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KAUNASTIC
IT’S

ŠALTINIS
Sunku dabar pasakyti, kuriais metais ant Kauno sienų pirmą-
kart nelegaliai parašytas žodis, bet sovietų okupacijos metais 
tikrai būta anoniminių pareiškimų, įkvėpusių savo drąsa. Atkū-
rus Nepriklausomybę, dažų flakonų pardavimai pasiekė aukštu-
mas, o tikrųjų grafitininkų išmonės negalėjo pažaboti nei parei-
gūnai, nei miesto valdžia. Šiuo metu liko tik pėdsakai anos 
neišjodinėtos laisvės – dažniausiai niekam nebeužkliūvančių 
grupuočių tagų pavidalu (KWTM, 041 ir kt.), o gatvės menas 
iš pogrindinio būdo prieštarauti tapo visuotinai pripažįstama 
vertybe, suteikiančia ne tik peno akims, bet ir pridėtinės vertės 
Kaunui kaip dizaino miestui.

NYKOKA

Pirmasis Kauno gatvės meno festivalis NYKOKA 2014 m. pra-
dėtas tam, kad apkamšytų miestą spalvomis, atkreiptų dėmesį 
į viešųjų erdvių problemas ir padėtų suprasti kiekvieno iš mūsų 
vaidmenį miesto kūrimo procese. Pirmaisiais metais festivalyje 
dominavo piešinių įgyvendinimas, paskaitos, meno pasirodymai, 
o šiuo metu jis, rodos, vyksta nuolat, kartais garsiau, kartais tyliau, 
ir vis primena, kad Kaune nebe nykoka.

NYKOKA.LT
KAUNO 
AKCENTAI

Kauno miesto savivaldybės inicijuotas konkursas vyksta nuo 
2015 metų. Visi, turintys meninių idėjų viešoms Kauno erdvėms, 
periodiškai kviečiami teikti eskizus pačiomis įvairiausiomis temo-
mis ir taip įprasminti miesto istoriją, atgaivinti apleistas erdves ar 
suteikti gerų emocijų. Beveik kas mėnesį mieste atsiranda vis 
naujas akcentas: skulptūra, piešinys, objektas – tik spėkite 
sekti!
 

AKCENTAI.KAUNAS.LT

KIEMO
GALERIJA

Tai vienintelė galerija Lieuvoje, veikianti visą parą septynias 
dienas per savaitę, o ekspozicija atnaujinama nuolat! Prieš dau-
giau nei dešimtmetį į namą šiame kieme atsikraustęs meninin-
kas Vytenis Jakas pastebėjo, kad kaimynai susvetimėję ir 
pamiršę bendrą kiemo praeitį. Čia gyvenusių žydų šeimų nuo-
traukas ėmęs perkėlinėti ant sienų V. Jakas sulaukė didelio 
palaikymo. Kieme vienas po kito randasi ir kiti objektai, savo 
pėdsakus palieka vis nauji menininkai, čia vyksta kaimynų 
šventės, nuolat užsuka turistai. Tik nepamirškite, kad čia 
gyvena žmonės, kurie turi teisę į ramybę.
 

E. OŽEŠKIENĖS G. 21A
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4

20

31

32

12

37

43

45

46

49

40

1

52

53

55

51

22

Nėra tokio žodžio „sienografas“, sakote? Taip, bet kaip 
tiksliau pavadinti gatvės meno, grafičių, neofreskų, 
site-specific meno kūrinių, mažosios architektūros ir kitų 
meno pėdsakų už galerijų ir muziejų sienų stebėtoją? Kvie-
čiame tapti Kauno sienografais ir leistis į niekuomet nesi-
baigiančią ekskursiją: vos pasieksite paskutinį maršruto 
tašką, jau tikrai bus atsiradęs naujas akcentas, kurį būtinai 
norėsite nufotografuoti. Ir, tikėtina, kuris nors į gidą įtrauk-
tas darbas bus jau baigęs savo gyvenimą. Tuo Kauno 
sienos ir gatvės (į gidą įtraukėme ne tik piešinius, bet ir 
keletą skulptūrų bei kitų akcentų, be kurių neįsivaizduoja-
mas Kaunas) nuostabios – jos niekada nemiega, nesiskun-
džia, nereikalauja ir nedeklaruoja. Jos gyvena.
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1 JAUNUOLIS / PILIES G. 13
Tadas Šimkus ir Žygimantas Amelynas 
(„Gyva Grafika“), 2015 m.

Papuošęs ne vieną leidinį, rašiusį apie naująją 
gatvės meno Kaune erą, „Nykoka“ metu sukurtas 
jaunuolis žavi savo klasikiniais bruožais ir sumaniai 
maskuoja apleistą pastatą.

POŽEMINĖ PERĖJA / BIRŠTONO G.
Morfai

Perėją, esančią arčiau Nemuno krantinės, mirgantis 
miestas ir tykantis drakonas papuošė 2009 m. – šis 
veiksmas buvo renginio „Nesaugi zona“ programos 
dalis.

MENO BUITIS / MUITINĖS G. 2
Ramunė Barkauskaitė, 2014 m.

Pirmasis ir dėl to ikoniškas festivalio „Nykoka“ 
darbas papuošė ir pirmojo Kauno gatvės meno gido 
viršelį. Patikėkite, gyvai piešinys siauroje gatvelėje 
sukuria galingą įspūdį!

SENELIS IŠMINČIUS / JONAVOS G. 3
„Gyva Grafika“, 2013 m.

Kadaise šiame fabrike gaminta avalynė, vėliau 
keletą metų veikė kūrybinga erdvė „Fluxus ministeri-
ja“. Dabar pagrindinis vizualus jo, o ir Kauno 
traukos taškas – 440 kv. m ploto piešinys, dedikacija 
„Fluxus“ tėvui Jurgiui Mačiūnui.

BE PAVADINIMO / 
ŠV. GERTRŪDOS G. 58
Ernest Zacharevič, 2016 m.

Žymiausias iš Lietuvos kilęs sienų tapytojas pasauly-
je festivalio „Nykoka“ kvietimu paliko ir kol kas 
vienintelę savo žymę Kaune, beje, subtiliai apgau-
busią čia jau buvusius grafičius.

LANGAI / VEIVERIŲ G. 50A
Linas Kaziulionis, 2015 m.

Kartais reikia tik atidaus žvilgsnio ir šiek tiek spalvų, 
kad visai neįsimenantis namas pakeliui į Aleksotą 
taptų fotografų, operatorių ir net muzikos klipų 
kūrėjų traukos tašku.

VIENARAGIS / BALTŲ PR. 125
Vytenis Jakas, 2018 m.

Šią menininko idėją, praskaidrinančią pilką didžiau-
sio Kauno mikrorajono – Šilainių aplinką, įgyvendi-
no nuolatinės jo bendražygės Goda Skėrytė ir Ieva 
Voroneckaitė.

KIEMAS / VARNIŲ G. 51
Tadas Vincaitis-Plūgas, 2017 m.

Vilijampolėje tikrai daug galimybių įgyvendinti 
idėjas, netelpančias į tradicines meno galerijas. Vienai 
tokių, keletą metų brandintai menininko galvoje, 
vienbalsiai pritarė visi daugiabučio gyventojai.

PRINCESĖ ANT ŽIRGO / 
NEMUNO G. 30
Gabija Menkevičiūtė, 2015 m.

Gabijai tuo metu buvo vos septyneri, bet jos 
piešinys – toks stiprus, kad nugalėjo specialiame 
festivalio „Nykoka“ konkurse. Ant 14 m aukščio 
ugniasienės princesę perkėlė Tadas Šimkus.

OBJEKTAI

3

4

KVADRATAS / SMALININKŲ G. 
Morfai, 2015 m.

Subtilus, minimalistinis kūrinys atskleidžia dar vieną 
universalaus, niekuomet nesikartojančio Morfai 
asmenybės kertelę. „Atėjau, pasukau, nuėjau“, – 
taip trumpai galima interpretuoti šį simbolišką 
prisilietimą.

ŽVAIGŽDŽIŲ SĖJIKAS / 
K. DONELAIČIO G. 64
Morfai, 2008–2017 m.

Skulptoriaus Bernardo Bučo skulptūrai site-specific 
meno akcentą pritaikęs Morfai 2008 m. darbavosi 
nelegaliai, tad žvaigždės po kurio laiko buvo 
uždažytos. Tačiau tamsiu paros metu prasmę 
įgaunantį kūrinį taip pamilo miestiečiai ir atvykėliai, 
kad jis, nugalėjęs konkurse „Kauno akcentai“, buvo 
atgaivintas. 

TIKSLO LINK / PERKŪNO AL. 3A 
Marius Skrupskis, 2015 m.

Įsispraudęs tarp S. Dariaus ir S. Girėno stadiono bei 
Kauno sporto halės, šis kosmoso atletas įkvepia ir 
pro šalį skubančius Lietuvos sporto universiteto 
studentus. Tik pirmyn!

ROŽINIS DRAMBLYS / 
E. OŽEŠKIENĖS G. 18A
Vytenis Jakas, 2014 m.

Šio dramblio atsiradimą įkvėpė ant sienos esantis 
užrašas „Deima + Arūnas“. Meilė nugali viską, net ir 
požiūrį į sienų „taršalus“ – tagus, tiesa?

SKVERAS PRIE KAUNO MENI-
NINKŲ NAMŲ / 
V. PUTVINSKIO G. 56 – 60
Įvairūs autoriai

Dviejų svarbių Kauno skulptorių, tėvo ir sūnaus 
Antinių, skulptūros jau kelis dešimtmečius žavi 
V. Putvinskio gatvės gyventojus ir lankytojus. 
Piešinys „Laimingi vaikai“ – brolių Algirdo ir 
Algimanto Gataveckų darbas, atkreipiantis dėmesį į 
globos namuose augančius vaikus. Šalia – ir Vytenio 
Jako reveransas pavasariui „Alyvos vėl žydės“.

TROBA / V. PUTVINSKIO G. 36
Morfai, Tomas Dėžutė, Vytenis Jakas, 2017 m.

Kauno menininkų namų kvietimu susibūrę piešėjai 
privertė vėl atkreipti dėmesį į nematomu tapusį 
apleistą medinuką. Spalvingo kūrinio akcentas – ant 
stogo „tupinčios“ kėdės.

KOVA / AUŠROS TAKAS 2
Morfai, 2016 m.

Du magnetai, negalintys vienas be kito, bet ir 
norintys būti individualūs. Kova kasdien motyvuoja į 
Žaliakalnį kylančius pėsčiuosius. „Mažųjų sienų 
projekto“ darbas.

PALMĖ / AUŠROS G. 4
Rokas Krilavičius, 2016 m.

Netikėtas akcentas apžiūrinėjant Kauno Kristaus 
prisikėlimo baziliką – „Mažųjų sienų projekto“ dalis. 
Palmės autorius – ir talentingas tatuiruočių meistras.

KUPIDONAS / SAVANORIŲ PR. 39
Vytenis Jakas, 2016 m.

Skubėdami aukštyn į Žaliakalnį pasiduokite meno 
kerams, kuriais jus vilioja Kupidonas. Stabtelėję prie jo, 
pažvelkit atgal, kiek į dešinę – taip, ten Kiemo galerija. 

KAUNAS BE CUKRAUS /
SAVANORIŲ PR. POŽEMINĖ PERĖJA
„Gyva Grafika“, 2014 m.

Požeminė perėja neturi būti pilka ir beveidė erdvė. Tik 
ne Kaune! Ši, jungianti du Žaliakalnio „krantus“, 
priverčia stabtelėti ne kartą.

VAIKAI IR KNYGOS / KAMPO G. 7A
„Gyva grafika“, 2017 m.

Seną spaustuvės pastatą spalvingu akcentu, susijusiu 
su įmonės veikla, papuošė Žygimantas Amelynas ir 
Tadas Šimkus.

DIALOGAS / TAIKOS PR. 51
Tadas Šimkus („Gyva Grafika“), 2016 m.

Piešinys, kalbantis apie artimą ryšį ir toleranciją, 
papuošė Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės 
mokyklos sieną. Tikimasi, kad tai ne paskutinis 
dialogas tarp gatvės menininkų ir švietimo įstaigų.

GELEŽINKELIO STOTIS / 
PRAMONĖS PR. 16 
Jūratė Kluonė, Antonas Kaliužka, Edgaras 
Grušnys, Kšyštofas Četyrkovskis, Tadas 
Šimkus, Žygimantas Amelynas, Ieva 
Voroneckytė, Vytenis Jakas, 2015 m.

Didžiausios apimties – 634 kv. m – ir autorių 
skaičiaus darbas Kaune, kurtas trejus metus (ir 
išrinktas geriausiu 2015 m. meno kūriniu mieste), 
kviečia fantazuoti, kas būtų, jei turgus būtų ne 
turgus, o… geležinkelio stotis. Įsižiūrėję atpažinsite 
ne vieną Kauno simboliu tapusį žmogų. 

DADAISTINĖ MONA LIZA XXI 
AMŽIUJE / STUDENTŲ G. 
Linas Kaziulionis ir Tomas Stasiukaitis, 2017 m.

500 valandų piešimo, 40 spalvų ir 1000 LED diodų – 
tiek prireikė norint ne tik perkelti Leonardo da Vinci 
paslaptį į XXI a., bet ir priversti ją bendrauti su 
aplinka. Taip, šis piešinys – interaktyvus.

POZITYVUS ŠUO / KĘSTUČIO G. 36
Morfai, 2018 m.

2018 m. vasarą bus baigtas marginti naujo bendruo-
meninio būsto Kauno studentams fasadas. Idėjos 
autorius laimėjo konkursą, kurį projekto vystytojai 
rengė su galerija „Nyčės ūsai“.

KAUNO DRAMOS TEATRO 
KIEMAS / KĘSTUČIO G. 62A
Įvairūs autoriai

Eidami į seansą laikinai čia įsikūrusiame Kauno kino 
centre „Romuva“, aptiksite daugybę įvairių autorių 
kūrinių. Skiriasi jų technika, atlikimo priežastys ir 
netgi legalumas.

LRT 90-MEČIO NEOFRESKA / 
S. DAUKANTO G. 28A
Tadas Vincaitis-Plūgas, 2016 m.

Solidų jubiliejų šventęs Lietuvos radijas nepabijojo 
šiuolaikinių akcentų, kuriuos sukurti, remiantis 
archyviniais kadrais, patikėjo vienam produktyviau-
sių šio meto Kauno piešėjų. Efektas pavyko!

PAŠTO PASLAUGOS / 
LAISVĖS AL. 51A
Tadas Vincaitis-Plūgas, 2015 m.

Atvirukas, jungiantis Lietuvos ir Indonezijos gatvės 
menininkus, matomas iš POST galerijos balkono. 
Šiuolaikinio meno galeriją aplankyti galite kasdien, 
išskyrus sekmadienius ir pirmadienius, nuo 12 iki 19 
valandos.

ŠIUOLAIKINĖS DAMOS / 
A. MICKEVIČIAUS G. 37
Linas Kaziulionis, 2015 m.

Kauno technologijos universiteto bendruomenė 
labai mėgsta spalvotas sienas. Ant šios susitiko dvi 
Leonardo da Vinci paveikslų herojės – „Dama su 
šermuonėliu“ ir „Gražioji Feronjė“ – ir nusprendė 
pasiklausyti muzikos.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJOS 
FRESKA / K. DONELAIČIO G. 16
„Os Gemeos“, 2007 m.

Lietuviškų šaknų turinčių brolių iš Brazilijos, jau 
tuomet buvusių itin žinomų visame gatvės meno 
pasaulyje, atvykimą į Kauno bienalę galima laikyti 
naujo Kauno sienų meno etapo pradžia. Šis kūrinys 
įprasmina jų kelionių po Lietuvą įspūdžius ir taikliai 
kontrastuoja su pilku fasadu. 2011 m. broliai grįžo ir 
mieste paliko daugiau pėdsakų!

KEKTO / K. DONELAIČIO G. 16
Tadas Vincaitis-Plūgas, 2017 m.

Petrašiūnuose gyvenantis menininkas svajojo apie 
vandenų gyventojo piešinį prie marių, bet pažinčių 
domino nuvedė iki pirmojo čiuptuvo pačiame Kauno 
centre. Gyvūnas Kekto yra projekto „Kaunas 
2022“dalis ir iki 2022-ųjų dar tikrai pasivaidens.

PERKŪNAS / K. DONELAIČIO G. 16
Tadas Vincaitis-Plūgas, Tomas Dėžutė, 2016 m.

„Nykoka“ festivalio rėmuose įgyvendinta idėja it 
perkūnas iš giedro dangaus prižadino visai neįdomią 
elektros transformatorinę ir Kauno paveikslų 
galerijos aplinką praturtino dar vienu akcentu.

NEBEPRISIKIŠKIAKOPŪSTELIAU-
JANTIESIEMS / KĘSTUČIO G. 26
Morfai, 2015–2016 m.

Ilgiausias lietuviškas žodis ant nykiausio Kauno 
pastato – viešbučio-vaiduoklio „Britanika“, vis dar 
laukiančio kokio nors sprendimo dėl savo ateities. 
Kol laukiame, mokome lietuviškai iš juoko springs-
tančius turistus.

BRIEDŽIAI / PARODOS G. 8
Asta Vilminskaitė, 2017 m.

Šiuo adresu veikiančios klinikos darbuotojams balta 
namo siena nepatiko, tad buvo kreiptasi į menininkus. 
O du briedžiai, siekiantys paragauti obuolio, patinka 
ne tik medikams, bet ir akyliems miestiečiams.

DVIRATININKAS SU ROŽE / 
M. K. ČIURLIONIO G. 17
Tadas Šimkus, 2016 m.

Legenda byloja, kad skubantis dviratininkas rožę 
įsigijo čia pat esančiame Stoties turguje, garsėjančiame 
savo gėlių pasiūla.

„ŽALIO TILTO“ SIENA / NEMUNO 
KRANTINĖ TIES M. K. ČIURLIONIO 
TILTU

Lyg atminimų sąsiuvinyje daugybė Kauno, Lietuvos ir 
užsienio gatvės piešėjų čia paliko po savo žymę, 
pavyzdžiui, didžiulį lokį ar daug smulkesnių simbolių. 
Šiuo metu legaliai krantinėje piešti nebegalima.

JIS IR JI / 
A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 62
Gražvyda Andrijauskaitė, 2016 m.

Nuostabu, kad ši freska perkelta iš 10 × 10 cm 
apimties grafikos darbo. Žemųjų Šančių širdyje nutūpę 
du balandžiai simbolizuoja draugystę ir bendrystę.

PADANGOS PADANGĖJE / 
VAIDOTO G. 36
Žygimantas Amelynas („Gyva Grafika“), 2018 m.

Panemunėje ant ugniasienės išpieštų sūpynių autorius 
sako šiuo darbu norėjęs priminti, kiek nedaug trūksta 
iki pilnos laimės.

BESIŠYPSANTIS SAULĖS 
LAIKRODIS / MUITINĖS G.
Antanas Balkė, Ričardas Krištapavičius, 1986 m.

Neseniai atnaujintas Vilniaus universiteto Kauno 
fakulteto saulės laikrodis keliaujantiems šypsosi ir 
naktį, ir dieną. Okupacijos metais jį sukūrę menininkai 
pasistengė, kad laikrodis rodytų ne Lietuvos, o tikslų 
Kauno laiką. Tikroji Kauno širdis?!

PAMINKLAS RUTINAI / MUITINĖS 
G. IR V. KUZMOS G. SANKIRTA
Audrys Karalius, 2014 m.

„Dizaino savaitės“ metu atidarytas festivalio 
„Nykoka“ rėmuose sukurtas paminklas – žinomo 
Kauno architekto „kuklus bandymas atspėti 
nevienareikšmę rutinos prigimtį ir išmatuoti Kauno 
rutininę temperatūrą“.

AUKSINIS FASADAS /
KURPIŲ G. 29
Įvairūs autoriai

Krepšinio rinktinei namo parvežus Europos čempio-
nato auksą 2003-aisiais ošė visi, net tie, kurie viešai 
deklaruoja, kad sportu nesidomi. Rugsėjo 15-osios 
rytą įvairių meno sričių atstovai parašė po linkėjimą 
auksinei rinktinei, o sveikinimo atviruku tapo… 
namo, kuriame veikia vieno pasirašiusių biuras, 
siena. Architektūrinis sveikinimo atvirukas! Skubėki-
te užfiksuoti, kol neišbluko.

ATMINIMO AKMENYS /
ĮVAIRIOS VIETOS
Gunteris Demnigas, 2017 m.

Atminimo akmenų („stolpersteine“) idėjos autorius – 
vokietis menininkas, visoje Europoje jau paklojęs per 
50 tūkst. Holokausto aukoms atminti skirtų simbolių. 
Kaune jie žymi vietą, kur treniravosi pirmasis 
Lietuvos olimpietis Isakas Anolikas, tapytojų Černės 
Percikovičiūtės ir Jakovo Lipšico namus ir studiją, 
taip pat – gydytojo Vladimiro Lazersono ir jo 
žmonos Reginos namus.

FORTEPIJONAS /.J. GRUODŽIO G. 6

Darbo dienomis klasikinę muziką praeiviams 
„transliuojantis“ fortepijonas į gatvę iškeldintas, kai 
tapo per senas groti Konservatorijos studentams. 
Šios „Fluxus“ dvasia kvėpuojančios idėjos autorius 
yra Konservatorijos direktorius Kęstutis Bliujus. 

V. STAREVIČIAUS VABZDŽIAI / 
ROTUŠĖS A. 15
Zenonas Baranauskas, 2014 m.

Elniaragis, skruzdė ir žiogas už Kauno rotušės – 
karjerą čia pradėjusio lėlinės animacijos pradininko 
Vladislavo Starevičiaus herojai, tapę ir jo atminimo 
simboliais.

PELĖDOS / PELĖDŲ KALNAS
Vincas Grybas, 1924 m.

1922 m. Žaliakalnyje buvo atidaryta Kauno meno 
mokykla, o pelėdas kiek vėliau sukūrė ir ant tvoros 
patupdė skulptorius Vincas Grybas, taip tapęs kalno 
krikštatėviu. Per šimtą metų pelėdų gerokai sumažė-
jo, bet likusios neseniai restauruotos.

A. MARTINAIČIO DAILĖS 
MOKYKLA / ŠV. GERTRŪDOS G. 33

Lendant gilyn į senamiestį, malonu stabtelėti prie šio 
istorinio pastato – meno mokyklos, kurios moksleiviai 
nuolat parengia po naują meninį akcentą.

SAULĖS LAIKRODIS / 
STUDENTŲ G. 48A
2006 m.

Didžiausias vertikalus saulės laikrodis Lietuvoje – tai 
istorijos jungtis su šiuolaikinėmis technologijomis. 
Maksimalus jo gnonomo – strypo, nuo kurio krinta 
valandas rodantis šešėlis, – ilgis yra 8,597 m. Viso 
laikrodžio plotas – 81 kv. m.

Beje, KTU studentų miestelyje yra ir žmogaus šešėlio 
saulės laikrodis, dedikuotas Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui.

SKULPTŪRA „ŽMOGUS“ / NEPRI-
KLAUSOMYBĖS A. 12
Petras Mazūras, 1986 m.

Šis gidas neskirtas apžvelgti Kauno skulptūrų ir 
paminklų peizažui, bet šis prie tuomet 
naujutėlės M. Žilinsko galerijos patupdytas nuogalius 
tapo vienu ryškiausių ir drąsiausių Kauno simbolių, 
tad negalime neparekomenduoti su juo susipažinti.

SKULPTŪRA „SAPNAS“ / NEPRI-
KLAUSOMYBĖS A.
Leonas Strioga, 1987 m.

Prie pat „Žmogaus“, rodos, ore pakibusi skulptūra 
sulaukia mažiau dėmesio, nei jos plikasis kaimynas, 
bet yra ne mažiau įdomi.

VERSLO CENTRAS „1000“ / 
TAIKOS PR. 88A
„RA studija“, 2008 m. 

Architektūrine prasme netikėčiausias 2008 m. Kauno 
statinys didžiuojasi didžiausiu Lietuvos vitražu. 
Pastato fasadas atkartoja susuktą 1926–1941 m. 
apyvartoje buvusio 1000 litų banknoto piešinį, kurio 
autorius – Adomas Galdikas.

„VERTYBĖS“ / „GODUMAS“, / 
LAISVĖS AL. 86
Donatas Dovidavičius, 2006 m.

Vienas jau nebeegzistuojančios skulptūrų alėjos 
akcentų žavingas ir dėl savo vardo pasikeitimo – 
„Godumu“ jis tapo į gretimą pastatą įsikrausčius 
bankininkams.
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KULTŪRA / K. DONELAIČIO G. 16

Kauno paveikslų galerijoje įsikūrusi kavinė ne tik 
apsupta gatvės meno, bet ir pati pasižymi menišku 
interjeru. Istorinių parodų plakatai ir netikėti 
interjero akcentai pamaitins smegenis, o puiki 
virtuvė – skrandį. 

KUHNE / ŽEMAIČIŲ G. 29

Alkio žudikų būstinėje nuo sienų merkia Jonas 
Jablonskis, jo biustą pamatysite ir pro užkandinės 
langą. Čia pat – ir Žaliakalnio palmė!

PELĖDINĖ / ŠV. GERTRŪDOS G. 22

Kemšant ypatingus pelėdų mėsainius, akį traukia 
pro šalį skubantis Kaunas ir patirtį bei šiuolaikiškumą 
simbolizuojantys interjero dekoro sprendimai.
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GALERIA URBANA / VILNIAUS G. 22

Apvaikščiojus gatvės meno objektus Senamiestyje, 
patogu prisėsti šioje urbanistinėje tavernoje, kurios 
meniu – subtiliai architektūriškas, o tualete telpa 
visas sovietinis daugiabutis – atskiras meno kūrinys.

YZY / VILNIAUS G. 19

Skalsi stotelė gatvės meno mėgėjus priglaus tingiai 
popietei ar vakarui, o piešinių apstu ir interjere.

KEULĖ RŪKĖ / PRAMONĖS PR. 16

Ši užkandinė jau vien savo prigimtimi yra meno 
kūrinys, o įspūdį sustiprina drąsiai vaizduojami buvę 
ir esami pasaulio valdovai.
 SIENOS


