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KAUNO MENININKŲ NAMAI
V. Putvinskio g. 56 / www.kmn.lt

Vytauto Landsbergio-Žemkalnio suprojektuotame 
name taip ir neįsikūrė Vatikano nunciatūra – čia 
veikė ligoninė, darželis, o nuo 1971 m. įsikūrė me-
nininkai. Koncertų salė, skaitykla, parodų ir susiti-
kimų erdvės, kultūros centras, į Žaliakalnį kylantis 
sodas – menininkams, o ir jų bičiuliams, erdvės čia 
pakanka visais metų laikais. Išskirtinės architektū-
ros pastatas siekia būti atviras visoms auditorijoms.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS 
Kęstučio g. 1 / www.kaunokulturoscentras.lt

Tarpukariu tai buvo „Darbo rūmai“, o susigrąžinus 
Nepriklausomybę didingos pastato erdvės 
padalintos įvairiems profesionalaus ir mėgėjų 
meno kolektyvams. Šiandien Kauno kultūros 
centras – šiuolaikinės ir pasaulio muzikos, 
kokybiško kino bei kitų aktualių įvykių vieta.

 

VDA KAUNO FAKULTETAS 
Muitinės g. 4 / www.vda.lt

Architektūra, piešimas, tapyba, tekstilė, keramika, 
o ir vienintelės Lietuvoje stiklo studijos – 
kaunietiškieji Vilniaus dailės akademijos namai 
atveria daug galimybių ir ugdo talentingiausiuosius. 
Studentų darbų peržiūros ir parodos – neatsiejama 
Senamiesčio kultūrinio gyvenimo dalis.

VDU MENŲ FAKULTETAS
„GALERIJA 101“
Muitinės g. 7 / www.vdu.lt

Artimiausi VDA „kaimynai“ – į įvairias menų 
studijas besigilinantys Vytauto Didžiojo universiteto 
studentai. Jų ir miestiečių džiaugsmui – galerijų, o 
ir akademinių galimybių stereotipus laužanti, už 
savo sienų nevengianti išlipti galerija.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ 
KULTŪRŲ CENTRAS
Šv. Gertrūdos g. 58  

Daugiau nei 90 proc. kauniečių save identifikuoja 
kaip lietuvius, bet mieste gyvena armėnų, romų, 
žydų, rusų, kartvelų, lenkų, vokiečių ir kitos 
bendruomenės. Visos jos savo tradicijas puoselėja 
viename nedideliame, bet visiems atvirame 
pastate.

„SINAGOGA STUDIO“
Vaisių g. 30 

Šioje sinagogoje nevyksta pamaldos (vienintelė 
pagal paskirtį veikianti Kaune yra E. Ožeškienės 
gatvėje), bet XIX a. menanti erdvė puikiai tinka 
XXI a. kultūrininkų idėjoms. Nuo fotosesijų iki surf 
roko melodijų.

KAUNO KOLEGIJOS MENŲ 
IR UGDYMO FAKULTETAS 
LAIKINOJI ČIURLIONIO 
GALERIJA
A. Mackevičiaus g. 27 / www.kaunokolegija.lt

Pelėdų kalnas, savo pavadinimą gavęs meno 
mokyklos teritoriją apjuosus Vinco Grybo 
skulptūroms, visuomet garsėjo meniška aura. 
Pirmoji Čiurlionio darbams skirta galerija ir 
šiandien kviečia į parodas, o Kauno kolegijos 
studentai ir jų dėstytojai savo idėjas ir kūrinius 
stengiasi transliuoti kuo platesnėms auditorijoms.

„CIRKO SAPIENS“
Veiverių g. 134

Jau ne vieną Kauno mikrorajoną apkeliavęs šiuolaikinio 
cirko festivalis „Cirkuliacija“ jo rengėjus bei dalyvius 
įkvėpė… nusėsti vienoje vietoje. Ir ne kelioms dienoms, o 
ilgam, nuosekliam darbui auginant naująją šiuolaikinio 
cirko kartą. „Cirko Sapiens“ – pirmasis šio scenos meno 
šiuolaikinio cirko centras šalyje, kurio durys atviros 
įvairioms amžiaus grupėms, o patirtimi dalinasi ir 
lektoriai iš užsienio. 

KIEMO GALERIJA
E. Ožeškienės g. 21A

Tai vienintelė galerija Kaune, veikianti visą parą 
septynias dienas per savaitę. Prieš daugiau nei 
dešimtmetį į namą šiame kieme atsikraustęs 
menininkas Vytenis Jakas pastebėjo, kad kaimynai 
susvetimėję ir pamiršę bendrą kiemo praeitį. Čia 
gyvenusių žydų šeimų nuotraukas ėmęs perkėlinėti ant 
sienų V. Jakas sulaukė didelio palaikymo, tad galerijos 
sienos atnaujinamos nuolat.

„PARAKAS“
L. Ivinskio g. ir Prancūzų g. kampas

Puikus carinio-karinio paveldo ir aktyvios 
bendruomenės sinergijos pavyzdys. Daugelį metų parako 
sandėlis buvo nematomas plika akimi, o pasiraitojus 
rankoves ir išvalius jo prieigas bei vidų tapo erdve 
vaizduojamiesiems ir scenos menams – bei viskam 
kitam, kas tik šauna galvon ir nekenkia aplinkai. 

LSMU E. LEVINO CENTRAS
V. Putvinskio g. 14 / www.lsmuni.lt

Pasaulinio garso filosofas Emmanuelis Levinas gimė 
Kaune. Centras įsikurs Vytauto Landsbergio-Žemkalnio 
suprojektuotame pastate, kuriame 1929–1940 m. veikė 
Prancūzijos pasiuntinybė. Šiuo metu būsimas centras 
tvarkomas. LSMU E. Levino centras su erdvėmis 
veikia filosofo veiklai įprasminti, bibliotekai, erdvėmis 
studentams, LSMU absolventams, bendruomenei.

„KAUNAS IN“ TURIZMO INFO-
MACIJOS CENTRAS
Laisvės al. 36 / www.visit.kaunas.lt

Dar keleri metai liko, kol oficialiai tapsime Europos 
kultūros sostine. Kaip sekasi vystyti programas, skirtas 
bendruomenių aktyvinimui, modernistinės architek-
tūros meilei, kultūros darbuotojų spurtui, jauniausiųjų 
kauniečių įtraukimui ir Kauno istorijos žadinimui, su-
žinosite užsukę į žydrai rožinę erdvę Laisvės alėjoje. Tik 
susitarkite iš anksto, nes komanda vis labiau užsiėmusi!

KŪRYBOS NAMAI „K.I.N.A.S. 
PANEMUNĖ“ 
Vaidoto g. 26 

Šiam medinukui jau beveik šimtas metų. Čia buvo 
klebonijos namai, mokykla, darželis, „Caritas“, net kino 
teatras… O dabar jame įsikūrė ir savo jėgomis bei tvariais 
metodais naujam, visapusiškai kultūringam gyvenimui
medinuką žadina „Kūrybos kampas 360“ projekto 
iniciatorius Giedrius Bučas su talkininkais. Čia vyksta 
ne tik dizaino dirbtuvės, bet ir teatro spektakliai, kino 
peržiūros, parodos, performansai. 

ŠANČIŲ BIBLIOTEKA IR 
ŠIUOLAIKINIO MENO IR 
MOKSLO CENTRAS
Sandėlių g. 7 

Nors apie V. Kudirkos biblioteką rašome atskirame 
punkte, išskirti Šančių padalinį norisi, nes jis veikia 
ir kaip bendruomenės bei kultūros židinys, kokių 
mikrorajone trūksta. Tame pačiame pastate – ir 
laisvalaikį, kupiną meno ir kūrybos, jaunimui bei 
kitoms socialinėms grupėms siūlantis centras.

LABAS! 
ŠIO MARŠRUTO, BESIDRIEKIANČIO PER KAUNO 
GALERIJAS, KONCERTŲ SALES, MUZIEJUS IR KITUS 
KULTŪROS ŽIDINIUS, PAVADINIMĄ PADIKTAVO JĮ 
ILIUSTRAVUSI MENININKĖ. TAI BUVO JOS PIRMOJI 
REAKCIJA, PAMAČIUS KOLEKTYVO SURINKTĄ 
SVARBIŲ PAŽYMĖTI, APRAŠYTI IR APLANKYTI VIETŲ 
SĄRAŠĄ. VIENO SAVAITGALIO NEUŽTEKS – KĄ JAU 
ČIA, PARODYKITE MUMS KAUNIETĮ, KURIS PER 
GYVENIMĄ YRA VISUS ŠIUOS TAŠKUS APLANKĘS. BE TO, 
DAUGELYJE VIETŲ NUOLAT KEIČIAMOS EKSPOZICIJOS 
IR ATNAUJINAMAS REPERTUARAS, TAD, ATRODO, 
SUKŪRĖME IŠTIES NESIBAIGIANTĮ MARŠRUTĄ. 
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KAUNO MIESTO 
MUZIEJUS (KMM)

KMM ROTUŠĖS SKYRIUS
Rotušės a. 15 / www.kaunomuziejus.lt

„Baltojoje gulbėje“ vyksta svarbiausi miesto 
priėmimai bei po truputį kaupiama Kauno miesto 
istorijos ekspozicija. Po rekonstrukcijos galėsite 
aplankyti rotušės bokštą, parodos nuolat keičiamos 
ir rūsyje, o atnaujinus pastatą iš pagrindų tai bus 
vienas moderniausių muziejų Lietuvoje. Šiuo  
metu Kauno rotušė uždaryta atnaujinimo 
darbams. Daugiau informacijos: kaunomuziejus.lt/
rotuses_skyrius 

KMM PILIES SKYRIUS 
Pilies g. 17 / www.kaunomuziejus.lt

Daugelis į Kauną atvykusių svečių pažintį su 
mūsų miestu pradeda būtent nuo pilies (tiksliau, 
išlikusios ir restauruotos jos dalies) – juk tai 
seniausias pastatas mieste, seniausia mūrinė pilis 
Lietuvoje. Muziejininkai yra parengę ne vieną 
edukacinę programą norintiesiems pasijusti 
riteriais, o bokšte neretai rengiamos šiuolaikinių 
kūrėjų parodos.

KMM M. IR K. PETRAUSKŲ 
SKYRIUS
K. Petrausko g. 31 / www.kaunomuziejus.lt

Tai, kad tenoras gyveno savo vardu pavadintoje 
gatvėje, daug pasako apie Kipro Petrausko žvaigždės 
dydį tarpukario Kaune. Ne menkiau nusipelnęs ir jo 
brolis Mikas, tad muziejus – abiejų. O mes raginame 
atkreipti dėmesį ir į Eleną Petrauskienę. Namuose 
veikia išsamiai Valstybės teatro istoriją pristatanti 
paroda, o pirmajame aukšte kas antrą savaitgalį su 
šių laikų kiprais petrauskais susitikinėja jaunimas. 

KMM J. GRUODŽIO SKYRIUS
Salako g. 18 / www.kaunomuziejus.lt

Prieš vykdami į šį medinį namelį, kurį 
Gruodžiams suprojektavo pats Feliksas Vizbaras, 
pasiskambinkite. Žinokite, verta – kaip 
kitaip išmoktumėte kompozitoriaus išrastą 
savimotyvacijos sistemą ar sužinotumėte, 
kokio straipsnio publikavimas tapo lemiamu jo 
gyvenimo momentu.

KMM TAUTINĖS MUZIKOS 
SKYRIUS
L. Zamenhofo g. 12 / www.kaunomuziejus.lt 

Viskas, ką turėtumėte žinoti apie kankles, vaikų 
abejingais nepaliekantys skambantys laiptai ir 
net postfolkloro kampelis – tik dalis priežasčių 
čia užsibūti. Muziejuje vyksta įvairūs tradicijas 
puoselėjantys užsiėmimai, o kartą per mėnesį – ir 
lietuviškų šokių pamokos, kurių metu poros sukasi 
net gatvėje. 

NACIONALINIS 
M. K. ČIURLIONIO DAILĖS 
MUZIEJUS

M. K. ČIURLIONIO GALERIJA 
V. Putvinskio g. 55 / www.ciurlionis.lt

Lyg karūna ant kaunietiškojo modernizmo tinklo 
pakibęs muziejus (tiksliau, du – kitoje pusėje 
rasite Karo muziejų) yra esminis taškas tiems, 
kurie dėl kokių nors priežasčių gali aplankyti 
tik vieną vietą Kaune. Naujesniajame priestate, 
galerijoje – reveransai Čiurlionio dailei ir muzikai, 
pagrindinėse neseniai iš pagrindų restauruotose 
menėse – pagarba lietuvių dailei, tautodailei, 
tarpukario inteligentijos drąsai. Parodos čia dažnai 
keičiamos, tad grožėtis nesenstančia architektūra 
ir interjerais galima vėl ir vėl.

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ 
IR RINKINIŲ MUZIEJUS / 
VELNIŲ MUZIEJUS
V. Putvinskio g. 64 / www.ciurlionis.lt

Negalima kalbėti apie vienintelį tokį muziejų pasaulyje, 
kurio kolekcijoje – per 3000 velnių, ir nepaminėti 
kolekcijos įkūrėjo Antano Žmuidzinavičiaus. Tapytojui 
kolekciją pradėti padėjo, beje, ne kas kitas, o skulptūrėlę 
padovanojęs kunigas. Primygtinai rekomenduojame 
Velnių muziejų pažinti su gido pagalba, nes istorijų čia 
ne mažiau nei eksponatų. Tapytojo bute – įsimintinas 
interjeras ir neretai keičiamos smagios parodos. 

ISTORINĖ LR PREZIDENTŪRA
Vilniaus g. 33 / www.istorineprezidentura.lt

Į XIX a. menančius Pirmosios Respublikos Prezidento 
rūmus įvairiomis progomis užsukdavo visi svarbiausi 
Lietuvos asmenys ir užsienio pasiuntiniai. Šiandien čia 
veikia muziejus, kuriame – nuolatinėje ekspozicijoje ir 
išmaniosiose parodose – išsamiai pristatoma tarpukario 
Lietuva ir jos prezidentai. 

A. IR P. GALAUNIŲ NAMAI - 
MUZIEJUS
Vydūno g. 2 / www.ciurlionis.lt

Galaunių namai – taip ir Pirmosios Respublikos 
metais, ir dabar vadinamas subtilių formų pastatas 
Petrauskų kaimynystėje. Art deco dvasia alsuojančiame 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus filiale 
sužinosite viską apie pirmąjį šio muziejaus direktorių, 
profesionaliosios muziejininkystės pradininką Lietuvoje, 
ir jo pirmąją žmoną dainininkę, – tiek iš profesinės, tiek 
iš asmeninės pusės.

L. TRUIKIO IR M. RAKAUSKAITĖS 
NAMAI - MUZIEJUS
E. Fryko g. 14  / www.ciurlionis.lt 

„Mes atpažinom vienas kitą ir neturėjom kito 
pasirinkimo, kaip būti kartu“, – Jis yra sakęs apie 
Ją. Jei scenografas Liudas ir dainininkė, dramatinio 
soprano savininkė Marijona gyventų šiais laikais, 
matyt, aplinkiniai Fryko gatvės gyventojai, neapsikentę 
bohemiškųjų kaimynų naktinėjimo, dažnai skambintų 
trumpaisiais numeriais. 

J. ZIKARO NAMAI - MUZIEJUS
J. Zikaro g. 3  / www.ciurlionis.lt

„Zikaro pastatytas Zikaro namas Zikaro gatvėje“ – 
skamba kaip ironiška greitakalbė, bet tai – visiška 
tiesa. „Laisvės“ statulos autoriaus, profesionaliosios 
skulptūros pionieriaus pasistatytas namelis prie pat 
darbovietės – Kauno meno mokyklos – šiandien veikia 
kaip memorialinis muziejus. Atkreipkite dėmesį į 
autentišką grindų dangą – meloleumą. 

MAIRONIO LIETUVIŲ 
LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13 / www.maironiomuziejus.lt

„Visi mano baldai, knygos, paveikslai ir kas tik turės bent 
kokią istorišką vertę, noriu, kad būtų perkelta į mano 
vardo muziejų“, – toks yra užfiksuotas priešmirtinis 
kunigo, poeto Jono Mačiulio-Maironio noras. Muziejumi 
virtę jo rūmai verti valandos kitos, be to, čia dažnai 
vyksta literatūros vakarai, o sužydėjus sodui… Na, 
pavasarį viskas geriau. 

KAUNO FOTOGRAFIJOS 
GALERIJA
Vilniaus g. 2 / www.kaunasgallery.lt

Aktualūs jaunųjų menininkų kadrai ir didelio 
dėmesio verta Lietuvos fotografijos istorija – šiomis 
temomis žongliruoja vaiski galerija Senamiestyje, 
kurioje veikia ir meno kūriniais pavadinti vertų 
leidinių knygynėlis. 

„MENO PARKAS“
Rotušės a. 27 / www.menoparkas.lt

Daugiau nei 20 metų trijuose ankšto Senamiesčio 
pastato aukštuose veikianti galerija daro daug 
daugiau, nei privalėtų. Be to, kad palaiko kelių 
Kauno meno kartų pulsą, „Meno parkas“ vis 
aktyviau atstovauja mūsų miestui ir šaliai 
svarbiausiuose šiuolaikinio meno įvykiuose 
užsienyje bei padeda mūsų menininkams patekti 
į kolekcininkų akiračius. 

„AUKSO PJŪVIS“
V. Putvinskio g. 53 / www.auksopjuvis.lt

„Verslo lyderių centre“ (BLC) įsikūrusi nepriklau-
soma galerija centro erdves nuolat pildo šiuolai-
kinių lietuvių bei užsienio menininkų kūryba. 
Svarbu tai, kad ši galerija ne tik eksponuoja, bet 
ir būsimiems pirkėjams pristato lietuvių meną. 
Jos veikla darniai įsilieja į kultūrinį V. Putvinskio 
gatvės gyvenimą. 

„KAUNO LANGAS“
M. Valančiaus g. 5 / www.klangas.lt

Išties daug to, ką siūlo ši daugiau nei 20 metų 
veikianti galerija, galite pamatyti pažvelgę per jos 
langą. Bet būtinai užeikite susipažinti su subtiliai 
parinktais juvelyrikos, akvarelės, skulptūros, 
tapybos darbais.

„PARKO GALERIJA“
M. Valančiaus g. 6 / www.parkogalerija.lt

Ne veltui ši gatvė vadinama „parduotuvėlių ir 
galerijų alėja“, o „Parko“ – pirmoji, pasitinkanti 
atklystančius iš Senamiesčio. Lyg aristokrato 
namuose sukabinti paveikslai čia išlaiko vientisą, 
nostalgiškai kaunietišką liniją.

Šv. Gertrūdos g. Sa
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GALERIJA BALTA
M. Valančiaus g. 21 / www.galerijabalta.lt

Kaune 2000 m. įsteigta Tekstilininkų ir dailininkų gildija 
vienija būrį meninės tekstilės profesionalų ir kitų sričių 
menininkų. Galerijos „Balta“ veiklą, kurioje itin svarbūs 
edukacija ir švietimas, puoselėja ir koordinuoja gildijos 
įkūrėja Jolanta Šmidtienė, garsėjanti ir originaliomis 
šventinių Kauno eglučių idėjomis.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA
K. Donelaičio g. 16 / www.ciurlionis.lt

Galerija statyta siekiant visuomenei pristatyti mecenato 
Mykolo Žilinsko miestui dovanotą kolekciją, bet ši… 
netilpo. Visgi „paveikslinė“ – puikus draugas lietingą 
dieną, kai gali valandų valandas tyrinėti pasaulio 
lietuvių tapybą, domėtis Azijos menais ar kikenti 
„Fluxus“ kabinete.

GALERIJA BE SIENŲ
K. Donelaičio g. 16 / www.ciurlionis.lt 

Pakviesti bendruomenių platformos „Mažosios istorijos“, 
lauko paviljoną iš medžio, plieno rėmo ir tinklo sukūrė 
jaunieji talentai „Office De Architectura“. Perregimoje 
erdvėje – klausimus apie laisvę gyventi ir kurti mieste 
keliančios parodos ir kiti įvykiai.

MYKOLO ŽILINSKO DAILĖS 
GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12 / www.ciurlionis.lt

Šioje postmodernistinėje šventovėje M. Žilinsko 
kolekcija visgi tilpo. Čia yra ir Egipto mumijų, ir 
Rubenso, ir erdvių, tinkamų fotografijos, šiuolaikinio 
meno bei kitiems festivaliams. Muziejaus rūsiuose 
veikia ir ekspozicija neregiams bei regėjimo negalią 
turintiems. Prieš planuojant apsilankymą muziejuje, 
kviečiame įsitikinti, ar jis jau atvertas po atnaujinimo 
darbų. Daugiau informacijos: ciurlionis.lt 

ŠV. MYKOLO ARKANGELO 
(ĮGULOS) BAŽNYČIA (SOBORAS)
Nepriklausomybės a. 14

Apie pusiaudienį užsukę į Soborą pasiprašykite 
nuvedami į rūsius. Čia įrengta instaliacija, kurią 
pajausti ir įvertinti turėsite visiškoje tamsoje. Įdomu, ar 
katakombos susisiekia su M. Žilinsko galerijos rūsiais?..

KAUNO KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ 
CENTRAS / GALERIJA „ARS ET 
MUNDUS“
A. Mapu g. 20

Vieni menininkai čia reziduoja, kiti studijose priima 
jaunesnius, o treti – eksponuoja kūrybą. Apie galeriją 
signalizuoja pats Abraomas Mapu, hebrajų kalba rašęs 
litvakų rašytojas, kurio skulptūra pasitinka žengiant į 
kiemą. 
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Sunku šias vietas apibūdinti vienu žodžiu – čia skamba 
muzika, renkasi bendruomenės, kabinami paveikslai ir 
dalinamasi žiniomis. 
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KAUNO VALSTYBINĖ 
FILHARMONIJA
L. Sapiegos g. 5 / www.kaunofilharmonija.lt

Kadaise čia buvo priimami teismo sprendimai ir 
posėdžiavo Seimas, o vėliau pastatui pasisekė kiek 
labiau nei daugeliui sovietų okupacijos metais. 
Čia – Kauno miesto simfoninio orkestro namai, 
čia nuolat lankosi didžiausios klasikinės muzikos 
žvaigždės, vyksta šiuolaikinės muzikos festivaliai ir 
renginiai vaikams. 

„ŽALGIRIO“ ARENA
Karaliaus Mindaugo pr. 50 / 
www.zalgirioarena.lt

Nuo Robbie Williamso iki „Golden Parazyth“, nuo 
Placido Domingo iki šokio teatro „Aura“. Jau tapo 
tradicija, kad visi didžiausi renginiai Lietuvoje vyksta 
būtent čia, krepšinio klubo „Žalgiris“ namuose, o 
kylantys atlikėjai, dar nesiekiantys užvaldyti arenų, 
renkasi kamerinę amfiteatro erdvę. 

VDU DIDŽIOJI SALĖ
S. Daukanto g. 28 / www.vdu.lt

Nors šis prieš pat Nepriklausomybės atkūrimą 
statytas pastatas turėjo būti politinio švietimo 
namai, išėjo… atvirkščiai. Džiazas, pasaulio muzika, 
laisvos Lietuvos poezija – ne, apie tai tikrai nebuvo 
pagalvota. 

„JAZZ ACADEMY“
Baltų pr. 34 / www.jazz-academy.org

Matyt, mažiausia koncertų salė mieste, arba 
nešlifuotas improvizacinės muzikos deimantas, 
talpina vos 49 ausylus klausytojus, o pirmenybė 
teikiama tiems, kurie tobulina savo meistriškumą 
Akademijoje ar dalyvauja jos svečių paskaitose. 

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ 
TEATRAS
Laisvės al. 87A / www.kaunoleles.lt

Buvusiame kino teatre veikiantis lėlių teatras 
užaugino tūkstančius kauniečių, kurie į savo 
pamėgtus spektaklius jau vedasi vaikus. O jei tie 
spektakliai neberodomi, mylimus personažus 
sutiksite čia pat veikiančiame teatro muziejuje. 

NACIONALINIS KAUNO 
DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71 / www.dramosteatras.lt

Jei vakarėjant skubėdami Laisvės alėja įpuolate 
į kvepalų debesį, žinokite – dramos teatre ką 
tik prasidėjo spektaklis. Šią šimtametę, bet 
nesenstančią instituciją vertina ir geriausi Lietuvos 
režisieriai, ir publika, bilietus tiek į premjeras, tiek 
į seniau rodomus spektaklius išgraibstanti gerokai 
iš anksto.

KAUNO VALSTYBINIS 
MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91 / www.muzikinisteatras.lt

Šiame XIX a. menančiame pastate ir greta jo įvyko 
daug lemtingų Kaunui įvykių – prisiminkime kad 
ir Romo Kalantos susideginimą. Žiūrovai netrukus 
įvertins visiškai atnaujintą vieną didžiausių šalies 
teatrų, bet, kol tvarkomasi, spektakliai rodomi 
visur, kur tik telpa teatralų užmojai.
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Laisvės al. 87A
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„RENGINIŲ OAZĖ“
Baltų pr. 16

Šilainiuose veikiantis klubas į programos vientisumą 
žiūri gana atlaidžiai, tad jei porąkart čia klausėtės 
džiazo ar geros popmuzikos, prieš vykdami trečiąkart 
pasitikrinkite, kas gi šįvakar suplanuota.

TEATRO KLUBAS
Vilniaus g. 22 / www.teatroklubas.lt

Šios jaukios ir nepretenzingos senamiesčio erdvės 
repertuare daug dėmesio moterims ir jų kūrybai, o tarp 
spektaklių įsiterpia ir koncertai. Vienas populiariausių 
visų laikų Teatro klubo spektaklių – „Shalom, Bellissima“ 
pagal Kaune gimusios ir čia gyventi grįžusios Bellos 
Shirin istoriją. 

KAUNO MIESTO KAMERINIS 
TEATRAS
Kęstučio g. 74A / www.kamerinisteatras.lt

Klasikinis teatras čia „draugauja“ su inovatyviais 
sprendimais, jaunų kūryba jauniems, veiksmu 
mažiausiesiems ir šokio progresu. Taip auginamas 
unikalus, nuolat alkanas, bet taikus kamerinis teatro 
žvėris.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“
M. Daukšos g. 30A / www.aura.lt

Visi šiuolaikiniu šokiu gyvenantys kauniečiai sutartų, 
kad šokio teatrui „Aura“ reikia tikro teatro. Kol kas 
„Auros“ pasirodymus žiūrime dramos teatre, „Verslo 
lyderių centre“ ir kitose erdvėse, o Senamiesčio pastate, 
kuriame repetuoja daugiakultūrė Birutės Letukaitės 
grupė, įvertiname naujų spektaklių vizijas.

„GIRSTUTIS“
Kovo 11-osios g. 26 / www.girstutis.lt

Kadangi Kauno teatrai nesiskundžia užimtumu, 
daugelis gastroliuojančiųjų renkasi būtent šią salę – tai 
ir Oskaro Koršunovo bei Andželikos Cholinos teatrai, ir 
improvizuotojai „Kitas kampas“, ir kiti. 

TEATRO KLUBAS
Vilniaus g. 22

Pastaruoju metu populiariausias čia rodomas 
spektaklis – „Shalom, Bellissima“ pagal Kaune gimusios 
ir čia gyventi grįžusios Bellos Shirin istoriją. Apskritai 
repertuare daug dėmesio moterims, o tarp spektaklių 
įsiterpia ir koncertai. 
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Aktualūs renginiai, spalvingi juos organizuojančių ir 
įkvepiančių asmenybių portretai ir Kauno istorijos bei 
ateities prognozės. Tiek ir daugiau kiekvieną mėnesį 
telpa į žurnalą „Kaunas pilnas kultūros“. Nemokamą 
leidinį, kurį globoja Kauno menininkų namai, rasite 
beveik visuose šiame maršrute pažymėtuose taškuose, 
taip pat – Vilniuje, Rygoje, Taline. Taip, taip – „Kau-
nas pilnas kultūros“ leidžiamas ir anglų kalba. 

pilnas.kaunas.lt
@kaunaspilnaskulturos

 
KMN kultūros infocentras
Kauno menininkų namuose budintys kultūros ambasa-
doriai kviečia užsukti ir sužinoti, kurias parodas būtina 
aplankyti, kokių koncertų nepraleisti ir kuris muziejus 
dabar aktualiausias. Renginiai, maršrutai ir patikimos 
rekomendacijos – vienoje vietoje.

kmn.lt

TURIZMO INFORMACIJA
„KAUNAS IN“
Laisvės al. 36, Kaunas | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt

NAUDINGOS GROTAŽYMĖS
#kaunastic    #visitkaunas   #kaunaspilnas     

DAUGIAU KAUNASTIŠKŲ MARŠRUTŲ
Daugiau įdomių Kauno vietų, objektų, asmenybių ir istorijų rasite kituose teminiuose 
„It’s Kaunastic“ maršrutuose:

„Modernisto gidas“
„Sienografo užrašai“
„Litvakų peizažas“
„Sugiharos keliu“ 
„Skonio gidas“
„Žaliakalnis“
„Tarpukario studentas” 
 
Nemokamų leidinių ieškokite „Kaunas IN“ turizmo informacijos centre 
(Laisvės al. 36, Kaunas), turizmui draugiškose vietose (jos pažymėtos lipdukais 
„Tourism Information Friendly“) arba visit.kaunas.lt.

Dar daugiau „Kultūrinio šoko” ir kitų #kaunastic maršrutų rasite taip pat ir  
skaitmenizuotoje versijoje www.kaunastika.lt

„Pagaminta Kaune” 
„Kauno tvirtovė” 
„Vilijampolės litvakai” 
„Pasijusk Mickevičium” 
„Skandinaviška popietė”
„Čempionų miestas”
„Kauniukas”

„Kultūrinis šokas”
„Aleksotas”
„Šilainiai”
„Pasišančinėkim”
„Diplomatinis Kaunas”
„Medinukų istorijos”
„Kaunas kine”

S. NĖRIES IR B. BUČO 
NAMAI-MUZIEJUS
S. Nėries g. 7 / www.maironiomuziejus.lt

Gamtos apsuptyje esantis vienas atokiausių 
„rašytnamių“ statytas pagal poetės vyro 
skulptoriaus Bernardo Bučo idėją. Apsilankiusieji 
teigia, kad plunksna kišenėje pati ima skrebenti, 
tad keliaudami pasiimkite ir tuščią popieriaus 
lapą. 

J. GRUŠO NAMAI-MUZIEJUS
Kalniečių g. 93  / www.maironiomuziejus.lt

Kokią pravardę pasirinkti, jei esi Grušas? Aišku, 
Kriaušė. Tragedijos ir tragikomedijos lietuvių 
literatūroje pradininkas nevengė ir kitų literatūros 
formų, kurioms, kaip jau supratote, reikėjo 
slapyvardžio. O savo namą rašytojas dar 1936 m. 
susiprojektavo pats.

VAIKŲ LITERATŪROS 
MUZIEJUS
K. Donelaičio g. 13 / www.maironiomuziejus.lt

Čia ne tik susipažinsite su tiek populiariais, tiek 
be reikalo primirštais pasakų herojais, bet ir 
nukeliausite į Tandadriką. Beje, pastato rūsyje 
kadaise gyveno Petras Cvirka. 

J. TUMO-VAIŽGANTO BUTAS-
MUZIEJUS 
Aleksoto g. 10 – 4 / www.maironiomuziejus.lt

Skoningai, bet ne per prabangiai įrengtame bute, 
atrodo, tik vakar Vaižgantas rašė savo publicistiką 
ir skubėjo vakarinio pasivaikščiojimo išvesti 
taksą Kauką. Bute čirpauja lygiai tokios kaip 
anuomet geltonos kanarėlės, o literatūros gerbėjai 
ypatingomis progomis salone vos sutelpa.

B. IR V. SRUOGŲ NAMAI-
MUZIEJUS
B. Sruogos g. 21 / www.maironiomuziejus.lt

Architektas Vladimiras Zubovas 1938 m. rašytojui 
suprojektavo namą Ramiojoje gatvėje. Praėjus 
dešimtmečiui po B. Sruogos mirties, gatvei 
suteiktas jo vardas, dar po dešimties metų name 
įkurtas memorialinis muziejus, kuriame sužinosite 
viską apie „Dievų mišką“ ir daugiau. 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS 
MUZIEJUS
V. SLADKEVIČIAUS 
MEMORIALINIS BUTAS
M. Valančiaus g. 6 / 
www.kaunoarkivyskupija.lt/kam

Kadaise čia, Vyskupų rūmuose, gyveno pats Motiejus 
Valančius. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus, čia 
gyvenusio ir 2000 m. mirusio, būtį mena kuklūs 
jo daikteliai, šūsnys knygų bei iš portretų šiltai 
žvelgiančios jo paties akys. Būtinai užsukite ir į 
Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai skirtą menę 
bei kitas muziejaus erdves.

LIETUVOS AVIACIJOS 
MUZIEJUS
Veiverių g. 132 / www.lam.lt

Beveik 20 tūkst. eksponatų, padedančių įvertinti 
turtingą mūsų šalies aviacijos – ir karinės, ir 
civilinės, ir, žinoma, sportinės – istoriją, yra 
sukaupti seniausiame Lietuvos aerodrome 
įsikūrusiame muziejuje. Abejingų nepaliks nei 
boružę primenantis sklandytuvas, nei lauke 
išrikiuoti plieniniai paukščiai. 

LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS
Muziejaus g. 7 / www.lietuvossportomuziejus.lt

Medaliai, taurės, diplomai, bateliai, ietys, dviračiai, 
kamuoliai – tūkstančiai geriausių Lietuvos 
sportininkų iškovotų trofėjų bei asmeninių daiktų 
sudaro nedidelio muziejaus, kurį įkūrė ir kuriam 
iki šiol vadovauja buvęs sportininkas Pranas 
Majauskas, fondus ir ekspoziciją. 

KAUNO IX FORTO MUZIEJUS
Žemaičių pl. 37 / www.9fortomuziejus.lt

Netoli Šilainių stūksantis Alfonso Vincento 
Ambraziūno, Gedimino Baravyko ir Vytauto 
Vieliaus sukurtas monumentas žymi vieną 
labiausiai krauju sulaistytų Kauno vietų. Caro 
laikais statyto tvirtovės komplekso dalyje, IX forte, 
veikė sunkiųjų darbų kalėjimas, vėliau čia buvo 
nužudyta tūkstančiai žydų. Šiandien čia veikia 
muziejus, savo ekspozicija ir darbais primenantis 
tai, kas negali pasikartoti.

KAUNO T. IVANAUSKO 
ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
Laisvės al. 106 / www.zoomuziejus.lt

2019 m. šimtmetį švenčiantis muziejus – tai zoologo, 
botaniko ir didžiausio gamtos mylėtojo Lietuvos 
istorijoje kūdikis. Ne vieną eksponatą lietuviškasis 
Indiana Džounsas iš tolimų kraštų pargabeno pats. 
Beje, naujoji muziejaus dalis įkurta vietoje buvusio 
žydų banko – trečiame aukšte išlikę ir jo elementų. 

SUGIHAROS NAMAI
Vaižganto g. 30 / www.sugiharahouse.com

Tūkstančius svečių iš Japonijos ir Izraelio 
sutraukianti Pirmosios Respublikos švietimo 
ministro Juozo Tonkūno vila – tai Japonijos 
diplomato Čijunės Sugiharos namai ir darbo 
vieta. Šiandien – muziejus. Vaikščiodamas po 
kompaktišką jo ekspoziciją imi mąstyti, ką 
darytum, jei tavo šalies valdžia būtų kategoriška, 
o pagalbos prašantiems žmonėms gresiantis 
pavojus – mirtinas. Čijunė Sugihara pasirinko 
teisingai, visai kaip Nyderlandų konsulas Janas 
Zwartendijkas. 

V. ADAMKAUS BIBLIOTEKA-
MUZIEJUS
S. Daukanto g. 25 / www.adamkuslibrary.lt

Pirmoji tokia Lietuvoje ir viena iš vos kelių 
Europoje prezidentinė biblioteka įkurta pastate, 
kuriame tarpukariu veikė Užsienio reikalų 
ministerija. Beje, už pastato pritaikymą architektai 
įvertinti apdovanojimais. Čia pamatysite Valdo 
ir Almos Adamkų meno kolekcijos dalį, įvairių 
šalių apdovanojimus, nuotraukų parodą. Veikia ir 
biblioteka, yra salės renginiams – žodžiu, biblioteka 
niekada nemiega. 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO 
MUZIEJUS
K. Donelaičio g. 64 / www.vdkaromuziejus.lt

Karo muziejaus įsteigimas ir naujo pastato statybos 
buvo tiek valstybinės svarbos, tiek kiekvieno patriotiškai 
nusiteikusio lietuvio reikalas. Naujojo muziejaus 
kertinis akmuo pašventintas 1930 m., minint Vytauto 
Didžiojo mirties 500-ąsias metines, – į pastato pamatus 
atvežta žemių iš Gedimino kalno ir vietų, kuriose vyko 
Nepriklausomybės kovos. Pastato tūris – lyg paminklas 
Vytautui Didžiajam, tarp kurio akcentų – kariljono 
bokštas, arkada su patrankų ekspozicija, tūkstančių 
kauniečių fotoalbumus puošiantys liūtai ir skulptūrų 
sodelis su „Laisve“ priešakyje. Na, o viduje – puiki 
galimybė susipažinti su banguota mūsų šalies istorija. 

S. IR S. LOZORAIČIŲ MUZIEJUS
K. Donelaičio g. 58 / www.vdu.lt

Tarpukariu šiame pastate darbavosi Pirmosios 
Respublikos Ministrų kabinetas, šurmuliavo diplomatai. 
Sovietai namą pavertė Prekybininkų mokykla, o atkūrus 
Nepriklausomybę čia įsikraustė Vytauto Didžiojo 
universiteto rektoratas. Minint Valstybės atkūrimo 
šimtmetį, drauge ir Lietuvos diplomatijos šimtmetį, 
keliose pastato salėse įrengta paroda, atskleidžianti šios 
tarnybos užkulisius. Čia, be kitų įdomybių, susipažinsite 
su Lozoraičių šeimos istorija. 

LIETUVOS MEDICINOS IR 
FARMACIJOS ISTORIJOS 
MUZIEJUS
Rotušės a. 28 / www.lsmuni.lt

Nuo kaltūno ir skylės kaukolėje, turėjusios išgelbėti nuo 
galvos skausmo, iki simpatiškos šimtametės vaistinės – 
šis muziejus turtingas eksponatų. Speciali erdvė skirta 
ir medicinos studijų Kaune istorijai. Sakoma, kad 
brangiausias eksponatas – klinikų maketas!

SAKRALINIS PAŽAISLIO 
VIENUOLYNO ANSAMBLIO 
MUZIEJUS.
T. Masiulio g. 31 / www.pazaislis.org

Jau pats baroko perlas vertas būti vadinamas 
muziejumi – tiesa, čia verda gyvenimas. Dalyje 
komplekso juo rūpinasi vienuolės, kitoje įsikūręs 
viešbutis ir restoranas. Na, o muziejus veikia pietinėje 
oficinoje, pastatytoje XVII–XVIII a. sandūroje. 

KTU MUZIEJUS
K. Donelaičio g. 73 / www.ktu.lt

Ne vienas centriniuose KTU rūmuose matomas 
eksponatas senesnis už paties universiteto vardą, tad, 
galima sakyti, tai ir aukštojo mokslo Kaune muziejus. 
Beje, neapsiribokite centriniais rūmais – ne mažiau 
įdomi yra istorinė prof. K. Vasiliausko medžiagų 
atsparumo laboratorija KTU Ekonomikos ir verslo 
fakultete. 

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS 
MUZIEJUS
Vytauto pr. 52 / www.lsim.lt

Vidutinio amžiaus kauniečiai gal pro miglą ir atsimena 
tokius būtinus klasės elementus kaip žirniai ir rykštės. 
Gimusiems jau po 1990-ųjų tai – mokslinė fantastika. 
Bet susipažinti daugiau nei verta, kaip ir su sąlygomis, 
kuriomis lietuvių kalbos mokėsi tremtinių ir išeivių 
vaikai. Po vizito šiame muziejuje į mokyklą norisi šiek 
tiek labiau.

VI FORTAS
K. Baršausko g. / www.vdkaromuziejus.lt

Tarpukariu šis fortas veikė kaip karo kalėjimas, čia 
sušaudyti žymieji keturi komunarai. Antrojo pasaulinio 
karo metais čia žuvo apie 35 tūkst. karo belaisvių. Sovietų 
okupacijos metais buvo viešai eksponuojamas tankas, 
vėliau čia pradėtas formuoti kryžių kalnelis tūkstančiams 
aukų atminti. Nuo 2020 m. birželio mėn. čia veikia 
Vytauto Didžiojo muziejaus Karo Technikos ekspozicija. 

VII FORTAS
Archyvo g. 61 / www.septintasfortas.lt

Šiame Kauno tvirtovės įtvirtinime niekada nevyko 
kariniai veiksmai, tad jis tikrai gerai išsilaikęs. 
Nacių okupacijos metais čia buvo pirmoji Lietuvoje 
koncentracijos stovykla, kurioje nužudyta daugiau kaip 
5000 žydų. Labiausiai fortas nukentėjo sovietų okupacijos 
metais: perstatant sunaikinta daugybė originalių 
detalių. Šiuo metu forte veikia muziejus, vyksta daug 
renginių, vis aktyviau vykdomas neformalus vaikų 
švietimas. 

PERKŪNO NAMAS
Aleksoto g. 6 / www.perkunonamas.lt

Vienas seniausių Kauno namų, tikras gotikos šedevras, 
nemiega žiemos miegu. Čia vyksta net viduramžių 
pirklių vakarienės, galite išmokti senovinių šokių judesių 
ar pasisiūti apsiaustą. Beje, čia pat veikia memorialinis 
Adomo Mickevičiaus kambarys. Kodėl čia? Užsukite ir 
sužinosite. 

ART DECO MUZIEJUS
Gedimino g. 48 / www.artdecomuziejus.lt

Kaune, keliautojų ir istorijos mėgėjų laukia Karolio Banio 
ir Petro Gaidamavičiaus privačiomis lėšomis įsteigtas 
tarpukario Art Deco butas – muziejus, įsikūręs 1929 m. 
prof. P. Gudavičiaus užsakymu, architekto E. Fryko 
suprojektuotas gyvenamasis daugiabutis. Viešnagė į 
autentiškus namus – tai lyg kelionė laiku, papildoma 
pikantiškomis, niekur dar neskaitytomis istorijomis.

„STUMBRO“ MUZIEJUS
K. Būgos g. 7 / www.stumbras.lt

Rinkite gausesnę grupę, atšaukite popietės planus ir 
marš į paslaptingąjį, tik iš anksto susitarus veikiantį 
muziejų istorinėje gėrimų gamykloje. Viskas labai 
įdomu: nuo grūdo pačiupinėjimo iki pasigėrėjimo 
istorinių butelių etikečių ekspozicija. 

AMSTERDAMO MOKYKLOS  
MUZIEJUS 
Vytauto pr. 58 /  
www.amsterdamomokyklosmuziejus.lt

2023 m. sausį Art Deco muziejaus įkūrėjai bute nr. 6 
atvėrė Amsterdamo mokyklos muziejų. Tai 136 kv. 
metrų 5 kambarių apartamentai su 2 balkonais ir 
terasa į Žaliakalnio šlaitus. Tai vienintelis Amsterdamo 
mokyklos architektūros stiliaus, pasiskolinusio art 
deco ir art nouveau elementų, pastatas Lietuvoje. Jo 
fasadui būdinga unikali plastika ir išlenkimo kampas, į 
segmentus susmulkinti langai bei skulptūros.

 „ATOMINIS BUNKERIS“
Raudondvario pl. 164A / www.atominisbunkeris.lt

Privačiomis pastangomis surinkta įspūdinga šaltąjį karą 
menančių objektų kolekcija į civilinės saugos muziejų 
vilioja ir vakariečius, kuriems Sovietų okupacija tėra 
egzotika. Beje, šios kolekcijos pagrindu atidarytas ir 
muziejus Niujorke, JAV. 
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V. KUDIRKOS VIEŠOJI 
BIBLIOTEKA
Laisvės al. 57 / www.kaunas.mvb.lt

Kaunastiškasis bibliotekų tinklas apraizgęs visą 
miestą, o kiekvienas V. Kudirkos bibliotekos 
padalinys turi savitą veidą. Centriniame – miesto 
naujienų aptarimo ir renginių vieta, Šančiuose – 
bendruomenės centras, Žaliakalnyje – žaisloteka, 
senamiestyje – plokštelės…
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KAUNO KINO CENTRAS 
„ROMUVA“
Laisvės al. 55  / www.kcromuva.lt 

Kino centro kalendoriuje telpa ir tarptautinio 
Kauno kino festivalio bei kitų sinefilų švenčių 
favoritai, ir lietuvių premjeros, ir neįtikėtinos 
„romuviečių“ idėjos, ėjimą į kiną paverčiančios 
vis nauja patirtimi. 2021 m. pavasarį „Romuva“ iš 
laikinos salės Nacionaliniame Kauno dramos teatre 
grįš į gimtuosius namus – iš pagrindų restauruotą 
„streamline“ estetika alsuojantį tarpukario pastatą 
Laisvės alėjoje. 

„FORUM CINEMAS“
Karaliaus Mindaugo pr. 49 / www.forumcinemas.lt

Geriausia ir visaip kaip efektingiausia Lietuvoje kino 
salė – čia, kaip ir dar keletas kiek paprastesnių, bet vis 
tiek garantuojančių didelį malonumą žiūrint mėgstamo 
žanro filmą. „Kino pavasario“ ir „Scanoramos“ gerbėjų 
būrius sutiksite būtent čia. 

„CINAMON KAUNAS“
Islandijos pl. 32 / www.cinamonkino.com/mega

Pakeliui tiems, kurie vyksta į Vilnių ar Klaipėdą, arba 
nori save apdovanoti geru filmu po apsipirkinėjimo 
maratono. Festivalių geriausieji – dažni repertuaro 
svečiai. 

K
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A
S

„CHAIKA“ 
M. Daukšos g. 27

„Chaika“ ilgus metus buvo išskirtinai vilniečių 
privilegija, bet dvi nuostabios merginos pasistengė iš 
peties, kad kvapniais gėrimais ir (ne)nuodėmingais 
veganiškais desertais galėtų džiaugtis ir Kauno 
senamiestis. Fotogeniškas vintažinis interjeras, 
gaivus kultūros spaudos srautas – ar reikia dar 
daugiau priežasčių užsukti į M. Daukšos gatvę?

„GODO“
Laisvės al. 89

Belaukiant spektaklio viename iš kelių aplink 
išsidėsčiusių teatrų ar skubant pavartyti naują 
Centriniame knygyne nugriebtą leidinį priglaus 
„Godo“. Sutemus čia dažni didžėjų vizitai, bet galite 
pataikyti ir į akto piešimo vakarą.

„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. 

„KAMERINIS“ 
Kęstučio g. 74A

Jaunesnysis „Kultūros“ brolis netruko išaugti 
ankštą teatro kambarėlį ir kieme įsirengė šiltnamį. 
Dabar yra vietos ir iš peties besidarbuojantiems 
barmenams, ir bedugniais įrašų krepšiais 
apsiginklavusiems didžėjams. 

„MOKSLO KAVINĖ“
E. Ožeškienės g. 7 / www.mokslokavine.lt

Čia tikrai galite įsigyti visko, kas šiuolaikiškai 
sveika ir net gardu, bet galite ir pasiūlyti savo idėją, 
surengti dirbtuves, mainytuves ar kitą kultūringą 
veiklą. 

„GRUZIJOS MENO IR 
SKONIO NAMAI“
K. Donelaičio g. 91 / www.gruzijospasaulis.lt

Pasiseka gi kai kuriems, kurių mamos taip skaniai 
gamina, kad galima atidaryti savo kulinarinę 
studiją ir kaskart stebinti susirinkusiuosius naujais 
skoniais ir receptais. Sakartvelo virtuvė – sena 
lietuvių meilė, tad nenuostabu, jog šiai vietai 
sekasi. Čia vyksta ir Sakartvelo menininkų parodos 
bei kino vakarai. 

„LIZDAS“
Nepriklausomybės a. 12

Jei klausiate, o kur Kaune po vidurnakčio 
pasiklausyti šokių muzikos, atsakymų galite 
išgirsti ne vieną, bet „Lizdas“ – su garantija. Svečiai 
iš užsienio čia tokie pat savi kaip rezidentai, o 
kultūrinio svorio prideda M. Žilinsko galerijos 
stogas.

„LEMMY“
Girstupio g. 1

Sklando gandas, kad tiesioginis skrydis į Kauną 
iš Suomijos miesto Turku paleistas tik dėl šio 
klubo! Juokas juokais, bet tiek daug sunkesnių ir 
tamsesnių grupių iš tolimojo ir artimojo užsienio 
neprikviečia joks kitas klubas Kaune ir ne tik jame.

„PUNTOJAZZ“
Kęstučio g. 6

Jei norite žinoti visus -iausius alternatyvos veikėjus, na, 
tuos, kuriuos groja įdomiausiose radijo laidose ir mini 
nepaperkami tinklaraštininkai, tiesiog visuomet eikite 
į šią palėpę. 

„DŽEM’PUB“
Laisvės al. 59

Nestudijavai Kaune, jei bent vieno „kolio“ nepramiegojai 
po nakties „Džem’Pub“. Jei rimtai, čia telpa ir rokeriai, 
ir humoristai, ir net visai solidžios diskusijos. Po visko – 
rokotekos. 

SOCIALINIS CENTRAS „EMMA“
A. Mickevičiaus g. 35

Kaune gimusios „pavojingiausios Amerikos moters“ 
garbei pavadintame centre rasite ir jos veikalų lentynėlę. 
Taip pat galite įsilieti į diskusiją apie gyvenimo kainą, 
peržiūrėti kitur nerodomą filmą ar pamilti grupę, kuri 
netyčia užklydo į Kauną.

„VINGIU DUBINGIU“
A. Mickevičiaus g. 35 / www.vingiudubingiu.com

Nors ši rinktinių gėrimų buveinė veikia vos keletą metų, 
gurmanai nebesupranta, kaip be jos gyveno iki šiol. 
Vienas didelis privalumas – vidinis kiemas – veikia tik 
vasarą, bet žiemą, aprasojus langams, nerasite geresnio 
taško aptarti naują semiotikos veikalą.

BO
Muitinės g. 9

B2O 
Gedimino g. 30

Jau kelias ne pagal mokymo programą mąstančių 
kauniečių kartas užauginęs baras „Mėlynasis apelsinas“ 
neseniai atidarė antrąjį tašką – toms pirmosioms 
kartoms. Idėja pasiteisino – čia telpa ir tapybos parodos 
bei pianinas.

„VYTAUTAS/KĘSTUTIS“
Vytauto pr. 79

Kauno kultūros centro rūsyje veikianti kavinė žavi 
jau ironišku savo pavadinimu – štai, susitiko du 
kunigaikščiai vidury Kauno! Nors naujutėlis, jos 
interjeras darniai „bendrauja“ su modernistine pastato 
architektūra ir mena auksinę Laikinosios sostinės 
epochą. Kavinės meniu – ne tik pilvui, bet ir sielai, 
ieškančiai nusiraminimo ar įkvėpimo po ar prieš 
renginio Kauno kultūros centre. 

„DONELAIČIO“
K. Donelaičio g. 66

Atrodo, jau tapo tradicija naujus objektus Kaune 
vadinti atidžiai įsiskaičius į juos supančią aplinką. 
„Donelaičio“ – margaspalvė vakarotojų jau pamėgta 
naujiena kultiniame pastate itin svarbioje miesto 
vietoje. Kadaise šį pastatą vadinome „kavaledžiu“, vėliau 
čia buvo kepamos vienos pirmųjų picų Kaune. O dabar 
– reveransai istorijos sluoksniams ir atviri kūrybinėms 
idėjoms šeimininkai. 

„O KODĖL NE?“
Juozapavičiaus pr. 122A

Tūkstančiai kauniečių užaugo su Vytauto parku 
asocijuodami tik karuseles, o dabartinė karta suskubs 
patikslinti, kad čia veikia puikus baras, kurio muzikos 
paletė svyruoja tarp melomanų iškasenų ir naujienų iš 
ateinančių metų. 
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Iš Kauno parvežti galima ir patį velnią (jei būsite Velnių 
muziejuje), bet mes rekomenduojame koncentruotis į 
knygas, albumus, muziką, paveikslus, čia pat rankomis 
gaminamus suvenyrus ir, žinoma, miesto istoriją 
menančius sendaikčius. O čia vietos, kuriose dovanų 
svečiams ieškome patys. Beje, beveik visi muziejai ir 
daugelis galerijų turi savo parduotuvėles, kur galite 
rasti kitur išparduotų lobių. 

Kaune – kaip kine. Tarpukariu kino teatrai buvo skaičiuojami dešimtimis, dabar jų mažiau, bet 
miestas nuolat šmėžuoja pasaulinio garso filmuose, o gatvėse galite sutikti Holivudo žvaigždžių. 
Tai – Kauno kino studijos nuopelnas.  www.kaunasfilmoffice.com

KAUNO CENTRINIS 
KNYGYNAS
Laisvės al. 81 / www.pegasas.lt

KNYGYNAS „KALBŲ 
CENTRAS“
K. Donelaičio g. 61 / www.humanitas.lt

„ŽMONIŲ KNYGOS“
M. Valančiaus g. 16 / www.zmoniuknygos.lt

„KURO NEKO“
Vilniaus g. 14 / www.kuroneko.lt

„PLOKŠTELIŲ PARDUOTUVĖ“
Kęstučio g. 7 / www.ploksteliuparduotuve.lt

„LOCALS.LT“
Mega, Islandijos pl. 32 

„KAUNAS IN“ TURIZMO 
INFORMACIJOS CENTRAS 
Laisvės al. 36 / visit.kaunas.lt

ANTIKVARIATAS „GK GALERIJA“
V. Putvinskio g. 42

LINO SALONAS „JAUKŪS 
NAMAI“
A. Juozapavičiaus pr. 21 / 
www.kimono.lt
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PAVASARIO MUGĖ 
BALANDIS 

FESTIVALIS „KAUNAS JAZZ“ 
BALANDIS

DIZAINO SAVAITĖ 
GEGUŽĖ

„GALLERY WEEKEND“ KAUNAS 
GEGUŽĖ

PUTVINSKIO GATVĖS DIENA
GEGUŽĖ

MUZIEJŲ NAKTIS 
GEGUŽĖ
 
KIEMŲ ŠVENTĖ 
GEGUŽĖ

PAŽAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS 
BIRŽELIS - RUGSĖJIS 

KAUNO BIENALĖ 
LAPKRITIS - SAUSIS 

KAUNO KARILIONO MUZIKOS 
FESTIVALIS 
RUGSĖJIS

FESTIVALIS 
„KAUNAS PHOTO“ 
RUGSĖJIS

TARPTAUTINIS KAUNO KINO 
FESTIVALIS 
RUGSĖJIS - SPALIS
 
„FLUXUS“ FESTIVALIS 
RUGSĖJIS 

TEATRO FESTIVALIS 
„IŠEITIES TAŠKAS“ 
RUGSĖJIS

ARCHITEKTŪROS FESTIVALIS 
„KAFE“ 
SPALIS - LAPKRITIS
 
TARPTAUTINIS ŠOKIO FESTIVALIS 
AURA 
SPALIS

ISTORIJŲ FESTIVALIS 
SPALIS

„KAUNAS ART BOOK FAIR“ 
SPALIS
 
TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINĖS 
MUZIKOS FESTIVALIS 
„IŠ ARTI“ 
LAPKRITIS

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI 
BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
K. Donelaičio g. 8 / www.kvb.lt

Kaunistika – tikras dalykas, ne dar vienas mūsų 
išgalvotas žodis. Viską, kas yra parašyta apie Kauną 
(rekomenduojame Žaliakalnio almanachą „Fontanas“), 
rasite būtent šiame Kauno apskrities viešosios bibliotekos 
skyriuje. Ir tai tik vienas skyrius! Postmodernistiniame 
„knygų pilį“ primenančiame pastate knygų tūkstančių 
tūkstančiai. Taip pat čia nuolat vyksta parodos, kino 
seansai ir kiti renginiai smalsiems. K. Donelaičio gatvėje, 
istoriniame pastate veikiantis Senųjų ir retų spaudinių 
skyrius – tikras lobynas tiems, kurie žino, ko ieško. 
Prieš planuojant apsilankymą bibliotekoje, kviečiame 
įsitikinti, ar ji dar neužsidariusi atnaujinimo darbams. 
Daugiau informacijos: kvb.lt.
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VISA KULTŪRA VIENOJE VIETOJE
kultura.kaunas.lt


