
KIEMO GALERIJA KIEMO GALERIJA



Skiriu savo  mokytojui – EDUARDUI VASILJEVUI,

kuris mane mokė – matyti, tapyti ir jausti...



https://thirdeyetraveller.com/kiemo-galerija-best-street-art-in-kaunas/

https://thirdeyetraveller.com/kiemo-galerija-best-street-art-in-kaunas/


„Kiemo galerija“ ir kur rasti geriausią 

gatvės meną Kaune

„Jei jūs turite ribotą laiką ir tiesiog norite 

paragauti įvietinto meno skonio, užsukite į 

„Kiemo galeriją“. Šis gatvės meno kiemas yra 

viena mėgstamiausių vietų visame mieste ir iš 

tikrųjų prieštarauja tradicinės galerijos 

koncepcijai ar pačiai tikrovei!...

Taigi norėčiau įsitikinti, kad numatėte tam tikrą 

laiką savo Kauno maršrute, kad jį patikrintumėte.

Asmeniškai nesitikėjau tokio nuostabaus gatvės 

meno Kaune, iš viso. Tiesą sakant, tai man net 

nebuvo mintyse. Taigi, kai atvykau ir pamačiau 

tokį virpulį ir individualumą kiekviename kiemo 

kampe, žinojau, kad turiu daugiau atskleisti...“ 

https://thirdeyetraveller.com/kiemo-galerija-best-street-art-

in-kaunas/

https://thirdeyetraveller.com/things-to-do-in-kaunas-

lithuania/

Sophie Pearce – Third Eye Traveller

https://thirdeyetraveller.com/kiemo-galerija-best-street-art-in-kaunas/
https://thirdeyetraveller.com/things-to-do-in-kaunas-lithuania/


Kur prasideda mano namai?

foto: T. Norvila



„Geras kaimynas ir už brolį artimesnis“, –

sako lietuviškos patarlės. Ir iš tiesų, 

anksčiau mūsų protėviai itin pabrėždavo 

kaimynų svarbą, tačiau dabar retas gerai 

pažįsta savo kaimynus, o dar rečiau jiems 

ranką paspaudžiame prasilenkdami 

laiptinėje. 

Ar atsimenate, kada paskutinį kartą ėjote 

pas kaimyną skolintis druskos? Ar kada 

tiesiog paklausėte, kaip jam sekasi?

Greičiausiai paskutinį kartą su juo 

bendravote, kai buvote paprašytas,-a 

perstatyti automobilį ankštoje parkavimo 

aikštelėje pirmą valandą nakties...“



Šiame kontekste bus pristatoma 

„Kiemo galerija“, 

aktualizuojanti vietos 

problematiką ir kelianti 

klausimus: 

Kur mes gyvename? 

Ką vadiname savo namais?

Ar namai yra ta vieta, kur 

sutraška raktas durų spynoje?

Gal namų sąvoka daug platesnė, 

apimanti ryšius ir santykius 

tarp žmonių? 

Sąvoka „kaip namuose“ šiuo 

atveju reikštų socialinį 

pasitikėjimą, kada miesto erdvė 

yra jauki, draugiška - kada 

žmonės patys ją saugo – savo 

nuotaika, bendradarbiavimu, 

kūrybiškumu.



„Kiemo galerija“ yra įsikūrusi netoli Žydų sinagogos (E. Ožeškienės g. 21A,B,C.D.E), tarp namų, 

kuriuose tarpukariu gyveno daugiausia žydų šeimos.



Iš senbuvių kaimynų pasakojimų yra žinoma, kad mūsų kieme kažkada virė aktyvus ir šiltas gyvenimas. 

Kaimynai vienas kitą gerai pažinojo. Čia gyveno daug jaunų šeimų. Žmonės dažnai kartu švęsdavo 

Naujuosius metus ir kitas didesnes šventes, susitikdavo per laidotuves, vestuves ar laukdami šiukšlių 

mašinos. 

https://www.new-test.lzb.lt/2017/08/13/dita-sperling-zupavicieneisgyvenusi-kauno-geta-ir-stuthofa-vel-lankosi-kaune-savo-

jaunystes-mieste/

https://www.new-test.lzb.lt/2017/08/13/dita-sperling-zupavicieneisgyvenusi-kauno-geta-ir-stuthofa-vel-lankosi-kaune-savo-jaunystes-mieste/


Tikras betarpiškas bendravimas vykdavo nuolatos: „Akmenimis grįstame kieme, po medžiais stovėjo

didelis stalas, kur savaitgaliais susitikdavę, gerdavom kavą, žaisdavom žaidimus... Aplink fontaną, 

seserys Dapkevičiūtės augino gėles, po kaimynės Reginos langais augo alyvos...

foto: V. Nihil



Vėliau, pagerėjus ekonomikai, daug kas pasikeitė: Padaugėjo gyventojų, vietos pasidarė mažai,

todėl fontaną išgriovė, medžius iškirto, viską išasfaltavo ir kiemas pavirto į didelę

automobilių stovėjimo aikštelę.“

(Kaimynų: Romo, Reginos prisiminimai)



2012 m. pradėjus įgyvendinti menines iniciatyvas, galima buvo jausti gyventojų susvetimėjimą,

kaimynai vieni kitus mažai pažinojo, nebuvo gyvo, betarpiško bendravimo. Nuolatiniai šiukšlynai ir

abejingumas gyvenamajai aplinkai, skatino ieškoti būdų, kaip kiemo erdvę paversti ne tik namais,

kuriuose butų jauku ir įdomu gyventi, bet ir bendravimo erdve, kurioje būtų formuojamas naujas

socialinis reiškinys – tirpdomas žmonių tarpusavio susvetimėjimas.



„Nijolės katinas“, tupintis lange su geltonomis langinėmis, atsirado neatsitiktinai. Jo

mėlynos akys sekė kaimynus, kasdien išnešančius šiukšles. Neįprastas katino žvilgsnis,

kvietė gyventojus naujai įvertinti gyvenamąją aplinką, galbūt apskritai atkreipti į ją

dėmesį, susimąstyti – nešiukšlinti.



Kaimynai būdavo maloniai nustebę, kad čia, mūsų 

kieme, ant pastatų sienų, vienas po kito, pradėjo  

atsirasti meno kūriniai. Užkalbinti papasakojo 

labai įdomių istorijų apie anksčiau kieme 

gyvenusius žmones. Tada pagalvojau, kad galiu  

pasidalinti tuo su kitais, nes tikrai yra kuo 

didžiuotis.

Ne kiekvienas kiemas galėtų pasigirti, kad turėjo 

fontaną, kad gyventojai gražiai tarpusavyje 

sugyveno, puošė kiemą gėlėmis...

Taip kilo idėja įkurti „Kiemo galeriją“, kur

išgirstos istorijos, kaip įvietinta atmintis, 

galėtų būti papasakotos ant namų sienų. Kitaip 

sakant, kieme sukurti tokį jaukumą, kur žmonės

jaustųsi tarsi namuose.

Foto: T. Norvila 



Kaimynė Nijolė, pirmoji aistringai palaikiusi 

idėją, pasiūlė nupiešti jos tetos portretą iš 

senoviškos - 1936 m. darytos - nuotraukos. 

Minėtoji teta pasižymėjo tuo, kad rengdavosi 

elegantiškais drabužiais, tačiau buvo labai 

griežta. Dukterėčia prisiminė ne tik norą 

puoštis, bet ir patirtą tetos baimę, todėl 

nutarė įamžinti jos atminimą.



Kaimynė Regina, paskolino savo anytos 

fotografiją – sprendžiant iš pasakojimo, 

tai buvo tolerantiška, gero būdo moteris, 

mačiusi, kaip iš namų, prasidėjus karui, 

buvo išvaryti šio kiemo gyventojai, žydai 

– kartu su vokiečiais būta lietuvių – ir 

dėl to labai išgyvenusi, tačiau niekuo 

negalėjusi padėti.

Foto: A. Politov



2014 metų vasarą, kieme, pamačiau žydų tautybės moteris, kurios dairėsi į langus.

„Dita Šperlingienė (Zupavičienė) atvyko į Lietuvą turėdama viltį, minint Kauno geto likvidavimo 70-

metį, įamžinti savo buvusio vyro Judos (Jehudos) Zupavičiaus ir jo bendražygių atminimą...“



„Aš vėl mūsų kieme. Tylu. Praėjo daug, labai 

daug metų. Matau save visuomet skubančią jauną 

gimnazistę, pilną jėgų ir energijos. Ir vėliau 

su Juda laimingus, žengiančius į naują 

gyvenimą. Vieną saulėtą sekmadienio rytą tai 

dingo kaip gražus sapnas...“

Dita Šperlingienė (Zupavičienė)



„Per vieną iš tragiškiausių dienų Kauno geto 

istorijoje – 1944-ųjų kovo 27-ąją – buvo įvykdytas 

vienas žiauriausių hitlerininkų nusikaltimų – Vaikų 

akcija. Tą dieną buvo išplėšti iš motinų rankų ir 

išvežti iš Kauno geto į Aušvicą vaikai iki 12 metų. 

Tą pačią dieną anksti ryte buvo suimti 140 Kauno 

geto žydų policininkų, visi išvežti į IX-ą fortą ir 

33 iš jų nužudyti. Tarp nužudytų ir žiauriai 

kankintų, tačiau taip ir neišdavusių slėptuvių, kur 

slepiami vaikai ir geto pasipriešinimo organizacijos 

ginklai buvo žydų policijos viršininko pavaduotojas 

Juda (Jehuda) Zupavičius ir policininkas Ika 

Grinbergas.“



„Su Juda Zupavičiumi Dita Kacaitė susipažino Kaune 

1938 metais. Jie susituokė 1941-ųjų vasarį ir kartu 

apsigyveno Ožeškienės gatvėje Grinbergams 

priklausiusiame name.

Jehuda Zupavičius buvo kilęs iš Jonavos, į Kauną 

persikėlė 1930-aisiais, buvo Lietuvos armijos 

atsargos karininkas. Studijuodamas jis susidraugavo 

su Zvi Kadušinu. Kai visi Kauno žydai buvo perkelti 

į getą Zvi Kadušinas, žydų policijos viršininko 

pavaduotojui Jehudai Zupavičiui aktyviai palaikant, 

paslapčia pradėjo fotografuoti kasdienį Kauno geto 

gyvenimą. Šios fotografijos įgijo neįkainojamą 

vertę, demonstruojamos žymiausiuose Holokausto 

muziejuose.

Tarp tokių neužmirštamų Zvi Kadušino fotografijų 

mėnesį prieš lemtingąją Vaikų akciją ir Judos 

suėmimą Zvi Kadušinas nufotografavo ir savo draugus 

– Ditą ir Judą Zupavičius gete, jų kambarėlyje.“

Per Didžiąją akciją atrinkti geto žydai varomi

į Kauno IX fortą sušaudyti (iš E. Oshry 

knygos The Annihilation of Lithuanian Jewry, 

1995)



Ditos ir Judos Zupavičių šeimos nuotrauka, transformavosi į sudužusią veidrodžio šukę, kur po 

piešiniu rasite Ditos ranka parašytą trumpą tekstą, supažindinantį su šia istorija ir neužmirštos 

tragedijos žymomis.



Kitoje pusėje, ant priešais esančios sienos, atsidūrė jauno gimnazisto, Ikos Grinbergo, 

ankstesniojo namo šeimininko sūnaus, portretas. Su juo susijusi meilės istorija, kurią  papasakojo 

D. Zupavičienė, kai būdama šešiolikmetė jį įsimylėjo, tačiau vėliau ištekėjo už kito, šeimos jai 

parinkto vyro. Jaunystės jausmai ir atsiminimai palietę moters širdį, padiktavo kūrinio kompoziciją, 

todėl juos nupiešiau vienas priešais kitą – bent nedidelio formato freskoje – sujungiau kartu jų 

sielas. 





Dita Zupavičienė Kauno gete 1943 m. Dailininkas 

Josifas Schlesingeris. Praga

2013 m. Dita Šperling (Zupavičienė)- Judo kovų 

bendražygė, buvo apdovanota Žūvančiųjų 

gelbėjimo kryžiumi už Rinutės Zupavičiūtės 

gelbėjimą.

https://www.jmuseum.lt/old/www.jmuseum.lt/index6628.html?E

lement=ViewArticle&TopicID=719

https://www.jmuseum.lt/old/www.jmuseum.lt/index6628.html?Element=ViewArticle&TopicID=719


Senoji informacinė lenta su pasikeitusiu 

adresu:(Stalino pr. Ožeškienės g. Nr. 15)

Ši, gerokai surūdijusi lenta kabėjo tuščia, 

mūsų vardai atsirado po kaimynų vakarienės, 

kurios nuotrauką matote. Tarpukariu, 

prasidėjus Stalino režimui, jas galima buvo 

aptikti beveik kiekviename didesniame kieme. 

Informacinės lentos buvo kabinamos tam, kad 

palengvintų ieškomų gyventojų paieškas. 

Represijų metu siekta greitai surasti žmones, 

kuriuos reikia suimti ir išvežti. Tačiau, 

padažnėjus žmonių dingimui, tokios lentos 

pradėjo nepadėti, o atvirkščiai – demaskuodavo 

režimo veiklą. Todėl lentos buvo uždraustos, 

liepta jas nukabinti, o „Kieme“ ji išliko.



Kitų galerijos paveikslų istorijos taip pat susijusios su ankstesniais kiemo gyventojais. Ant 

sienos, vedančios į vidinį kiemą, yra nupieštas Mimas su senoviniu fotoaparatu. Mimas ne tik 

pasakoja istorijas, bet ir laimina ateinančius, ir išeinančius.



Kaimynės, ponios Kazimieros portretas.

2018 m. prie kiemo vartų visu ūgiu nutapyta 

moteris su rožėmis, kuri yra seserų 

Dapkevičiūčių, kieme gyvenusių pokario 

laikotarpiu ir auginusių gėles, įamžinimas. 

Ant vieno iš namų, yra pasakojama anksčiau 

čia gyvenusios sesers Kazimieros istorija, 

kuri kieme,  prie fontano, sodindavo ir 

prižiūrėdavo gėles, taip puošdama kiemą ir 

džiugindama visus namo gyventojus. 



2015 metais gatvės meno festivalio „Nykoka“ metu, stiklo 

menininkė – Kiemo galerijos bendraautorė, Ieva Voroneckytė 

kartu su savonoriais padėjo sodinti veidrodines gėles. 

Dabar nėra vietos auginti gėlėms, tad belieka tik ant 

kiemo sienų prisiminti istoriją ir grožį, kurį kūrė ši 

moteris.

http://www.musuodiseja.lt/naujienos/view/naujas-marsrutas-spalvingasis-

kaunas

http://www.musuodiseja.lt/naujienos/view/naujas-marsrutas-spalvingasis-kaunas








Menininkė Ieva Voroneckytė





Kaimynų Sauliaus ir Ritmos portretai

Kaimynai  Saulius ir jo žmona,  Ritma, 

taip pat seniai gyvena mūsų kieme. 

Artėjančios jų sūnaus vestuvės paskatino 

prisiminti vedybų ritualus, kurie vykdavo 

pas mus ir nutapyti net du jiems skirtus 

kūrinius – „Vestuvinių drabužių spintą“,  

ir „Sauliaus batus“. Įgyvendinant abu meno 

kūrinius prisidėjo ir šios istorijos 

prototipai – drabužių „spintai“ parūpino 

retro stiliaus jaunosios ir jaunojo 

batelius, juos nudažė balta spalva ir 

„įkurdino“ prie sienos paveikslo



Na, o kuriant jų pačių vestuvių nuotrauką ant sienos, buvo savo vestuvių portreto ne tik 

dalyviai, bet ir kūrėjai. Beje, sūnaus vestuvių dieną visa šeima ir giminės įsiamžino prie jų 

šeimos istoriją vaizduojančių meno kūrinių. 





„Sauliaus batai“: per „Šv. Trejybės“ paveikslo įžiebimo šventę, jis pats įkalė vinį ir juos 

„pakabinome“. Tie batai gulėjo prie durų ilgai, tad paprašiau, kad leistų nutapyti.

„Tartum niekad nebūčiau matęs batų, imu tyrinėti jų išvaizdą, jų mimiką...jų formą ir nusinešiojusį 

viršų ir pastebiu, kad raukšlės ir baltos siūlės suteikia jiems savotišką išraišką, fizionomiją. 

Kažkas iš mano paties esybės perėjo į tuos batus, nuo jų dvelkė artimumu, gyva mano paties dalimi…“

https://aplinkkeliai.lt/vertimai/natiurmortas-kaip-asmeninis-objektas-pastaba-apie-heideggeri-ir-van-gogha/



Kurdamas Kiemo galeriją nusprendžiau, kad erdvei reikia

kūrinių, kurie kalbėtų apie dvasines vertybes. Vienas

tokių yra jau minėta Andrejaus Rubliovo „Šv. Trejybės“ –

interpretacija, su užrašu: „Mano Tėvo namuose daug

buveinių“(Jn 14, 2a).





Ir iš tiesų, kieme, kur pasižiūrėsi aplinkui – vieni langai, vienos buveinės. Jų gausoje -

Kristaus ištarti žodžiai – tampa kūnų: Visi mes esame susiję, vienintelis mus vienijantis ir per

amžius nekintantis vieningumas yra kvietimas būti Tikrais (sąmoningais)žmonėmis.

Foto: T. Norvila



Šv. Trejybės paveikslo įžiebimo šventė

„Šv. Trejybės“ įžiebimo proga kartu su kaimynais surengėme pirmąją „Kiemo šventę“ – išsinešėme 

stalus, vaišių, pradėjome bendrauti, šnekėtis. Pasirodo daugelis jautė poreikį pasikalbėti 

tarpusavyje...







Kaimynas Evaldas



Kaimynas Juozas

Menininkas T. Norvila/Morfai







Su panašia intencija atsirado ir „Imagine“ –

intertekstualaus įvietinto meno kūrinys, 

kuriame remiamasi Džono Lenono daina „Imagine“ 

jau beveik keturis dešimtmečius įkvepiančia

pasaulio taikos aktyvistus, bei Rembrandt‘o 

paveikslu „Sūnaus paklydėlio sugrįžimas“, 

kuriame vaizduojama Biblijoje aprašyta turtus

iššvaisčiusio, namo, pas tėvą grįžusio, 

atleidimo prašančio sūnaus istorija. Naujai

interpretuojamame paveiksle vaizduojamas

gyvenimo kelią tik pradedantis sūnus, smalsus

berniukas. 

Rembrandt‘o paveikslas tapo atspirtimi kuriant 

sugrįžimo į namus temą: Norint sugrįžti, visų 

pirma reikia prisiminti, iš kur atėjai.

„Visi suaugusieji kadaise buvo vaikai.(Deja, 

tai prisimena tik nedaugelis.)” A. De Saint-

Exupery, „Mažasis princas“









„Gyvendamas su žmonėmis, nepamiršk to, ko išmokai atsiskyręs. Ir vienumoje apmąstyk tai, ko 

išmokai  bendraudamas su žmonėmis.“ 

L.N.Tolstoi





Kasdienybė kieme diktuoja kūrybos temas, 

leidžia rasti sprendimus, kaip darbus 

pateikti įdomiai sau ir aplinkiniams. Dėl to 

Kiemo galeriją pavadinčiau menine veikla, 

kuri yra grįsta gyvenimu. Anksčiau iš 

gyvenimo labai daug sėmiausi, o dabar yra tas 

etapas, kai viską atiduodu.

Iš kūrybinės pusės kiemas yra tarsi teatras 

su savo scenografija. Scenografas turi 

atsižvelgti į begalę faktorių: kostiumus, 

apšvietimą, vaidybą, dekoracijas ir daugelį 

kitų elementų, kurie sukuria spektaklį. Man 

atrodo, kad šis kiemas taip pat turi panašių 

elementų, o aš kaip scenografas atsitraukęs 

stebiu ir bandau sujungti į visumą.





Juodieji ir baltieji kambariai

(idėjos projektas)



Ruošdamas portretą visuomet ilgai bendrauju su 

žmogumi, noriu sužinoti jo istoriją, jį 

pažinti. Taip pavyksta sukurti 

išraiškingesnius, nuoširdesnius darbus. 

Planuoju 21C namo vakarinę sieną vizualiai 

suskirstyti į „Juodą“ ir „Baltą“ kambarius, o 

juose įkurti kaimynų portretus, kurie pasakos 

savo istorijas.

„Juodajame kambaryje“ bus nutapytos:  Kiemo 

galerijos kaimynė, Saulė Juzelėnienė, kaimynė

Sveta ir Bella Shirin.



Kaimynių Saulės, Svetos ir Bellos „Juodasis“ kambarys

(Idėjos projektas)



„Veidrodinis žvaigždžių kilimėlis“ 



Dėkingumo energija turi vieną slaptą savybę, 

apie kurią žino ne visi:

Už ką mes sakome ačiū, arba džiaugiamės, 

pasidaugina.

Pasakykite ačiū visatai už savo draugus ir 

jų bus dar daugiau... 

Pasakykite ačiū jai už sveikatą ir jausitės 

dar geriau... 

Dėkokite už savo gyvenimo gausą ir jos 

padaugės... 

Dėl sunkumų skųstis nereikia. Dėkokite už 

tai, nes jų dėka mes tampame stipresni...



Kaimynė Bella Shirin, - yra Kaunas Europos 

kultūros sostinė 2022 ambasadorė...

https://www.kaunieciams.lt/kaunas-2022-kaip-mes-laimejome/

https://www.kaunieciams.lt/kaunas-2022-kaip-mes-laimejome/


„Menininkės Bellos Shirin (iki emigruojant –

Šifrisaitės) tėvai per stebuklą išgyveno 

Dachau koncentracijos stovykloje. Po karo 

įsikūrė Kaune, čia gimė ir augo duktė Bella. 

Septyniolikmetė su tėvais emigravo į Izraelį 

(1963 m.), tačiau visą laiką labai ilgėjosi 

gimtinės. Pirmąsyk į Kauną vėl atvyko 2004-

siais, o 2016 m. sugrįžo visam laikui ir... 

pagaliau vėl pasijuto laiminga. Šiandien 

menininkė gyvena šalia savo vaikystės gatvės 

– Kiemo galerijoje - ir kasdien rūpinasi, 

kaip suartinti žydus ir lietuvius...“

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/menininke-b-

shirin-lietuvos-zmones-mane-labai-nustebino-ypac-

kaunieciai.d?id=75594731

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/menininke-b-shirin-lietuvos-zmones-mane-labai-nustebino-ypac-kaunieciai.d?id=75594731




Tame pačiame juodajame kambaryje, šalia Milo Veneros, bus prisiminta jau mirusi mūsų  kaimynė Svieta. 

Ji kiekvieną dieną rūpinosi savo neįgaliu vyru, jam nešiodavo maistą, prižiūrėdavo... Romo, buvusio 

kiemo seniūno, sveikata gerokai pablogėjo, jis juda tik invalido vežimėlyje. Kadangi gyvena trečiame 

aukšte, judėjimo galimybė visiškai apribota. Krepšiais nešina kaimynė Svieta metaforiškai 

kvestionuoja daugialypę moteriško žavesio, aukojimosi dėl kitų samprata... 



Kaimynė Svieta



Romo „Juodasis“ kambarys

(Idėjos projektas)



„Aš, Romas Stanislovas Poderys, kaimynas iš 5 – to buto, esantis seniausias kiemo gyventojas ir

buvęs kiemo seniūnas, pripažįstu ir skelbiu viešai, kad dovanoju savo sandėliuką „griuvėsių“ II –

ame aukšte, kaimynų bendruomenės poilsio ir pramogų parko statybai. Telaimina jūsų gerus darbus

Dievas!“



Reginos tėčio ir Vytenio „Baltasis“ kambarys

(Idėjos projektas)



„Baltojo kambario” istorijos. Kaimynės, Reginos tėčio portretas.

Regina pasakojo, kad su tėčiu Petru laiką dažniau leisdavo nei su mama, apie jį dažnai galvojanti 

net ir pati būdama jau garbaus amžiaus. Portretui kieme pasirinkta nuotrauka, kurią ji rado šeimos 

albume, tvarkydama daiktus po tėčio laidotuvių. Regina šiame name gyvena jau daug metų. Jos tėtis

čia niekada negyveno, bet užsukdavęs aplankyti...



Vytenio Jako dvigubas autoportretas

Kiek sumažintas žiūrovus stebintis personažas 

2015 m. buvo sukurtas menininkės, tapytojos, 

Kiemo galerijos bendraautorės Jūratės Kluonės.

Šiek tiek hiperbolizuotas, į stebėtojus nugarą 

atsukęs, kažkokį tašką sienoje stebintis 

personažas – paveikslo autorius Vytenis.

Kartais net mažas taškelis sienoje gali tapti 

prasmingu meno kūriniu. Šiuo atveju Renesanso 

menininkų atrasta perspektyvos sąvoka gali būti 

išplėsta į įvairias kryptis ir apimti  ne tik 

tiesines, bet ir visuotines žmonių  bendravimo 

perspektyvas. Šiandiena, šiuolaikiniai menininkai 

dalijasi naujomis įžvalgomis - pasaulis stovi ant 

egzistencinės ribos - kokią kryptį pasirinkti, 

kokia perspektyva yra teisinga? Šiuo atžvilgiu 

menas, kaip didžiulė kūrybinė jėga, galėtų tapti 

priemone, skatinti  žmonių bendravimą ir 

sąmoningumą.



Kauno krišnaitai

Jau daug metų, keliskart per savaitę 

krišnaitai rengia specialias eisenas 

centre: Laisvės alėjoje ir 

Senamiestyje,  vykdo, kaip jie sako, 

meditaciją, energetiškai valo miestą, 

šlovina Dievą, skleidžia meilę, 

dainuoja, groja. 

Žiūrint pro „Baltojo“ kambario langą, 

dažnai matau juos kylančius ir 

besileidžiančius Savanorių pr. kalnu ir 

žiūrinčius į mūsų namą...



Evaldo „Baltasis“ kambarys

(Idėjos projektas)



Ditos langas

Kitoje pusėje, „Juodajame“ kambaryje, 

planuojama nutapyti jauno gimnazisto, Ikos 

Grinbergo, ankstesniojo namo šeimininko 

sūnaus ir kaimynės Ditos portretus. Su jais 

susijusi tarpukario Kauno meilės istorija, 

kurią  papasakojo D. Zupavičienė, kai būdama 

šešiolikmetė jį įsimylėjo. Dita prisiminė, 

kad dažnai, vakarais, išjungdavo šviesą ir 

žiūrėdavo per langą į priešais esantį namą, 

kuriame gyveno jos mylimasis. Jaunystės 

jausmai ir atsiminimai palietę moters širdį, 

padiktavo kūrinio kompoziciją... 





Šokėjos Julijos portretas

Nauja kaimynė šokėja Julija. Ji smalsiai 

žiūri į save veidrodyje. Kur realybė, o kur 

scena? Kuri Ji, yra tikroji? 

Jos juodas katinas, vardu Mažas, stebi ją 

ramiai murkdamas. Jis žino, kad Julija 

niekada nenustos ieškoti ir klausti. Juk 

pats gyvenimas kaip scena...



Šokėjos Julijos „Baltasis“ kambarys

(Idėjos projektas)



Jei apsidairytume, pamatytume ir daugiau 

istorijų, kurias mes saugojame ant vidinių 

ir išorinių kiemo sienų: fotografijos, 

mezginiai, paveikslai, ir kiti kūriniai 

kviečia susimąstyti. Tai nėra šiaip ant 

sienos sukurti meno kūriniai – jie visada 

turi prasmę ir siekia šį tą pakeisti 

stebinčiojo širdyje ir visoje aplinkoje.



Kaimynė Regina



Tame pačiame kaimynės Reginos šeimos albume aptikta ir seniausia, pokario istoriją menanti 

nuotrauka – pirmasis Reginos vyras vaikystėje. 



Pokario vaikai – (idėjos projektas)



Karolis ir  Edvardas



Kaimynų: Reginos, Alberto ir Karolio portretai. Pakalbinus kiekvieną mūsų kiemo gyventoją

paaiškėtų, kad visi jie turi po istoriją, vertą knygos ar bent jau portreto ant sienos ar balkonų

apatinės dalies.

Foto: M. Patašius



Albertas ir Regina – gailestingi kiemo samariečiai, jau daug metų rūpinasi kaimyno Juozo mama. 

Visada pastabūs, dėmesingi tiems, kurie gyvena šalia, kam reikia pagalbos – neatsisakys padėti...



„Tomas ir Jonas“ - Šis portretas buvo sukurtas kaimyno Tomo prašymu iš neryškios nuotraukos, kurią 

labai mėgo jų mama. Tomas pasakojo, kad su savo broliu Jonu iki dabar yra geriausi draugai, todėl 

šis kūrinys simbolizuoja draugystę.





Kūrinys „Saugi kaimynystė“

Kiemo galerija jau keletą metų yra 

judėjimo „Saugi kaimynystė“ narė. Apie 

tai skelbia ant sienų kabančios 

geltonos lentelės, įrengtos stebėjimo 

kameros...Saugios kaimynystės 

koncepcija kaimynų ne visada vienodai 

suprantama, dažnokai tampa diskusijų 

objektu...Tuo požiūriu kilo idėja 

sukurti šmaikštų kūrinį, kuriame 

vaizduojami ant suolelio sėdinčių, 

mezgančių, saulėgrąžas gliaudančių, 

aplinkinius ir aplinką stebinčių trijų 

kaimynių personažus, menančius kažkada 

praėjusius laikus, kai nebuvo nei 

kamerų, nei užtvarų, o kaimynės apie 

visus žinojo viską ir dar daugiau.

Kaimynių grupinis portretas, mums 

primena, kad prieš 30 metų kieme buvo 

suoliukas kur dažnai ant jo sėdėdavosi 

kaimynės, megzdavo, stebėdavo aplinką 

ir šnekučiuodavosi apie gyvenimą.  





Kaimynų aktyvumo skatinimo ir 

įtraukimo veiklos

„Kiemo galerija“ toliau aktyviai

pildoma, pasikviečiant ne tik vietos

bendruomenę, bet ir kitus menininkus

įvairiais tapybos, skulptūros, 

mozaikos ir kt. eksponatais praplėsti,

„Kiemas - mano namai“ savoką.

Bendra galerijos būtis atvira visiems

norintiems. Tai turbūt vienintelė

galerija Kaune veikianti visą parą ir

visus metus, o ekspozicija joje ne 

keičiama, bet nuolat plečiama.







Kiemo galerijos pradininko ir bendraautoriaus, 

menininko  Evaldo Augustino Kančelskio mezginių 

instaliacijos.



„Tyrimais įrodyta, kad mezgimas, kaip ir siuvimas, 

audimas ar siuvinėjimas, vysto dėmesingumą, atidumą 

ir turi labai daug bendro su meditacija...“

https://www.delfi.lt/gyvenimas/psichologija/mezgeju-proto-aiskumas-ir-skaidrumas-tiesiog-stulbina-
mokslininkus.d?id=82621897

https://www.delfi.lt/gyvenimas/psichologija/mezgeju-proto-aiskumas-ir-skaidrumas-tiesiog-stulbina-mokslininkus.d?id=82621897




2015 metais Evaldas kiemui nupynė daugiavietį

hamaką. „Hamakas yra tikras atostogų,

atsipalaidavimo ir laisvės simbolis. Geras

hamakas visada ras vietą ne tik ant žemės, bet

ir danguje!“



„KIEMO SCENOGRAFIJOS“ - 2018 metais, buvo įgyvendintas pirmas kiemo scenografijų etapas -

„Juodas namas". Tikslingai pasinaudojus achromatinių spalvų kontrasto principu, „Juodojo namo" 

projekte siekta parodyti ne tik kaimynų laisvalaikio pomėgį megzti ar nerti vašeliu, bet ir

atkreipti dėmesį į niekada nedažyto namo spalvų paletę, kuri pasimatė tik įvedus juodos spalvos

pagrindą.



„Juodojo namo“ – mezginių kūrėjai: keramikos menininkas Tomas Zlotnikovas ir mano sūnus Edvardas. 2018 m. 





Tais pačiais metais, Kiemo galeriją papuošė mano dukters, menininkės Staselės

Jakunskaitės kūrybinis projektas – „Sapnų siuvykla“. Labai spalvingas „Sapnų siuvyklos“

koloritas uždavė toną ir į kitus pastatus, kurių sienos jau daugybę metų nebuvo

dažomos, pasižiūrėti spalvotai.



2020 metais, tarptautinio projekto „Sienų menas 

bendruomenėms“ metu, buvo įgyvendintas

antras kiemo scenografijų etapas – „Mėlynasis

namas".

„Mėlynojo namo“ scenografijoje sąmoningai buvo 

naudojama veidrodėlių mozaika, atspindinti ant 

priešais esančio namo augančius vijoklius, 

pripildanti kiemą ne tik mėlynumu, bet ir 

priešais esančio namo spalvomis.

https://issuu.com/gatvesmenogalerija/docs/gatves_meno_g

alerija_2020__iema_compressed

https://issuu.com/gatvesmenogalerija/docs/gatves_meno_galerija_2020__iema_compressed


„Mėlyna” spalva simbolizuoja taiką ir ramybę -

prisiminkite tą ramybę, kurią pajaučiame gulėdami ant 

žemės ir žiūrėdami į giedrą dangų. Kuo šviesesnė mėlyna, 

tuo jaučiamės laisvesni. Daugybė tyrimų parodė, kad

mėlyną spalvą žmonės mėgsta labiausiai. Psichologai

spėja, kad taip yra dėl jos teikiamo saugumo jausmo.“





2021 metais pradėtas įgyvendinti 

dar vienas su kiemo 

scenografijomis susijęs kūrybinis 

projektas „Baltasis namas”.

Balta – tai tyrumo, taikos ir 

tobulumo spalva. Tai lyg tuščias 

knygos lapas, laukiantis, kol jame 

bus užrašyta dar viena, kaimynus 

kviečianti bendrauti istorija...

Įpatingai gražiai žaidžia visas 

kiemas, kai patekanti saulė 

apšviečia „Baltąjį namą“. 

Veidrodžiuose žaidžiančių saulės 

zuikių užtenka 

visiems neapšviestiems kiemo 

kampams. 







Kiti renginiai ir šventės



Kiemo griuvėsiai - 2017





Naujai atrastoje bendruomenės laisvalaikio erdvėje, kartu su „Centro“ būsto kolektyvu – padėjome

kaimynei Nijolei, įkurti „Dzen akmenų“ sodą. Moteris ne tik labai myli ir mėgsta gėles, bet ir

įkvepia kitus kiemo gyventojus puošti savo langus ir balkonus gėlių kompozicijomis.





Kaimynės Nijolės portretas – veidrodinių gėlių vizualizacijos projektas



2015 m. vasarą, su kaimynais, išlaisvinome iš griuvėsių, „kažkieno“  paliktą vonią. Toks vaizdas 

traukia tikrai ne vieno kauniečio dėmesį, mat puikiai matosi ne tik pačioje „Kiemo galerijoje“, 

bet ir leidžiantis nuo Savanorių kalno.



„Visgi, vonia susirūpino Centro seniūnas 

Marius Švaikauskas. Jis liepė gyventojams 

nukelti vonią, nors vasarą čia planuota, kad 

pražys gėlės. Seniūnas buvo įsitikinęs, kad 

toks meninis elementas miestui žavesio tikrai 

neprideda, o dar ir neatitinka saugumo 

reikalavimų.“

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/ar-

vonia-gali-buti-geliu-vazonu-733042

Foto: A. Morozovas

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/ar-vonia-gali-buti-geliu-vazonu-733042








„Viename iš žinomiausių Kauno kiemų –

gaisro požymiai: nustebsite sužinoję, kas 

degė...“

„Deginamų piešinių tema – laikas. Tad šį 

vakarą „deginame laiką“ . Vienas iš akcentų 

mūsų kieme – laikrodis be laiko taip pat 

neatsitiktinis. Tai glaudžiai susiję su opia 

nūdienos problema – nuolatiniu skubėjimu, kuris 

padaro mus svetimais žmonėmis – dažnai mes 

neskiriame laiko net sau, o ką jau kalbėti apie 

esančius šalia, artimus žmones. Skubėjimo 

fenomenas priverčia dar kartą iškelti į 

paviršių pamatinę laiko savokos esmę, 

persvarstyti tai, kad mes, žmonės, turime 

galingas technologijas, jomis naudojamės, o 

laiko vis tiek nuolat stinga. Kodėl taip yra, 

išties sunku suprasti... “

https://kaunas.kasvyksta.lt/2017/04/27/laisvalaikis/viename-is-zinomiausiu-kauno-
kiemu-gaisro-pozymiai-nustebsite-suzinoje-kas-dege/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2017/04/27/laisvalaikis/viename-is-zinomiausiu-kauno-kiemu-gaisro-pozymiai-nustebsite-suzinoje-kas-dege/




Svečiuose – Menininkai...



Menininkas Morfai ir „Mažųjų sienų projektas“ 2017 – 2018 metais, padovanojo kiemui – „Vėliavų 

vazą“, spalvomis išgražino konteinerius, prisidėjo prie „Gandro“ kūrybinio proceso...





Tado Vincaičio - Plūgo kurtas gandras – Kiemo 

galerijoje,  nutūpė neatsitiktinai. Rytų 

kultūroje simbolizuojantis ilgaamžiškumą, daoizme 

– nemirtingumą, E.Ožeškienės gatvės branduoliui 

sparnuotis primins migracijos ir gimstamumo 

problemas.

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kiemo-

galerijoje-nutupe-ispudingo-dydzio-gandras-gal-prisauks-vaiku-

845626

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kiemo-galerijoje-nutupe-ispudingo-dydzio-gandras-gal-prisauks-vaiku-845626




Menininko Justo Ivanausko dovana kiemui – „Važiuoti dviračiu naudinga sveikatai, beveik nieko 

nekainuoja ir nėra šansų pakliūti į transporto spūstis. Kodėl tuomet gatvės Lietuvoje 

neužtvindytos dviratininkais kaip, pavyzdžiui, Olandijoje?“



Menininkas Justas Ivanauskas



Mindaugo Jankausko – Fėjos - tapybos parodos



„Mindaugas Jankauskas – Fėja patikino: jo 

negąsdina neigiamas saulės, lietaus ar 

vėjo poveikis paveikslams ir kitai 

kūrybai. „Tikrinu dažų atsparumą gamtos 

sąlygoms. Praėjus kuriam laiko, paveikslai 

ėmė „vintažintis“, – pastebėjo 

dailininkas, užsiminęs, kad įdomu būtų 

tapyti atviroje erdvėje ir šąlant. Ant 

sandėliukų stogo įsikūrusi galerija gerai 

matoma nuo į Savanorių prospekto kalną 

kylančios estakados. „Ten einantys žmonės 

dažnai sustoja, apžiūrinėja paveikslus...“

https://www.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-

pulsas/ozeskienes-gatves-kieme-neiprastai-meniska-

kaimynu-svente-771425

https://www.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/ozeskienes-gatves-kieme-neiprastai-meniska-kaimynu-svente-771425




Luanos Mas paroda –

„Paminklas madai“

„<…> Vienoje iš atvirų erdvių, 

KIEMO GALERIJOJE, ore kybojo 

PAMINKLAS MADAI. Taip savo 

sumanymą, kurio pavadinimas 

transformavosi į PAMINKLĄ MAMAI, 

pristatė marijampolietė menininkė

Luana Masienė.

32 marškinėliai, ant kurių 

atspausdintos nuotraukos iš senų, 

praeito šimtmečio mados žurnalų, 

sukabinti tarsi įprasti skalbiniai. 

Netikėtas vaizdas praeivius viliojo 

užsukti į kiemą ir patekti į laiko 

labirintą – iš 21-ojo amžiaus 

dešimtmečiais pasiekiame 1900 

metus.“

http://luana.lt/kuryba/parodos/

http://luana.lt/kuryba/parodos/


- „Paminklas mamai“



Kas jums yra auksinės akimirkos?

A

Vytenis Jakas: Svajojau turėti didelę studiją, 

kurioje būtų daug erdvės kūrybai, tačiau vis 

nerasdavau tinkamos vietos... Bet vieną dieną 

atradau šį kiemą, be viso to gėrio, aš jame dar ir 

gyvenu...

Stebėkime pasaulį ir kuo daugiau, tuo geriau... 

Kai matai, kad po įvietintų meninių intervencijų,  

gyvenamoje aplinkoje, vyksta pokyčiai... Žmonės 

prisideda prie bendros kūrybos... tai labai įkvepia 

nesustoti ir judėti toliau!!

Foto: A. Marozovas



„Muzikinis Kauno gidas: istorinės žydų 

trajektorijos“ –

tai 2020 m. Liepą – rugsėjį vykusieji 

pasivaikščiojimai su pučiamųjų orkestru 

„Ąžuolynas“. Į jų atliekamą žygiuotę vis 

įsiterpdavo įtraukiantis gidės dr. Marijos 

Oniščik pasakojimas, apie paskirtį 

pakeitusių, ne vieną epochą pergyvenusių, 

kasdieniame bėgime nebepastebimų pastatų 

bei su jais susijusių asmenybių istorijas. 

Aplankyta buvo ir šiuolaikinės žydų 

kultūros atminimo vieta – visą parą 

veikianti ir nuolat kuriama Kiemo galerija.

https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/08/06/kultura/netiketa

-sekme-zydisko-kauno-istorijos-i-ekskursijas-sutraukia-

burius-smalsuoliu-

foto/?fbclid=IwAR1dFFcHWhqbui70jeL4KoyseeE9jUMd3QsqLSvV

H0Ldw4V6au-mQeSMQWs

https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/08/06/kultura/netiketa-sekme-zydisko-kauno-istorijos-i-ekskursijas-sutraukia-burius-smalsuoliu-foto/?fbclid=IwAR1dFFcHWhqbui70jeL4KoyseeE9jUMd3QsqLSvVH0Ldw4V6au-mQeSMQWs




„Kiemo galerijoje – viešas menininko V. Jako gimtadienis“

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kiemo-galerijoje-viesas-menininko-v-jako-gimtadienis-898425

"Ar nebūtų puiku, jeigu ir kiti kiemai taptų gyvomis vietomis susitikimams, menams, 

žaidimams, jaukioms vakarienėms, o ne tiesiog vieta pasistatyti automobilį?“

J.Lavrinec

Foto: A. Užgalis

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kiemo-galerijoje-viesas-menininko-v-jako-gimtadienis-898425


https://www.facebook.com/darius.petrulis/videos/2997307163633780

https://www.facebook.com/darius.petrulis/videos/2997307163633780








KIEMŲ ŠVENTĖ – 2017

http://pilnas3.kaunas.lt/kiemu-svente-2017-12-os-punktu-atmintine-visiems-kauno-kaimynams/

http://pilnas3.kaunas.lt/kiemu-svente-2017-12-os-punktu-atmintine-visiems-kauno-kaimynams/


„Kiemų šventė – tai bandymas atkreipti dėmesį į kaimynystės vertę ir svarbą. Patiriant vieningo

buvimo kartu jausmą, susipažinimo džiaugsmą sėdint prie vaišėmis nukrauto stalo. Juk kaimynas –

itin arti esantis žmogus, su kuriuo mus sieja ne tik bendra erdvė – laiptinė, kiemas,

mikrorajonas, bet ir buvimas laike – problemos, idėjos, požiūriai.“

Saulė Juzelėnienė – Kiemo galerija

https://kaunas2022.eu/2017/05/29/kiemu-svente-2017-miesto-ivykis-kurio-pamirsti-negalima/

https://kaunas2022.eu/2017/05/29/kiemu-svente-2017-miesto-ivykis-kurio-pamirsti-negalima/


Kaimynė Saulė Juzelėnienė...



PASAKA APIE ROŽINĮ DRAMBLĮ IR KITAS ŠVENTES 

„Gyveno kartą dailininkas, vardu Dailininkas. Kaip ir 

visi dailininkai, jis sugalvodavo begalę įdomiausių 

dalykų, kuriuos, kai kada, vadindavo projektais, kai 

kada – kūriniais, bet visa tai, tikriausiai, būdavo 

pasakojimai, kuriose pildosi svajonės... Vienas iš 

Dailininko sumanytų labai įdomių kūrinių buvo šventė, 

vadinama „KIEMŲ ŠVENTE“. Ši ypatinga šventė vykdavo 

pavasarį, gegužės mėnesį, o į ją susirinkdavo kone visi 

patys geriausi miesto gyventojai. Kuo ji buvo ypatinga? 

Ogi tuo, kad šventė vykdavo gražiausioje to miesto 

gatvėje, vadinamoje Laisvės alėja, visi šventėje 

norintys dalyvauti, turėjo ne tik atsinešti kėdes, 

stalus užtiesti balta staltiese, papuošti juos ir savo 

širdis, bet ir pakviesti vaišių savo kaimynus. Taip, 

toje gražioje liepomis apsodintoje alėjoje, daugybė 

žmonių tapdavo kažkuo vienu, prie tų baltomis 

staltiesėmis užtiestų stalų, dainuodami, šokdami, 

klausydami muzikos, tapdavo didele laimę 

spinduliuojančia visuma...

Iliustracijų ir plakato autorė, menininkė Staselė 

Jakunskaitė.

Šrifto dailininkė, Virginija Juciūnaitė 



...Šį pavasarį viskas būtų buvę kaip ir anksčiau...Tik, 

štai, netikėtai, Dailininkui kilo idėja, kad šventėje 

būtų dar linksmiau, jei joje galėtų dalyvauti Rožinis 

dramblys...Ach, juk taip nuostabu turėti meilės artimui 

šventę (ne kiekvienas miestas tokią turi!), bet, daug 

nuostabiau, kai tokioje šventėje dalyvauja dar ir Rožinis 

dramblys (juk jis rožinis todėl, kad visus labai 

myli...)...taip galvojo Dailininkas ir visi jo draugai. 

Tik, štai, dramblys buvo ne tik labai didelis, labai 

rožinis ir meilus, bet ir nepakeliamai brangus! Jis 

kainavo net 2000 pinigų ! Deja, Dailininkui tokia suma 

buvo neapsakomai didelė, jis neturėjo tiek pinigų, kad 

galėtų nupirkti rožinį dramblį...bet svajonės juk visada 

didesnės už didelius dramblius, tiesa? O draugai ir 

kaimynai ir yra tie, su kuriais dalijamės, kartais, ir 

nepakeliamas naštas... Surinkime šią sumą visi kartu, 

nupirkime šventei Rožinį dramblį! Visi kuriame savo 

pačių, kiemo, miesto istoriją...Sukurkime Kauno „Kiemų 

šventės 2019“ istoriją su Rožiniu drambliu!

Iki šventės liko visai nedaug...Būsime labai dėkingi 

visiems prisidėjusiems!

(Pasakos autorė - Saulė Juzelėnienė)





„Garsiame senamiesčio kieme apgyvendintas rožinis dramblys“

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/garsiame-senamiescio-kieme-apgyvendintas-rozinis-dramblys-916095

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/garsiame-senamiescio-kieme-apgyvendintas-rozinis-dramblys-916095






Ačiū visiems kaimynams...





AČIŪ Šeimai... 



AČIŪ draugams ir bendražygiams...



Evaldui Augustinui Kančelskiui



Juratė Kluonė



Gediminui Narkūnui



Justui Ivanauskui



Ievai Olimpijai Voroneckytei



Saulei Juzelėnienei



Belai Shirin



Romualdui Volungevičiui

Edvardui Jakunskui, 



Timotiejui Norvilai



Artūrui Užgaliui



Simonai Čia,

Aitai Jakunskaitei,

Giedriui Litvinui,

Gintarui Radzevičiui


