TARPTAUTINĖ AKCIJA „MUZIEJŲ NAKTIS“
Gegužės 19 d. 14.00–23.00
(visi renginiai nemokami)
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS - „VYDŪNO KELIU“ (Didžioji Vandens g. 2)
17.00 Parodos ,,Vilhelmas Storostas-Vydūnas. Gyvenimas ir kūryba“ atidarymas
18.00 Ilonos Ugintės paskaita ,,Septynių žmogaus kūnų darna. Organizmo valymas – ar tai tik fizinio
kūno valymas?“
19.00 Vydūno kūrybos skaitymai. Skaito Domininkas Malajavas, arfa skambina Dailė Docienė
20.00 Prof. dr. Algimanto Mečislovo Olšausko knygos „Sveikatos gidas: gydomųjų augalų žinynas
kokybiškam ir sveikam gyvenimui“ pristatymas. Dalyvaus autorius
17.00–22.00 Edukacinė programa „Pasidaryk knygelę pats“
17.00–22.00 Simono Dacho progimnazijos moksleivių Erasmus ir projekto MoPic virtualaus muziejaus
pristatymas
KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS - „ISTORIJA ATGYJA“ (Liepų g. 12)
18.00–22.00 Nemokamas muziejaus ekspozicijos lankymas
19.00–22.00 Pasirodymas „Naktis muziejuje. Istorija atgyja“. 1931 - 1939 m. muziejaus pastate veikusio
Žemės banko praeities akimirkos.
19.00 Interaktyvios veiklos ekspozicinėse salėse
20.00 Koncertas. Dalyvauja: Klaipėdos universiteto Menų akademijos atlikėjai, Birbynių kvintetas, grupė
„Poezijos medžiotojai“
21.00 Edukacinės linksmybės kiemelyje
18.00–22.00 val. Pažintinė edukacija „Laiko labirintais“
18.00–19.00 val. Išmanioji edukacija „Zodiako žvaigždynai“

PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA (Liepų g. 33)
17.00–23.00 Ekspozicijos ir parodos:
 Prano Domšaičio kūrybos nuolatinė ekspozicija
 Vytauto Kašubos skulptūros ekspozicija „Žmogaus misterija“
 Česlovo Janušo tapybos ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“
 Paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX a.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš
Aleksandro Popovo rinkinio“
 Paroda „BLIND DATE“ (Aklas pasimatymas)
 Paroda „Dionyzo Varkalio kolekcija. Iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto XIX a.–XX a. pr.
taikomosios dailės rinkinio“
17.00–23.00 Kūrybinės dirbtuvės dideliems ir mažiems „Prie apvalaus stalo – kiekvienam po skanėstą“
(D. Varkalio kolekcijos paroda)
17.00, 18.00, 20.00 Sekama pasaka „Kaip asiliukas draugą surado“, įkvėpta P. Domšaičio paveikslų
(trukmė 20 min.)
19.00 Pasakojimai muziejuje. Tik faktai... Pasakojimas apie tapytoją P. Domšaitį (trukmė 30 min.)

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS - TEATRALIZUOTAS RENGINYS „PASIVAIKŠČIOJIMAS SU ANTANU SMETONA PO
LIETUVOS LAIVYBOS ISTORIJĄ“ (Smiltynės g. 3)
18.45–20.45 Renginio dalyviai kviečiami prisijungti prie Prezidento Antano Smetonos, atvykusio į
Nerijos fortą kartu su žmona, ministrais ir svita, ir susipažinti su pagrindiniais Lietuvos laivyno istorijos
fragmentais, kurie atsispindi muziejaus ekspozicijoje, ypatingą dėmesį skiriant unikaliam eksponatai –
pirmojo Lietuvos karo laivo „Prezidentas Smetona“ vėliavai.

KLAIPĖDOS REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS – „LAIKO KUBAI“ (Naujoji Uosto g. 16)
18.00–23.00 Lietuvos valstybės archyvų paroda su šviesos ir garso instaliacija, atspindinti svarbiausius
Lietuvos istorijos įvykius „Lietuvos šimtmečio puslapiai“. Ekskursijos į archyvo saugyklą, kurioje anksčiau
buvo saugomi pinigai, o dabar istorinė atmintis
18.00–23.00 Kino kronikų, susijusių su Klaipėda, demonstravimas
18.00–23.00 Edukaciniai užsiėmimai norintiems virtualioje erdvėje savarankiškai ieškoti archyvinių
dokumentų, sudarinėti geneologinius medžius

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS (Bažnyčių g. 4)
16.00, 16.30 Spalvų maišymas lubose. Edukacija vaikams su erdelio terjeru Kuršiu. KKKC Parodų rūmų
fojė. Būtina išankstinė registracija: edukacija@kkkc.lt
17.00–18.00 Ekskursija su kuratoriais ir menininkais parodoje „3FREE“ (KKKC Parodų rūmai)
18.00–19.00 Komandinis žaidimas „Neringos miesto detektyvai“. KKKC Parodų rūmų pirmas aukštas.
Būtina išankstinė komandų registracija: inga@kkkc.lt
19.15–20.15 Mariaus Ščerbinsko parodos – instaliacijos „Sistemos šviesa“ atidarymo seansas (KKKC
Parodų rūmų pirmas aukštas)
20.15–21.00 Ekskursija su kuratoriais ir menininkais parodoje „3FREE“ (KKKC Parodų rūmai)
21.00–22.00 Tarpautinės meno grupės NON GRATA performansai (KKKC Parodų rūmai)
22.00–23.00 Dvasingos muzikos koncertas „GARSAS art`i KRAŠTO“. Dalyvauja: Kristijono Lučinsko
projektas „Driezhas“ (KKKC Parodų rūmų pirmas aukštas)

