„Kaunas –
Europos kultūros
sostinė 2022“
Laukiame žurnalistų kasdien!
Mes visada turime jums turinio!

Kas yra
„Kaunas - Europos
kultūros sostinė 2022“?

Europos kultūros sostinė – svarbiausias, didžiausias ir populiariausias
kultūrinis projektas Europos Sąjungoje.
Idėja, su kuria 2017 metais Kaunui buvo laimėtas titulas:
„Iš laikinosios į šiuolaikinę sostinę“.
Todėl pagrindinis projekto tikslas yra pokytis – iš nostalgija praeičiai
gyvenančio, į atvirą ir demokratišką miestą, per kasdienį kuo platesnį
piliečių įtraukimą į kultūrą ir naujų kultūrinio veikimo formų mokymąsi.
Nuo 2017m. „Kaunas 2022“ surengė per 4 tūkstančius įvairaus dydžio
renginių, o dalyvių ir įsitraukiančiųjų skaičius vis auga.
2022-aisiais Kaune ir Kauno rajone planuojami 3 didieji Šiuolaikinio
Kauno mito trilogijos renginiai, daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų,
daugiau kaip 250 scenos meno renginių (iš kurių daugiau nei 50 premjerų),
daugiau nei 250 koncertų. Kultūros išvengti tikrai nepavyks!

Kaunas 2022

Kaip
pristatome
projektą?

Pilnas pavadinimas:
„Kaunas – Europos kulturos sostinė 2022“
(tariame: „Kaunas – Europos kultūros sostinė du tūkstančiai dvidešimt antrieji“) /
Kaunas European Capital of Culture 2022.
Trumpinys:
„Kaunas 2022“ (tariame: „Kaunas du tūkstančiai dvidešimt antrieji“) / Kaunas 2022.
Projekto šūkis:
„Iš laikinosios į šiuolaikinę“ / From temporary to contemporary.
Atstovo pristatymas:
„Kaunas 2022“ atstovas (vardas pavardė) arba kuratorius.
Logotipas ir jo naudojimas:
kaunas2022.eu/logotipai

Kaunas 2022

Ko,
galbūt,
nežinojote?

Projektą finansuoja Kaunas, Kauno rajonas ir Lietuva, bet ne ES.
Nors nefinansuoja, tačiau ES per Europos Priežiūros komisiją griežtai
kontroliuoja projekto turinį ir vykdymą.
Projekto finansuotojai vykdo nuolatinę ir skaidrią projekto kontrolę.
Projektas nekonkuruoja su jokiomis kitomis kultūros organizacijomis.
Jam skiriamos lėšos yra nauji, reikšmingi asignavimai kultūrai.
Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais (šiuo metu turime
80 Lietuvos bei 150 užsienio kultūros įstaigų) ir veikia kaip koordinacinis
centras.
Projektas apima Kauną ir Kauno rajoną, rajonas dalyvauja lygiomis
teisėmis.

Projektas prasidėjo ir tebevyksta kaip visuomeninė iniciatyva ir yra
palaikomas vizijos apie atvirą, europietišką miestą, kurį kartu kuriame
šiandien.
Projektas vykdo programą, kuri išdėstyta EK konkursą laimėjusioje
paraiškoje ir negali keisti šios programos dvasios, vertybių ir
svarbiausiųjų elementų.
Projektas savo esme yra edukacinis, o edukacinė veikla pradėta
2015 metais, kai paraiškos rengimo grupė dirbo su
užsienio konsultantais ir rengėsi pati bei parengė būsimą projekto
komandą, sudarytą iš kultūros profesionalų, universitetų dėstytojų
bei miesto vadovų.
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Kas kuria
projekto
programą?

Dabar komandoje yra
Projektas nuolat apmoko savanorius ir
naujus komandos narius.
Jaunimo programą vysto su „Kaunas 2022“
išaugę jaunuoliai.
kultūros prodiuseriai,
rinkodaros ir komunikacijos
specialistai.
Komandos vadovė yra Virginija Vitkienė.

Projekto veiklos vykdomos:
Kaune ir Kauno rajone kartu su
gyventojais, bendruomenėmis
ir kultūros organizacijomis.
Visoje Lietuvoje ir užsienio šalyse
su partneriais.
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Kokios yra
projekto
dalys?

MODERNIZMAS ATEIČIAI

ATMINTIES BIURAS

DIZAINAS LAIMEI

KYLANTIS KAUNAS

skatina bendruomenių sąmoningumą ir
ryšį su Kauno modernizmo paveldu, kurdami naujus kūrybinius projektus ir stiprindami šio paveldo aktualumą Europos
mastu.

renka žmonių istorijas, jas garsina ir siekia
žadinti daugiatautę Kauno miesto ir rajono
atmintį, stiprinti bendravimą tarp skirtingų
čia gyvenančių bendruomenių.

Kuria naują supratimą apie patogų miestą
ir miestietiškumą, paremtą dizainerių bei
aplinkos specialistų rekomendacijomis.
Tai mokymasis pritaikyti miestą kiekvienam.
Ši programa ugdo šiuolaikinį miestietį.

skirtas įvairaus amžiaus jaunajai kartai –
nuo kūdikių iki iki jaunų suaugusiųjų.
Programos tikslas – padėti jaunajai kartai
kurti tokį miestą, kuriame jie norėtų
gyventi.

ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS

KULTŪROS PARTNERYSTĖS

VISI KAIP VIENAS

jungia Kauno rajono gyventojus su menininkais bei specialistais, kurie padeda
atskleisti unikalų seniūnijų identitetą ir
rengiasi jį atskleisti 2022 metų programoje.

tai kultūros organizacijų ir kūrėjų tinklas,
kuris drauge su Kaunas 2022 vysto daugiau
nei 100 unikalių kūrybinių projektų skirtų
specialiajai 2022 -ųjų metų programai.

didina Kauno miesto ir Kauno rajono
žmonių bendruomeniškumą per kultūrinius
užsiėmimus: gyventojai skatinami per
bendras veiklas burtis į tamprias ir kūrybiškas bendruomenes.

MITINIS KAUNO ŽVĖRIS
yra pramoginis programos elementas.
Ruošia didžiųjų 2022 metų renginių siužetus,
pasitelkdamas visus Kaune buvusius ir
naujai kuriamus pasakojimus. Kuria
smagią Mitinio Kauno žvėries legendą.
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Kas
finansuoja
projektą?

Kauno miesto
savivaldybė

Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerija

Kauno rajono
savivaldybė

Kiti fondai
(pagal paraiškas)
ir privatūs rėmėjai
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Kokie
ekspertai atstovauja
projektą viešojoje erdvėje?

dr. Virginija Vitkienė
Projekto vadovė

Chris Baldwin
Trilogijos renginių režisierius

Marija Pulokaitė
Kuratorė

Temos: valdymas, vizija, vertybės, strate gija, finansai, partnerystės.

Temos: Šiuolaikinio Kauno Mito Trilogija,
jos idėja, koncepcija

Temos: savanorystė, svetingumo
programos atvykstantiems

Rytis Zemkauskas
Kuratorius

Aistis Lansbergas
Trilogijos renginių prodiuseris

Lukas Alsys
Kuratorė

Temos: projekto idėjos, mitinis Kauno
Žvėris, kultūrinis kontekstas, pramoginė
dalis.

Temos: Trilogijos renginiai
ir jų įgyvendinimas

Temos: regioninė partnerystė,
programa Kauno rajone

Donata Jutkienė
Kuratorė

dr. Daiva Citvarienė
Kuratorė

Einamaisiais komunikacijos
klausimais kreipkitės į
komunikacijos vadovę:

Temos: dizainas, kultūros prieinamumas,
UNESCO dizaino miestų tinklas.

Temos: daugiakultūriškumas, komplikuota
atmintis, tautinės ir religinės mažumos.

dr. Viltė Migonytė–Petrulienė
Kuratorė

Aistė Paukštė
Kuratorė

Temos: architektūra, Kauno moderniz
mas, UNESCO Pasaulio paveldo ženklo
paraiška.

Temos: bendruomenių integracijos,
socialinis verslas

Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė
Kuratorė

Aurelija Prašmuntaitė
Kuratorė

Didžiųjų renginių vadovė
Temos: didieji 2022-ųjų renginiai

Temos: Jaunimo mokymai, jaunimo
programa, Europos jaunimo sezonas 2022.

Agnė Pinigienė
Tel.: +37068637972
E-mail: agne@kaunas2022.eu

Strateginiais klausimais
kreipkitės į rinkodaros ir
komunikacijos vadovą:
Mindaugas Reinikis
Tel.: +37062082911
E-mail: mindaugas@kaunas2022.eu

Dovilė Butnoriūtė
Tarptautinių ryšių vadovė
Temos: partnerystės ir
„Kaunas 2022“ pristatymo projektai

Kaunas 2022

Kokie didžiausi
renginiai laukia?

Svarbūs 2022 metų renginiai
SUKILIMAS

SANTAKA

SAUSIO 19–23 D.

SUTARTIS

GEGUŽĖS 20–22 D.

Tarptautinė paroda
„MagiC Carpets
Landed“

„Fluxus“ festivalis

„Kaunas 2022“
vasaros scena
Paroda „1972:
pramušti sieną“

13-oji Kauno bienalė
„Once Upon Another Time...
gyveno jie jau kitaip

Tarptautinė
laimės diena

Williamo Kentridge‘o
paroda
„Tai, ko neatsimename“

Bendras
planuojamų
renginių
skaičius
1000 +

Tarptautinė paroda
„Modernizmas
ateičiai 360/365“
Yoko Ono
instaliacija
„Exit it“

Marinos
Abramović
paroda
„Būties atmintis“

Landšafto dizaino
festivalis „Magenta“

Istorijų festivalis
Tarptautinis
scenos menų
festivalis
„ConTempo“

Europos kultūros
sostinės forumas

MO muziejaus
ir Kauno miesto
muziejaus paroda Kiemų šventė
„Kaunas–Vilnius:
nuversti kalnus“ Didysis kultūros
laivas „Nemuno7“.
Atidarymas

Jenny Kagan
paroda
„Iš tamsos“

Muzikos festivalis
“Pasaulio muzikos
žvaigždės Pažaislyje“
kartu su
Mirga Gražinyte-Tyla

Kauno dizaino festivalis
Ostralės bienalė
„Srovės nepasroviui /
Vandens galia“

Kauno architektūros
festivalis „Rytai–Rytai“
„Royal Philharmonic Orchestra“
(Jungtinė Karalystė) koncertas

Pasaulinis litvakų
forumas

„Šiuolaikinių
seniūnijų“
festivalis

Tarptautinis kongresas
Japonijos dienos
„Laimės prielaidos 2022.
Kaune „WA!“
Bendruomenės“

LAPKRIČIO 25–27 D.

Tarptautinių dizaino
tinklų asamblėja

„Kauno kantata“

Šiuolaikinio miesto
festivalis „Audra“

Yoko Ono
retrospektyvinė paroda
„Laisvės pažinimo sodas“
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SAUSIS

VASARIS

KOVAS

BALANDIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

