaus dailės 
akademija, „Titaniko“ 
ekspozicijų salė (1 
aukštas), Maironio g. 
3 

Parodoje „Jaunojo dizainerio prizas 2015“  eksponuojami geriausi šių mokslo 
metų dizaino studentų darbai, atrinkti iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. 
Pamatysite produkto, grafinio bei mados dizaino studentų baigiamųjų darbų 
rezultatus.  

Vizualieji menai Vilniaus dailės 
akademijos 
Dizaino inovacijų 
centras 

82 9-oji tarptautinė 
tekstilės miniatiūrų 
bienalė „Iš dėžės / Out 
of the Box“ 

18:00 – 22:00  Aušros Vartų g. 7 Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje „ARKA“ „Kultūros nakties“ metu bus 
atidaroma devintoji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Iš dėžės / Out of the 
Box“. Parodoje dalyvaus žinomi Lietuvos ir užsienio tekstilės meistrai, jaunieji 
kūrėjai, VDA vyresnių kursų studentai. Atidarymo metu bienalės organizatoriai 
pristatys menininkus ir jų darbus, įvyks specialiai šiam renginiui sukurtas 
interaktyvus performansas, lankytojai galės bendrauti su parodos kuratoriais ir 
dalyviais, vyks parodą pristatančios ekskursijos. 

Vizualieji menai VšĮ „ARKOS“ 
dailės galerija 

83 „Paryžietiška naktis“ 18:00 - 00:00 Vytauto Kasiulio 
dailės muziejus (A. 
Goštauto g. 1) 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus kvies lankytojus į neužmirštamą muzikos ir dailės 
renginį „Paryžietiška naktis“. Nemokamam lankymui atvira muziejaus ekspozicija 
ir paroda „Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai“, vyks koncertai (20 ir 22 val.), 
ekskursijos (19 ir 21 val.) bei edukaciniai užsiėmimai (18 ir 21 val.).  

Vizualieji menai Lietuvos dailės 
muziejus 
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 84 „Kito kailyje“ 18:00 - 22:00  K. Sirvydo skveras, iš 
Universiteto g. pusės 

Galbūt, jei bent akimirkai galėtume atsidurti kito kailyje, taptume 
pakantesni, supratingesni ir tolerantiškesni.  
„Kultūros naktį“ kailiais apsikeitę instaliacijos personažai mėgins suprasti vienas 
kitą. 

Vizualieji menai Elžbieta 
Jankovska-
Bortkevič 

85 „Pažodžiui“ 18:00 - 22:00  Naugarduko g. 76, 
Lenkų kultūros namai 
(prie centrinio įėjimo 
iš lauko pusės) 

Metaforas bei patarles - tai, ką dera suprasti netiesiogiai, vaizduojantys darbai tai 
žvilgsnis į kasdienę mūsų kalbą vaiko arba bandančio pažinti mūsų kalbą bei 
kultūros subtilybes užsieniečio akimis. 

Vizualieji menai Elžbieta 
Jankovska-
Bortkevič 

86 „Miestas - paslaptis“ 18:00 - 02:00  Šv. Kazimiero g.  Dvi skirtingų kūrybinių sričių atstoves, Iloną Mikneviciutę ir Amalią 
Ramanankirahiną, atvykusias iš Prancuzijos, suvienijo noras pasidalinti savo 
patirtimi Lietuvoje ir bendrame projekte atskleisti, per Vilniaus miesto gatvės 
personifikaciją, jos santykį su praeiviais.  

Vizualieji menai Ilona 
Miknevičiūtė ir 
Amalia 
Ramanankirahina 

87 „Šviesos grafičiai 
naktyje“ 

22:30 - 01:00  Švarco g. 2 
(Prancūzijos 
ambasados tvora) 

Birželio naktį po atviru dangumi įsikurs „Šviesos grafičių“ (ang. Light graffiti) 
studija. Čia žaisime su šviesa ir kursime netikėčiausius paveikslus. Prieš 
fotoaparato objektyvą kursime vaizdus iš šviesos ir juos fiksuosime. Kiekvienas 
atėjęs galės susikurti savo šviesos fotografiją, savo meno kūrinį.    
Apšvieskime naktį šviesos grafičiais! 

Vizualieji menai VšĮ „Terra 
Publica“ 

88 „Pinigai: įdomybės ir 
paslaptys“ 

19:00 - 01:00 Lietuvos banko Pinigų 
muziejus (Totorių g. 
2/8) 

Pinigų muziejus kviečia į renginį „Pinigai: įdomybės ir paslaptys“.  Muziejus kvies 
lankytojus sudalyvauti ekskursijose, kurių metu muziejaus lankytojai sužinos 
kokios valstybės pinigai buvo naudojami 1918 m. vasario 16 d. atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, ką reiškia itališkas žodis banco ar kurioje šalyje vietoj pinigų 
naudota druska ir kt. 

Vizualieji menai Lietuvos banko 
Pinigų muziejus 

89 „Restauruotų kūrinių ir 
archeologinio požemio 
paslaptys“ 

18:00 - 23:00   Taikomosios dailės 
muziejus (Arsenalo g. 
3A) 

18 val. atidaroma Prano Gudyno restauravimo centre restauruotų kūrinių paroda  
„Prieš ... ir po ...“ 
19:00 - 20:30 val. vyks praktinio restauravimo ir tyrimų demonstravimas 
Tik vienam vakarui lankytojams atvertame muziejaus archeologiniame požemyje 
19, 20, 21 val. ekskursijų vadovai atskleis Senojo arsenalo paslaptis. 

Vizualieji menai Lietuvos dailės 
muziejus 

90 Atkurtuose 
kunigaikščio Jonušo 
Radvilos rūmuose – 
naujas meno muziejus  

18:00 - 01:00  Radvilų rūmų 
muziejus (Vilniaus g. 
24) 

XVII a. viduryje LDK didžiojo etmono ir Vilniaus vaivados Jonušo Radvilos 
pasistatyti rūmai garsėjo ne tik puošniais interjerais, bet ir čia sukaupta Vakarų 
Europos dailės kolekcija. Deja, rūmų klestėjimas truko neilgai... „Kultūros naktį“ 
kviečiame lankytojus pasižvalgyti po kadaise buvusius įspūdingus rūmus, 
dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose. 

Vizualieji menai Lietuvos dailės 
muziejus 
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 91 „Laisvai kabantys garsų 
dažai“ 

20:00 - 00:00   UMI „Galera“ (Užupio 
g. 2A) 

Skraidys ateiviai, švies žvaigždės, o mes ilgai sėdėsim apsipylę garsais ir dažais. 
20.00 UMI „Galera“ atidaroma tapybos paroda. Dalyviai: Danielius Rusys, Adelė 
Liepa Kaunaitė, Vytautas Kaunas, Goda Lukaitė, Nojus Petrauskas. Koncertuos 
Austėja Lukaitė, Gražina Zalatorienė. 
22.00 Koncertas kiemelyje su „Zulu“, „Journey of Mintyria“. 

Vizualieji menai Goda Lukaitė, 
Adelė Liepa 
Kaunaitė, 
Danielius Rusys 

92 „Votai“ 18:00 - 02:00 „Terra recognita“ , 
(Stiklių g. 7)  

Galerija „Terra recognita“ pristato Sauliaus Vaitiekūno skulptūrinių objektų 
instaliaciją „Votai“. Kaip ir anksčiau, menininkas išlieka ištikimas  Baltijos jūros ir 
lauko akmenims, sidabrui. 

Vizualieji menai Saulius 
Vaitiekūnas 

93 „Izobatorius“ 19:00 - 23:00  Erdvė po stogu šalia  
ŠMC kavinės ( 
Vokiečių g. 2) 

Ar Tau kada kilo klausimas – o kaip iš tikrųjų gyvena žmogus su negalia socialinės 
globos namuose Lietuvoje? Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ paroda 
„Tapatybės iliuzija“ praveria duris į iki šiol nepažįstamą, paslaptingą ir mitais 
apaugusią erdvę – realybę tų žmonių, kurie gyvena atskirti, pagal sistemos 
sukurtą dienotvarkę, ritmą, rutiną. Tai dirbtinė erdvė, kurioje iš žmogaus ir jo 
gyvenimo lieka tik... iliuzija. 

Vizualieji menai Asociacija 
„Lietuvos 
neįgaliųjų 
forumas“ 

94 Fotografijos paroda 
„Europos padangė“ 

20:00 - 00:20  Išganytojo g. 2 / 
Bokšto g. 4 

Europos dangų veržiasi įvairios ir kartu tokios panašios Europos miestų linijos: 
cerkvių, bažnyčių, namų, skulptūrų, medžių linijos. Belgija, Prancūzija, Vokietija, 
Estija, Lenkija, Lietuva - kiekvienai šaliai būdingas savitas kontūras ir veržlumas, 
siekiantis aukštumų.  

Vizualieji menai Asociacija "Rusų 
kultūros centras" 

95 „Naktinė kaligrafija“ 17:00 - 22:00  „Ramių Bičių MENŲ 
STUDIJA“ (Žemaitijos 
g. 11) 

„Naktinėje kaligrafijoje“ susipažinsite su gražaus rašymo menu ir galėsite patys 
tai išbandyti! Nuo klasikinio rašymo kirsta plunksna iki eksperimentavimo 
įvairiomis priemonėmis.  Šiąnakt tušas liesis laisvai! 

Vizualieji menai „Ramių Bičių 
MENŲ STUDIJA“ 

96 „Toli arti“  Lietuvos 
nacionalinės UNESCO 
komisijos galerijoje 

18:00 - 23:00   Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos 
galerija (Šv. Jono g. 
11) 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje lankytojai išgirs: J.V. Tūro 
įspūdžius einant piligrimų „Camino de Santiago“ keliu, pamatys dokumentinį 
filmą „Sapnuoju, kad einu“, atras Altajaus kraštą su Oksana Judakova ir Vytautu 
Almaniu, bei leisis į vienerius metus trukusią pasaulio pažinimo kelionę ir 
projekto „Be sienų“ dalyvių nuotykius, aplankant Azijos šalis. 

Vizualieji menai Milda 
Valančiauskienė, 
Marija Strazdaitė 

97 „Senamiesčio paletė“ 18:00 - 00:00  Dirbtuvė/galerija RA 
(Pranciškonų g. 8)  

Aistės Gabrielės Černiūtės ir Rūtos Eidukaitytės tapybos paroda, kurioje 
pamatysite naujausius iš dažų sukurtus „Dažažmogius“ ir Vilniaus miesto vaizdus. 
„Dažažmogiai“ tarsi spalvų aktoriai šalia žaliuojančių Vilniaus peizažų lauks 
dirbtuvėje/galerijoje RA. 

Vizualieji menai Aistė Gabrielė 
Černiūtė 

98 LRT: „Vaizdas. Garsas. 
Muzika“ 

18:00 - 02:00 Skveras prie S. Neries 
gimnazijos (Vilniaus 
g. 32) 

„Vaizdas. Garsas. Muzika“ - LRT Kultūros populiariausių laidų pristatymai. Vizualieji menai VšĮ „Lietuvos 
nacionalinis 
radijas ir 
televizija“ 

99 Audrius Bagočius ir 
juvelyrika 

18:00 - 22:00 Užupio galerija 
(Užupio g. 3) 

Užupio galerijoje - Audriaus Bagočiaus juvelyrikos paroda. Vizualieji menai Užupio galerija 
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 100 „Imaginary star life“ 19:00 - 23:00 Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino 
muziejus (Vilniaus g. 
41) 

Konceptualių aromatų paroda, dedikuota Nepriklausomos Lietuvos prieškario ir 
tarpukario „žvaigždėms". 

Vizualieji menai Aistis 
Mickevičius/FUM
parFUM 

101 „NAKTIS PUODŽIAUS 
DIRBTUVĖSE“ 

19:00 - 21:00 S. Skapo g. 3-34 „Naktis puodžiaus dirbtuvėje“ - puiki proga apsilankyti ir susipažinti su vienu 
seniausių puodininkystės amatų Lietuvoje. VšĮ „Amatų gildijos“ atviroje 
dirbtuvėje vyks puodininkystės amato demonstracija, lankytojai galės pamatyti, 
kaip lipdomi ir žiedžiami puodai. 

Vizualieji menai VšĮ „Amatų 
gildija“ 

102 Šokio spektaklis „Ir 
viskas klojos kuo 
puikiausiai“ 

19:00-19:30 / 
20:00-20:30 / 
21:00-21:30 

K. Sirvydo skveras Spektaklį įkvėpė Johno Lennono ir Yoko Ono performansas „Bed In“. Duetui 
pasirinkta kasdieninė erdvė, kurią užpildo priminimų lapeliai nuo: „nupirk 
maisto“ iki „aš tave myliu“. Jais užpildyta ne tik poros buitis, bet ir jų bendra 
būtis. Kaip išsivaduoti iš kasdienio kivirčų šurmulio ir atsiverti vienas kitam, kad 
namai virstų darnos erdve? 

Šokis Šokio teatras 
„PADI DAPI“ 

103 „Pasirinkimas: kairę į 
dešinę“ 

21:30 - 23:00 V. Kudirkos aikštė Nestandartinis šokio spektaklis apie laisvę rinktis. Pavadinimas savaime byloja 
apie savo kontekstą: amžinai aktuali tema - pasirinkimo laisvė. Ką renkatės Jūs: 
kairę, dešinę ar kairę į dešinę. 

Šokis Viktoras Zujevas 

104 FLAMENKO ŠOKIO IR 
BŪGNŲ ŠOU „RITMO 
AFRO FLAMENCO“ 

22:30 - 23:30   Šventaragio slėnis Unikalus jungtinis flamenko šokių studijos „FLAMENKO.LT“ ir DRUM FEVER būgnų 
mokyklos muzikinis-choreografinis projektas. Projekte dalyvauja net keliasdešimt 
atlikėjų, susivieniję „Kultūros nakčiai“, kad Vilniui galėtų padovanoti originalų 
gyvo garso flamenko šokio ir būgnų šou „RITMO AFRO FLAMENCO“.   

Šokis Flamenko šokių 
studija 
„FLAMENKO.LT“ 
ir DRUM FEVER 
būgnų mokykla 

105 Trumpametražiai filmai 
iš Skandinavijos šalių 

22:00 - 00:00 „ŠMC“ kiemelis 
(Vokiečių g. 2) 

Projekto metu bus rodomi trumpametražiai filmai iš Norvegijos, Suomijos, 
Danijos ir Švedijos.  

Kinas Živilė Pipiraitė 

106 „Pakeliui į prieplauką“ 20:00 - 21:00 Vilniaus mažasis 
teatras (Gedimino pr. 
22) 

Vilniaus mažasis teatras kviečia į režisierės Ramunės Sakalauskaitės filmo 
peržiūrą. Filmas „Pakeliui į prieplauką“ skirtas vienam ryškiausių šiuolaikinių 
teatro režisierių - Rimui Tuminui. Dokumentinėje juostoje stengiamasi atskleisti 
R. Tumino teatro virtuvės išskirtinumą ir ypatingą jo režisuojamų spektaklių 
repeticijų skonį. 

Kinas Vilniaus mažasis 
teatras 

107 „Kinas po atviru 
dangumi, Pilaitėje!“ 

22:00 - 00:00  Šalia kūrybinių 
dirbtuvių „Beepart“  
(Vydūno g. 0) 

„Kinas po atviru dangumi, Pilaitėje“, šalia kūrybinių dirbtuvių „Beepart“ (Vydūno 
g. 0). Rodysime lietuvišką filmą „Redirected / Už Lietuvą!“ 

Kinas VšĮ „Kūrybinės 
dirbtuvės 
Beepart“  

108 „Ekrane atgyjantis 
Čiurlionis“ 

19:30 – 00:30  M. K. Čiurlionio 
namai (Savičiaus g. 
11) 

Istoriniame XVI a. Vilniaus senamiesčio name, Savičiaus gatvėje, kuriame 1907–
1908 metais gyveno M. K. Čiurlionis, „Kultūros nakties“ lankytojai kviečiami į 
filmų apie M. K. Čiurlionį peržiūrą. Vakaro metu bus rodomi autoriniai režisierių 
A. Žebriūno, J. Vaitkaus, B. Talačkos, Š. Nako, R. Mullan filmai, kuriuose vis iš 
naujo atgyja M. K. Čiurlionis.  

Kinas M. K. Čiurlionio 
namai 
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 109 „Nuo Vilniaus iki 
Tbilisio ir atgal“ 

18:15 – 22:15  V. Krėvės-
Mickevičiaus 
memorialinis 
muziejus (Tauro g. 
10-1) 

18:15 – Įžanga prieš skrydį; 
18:30 – Vilnius – „Skrydis per Lietuvą“ (8 min.); „Skrajojimai mėlynam lauke“ (20 
min.); 
19:15 – Tbilisis – „Griuvėsių apaštalas“ (18 min.); 
19:50 – Chačiapuri pertrauka Oro uoste (30 min.); 
20:20 – Tbilisis – „Raminas“ (58 min.); 
21:35 – Vilnius – „Ūkų ūkai“ (20 min.); 
22:15 – Pabaiga. 

Kinas Vladas 
Turčinavičius 

110 Šiuolaikinio cirko 
pasirodymas „Juokingo 
žmogaus sapnas“ 

22:00; 00:00 (po 
20 min.)  

Katedros aikštė, už 
Gedimino paminklo 

Fantazijos pagal F. Dostojevskio apsakymą „Juokingo žmogaus sapnas“. Muzika 
Murcof, Erik Truffaz.  
Dalyvauja Valerija Gneuseva, Laima Servaite, Konstantin Kosovec, Andrius 
Kavaliauskas 

Kita Konstantin 
Kosovec 

111 UPTOWN MARKET. We 
<3 Summer. 

18:00 - 02:00  "Lofto" vidinis kiemas  
(Švitrigailos g. 29) 

UPTOWN MARKET metu talentingiausi Lietuvos dizaineriai, craftmakeriai, stiliaus 
ir kitų gražių dalykų architektai sukraus įspūdingą lagaminą daiktų ir įspūdžių tavo 
vasaros sezonui.  
Mugės pabaigą vainikuos Jurgio Didžiulio ir vintažinio roko grupės iš Lenkijos, 
„Organek“, koncertai. 

Kita Algina Navickaitė 

112 VILNIAUS PLUNKSNA: 
„Naktinis 
badmintonas“ 

22:00 - 01:00  Prie Žvėryno pėsčiųjų 
tilto 

Sutemus žaisti badmintoną - dar smagiau. Prie Žvėryno pėsčiųjų tilto specialiai 
„Kultūros nakčiai“ įrengtose aikštelėse apsilankiusiems svečiams pasiūlysime 
šviečiantį inventorių (raketes bei plunksninukus).  

Kita Vilniaus Plunksna 

113 „Šviečiančios 
anoniminės sūpynės“ 

21:00 - 01:00 Po Baltuoju Tiltu Dvejų metų gimtadienį švenčiantis anoniminis [sūpynių] fondas kviečia išbandyti 
šviečiančias sūpynes po Baltuoju Tiltu! Sūpuokitės atsakingai! 

Kita anoniminis[sūpyn
ių]fondas 

114 „URBINGO“ pažintinis 
miesto žaidimas 

20:00 - 22:00  Drakono pieva 
(Krokuvos 
g/Giedraičių g. 
sankryža) 

Pristatomas miesto žaidimas - „URBINGO“. Renginio dalyviai turės progą 
išbandyti naujų vietų ir netikėtų faktų medžioklę Šnipiškių rajone. Burtų keliu 
ištraukę žaidimo korteles su miesto elementais leisitės jų ieškoti, o klaidžiomi 
atrasti vis naujas. Žaidimo kūrėjai - „Laimikis.lt“ kviečia smalsius miesto 
avantiūristius paklaidžioti po Šnipiškes. 

Kita VšĮ „Laimikis.lt“ 
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 115 Kultūros naktis 
„Kablyje“ 

17:00 - 02:00 Kultūros baras 
„Kablys“ (Kauno g. 5) 

Kaip ir kiekvienais metais, Kultūros baras „Kablys“ Kultūros naktį  
atveria visas savo erdves lankytojams: 
17:00 val. Skate parke vyks tradicinės Riedlenčių ir Bmx varžybos „Kablys night 
jam“. 
21:00 val. - Ba.La spektaklis „Duobė“. 
19:00 val.antrojo aukšto salėje muzikinis poezijos mono spektaklis „Kelionė“, 
pagal Juditos Vaičiūnaitės eiles. 
21:00 val. „DINA“ - tai eksperimentinis audio ir gyvo teatro mono spektaklis H. 
Wassmo romano „Dinos knyga“ motyvais. 
23:00 val. Baro salėje - Garage Murder #9 
Prie pulto: Justicious, Outflow, Orfeo. 

Kita Kultūros baras 
„Kablys“ 

116 „Europa – mūsų 
namai“ 

20:00 – 00:00  Gedimino pr. ir 
Vilniaus g. kampas 

Europos šeimos nuotraukoje trūksta tik tavęs! 
Ateik vienas, atkulniuokite dviese, atpėdinkite su močiute arba su ištikimu draugu 
Mopsu, atsiveskite kaimynų, atlydėk „Kultūros nakties“ metu gatvėje sutiktus 
mielus 
nepažįstamuosius ir įsiamžink drauge su didele Europos šeima. 

Kita URM 

117 Kultūrinės atgaivos 
akcija „Kartą Marijos 
Šlapelienės lietuvių 
knygyne...“  

18:00 - 01:00  Marijos ir Jurgio 
Šlapelių namas-
muziejus (Pilies g. 40) 

Unikali proga sugrįžti į praeities Vilnių! 
Tik čia, autentiškuose švietėjų Marijos ir Jurgio Šlapelių namuose, turėsite 
išskirtinę galimybę: aplankyti senovinę arbatinę knygyne; paskaitinėti unikalių 
anų laikų leidinių; išgirsti ir paporinti tikrų bei išgalvotų istorijų; lošti 
improvizuotame radijo teatre. 

Kita VšĮ „Meno 
ekspansija“, 
Marijos ir Jurgio 
Šlapelių namas-
muziejus 

118 „Naktis prokuratūroje“ 20:00 - 00:00 Rinktinės g. 5A Teisėsauga, kaip pilietinės kultūros dalis. Pagrindinė renginio idėja ugdyti ir 
puoselėti pilietinę kultūrą. Kai piliečiai neturi galimybės išspręsti savo problemas 
taikiai tarpusavyje, tuomet tenka įsiterpti įvairioms teisėsaugos institucijoms. 
Šiuo atveju prokuratūra atlieka labai svarbų pilietinės kultūros vaidmenį. 

Kita LR Generalinė 
prokuratūra 

119 „Naktis su 
kariuomene“ 

19:00 - 00:00 Krašto apsaugos 
ministerija (Totorių g. 
25) 

Krašto apsaugos ministerijos autentiškoje Baltojoje salėje Jūsų lauks muzikinė 
programa: gros kariuomenės orkestras, šoks kariūnai, kariai demonstruos XIV a. ir 
šių laikų kario ekipuotę bei ginklus, rodysime videoklipus bei nuotraukas iš karių 
pratybų, supažindinsime su karo tarnybos būdais! 

Kita Krašto apsaugos 
ministerija, 
Lietuvos 
kariuomenė 

120 Biblioteka: „Pamiršk 
tylą“ 

18:00 - 00:00  Vilniaus universiteto 
biblioteka 
(Universiteto g. 3) 

Prietema, paslaptingi garsai ir artėjančios nakties šešėliai VU bibliotekos 
koridoriuose palieka neišdildomą įspūdį, padeda įsijausti į istorinius pasakojimus.  
Ekskursijos vyks 18:00, 19:30, 21:00, 22:30 val. Būtina išankstinė registracija. 
Daugiau informacijos www.mb.vu.lt. Dalyvių skaičius ribotas. 

Kita Vilniaus 
universiteto 
biblioteka 
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 121 Inovacijų šimtmetis: 
XIX a. mitybos 
tradicijos 

19:00 - 22:00 Žydų kultūros ir 
informacijos centras 
(Mėsinių g. 3A) 

Kviečiame Vilniaus gyventojus ir svečius išklausyti paskaitą apie XIX a. Vilniuje 
veikusių viešojo maitinimo įstaigų istoriją, apie maisto asortimento kokybę, kur ir 
kokius maisto produktus pirkdavosi vilniečiai.  
Kartu susipažinti su žydų tradicinės virtuvės subtilybėmis, receptais ir gamybos 
ypatumais. 

Kita Žydų kultūros ir 
informacijos 
centras  

122 „Gyvoji biblioteka“ 18:00 - 22:00  L. Stuokos - 
Gucevičiaus skveras 

„Gyvoji biblioteka“ meta iššūkį ir kviečia akis į akį susitikti su savo stereotipais bei 
išankstinėmis nuostatomis. Jos principas yra labai paprastas: susitik su 
išankstinėmis nuostatomis ir stereotipais, kuriuos turi. Nereikia šnekėti apie 
blogą stereotipų įtaką, paprasčiausiai susitik su jais.... Ir pasakyk – gana, to jau 
per daug, aš Tave palieku!   

Kita Všį „Nacionalinis 
socialinės 
integracijos 
institutas“ 

123 „Žalia šviesa 
informacijai!“ 

18:00 – 21:00   Skroblų g. 10 Kviečiame pažinti neregių pasaulį, edukacinėje ekskursijoje, Lietuvos aklųjų 
bibliotekoje (užrištomis akimis ir ne tik!), rašyti Brailio raštu, susipažinti su  
Lietuvos aklųjų istorijos muziejumi, liečiamaisiais eksponatais, paklausyti ir 
pažiūrėti madų šou, populiarius animacinius filmukus su garsiniais komentarais, 
išbandyti diktoriaus profesiją!  

Kita Lietuvos aklųjų 
biblioteka 

124 Slaptas knygynas 
„Juodas šuo“ 

18:00 - 23:00  Tauro g. 10-3 Memorialiniai muziejai - tikrai  ne tik būtojo laiko sergėtojai! V.Mykolaičio - 
Putino memorialiniame bute - muziejuje lauks jaukios  staigmenos, smagi veikla, 
vyks bardo Gyčio Ambrazevičiaus ir perkusininko Martyno Nugaro koncertas.  

Kita V. Mykolaičio-
Putino 
memorialinis 
butas-muziejus 

125 „Krikščionių vienybė“ 19:00 - 02:00   Šventaragio g. 4 Knygynas „Katalikų pasaulis“ kviečia į „Krikščionių vienybės“ naktį. Dalyvauja 
įvairių krikščioniškų denominacijų kunigai, pastoriai, šlovinimo grupės.  
Labai laukiame visų!  

Kita Knygynas 
„Katalikų 
pasaulis“ 

126 Eksperimentinė 
Archeologija - „Tiltas į 
praeitį“ 

21:00 - 01:00  Lazdynų Pelėdos 
skveras (Visų 
Šventųjų g./Karmelitų 
g. 3)  

Praeities rekonstruktoriai - klubai „Pajauta“ ir „Kovarnis“ bei post - folk grupė 
„Obelija“ kviečia vilniečius nukeliauti laiko karieta į praeitį! Lazdynų Pelėdos 
skvere sutiksite taikiuosius amatininkus, kurie jums pristatys senąją buitį, dainas 
ir palydės iki nuotykio aptinkant senamiesčio rūsiuose suakmenėjusius 
viduramžių Lietuvos karius. 

Kita Eksperimentinės 
Archeologijos 
klubas „Pajauta � 

127 „Šaudyklėlė dailiai 
šauna, plonu siūlu 
neužgauna“ 

19:00 – 01:00  Vilniaus dailės 
akademijos Anastazijos 
ir Antano Tamošaičių 
galerija „Židinys“ 
(Dominikonų g. 15/1) 

Lankytojai pamatys senuosius lietuvių liaudies drabužius arba jų kopijas, galės 
stebėti audimo procesą tradicinėmis kaimo staklėmis ir patys paausti.  
Veiks „URTĖS“ klubo skiautinių paroda. 
Nuo 20:00 – 21:00 val. improvizacinio folkloro ir bardų stiliaus dainas atliks 
Rasuolė (grupės „Riedanti saulė“ narė) 

Kita Laimutė 
Lukoševičienė, 
Ramutė Raciūtė 

128 Teatralizuotas šou 
„KORSETAI IR 
BIUSTHALTERIAI: Aukso 
amžiaus moterų apatinių 
drabužių  mada“ 

21:00 - 23:00  Pilies g. 32 kiemelis  TARPUKARIO MADA: XX a. 3-4 dešimtmečių moteriškų 
apatinių drabužių kopijų pristatymas - pranešimas. Teatralizuotas istorinių 
moterų apatinių drabužių kolekcijos kopijų „KORSETAI IR BIUSTHALTERIAI“ 
pristatymas. Fotografijų ekspozicija. Smagi 20-ųjų, 30-ųjų atmosfera. 

Kita Antikvaro salonas 
„Braškės 
Butukas“ 

 


