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SANTAKOS infocentrai:
•
Laisvės al. 36
(„Kaunas 2022“ biuras)
05.20 d. 9:00–22:00; 05. 21d. 10:00–22:00;
05.22d. 10:00–18:00
•
Infocentrai palapinėse:
Rotušės a. 05.20 d. 15:00–23:00; 05. 21d.
10:00–23:00; 05.22d. 10:00–20:00
Pilies prieigose 05.20 d. 15:00–23:00;
05. 21d. 10:00–23:00; 05.22d. 10:00–18:00
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05.20–22

SANTAKA 05.20–22
Nemuno ir Neries glėbyje užgimęs
Kaunas šiemet savo gimtadienį minės ypatingai – laukia didysis „Santakos“ savaitgalis, antroji „Šiuolaikinės Kauno mito trilogijos“ dalis.
Miestas į savo gyventojus šįkart
kreipsis vandens kalba – kvies
ieškoti sankirtų, susiliejimo, jungties, o svarbiausia – ryšio su savimi
ir kitais. Pagaliau išsipildys Kauno
svajonė atsigręžti į upę. Vandenyje ieškosime ramybės, o pagavus
upės srovei – nersime į renginių sūkurį, banguosime per Kauno rajoną,
kol vandens srovių pagauti kultūros
purslais aptaškysime visą miestą.
Švęsime vienybę: iš pradžių – su
savimi, tuomet – su aplinkiniais, o
galiausiai – su miestu ir visu pasauliu. „Santaka“ kviečia pasinerti į
tris dienas pilnas netikėtų patirčių,
vaizdo ir garso kelionių, susitikimų
su kultūra ir pačiu savimi.
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Ši diena – neeilinė ir, be jokios abejonės, skirta Kauno miesto gimtadieniui!
Nuo muzikos ritmų iki ilgiausio kaimynų stalo Kaune – viskas tilps į pirmąją „Santakos“ renginių dieną, skirtą
pasiruošti savaitgalį pagausiančiam
veiksmų ir patyrimų sūkuriui.
Gegužės 20 diena prasidės Santakos
parke išbandant oro ir aukščio sinergiją, temperatūra kils klaidžiojant instaliacijų labirintuose, o popiet miestą
ir rajoną sudrebins koncertai ir pasirodymai. Vakare visų lauks svarbiausias dienos renginys – Kiemų šventė.
Jai pasibaigus beliks atsipalaiduoti
Vasaros scenoje, kurią atidarys lengvesni gitaros ritmai, nuvingiuosiantys
iki elektroninių nakties garsų.

05.20
8:30–14:30

Yoko Ono instaliacija „Ex It“

05.20
12:00-20:00

Lietuvos banko Kauno skyrius
(Maironio g. 25)
Organizatorius:
„Šiuolaikinio meno centras“
10:00–17:00

MO muziejus (Vilnius), Laikinoji M. K.
Čiurlionio dailės galerija (Kaunas)
Parodos koncepcijos autorius:
Tomas Vaiseta
Parodos kuratoriai ir ko-kuratoriai:
Justina Juodišiūtė, Kotryna Lingienė,
Ernestas Parulskis, Miglė Survilaitė, ]
Rasa Žukienė
Paroda mokama

Ekspozicija „Rūmų istorijos“
Istorinė Lietuvos Respublikos
Prezidentūra Kaune (Vilniaus g. 33)
Paroda mokama

10:00–18:00

Paroda „1972: Pramušti sieną
Buv. Kauno centrinio pašto rūmai
(Laisvės al. 102)
Organizatorius: „Kaunas 2022“
Kuratorius: Rasa Žukienė
Paroda mokama

10:00–18:00

Marinos Abramović paroda
„Būties atmintis“

Kauno paveikslų galerija
(K. Donelaičio g. 16)
Organizatorius: Galerija „Meno parkas“ ,
„Kaunas 2022“
Paroda mokama
10:00–18:00

William Kentridge paroda „
Tai, ko nepamename“
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus (V. Putvinskio g. 55)
Organizatorius: „Kaunas 2022“
Kuratorius: Virginija Vitkienė
Paroda mokama

10:00–18:00

Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Kaunas Puppet 2022“
Kauno valstybinis lėlių teatras ir kitos
miesto erdvės
Organizatorius: Kauno lėlių teatras

Paroda „Kaunas–Vilnius:
nuversti kalnus“

15:00–16:00,
17:00–18:00,
19:00–20:00

Projekto „Tykumos“
programos „Nemuno septyni“
audiovizualinė instaliacija
UAB „Kauno vandenys“ rezervuaras
(Aukštaičių g. 43)

15:00–20:00

Tradicinė amatų mugė

Kauno pilies aikštelė ir aikštelė šalia
„Lituanica“
15:00–00:00

Labirintas–galvosūkis
Pilies prieigos

18:00, visą parą

Kauno Mitinio Žvėries dantis
A. Jakšto ir Jonavos gatvių sankryža,
pėsčiųjų sala

18:00–22:00

Kiemų šventė
Laisvės alėja

19:00–01:00

Vasaros scena
Rotušės aikštė

20:00–00:00

Muzikinė scena

Santakos parkas (stadionas)
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Antroji „Santakos“ renginių diena ir
vėl kviečia ištrūkti į miestą. Šįkart
kauniečius ir miesto svečius prie
vandens kvies „Švęskime Upę!“ – renginio dalyviai kanojomis, valtimis ir net
savadarbiais plaustais keliaus Nerimi
bei Nemunu, o nuo upės krantų jiems
mos įvairios edukacinės veiklos. Nenorinčius sušlapti vilios amatų mugė,
spektakliai visai šeimai ir net kraują
stingdantys pasivaikščiojimai lynu.
Vakare renginių sūkurys pasieks
kulminaciją: prasidės antrasis „Šiuolaikinės Kauno mito trilogijos“ renginys „Santaka“, atnešantis dar niekada
iki šiol Lietuvoje nematytą misteriją
ant vandens. Laukia nepamirštamas
reginys!

05.21

05.21
10:00–02:00

„Slackline“ – balansavimas
juosta

Santakos parkas, P. Vileišio ir Vytauto
Didžiojo tiltai

Didysis
„Santakos“ šou

10:00–18:00

Santakos parkas, atvira krepšinio
aikštelė
Su išankstine registracija
(iki gegužės 19 d. 23:59 val.):
3×3@kaunas2022.eu

22:00–23:00
Santakos parkas
Laukiamiausias vakaro įvykis – antrasis
„Šiuolaikinės Kauno mito trilogijos“ renginys
„Santaka“. Nemuno ir Neries glėbyje – Kauno santakoje – kviečiame žiūrovus išspręsti
vidines prieštaras ir švęsti vienybę. Kauniečiams ir miesto svečiams ruošiamas niekada iki šiol Lietuvoje nematytas spektaklis
ant vandens, kurio scenografijoje banguos
laivai, unikalų reginį užtikrins upes animuojančios projekcijos, o į sapną nugrimzti
padės gyvai orkestro atliekama muzika.

„Gatvės žvėris:
dantis už dantį“:
3x3 krepšinio turnyras

12:00–20:00

„Pirties garas“
Santakos parkas

18:00–22:00 ir
23:30–01:00

Muzikinė scena

14:00–02:00
(pertrauka –
22:00–23:00)

Vasaros scena

11:00–18:00

Yoko Ono instaliacija „Ex It“

Santakos parkas (stadionas)

Rotušės aikštė

Lietuvos banko Kauno skyrius
(Maironio g. 25)
11:00–18:00

Tradicinė amatų mugė

Kauno pilies aikštelė ir aikštelė šalia
„Lituanica“
11:00–15:00 ir
17:00–20:00

Kūrybinių patirčių miestelis
„Santaka“
Pilies prieigos

12:00–20:00

Labirintas–galvosūkis
Pilies prieigos

12:00

Spektaklis
„Paprastasis Bobas“
Pilies prieigos

13:00 ir 15:00

Spektaklis „Asteroidas“
Pilies prieigos

05.21
16:00

Cie Basinga pasirodymas
„Open lines“

05.21
10.00–16.00

Nemuno ir Neries upės bei jų pakrantės,
įvairios vietos

Pilies prieigos
Visą parą

12:00–21:00

Kauno Mitinio Žvėries dantis
A. Jakšto ir Jonavos gatvių sankryža,
pėsčiųjų sala

12:00–16:00

Gatvės muzikos diena

12:00–16:00

Paroda „1972: Pramušti sieną“

12:00–16:00

Buv. Kauno centrinio pašto rūmai
(Laisvės al. 102)
Organizatorius: „Kaunas 2022“
Kuratorius: Rasa Žukienė
Paroda mokama
12:00-18:00

Paroda „Kaunas–Vilnius:
nuversti kalnus“

MO muziejus (Vilnius), Laikinoji M. K.
Čiurlionio dailės galerija (Kaunas)
Paroda mokama
Parodos koncepcijos autorius:
Tomas Vaiseta
Parodos kuratoriai ir ko-kuratoriai:
Justina Juodišiūtė, Kotryna Lingienė,
Ernestas Parulskis, Miglė Survilaitė,
Rasa Žukienė
13:00–18:00

Meno sala: tapybos pleneras
Neries krantinės parkas

Muzikos ir edukacijų sala
Erdvė prie P. Vileišio tilto

Laisvės alėja
10:00–18:00

Bendruomeninis kultūrinis
maršrutas „Švęskime upę!“

Sporto ir žaidimų sala

Panemunės paplūdimys, A. Smetonos al.
12:00–16:00

Meno sala: laivelių pleneras
Erdvė šalia Panemunės tilto

12:00–16:00

Scenos menų sala

Vieta: Žemųjų Šančių paplūdimys
12:00–21:00

Menininkų skveras
M. Valančiaus g. skveras

10:00–18:00

William Kentridge paroda
„Tai, ko nepamename“
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus (V. Putvinskio g. 55)
Organizatorius: „Kaunas 2022“
Kuratorius: Virginija Vitkienė
Paroda mokama

Putvinskio gatvės diena
Putvinskio gatvė

10:00–18:00

Marinos Abramović paroda
„Būties atmintis“

Kauno paveikslų galerija
(K. Donelaičio g. 16)
Organizatorius: Galerija „Meno parkas“
Paroda mokama

11:00–16:00

Ekspozicija „Rūmų istorijos“
Istorinė Lietuvos Respublikos
Prezidentūra Kaune (Vilniaus g. 33)
Paroda mokama

11:00–21:00

Kauno ekstremalaus sporto
klubo renginys
„UNITY SQUARE JAM“
Vienybės aikštė

11:00–18:00

Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Kaunas Puppet 2022“
Kauno valstybinis lėlių teatras ir kitos
miesto erdvės
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Upės nutekėjo, siautulinga naktis
praėjo. Norisi dar kartą pajausti vakarykštę emociją, todėl namo sugrįžti ir
vėl neleis turininga „Santakos“ programa. Šiuolaikinio meno ir kultūros
mėgėjų maršrutai sekmadienį vingiuos tarp parodos „1972: Pramušti
sieną“ bei Williamo Kentridge’o ir
Marinos Abramović retrospektyvų. Į
gamtą kvies aitvarų festivalis, skanėstais vilios tradicinė amatų mugė, o norinčių pamatyti naują unikalų Kauno
traukos objektą, lauks didysis laivo–
žemkasės „Nemuno7“ atidarymas.

05.22
10:00–17:00

Tradicinė amatų mugė

05.22
10:00–18:00

Kauno pilies aikštelė ir aikštelė šalia
„Lituanica“
10:00–20:00

11:00–17:00

„Slackline“ – balansavimas
juosta

Kauno paveikslų galerija
(K. Donelaičio g. 16)
Paroda mokama

Santakos parkas

12:00–18:00

„Kaunas gaivina“. Pirmosios
pagalbos mokymai

10:00–18:00

Kūrybinių patirčių miestelis
„Santaka“
Pilies prieigos

11:00–19:00

10:00–18:00

12:00–18:00

Spektaklis „Asteroidas“
11:00–16:00

Spektaklis
„Paprastasis Bobas“

11:00–18:00

Pilies prieigos
16:00

16:00–20:00

Vasaros scena
Rotušės aikštė

18:00–21:00

Muzikinė scena

Santakos parkas (stadionas)
Visą parą

Kauno Mitinio Žvėries dantis
A. Jakšto ir Jonavos gatvių sankryža,
pėsčiųjų sala

Tarptautinis lėlių teatrų
festivalis
„Kaunas Puppet 2022“

Kauno valstybinis lėlių teatras ir kitos
miesto erdvės

Cie Basinga pasirodymas
„Open lines“
Pilies prieigos

Ekspozicija „Rūmų istorijos“

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune (Vilniaus g. 33)
Paroda mokama

Labirintas–galvosūkis
Pilies prieigos

13:00

William Kentridge paroda
„Tai, ko nepamename“

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus (V. Putvinskio g. 55)
Organizatorius: „Kaunas 2022“
Paroda mokama

„Pirties garas“

Pilies prieigos

Paroda „1972: Pramušti sieną“
Buv. Kauno centrinio pašto rūmai
(Laisvės al. 102)
Paroda mokama

Santakos parkas
12:00 ir 14:00

Menininkų skveras
M. Valančiaus g. skveras

Santakos parkas
11:00–15:00

Marinos Abramović paroda
„Būties atmintis“

12:00-18:00

Paroda „Kaunas–Vilnius:
nuversti kalnus“

MO muziejus (Vilnius),
Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija
(Kaunas)
Paroda mokama
Parodos koncepcijos autorius – Tomas
Vaiseta
Parodos kuratoriai ir ko-kuratoriai:
Justina Juodišiūtė, Kotryna Lingienė,
Ernestas Parulskis, Miglė Survilaitė, Rasa
Žukienė

05.22
Kauno rajonas
21:30–23:00

„Nemuno7“ didysis
atidarymas
Zapyškio krantinė

15:00–21:30

Aitvarų festivalis „Tarp žemės
ir dangaus“
Muziejaus gatvė 1, Zapyškis

05.20-22
Žvėries žaidimas
Tavo misija – Kauną paversti šiuolaikiniu miestu. Tam tau prireiks supergalių. Jas suteiks  „Santakos“ renginiai
ir ten laukiantys Žvėries draugijos
nariai. Kuo daugiau supergalių turėsi –
tuo geresnę dovaną gausi.
Žaidimui būtinos Žvėries kaukės
tavęs laukia SANTAKOS infocentruose:
•
Laisvės al. 36
(„Kaunas 2022“ biuras)
•
Info palapinėse:
Rotušės a. ir Pilies prieigose
Atsiimk Žvėries kaukę ir tapk Žvėries
draugijos nariu! Žaidimas vyks visą
savaitgalį.
Daugiau informacijos:
kaunas2022.eu/santaka

Globėjai:

Projekto draudikas:

Rėmėjai:

Informaciniai partneriai:

Generalinis rėmėjas:

Partneriai:

Oficialus transliuotojas:

Pagrindiniai rėmėjai:

Tarptautinis komunikacijos
rėmėjas:

