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2022-iesiems, Europos kultūros sostinės 
metams, Kauno miestas ir rajonas ruošiasi 
nuo 2017-ųjų – įvyko jau virš 4000 renginių, 
o šiuo metu Kaunas 2022 komanda ruošiasi 
finaliniams metams kartu su 80 partnerių, 
kurių kiekvienas turi partnerius ir užsienyje.
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Tarptautinės Kaunas 2022 meno rezidenci-
jos „MoFu 360/365“ Lvove dalyviai Nuepiko 
su Lvovo šokėjomis Yuliya Skyba, Kristina 
Skorubska ir Vita Vaskiv Lvove pristatė 
jungtinį šokio, muzikos ir šviesų pasirodymą 
„Įkūnyti modernizmą“.



Vyko modernizmo filmo „Klostės“ kūrimo 
darbai. 

„KLOSTĖS“ - tai trumpų novelių filmas, 
įkvėptas Kauno modernistinės architektūros 
ir magiškojo miesto paslaptingų istorijų. Re-
žisierė – Aideen Barry.



ProgramaMODERNIZMO 
INTERPRETACIJOS 
LVOVE

Lvove vyko meninė rezidencija Kaunas 2022 
programos Modernizmas ateičiai projekte 
„MoFu 360/365“. Čia modernizmą interpre-
tavo konceptualaus meno kūrėja Olha Ku-
zyura, kurios darbuose dažnai nagrinėjama 
kolektyvinė ir asmeninė atmintis, jos materi-
alūs paminklai.



Kultūros sostinės programos Modernizmas 
ateičiai paskelbtas atviras kvetimas Lietu-
vos kūrėjams – dizaineriams, vaizdo meni-
ninkams, architektams – sudalyvauti kolek-
tyvinėje rezidencijoje, kurią rengia kuratoriai 
iš Prancūzijos „Kolektiv Cité Radieuse“.
Programos metu vyks meistriškumo pamo-
kos apie tai, kaip modernizmo paveldą 
transformuoti į šiuolaikinio dizaino kūrinius.
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Programa ATMINTIES BIURAS paskelbė 
atvirą kvietimą kultūros organizacijoms, me-
nininkams ir bendruomenėms teikti paraiš-
kas Istorijų festivalio 2021 programai! Šių 
metų Istorijų festivalio tema - namai, kuriuo-
se telpa visas pasaulis, namai, kuriuose 
gimsta Istorija.



Vienas didžiųjų Kaunas 2022 renginių, Istorijų festivalis, pri-
statė videomenininko Gyčio Dovydaičio videoesė „Per-
traukti gyvenimai – Pandemija“.

Joje galima išgirsti 12 kauniečių: poetę, zen budizmo prakti-
ką, istoriką, kultūros vadybininkus, gydytojus-rezidentus ir 
kitus. Autorius dalinasi, jog daugelio jų istorijose juntama 
slegianti baimė ir akistata su savimi, vertybių permąstymas 
ir saugaus prieglobsčio paieškos, nerimas dėl aplinkinių el-
gesio ir artimųjų ilgesys.



Kaunas 2022 programa

Kaunas 2022
2021 m. II ketvirčio veiklos ataskaita



Kauną „UNESCO Dizaino miestų tinkle“ 
atstovaujantys Kaunas 2022 gegužės 7 d.  kvietė stebėti 
Dizaino mėnesio „Design month Graz 2021“ atidarymo 
vakarą. 

Designmonat Graz, apjungiantis ir vienijantis įvairias kū-
rybines disciplinas ir dizaino kūrėjus pristatė šio klausimo 
sprendimams dedikuotą programą „Geresnė ateitis“.
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Penktoji Kaunas 2022 Jaunimo programos „Kauno iššūkio“ karta iš-
augino dar 5 komandas (iš viso – 35 dalyviai) ir 5 projektus Kaunui. 

Pusę metų trukusi kompetencijų, idėjų ir miesto auginimo programa 
vyko nuotoliniu būdu – kas antrą šeštadienį moksleiviai dalyvavo mo-
kymuose, o darbo dienomis jungėsi į papildomas konsultacijas. Balan-
dį vyko transliacija, kurioje moksleiviai pristatė projektus Kaunui.

Gegužės 21 d. vyko renginys „Nauji vėjai“, kuriame visas dėmesys 
buvo skiriamas augančiai literatūros kūrėjų kartai. Vieni iš dalyvių – 
programos Kauno iššūkis alumnai PUOTA.
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Pirmojo karantino metu, 2020-ųjų metų pavasarį, Kaunas 2022 
programos Fluxus Labas! kartu su įvairių sričių atlikėjais ir pro-
fesionalais vykdytas projektas „Kultūra į kiemus“ ne tik įkvėpė 
Kauno miesto ir rajono gyventojus, tačiau ir buvo įvertintas už-
sienio šalyse. 

Dar praeitų metų spalį projektas išrinktas tarp 10 geriausių pro-
jektų su pandemija kovojančioje Europoje Politikos inovacijų 
instituto apdovanojimuose, o šįmet projektas atrinktas tarp 10 
unikaliausių muzikos projektų pasaulyje „Classical: NEXT 2021 
Innovation Award“ apdovanojimuose!



Tai - jau tradicija Kaune tapęs, bendruome-
nių programos Fluxus Labas! organizuoja-
mas Joninių vakarėlis, kuriame visų laukė 
kultūrinės ir muzikinės staigmenos.



Kauną „UNESCO Dizaino miestų tinkle“ 
atstovaujantys Kaunas 2022 gegužės 7 d.  kvietė stebėti 
Dizaino mėnesio „Design month Graz 2021“ atidarymo 
vakarą. 

Designmonat Graz, apjungiantis ir vienijantis įvairias kū-
rybines disciplinas ir dizaino kūrėjus pristatė šio klausimo 
sprendimams dedikuotą programą „Geresnė ateitis“.

Dar viena tradicija - festivalis „SkirtBike 
Kaunas“ birželio 13 d. kvietė jungtis visus, 
kurie myli dviračius, gamtą ir bendrystę. 
Svarbiausia šio festivalio taisyklė – atrodyti 
spalvingai bei vilkėti sijoną ar suknelę.



Kultūros sostinės programa „Fluxus Labas“ 
organizavo 6 virtualaus paskaitų ciklo 
„Kūryba ir dialogas: pokyčiai bendruomenė-
se” diskusijas.



Renginys įvyko: birželio 10 dieną, Kauno 
miestas pasitiko netikėtais pasirodymais, 
meninėmis instaliacijomis ir šypsotis kvie-
čiančiomis staigmenomis.

Į renginio veiklas su specialiomis programo-
mis įsitraukė 37 kultūrinės organizacijos
Sulaukta 1000 lankytojų ir 400 dalyvių



Kiemų šventėms metu M. Žilinsko galeriją nuspalvino 
„Gimties metrika“ – socioapklausa grįstas vyksmas ir 
žodžių animacija bei nuroda į mūsų bendrystę metafo-
riškame kieme. 

Meninės instaliacijos autorės: Jelena Škulis ir Dileta 
Deikė, žodžių animacija: Ineta Armanavičiūtė, techni-
nis įgyvendinimas: 
Disco4u.lt.



Kultūros sostinės benduomenių programa 
Fluxus Labas! jau trečius metus iš eilės 
kvietė į „Kūrybinių ir kultūrinių bendruome-
nės verslų kūrimo ir plėtros mokymus“, kurių 
metu ne tik buvo atsakoma į klausimus, kas 
yra bendruomenių verslas ir kodėl verta jį 
kurti, bet ir padedama pradėti arba plėstis 
kultūriniams ir kūrybiniams projektams.



tai – jau antrą kartą įvykusi iniciatyva, prie 
kurios idėjos įgyvendinimo prisideda Kaunas 
2022 bendruomenių programa Fluxus 
Labas!. Gegužės mėnesį miestiečiai buvo 
kviečiami kartu kurti upių šventę, o iniciatyva 
ir toliau bus atvira visiems – vietos bendruo-
menėms, kūrybininkams, menininkams.



Bendruomenių programa „Fluxus Labas“ kartu 
su vietiniais miesto kūrybininkais pristatė naują 
kultūrinį maršrutą-lobių žemėlapį, kuris kviečia 
atkreipti dėmesį į Šančių unikalumą.
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,„Kaunas 2022“ auditorijų vystymo programa 2021 m. 
Auditorijos vystymo strategijų kūrimas, pagalba 
„Kaunas 2022“ pagrindiniams partneriams. Drauge 
su Lenkijos organizacija "Impact Foundation" orga-
nizuojamuose mokymuose dalyvavo ,,Kaunas 2022“ 
programos  partneriai:

1.    Lietuvos dizainos forumas
2.   Kosmos Theatre
3.   Kultūros platforma
4.   Kauno kino centras „Romuva“
5.   Šokio teatras ,,Aura"
6.   Kauno miesto kamerinis teatras
7.   Kaunas apskrities viešoji biblioteka
8.   ARS FUTURI
9.   Lithuania Cantat



Metų programos tikslas yra stiprinti Europos kultūros 
sostinės partnerių pastangas planuojant auditorijų vys-
tymą ir įtraukimą. Žinoma, ne tik 2022 -aisiais.

Nuo kiekvienos organizacijos  mokymų sesijoje daly-
vauja 2 asmenys, t.y 20 dalyvių profesionalų. Vyko 4 
grupiniai susitikimai, organizacijoms priskirti mentoriai. 

Grupiniuose ir asmeniniuose susitikimuose organizaci-
jos stiprina įstaigos strategijas, reflektuoja, atlieka už-
duotis. 

Su kiekviena organizacija lektorius susitinka ne mažiau 
nei 2 kartus per mėn.



Birželio 14 d. TEMPO erdvėje pristatyta Interaktyvi 
instaliacija „Atspindžiai“.

Kultūros sostinės „Tempo“ erdvėje (M. Daukšos g. 
34) balandžio 23 d. pristatyta kurėjos Indrės Mika-
šauskaitės paroda „A/L 2020“, kurioje persipynė 
izoliacijos, komunikacijos ir meilės peripetijos.
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Išleistas limituoto tiražo strateginis Mitinio 
Žvėries stalo žaidimas, kurį sukūrė stalo žai-
dimų Oskarą Berlyne laimėjęs, žinomas žai-
dimų kūrėjas Urtis Šulinskas



Gegužės 20 d. - festivalio atidarymo vaka-
re–susitikime su prozininku, poetu ir literatū-
rologu Rimantu Kmita, Kaunas 2022 progra-
mos „Mitinis Žvėris“ kuratorius Rytis Zem-
kauskas diskutavo apie miestus ir mitinius 
žvėris.



Kaunas 2022
2021 m. II ketvirčio veiklos ataskaita



Specialiai didžiajam Kaunas 2022 atidarymui sukur-
ta unikali simfonija „Šaipėrantas“ 
Bendram kūrinio atlikimui subūrti profesionalai:

      kompozitorius ir Kultūros sostinės ambasadorius 
Antanas Jasenka
       Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diri-
guojamas Modesto Pitrėno 
       Valstybinis choras „Vilnius“ 
       operos solistai Joana Gedmintaitė ir Merūnas 
Vitulskis
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Gegužę Kaunas 2022 kartu su partneriais 
prisijungė prie LRT iniciatyvos, skirtos palai-
kyti grupę The Roop ir jos lyderį – Kaunas 
2022 ambasadorių Vaidotą Valiukevičių Eu-
rovizijos dainų konkurse Roterdame.



Likusį laiką iki Kaunas 2022 atidarymo didžio-
sios šventės galės sekti visi Kauno miesto ir 
rajono gyventojai bei svečiai – jį rodys 3 skirtin-
gose miesto vietose specialiai įrengti laikmačiai:

      Kauno Rotušės aikštėje
      Kauno Akropolyje
      prie Kauno rajono savivaldybės pastato



Tai - įvaizdinė kampanija, kurios tikslas įamžinti 
2022 žmones – rėmėjus, savanorius, ambasadorius, 
kultūros organizacijų atstovus, bendruomenes, susi-
jusius su Kaunas 2022 projektu, besiruošiant titulo 
metams savo energija keliančius miesto kultūrą į 
naują lygmenį.



Kaunas 2022 ir Kauno Akropolis jau daugiau nei 
trejus metus trunkančią draugystę ir kultūrinę 
partnerystę gegužės 27 d. sutvirtino ypatingu 
parašu –„Kauno Akropolis“ oficialiai tapo vienu iš 
pagrindinių Europos kultūros sostinės rėmėjų.
Sutarties pasirašymo vieta neatsitiktinė – šalia 
šviežiausio bendradarbiavimo rezultato – žymaus 
menininko ir Kaunas 2022 ambasadoriaus Tado 
Černiausko meninės instaliacijos. Net šimto kva-
dratinių metrų dydžio instaliacija yra sujungta su 
laikmačiu, skaičiuojančiu laiką iki didžiojo Europos 
kultūros sostinės atidarymo.





       Lino Kaziulionio „Šokėjas“, dedikuotas 
šokio teatrui „Aura“
       
       Tado Vincaičio-Plūgo piešinys „Ritmas“, 
dedikuotas „Kauno miesto simfoniniam 
orkestrui“ 
       
       Karolio Grubio-Dežutė kūrinys „Ateitis“, 
dedikuotas žurnalui „Nemunas“ 

Kaunas 2022 bei 
„Švyturys“ dovana 
Kaunui, miesto 
gimtadienio proga – 
trys kūriniai ant sienų:  



Surengta fotografo, Kaunas 2022 ambasado-
riaus Igno Maldaus jausmų ir išgyvenimų foto-
grafijos paroda „Pieta“ erdvėje PARAKAS 
(2021 04 01-2021 05 03)



Kaunas 2022 draugai Kino Pavasaris kino 
mylėtojus kvietė stebėti tiesioginę apdova-
nojimų ceremoniją ant stogo, „Kino pavasa-
rio“ filmų aikštelėje. Kaunas 2022 renginio 
metu, balandžio 5 d. paruošė staigmeną – 
violončelininko Justo Kulikausko Future 
Cello, šokio trupės Nuepiko bei šiuolaikinio 
cirko atlikėjų pasirodymą. 



Kultūros sostinės partnerių „Interreg 
Europe“ projektas „STAR Cities“ balandžio 
20-21 d. kvietė dalyvauti nuotolinėje konfe-
rencijoje, kurios tema – tvaraus turizmo at-
raktyvumas miestuose prie upių. 



Gegužės 7 d. Kaunui ir Kauno rajonui „Golvėjus 
2020“ perdavė Europos kultūros sostinės titulą.

Transliacijos metu simbolinį titulą priėmė 3 nau-
jieji vardo miestai šeimininkai: Ešas prie Alzetės, 
Novi Sadas bei Kaunas ir Kauno rajonas.



Gegužės 9 d., pirmą kartą nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje, 23 visame pasaulyje išsi-
barsčiusios Lietuvos atstovybės, Lietuvos 
Respublikos Kultūros ministras, Kauno 
miesto meras ir „Kaunas 2022” komanda 
siuntė vieningą sveikinimą pasauliui.



Kaunas 2022 draugai leidykla „Debesų ganyklos“ 
birželio 3 d. kvietė į jau antrą projekto „Kauno 
tautų pasakos“ renginį, kuriame supažindimama 
su ukrainiečių pasakomis bei valstybės kultūra ir 
tradicijomis. 

„Kauno tautų pasakos“ – inovatyvus, daugiakalbis 
renginių ciklas, kurio pagrindinis tikslas – įtvirtinti 
Kauno ir Kauno r., kaip atviro visoms tautoms ir 
kultūroms regiono, įvaizdį pasitelkiant jautriausią 
visuomenės grupę – 7–12 metų vaikus.



Birželį Liuksemburgo regione 
Esch-sur-Alzette pristatyta lietuvių fotogra-
fų Tado Kazakevičiaus bei Kaunas 2022 am-
basadoriaus Artūro Morozovo fotografijų 
paroda „Po mišių“. Joje eksponuoti analogi-
niu būdų užfiksuoti ir atspausdinti Lietuvos 
bažnytkaimiuose sutiktų žmonių portretai.





Menininkas



Lektorė, žurnalistė ir Lietuvos lengvosios 
atletikos čempionė 



Krepšininkas



Žurnalistas
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Gegužės mėnesį įvyko šiuolaikinio cirko reži-
sieriaus Roberto Magro režisuojamas spek-
taklis „Vizijos“. Pasirodymą, kuriame poeto 
Vytauto Mačernio kūryba, įgavusi šiuolaiki-
nes išraiškos formas, atgimė dar kartą ir at-
siskleidė paslaptingose Kauno rajono vieto-
se, režisierius kūrė kartu su profesionaliais 
aktoriais bei Kauno rajono Alšėnų, Batniavos 
ir Neveronių seniūnijų gyventojais.
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Šiuolaikinės seniūnijos – tai tęstinis Kaunas 2022 
projektas, vienijantis net 15 Kauno rajono seniūnijų 
bei padedantis sustiprinti kultūros sektorių ir vietos 
bendruomenes. Projekto dalyviai siekia įprasminti 
ir išsaugoti savitą istorinę atmintį bei formuojant 
šiuolaikines miestelių tapatybes, kūrybingai panau-
doti turimus išteklius ir skatinti didžiuotis savo gy-
venamąja vieta.



Šiuolaikinė Ežerėlio seniūnija paskelbė 
atvirą kvietimą fotografams, kuriuo kvietė 
tapti rezidencijų projekto „Humanistinė fo-
tografija. Tapatybės paieškos Ežerėlyje“ 
dalimi. 

Projektas skirtas šiuolaikinei (individualios 
ir kolektyvinės) tapatybės paieškai per 
žmogiškumo prizmę, taip pat galimos kito-
kios šiuolaikinio fotomenininko pasirinktos 
tapatybės atskleidimo interpretacijos, ak-
centuojant humanizmo idėjas Ežerėlio gy-
ventojams, jų savasčiai esamame laike ir 
santykiui su kitais.



Vyko kūrybinės dirbtuvės Garliavos apylin-
kių gyventojams, kuriose supažindinta su 
Steampunk judėjimu ir buvo kuriami pa-
veikslai iš senų daiktų.  Šios kūrybinės ke-
lionės vyko su šios kultūros atstovu Euge-
nijumi Šuldiakovu.



Būtina paminėti:

Paskelbtas ATVIRAS KVIETIMAS prisidėti 
prie pasakojimų rinkinio apie Šiuolaikinę 
Kačerginės seniūniją sukūrimo. Pasakoji-
mų rinkinį kuria fotografas bei Kaunas 
2022 ambasadorius Remis Sčerbauskas ir 
rašytoja Enrika Striogaitė  



LINO KUTAVIČIAUS ŠVIESOS 
INSTALIACIJA

Ringaudų seniūnijoje stūksančiame 
Kauno tvirtovės I forte įrengta meninin-
ko L. Kutavičiaus instaliacija – draugiš-
ka meninė instaliacija čia gausiai gyve-
nantiems šikšnosparniams, kvietė lan-
kytojus iš naujo atrasti ir apžiūrėti šią 
tvirtovę.



Birželį Babtų Šiuolaikinėje seniūnijos vyko 
šie renginiai:
       Babtų kultūros centro dailininkės 
Sigitos Podeckienės kūrybinės dirbtuvės 
„Odos dirbiniai“;
       menininkės Rimos Mikalauskienės 
mandalų pynimo kūrybinės dirbtuvės
       kelionių prisiminimų pasakojimai 
„Toliausias kraštas“
       bendruomenės piknikas ir Joninių 
šventė
       sendaikčių turgelis „Nereikia – mainyk“



Vyko LANDARTALKA - Floristo Marijaus 
Gvildžio seminaras skirtas šios meno 
formos pristatymui vietos bendruomenei.
Jo metu dalyviai susipažino su žemės 
meno raida pasaulyje ir Lietuvoje. Po pas-
kaitos klausytojai sudalyvavo improvizuo-
tose dirbtuvėse, kurio metu gimė bendras 
kūrinys.



Kaunas 2022 programos 
paskelbė  

atvirų kvietimų menininkams, 
bendruomenėms.

14
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Būtina paminėti:

bendruomeniniai 
renginiai / veiklos

jaunimo renginiai / 
veiklos

Kiemų šventė kitų programų veiklos
*iš kurių 112 vykdė 39 partneriai



Dirbančiųjų skaičius:  

13,5 et. - 14     komunikacijoje, 

72 darbuotojai, iš jų: 

15,75 et. - 18    administracijoje,

36,5 et. - 40    kūrybinėje komandoje.

2 et. - 2     Vaiko priežiūros atostogose

1 et. - 1     nėštumo ir gimdymo atostogose



28 307

Bendruomenių renginiai 
ir veiklos106

Kultūros sektoriaus 
partnerysčių renginiai 
ir veiklos: pasiekta

200

Kitų Kaunas 2022 
programų renginiai ir 
veiklos: pasiekta

325

Birželį Babtų Šiuolaikinėje seniūnijos vyko 
šie renginiai:
       Babtų kultūros centro dailininkės 
Sigitos Podeckienės kūrybinės dirbtuvės 
„Odos dirbiniai“;
       menininkės Rimos Mikalauskienės 
mandalų pynimo kūrybinės dirbtuvės
       kelionių prisiminimų pasakojimai 
„Toliausias kraštas“
       bendruomenės piknikas ir Joninių 
šventė
       sendaikčių turgelis „Nereikia – mainyk“





3 235 437
Pasiekta vartotojų per Facebook

1 120 412
Pasiekta vartotojų per Instagram

53 624
Lankytojų svetainėje



1 527
socialinės medijos sekėjų

1 566
nauji sekėjai Facebook

761
nauji sekėjai Instagram

Apie

66
inicijuoti tekstai, pranešimai



*Duomenys apskaičiuoti Mediaskopo pateikiama informacija, jų įrankis paremtas Gemius auditorijos matavimo metodika



515 839 668 mln.

5 141 955 mln.

388 340 tūkst.

254 600 tūkst.

Nacionaliniai leidiniai -

Internetas - 

Regioniniai laikraščiai - 

TV - 

Naujienų agentūros – 

Radijas – 

1 722 432 mln.

9 141 437 mln.

867 706 tūkst.

Žurnalai – 



26 396,75
Administravimo išlaidos

66 858,20
Viešinimas ir rinkodara

2 983,14
Tarptautiniai ryšiai / 
programos vystymas

453 059,60
Kultūrinės veiklos

908 811,67
Iš viso



Įvykdyti 2 Įstaigos 
visuotiniai dalininkų susirinkimai

Paskelbtų paslaugų ar prekių 
pirkimo konkursų skaičius: 265

Paskelbtų paslaugų ar prekių 
pirkimo konkursų suma 
829 404,79 Eur su PVM

Pasirašytų paslaugų ar prekių 
pirkimo sutarčių skaičius: 130

Parengta ir paviešinta 2021 m. I ketv. 
ataskaita

Pasirašytų paslaugų ar prekių pirkimo 
sutarčių suma 759 833, 71 Eur su PVM



Parengtos ir pateiktos 6 veiklos 
planų ir rezultatų ataskaitų

Patvirtintos 3 Lietuvos kultūros 
tarybos finansuojamos 
projektų paraiškos


