


Visa sujungiantys TILTAI  – 
,,Alytaus – Lietuvos kultūros 
sostinės 2022“ simbolis. 
Tiltai į žmogų, kūrėjų ir 
bendruomenių tiltai, tiltai iš 
dabarties į praeitį ir ateitį, 
tiltai, jungiantys senąją ir 
jaunąją kartas, kultūrą ir 
verslą, čia pasilikusius ir po 
visą pasaulį išsibarsčiusius 
tautiečius.

Alytuje šiemet kyla nauji 
kultūriniai tiltai – Atminties, 
Miegantys, (Ne)pastatyti, 
Atviri, Gelžbetonio tiltai su 
sparnais, Žalieji bei Kylantys. 
Jais keliaujantiems ,,Alytus 
2022“ dovanos daugiau 
kaip 200 įvairių renginių, 13 
švenčių, 17 plenerų, dar 17 
festivalių, 20 konferencijų 
ir edukacijų – iš viso beveik 
9000 valandų kultūros. 
Kviečiame kiekvieną 
dalyvauti, įsitraukti, kurti ir 
būti ,,Alytus 2022“ dalimi.



JURGIO KUNČINO 
        JUBILIEJUI SKIRTI RENGINIAI

Platformos: (Ne)pastatyti tiltai, 
Gelžbetonio tiltai su sparnais

Kavinė ,,Beždžionkė“, B. Jenčiaus studija, J. 
Kunčino kambarys bibliotekoje, bohemiškas 
Alytus… – tai tik dalis Jurgį Kunčiną 
menančių objektų, kuriuos aplankyti 
pakvies Interaktyvus (tiesioginis+virtualus) 
teatralizuotas turas. 
Jubiliejinius metus papildys J. Kunčinui skirta 
sieninė tapyba ant pastato sienos miesto centre 
bei prisiminimų vakaras, skirtas J. Kunčino 
75-mečiui paminėti, kuriame dalyvaus J. 
Kunčino artimieji (K. Kunčinaitė ir kt.), savo 
kūrybos dainas J. Kunčino aprašytais senojo 
Alytaus motyvais  atliks A. Antanavičius 
(Šekspyras).
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Miško Motė



KNYGA ,,TILTŲ ISTORIJOS“ 
        IR PRISTATYMAS

Platformos: Atminties tiltai 

Dialogas su miestu per tiltų istorijas, 
įvairias patirtis padeda suprasti miesto 
daugiasluoksniškumą, per skirtingas prizmes 
pamatyti jo paslėptas vertybes.  
Knygos pristatymo renginio metu 
susipažinsime su seniausiais ir naujausiais 
Alytaus tiltais, atversime  gražiausius miesto 
vaizdus. Leidinys ,,Alytaus tiltai“ sudarytas 
kelių statybos inžinieriaus, tiltų statytojo 
Henriko Adolfo Kebeikio kolekcijos pagrindu, 
maloniai autoriui leidus ja pasinaudoti, 
papildyta nauja informacija supažindina su 
Alytaus miesto tiltų istorija.

2022 02

Povilas Labukas



ALYTAUS  MIESTO TEATRO
PREMJERA ,,TŪLA”,  SKIRTA  

Platformos: Gelžbetonio tiltai su sparnais

Jau kelis dešimtmečius J. Kunčino ,,Tūla“ vilioja 
ir provokuoja kūrėjus. Rašytojo herojus šių 
dienų kontekste stebina ir savo atvirumu leidžia 
kalbėti temomis, kurias kelia kiekvienas jaunas 
žmogus. Ką aš čia veikiu? Ar tai ir yra meilė? 
Ko jūs iš manęs norite?
Spektaklyje, apie gyvenimo akimirką, kurios 
sukelti virpesiai drasko prisiminimus ir 
kuria paslaptingą, fantasmagorišką realybę, 
žvelgsime tarsi šikšnosparnio – naiviomis, 
jautraus, dažnai menkinamo, paslaptingo 
padarėlio – akimis. Jį supantis žmonių pasaulis 
atgrasus ir tik Tūlos dėka keičiasi bei leidžia 
mėgautis kiekviena akimirka.

J. KUNČINO  JUBILIEJUI

2022 03

Jurgita Jankutė



TARPTAUTINIS  ŠOKIO FESTIVALIS
 ,,KALBAME ŠOKIU“ 

Platformos: Atviri tiltai

Įspūdingas judesio reginys, suburiantis šokėjus 
iš Lietuvos ir užsienio šalių šiemet ypatingas  
– drauge su festivaliu vyks ir šokių studijos 
,,Aušrinė“ 20-mečio šventė.

2022 04

ŠVENTĖ ,,KAIP ŽYDĖJIMAS 
VYŠNIOS“

Platformos: Gelžbetonio tiltai su sparnais

Trijų dienų sakurų žydėjimo šventė  Žaliojoje 
gatvėje ves į tradicinį kasmetinį kultūrų 
sintezės ir pažinimo renginį. Bendradarbiaujant 
su Japonijos ambasada, bus surengta pažintis 
su Tekančios saulės šalies kultūra: arbatos 
gėrimo ceremonija, haiku poezijos skaitymai, 
bonsų formavimo pamoka, dirbtuvės. Specialią 
programą atliks smuikininkė A. Jusionytė ir 
Tokyo Hanasaki grupė iš Japonijos.



ALYTIŠKIO ROMO KALANTOS
50-ŲJŲ MIRTIES METINIŲ 

MINĖJIMAS ALYTUJE 

Platformos: Atviri tiltai

Kauno menininkų miuziklas, paroda, sieninė 
tapyba pastato viduje – tai renginiai, skirti paminėti 
alytiškio R. Kalantos mirties metines.
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KAIMYNŲ DIENA

Platformos: Miegantys tiltai

Alytaus senasis geležinkelis, tapęs Sveikatos taku, 
driekiasi per visą Alytų ir jungia skirtingus miesto 
mikrorajonus, skirtingas Alytaus bendruomenes. 
Minint tarptautinę Kaimynų dieną Sveikatos 
take skirtinguose mikrorajonuose planuojama  
organizuoti bendruomenių ir įvairų ten veikiančių 
organizacijų prisistatymus, edukacijas, pokalbius 
prie kavos, arbatos puodelio.

SVEIKATOS TAKE 



,,MYLIU“ SAVAITĖ 

Platformos: Gelžbetonio tiltai su sparnais

,,Myliu“ savaitėje – kiekviena diena su meile 
(meilės tema istorijoje, literatūroje, mene, meilė 
gamtai, meilė savo amžiui) – paskaitos, parodos, 
pristatymai, vainikuojant teatralizuotu, 
ritualais, azartiškomis varžybomis apipintu 
maršrutu bei stebuklingų Meilės plytelių 
pristatymu.

PARKŪRO– SUBKULTŪRŲ FESTIVALIS

Platformos: Kylantys tiltai

Parkūro festivalis – atviras, šiuolaikiškas, 
įtraukus renginys Alytaus Jaunimo parke – 
sujungs jaunimo pamėgtą sporto šaką, gatvės 
kultūrą, muziką ir konkurencijos azartą.

2022 05 27

2022 05 09–13
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DIZAINO SAVAITĖ.
ĮŽVALGOS KARTU

Platformos: Gelžbetonio tiltai su sparnais

I dizaino festivalis ,,Alytaus dizaino savaitė. 
Įžvalgos KARTU“ jungiasi su nacionaline 
Dizaino savaite ir pristato įvairiais pjūviais 
subalansuotą 7 dienų programą. Joje sutilps 
tiek regiono kultūrinį bei socialinį įskiepį 
aktualizuojanti paroda ,,KARTU No KODAS 
1967–2022“ bei ją lydintys tokie įtraukūs 
vyksmai, kaip audinio motyvo ,,išėjimas į 
gatves“, tiek Erdvinio dizaino diena, pristatanti 
audiovizualinio meno parodą (video-istorijos) 
bei įspūdingo dydžio tūrinį meno objektą 
,,atKARTotas KARTonis tiltas“,  šviesų 
instaliacijomis pripildytą ir Šviesos sodu 
virtusį miesto parką. Programoje – ir  Kostiumo 
bei Tolerancijos išvaizdai diena, Pramoninio 
dizaino diena, įspūdinga meninė instaliacija 
ant Nemuno ,,Šviesos ženklai“ ir daugybė 
kitų įvairias dizaino raiškas pristatančių 
renginių. Savaitę užbaigs Garso dizaino diena  
sinagogoje.

2022 05 23-29



#ALYTUSŠVENČIA
MIESTO GIMTADIENIS

DZŪKIJA SUJUNGIA 

Platformos: Gelžbetonio tiltai su sparnais,
Atminties tiltai

Bene  svarbiausias ir didžiausias įvykis mieste 
– tris dienas trunkanti ir daugybę renginių – 
nuo konferencijos ,,Dzūko genomo paieškos“, 
tarptautinės bonsų parodos, orkestrų šventės 
,,Retro tiltai“, liaudies dainų ir šokių ,,Dzūkų 
šventės“, teatralizuotos fejerijos ant Dailidės 
ežerėlio  iki šiuolaikinės muzikos fiestos Dainų 
slėnyje –  apjungianti  Alytaus gimtadienio 
šventė.

2022 06 15-19

Agnė Grigaliūnaitė 



TARPTAUTINIS  ŽEMĖS MENO FESTIVALIS
,,ŽYMĖS“

Platformos: Gelžbetonio tiltai su sparnais

Pirmame Alytaus žemės meno simpoziume 
,,Žymės“ šalies ir užsienio menininkai, 
naudodami landšaftą, natūralias žemės 
medžiagas, kurs tūrinius meninius objektus 
– originalias skulptūras, kurias specialiai 
pritaikys ir papuoš jomis Žaliąją gatvę.

2022 06 20-27

Agnė Grigaliūnaitė 



DAINAVOS ŠALIES
MUZIKOS FESTIVALIS

Platformos: Atviri tiltai

Tradicinis jau XX profesionaliosios muzikos 
festivalis – įvairiose miesto erdvėse su garsiais ir 
žinomais atlikėjais, grupėmis, orkestrais.

2022 06

DŽIAZO FESTIVALIS

Visose mėgstamiausiose Alytaus vietose nuo 
aikščių iki Dailidės paplūdimių – džiazo garsai, 
pasirodymai, koncertai, mėgėjų ir profesionalų 
kūryba.

ALYTAUS METALO
PLASTIKOS SIMPOZIUMAS

Simpoziumo metu bus pagaminti ir įvairias Alytaus 
miesto erdves pagyvins 3-5 originalūs, meniški 
metalo plastikos darbai.

Platformos: Žalieji tiltai



GYVOSIOS  ISTORIJOS
FESTIVALIS (JOTVOS VARTAI)

Platformos: Žalieji tiltai

Senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos 
festivalis, skirtas Pietų Lietuvos teritorijoje 
gyvenusiai baltų genčiai – jotvingiams – atminti.

2022 07 16

Platformos: Atminties tiltai

2022 07 13

TARPTAUTINIS SKULPTORIŲ
SIMPOZIUMAS ANZELMO MATUČIO

PARKE 

Simpoziumo metu ,,gims“ unikalios medinės 
skulptūros Anzelmo Matučio kūrinių motyvais, 
taip pat bus sukurti vartai į šalia memorialinio 
muziejaus esantį A. Matučio parką. Alytaus 
kraštotyros muziejuje vyks simpoziumo dalyvių 
darbų paroda.



KULTŪRINĖ EKSPEDICIJA ,,ŽEMYN
UPE ALY TUS–KAUNAS“ 

Platformos: Atviri tiltai

Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022, Alytus – 
Lietuvos kultūros sostinė 2022. Šias dvi sostines 
sujungs bendra kultūrinė ekspedicija Nemunu 
Alytus–Kaunas, atkartosianti 1934 m. vykusį 
plaukimą.

2022 08 26

2022 08

Platformos: Gelžbetonio tiltai su sparnais

ŽALIOJI VAKARIENĖ
Labdaringas renginys – gurmaniška vakarienė 
su kultūrine programa, kurio metu surinktos 
lėšos skiriamos žaliajam projektui ,,Grąžinkime 
Alytui pušis“. Tikimasi, kad Žalioji vakarienė 
taps tradiciniu elegantišku renginiu, suburiančiu 
senus draugus, leidžiančiu susipažinti naujiems, 
pasipuošti, pasimėgauti gurmanišku maistu ir 
užfiksuoti tai kvapą gniaužiančiose nuotraukose. 
Esminis šventės atributas – žalia dalyvių apranga 
arba žali jos akcentai. Iniciatyva ,,Grąžinkime 
Alytui pušis“, skirta 450-ajam miesto gimtadieniui, 
iki kurio per 9 metus numatoma pasodinti 450 
pušelių.



SENJORŲ SĄSKRYDIS ,,SENJORŲ/
BOBŲ VASARA“

Platformos: Miegantys tiltai 

Dzūkijos krašto senjorai susiburs į įspūdžių 
kupiną dieną – jų lauks Rudens gėrybių 
mugė, karštas troškinys ir arbata, edukacija 
,,Sodų pynimas“, bendruomenių prisistatymai. 
Senjorams bus organizuojama ekskursija po 
lankytinas Alytaus vietas, o sąskrydį vainikuos 
vakaronė su dzūkiškomis bandomis.

2022 09 03–04 

2022 09

LEGENDINĖ ŠOKIŲ AIKŠTELĖ

Atgimstanti miesto parko šokių aikštelė 
pakvies visus, pasiilgusius senų gerų dainų, 
šokių po atviru dangumi ir tiesiog smagaus 
laiko kartu su senais ar naujais bičiuliais. 
Užsukę į Miesto sodą galės pasigrožėti ir čia 
eksponuojama fotomenininkų paroda.

Platformos: Atviri tiltai



DIDYSIS ŠOKIO VAKARAS
REFLEKSIJOS

Platformos: Gelžbetonio tiltai su sparnais

Užburiantis scenos meno renginys, skirtas 
tūkstantinei auditorijai, kurį kuriant dalyvavo 
šokėjai iš 14 šalių. Didysis šokio vakaras 
atskleis unikalią viešąją erdvę ir pristatys 
jaunimo asmeninį gyvenimą bei miesto 
subkultūras atspindintį šiuolaikinio šokio 
spektaklį.

2022 09 17

2022 09 10–11
Platformos: Atviri tiltai, Atminties tiltai

ETNO  FESTIVALIS
(IR GRIKIŲ ŠVENTĖ)

Koncertai, įkvepiantys susitikimai su etnokultūros 
puoselėtojais, kulinarinio paveldo pristatymas, 
parodos, Mažosios Lietuvos viešnagė Dzūkijoje 
ir garsioji dzūkų Grikių šventė – šios ir kitos 
staigmenos laukia Etnofestivalyje.



SAMUELIO TACO (SHMUEL TATZ) 
KOLEKCIJOS PARODA

,,GYVA MISTICIZMO UGNIS:
CHAIM SOUTIN IR LITVAKŲ DAILĖ“ 

Platformos: Atminties tiltai

Alytaus audiovizualiųjų menų centre 
(restauruotoje senojoje sinagogoje) lankytojų 
lauks iš Alytaus kilusio, garsaus Niujorko 
kineziterapeuto Samuelio Taco  turimos 
dailės darbų kolekcijos paroda. Joje bus 
eksponuojami litvakų dailininkų, kurie sudarė 
L'ecole de Paris mokyklos branduolį ir į 
prancūzų dailę įnešė ryškius žydų misticizmo 
elementus, darbai. Ypatingas kolekcijos perlas 
– Ch. Soutine kūriniai.

2022 09



TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ
FESTIVALIS-  KONKURSAS ,,AITVARAS“ 

Platformos: Atviri tiltai

Vienintelis Lietuvoje, jau XII lėlių teatro 
,,Aitvaras“ organizuojamas lėlių teatrų 
festivalis-konkursas pakvies išvysti šalies ir 
atvykstančių lėlių teatrų kūrybines naujoves 
bei įsimintinus pasirodymus.

2022 10

Lukas Marčiulaitis



IMBIERO VAKARAI – X
 TARPTAUTINIS TRUMPOSIOS

PROZOS FESTIVALIS 

Platformos: (Ne)pastatyti tiltai

Dviejų dienų programoje numatomi trumposios 
prozos konkursiniai skaitymai, J. Kunčino 
kūrybos atodangos, nepretenzingas ,,Naktinių 
skaitymų“ pasibuvimas, ,,Laureato valanda“, 
meno ir muzikos sinergija ir kt. Geriausių 
kūrinių autoriams bus įteiktos specialios 
festivalio premijos, iš kurių pagrindinė – Jurgio 
Kunčino premija – įteikiama  Alytaus miesto 
vardu. Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 
renginių ciklas, skirtas prozininkui, poetui, 
vertėjui Jurgiui Kunčinui atminti.

2022 11 24–25

Zita Stankevičienė



Platformos: Gelžbetonio tiltai su sparnais

Tarptautinis teatrų festivalis COM·MEDIA – 
didžiausias Pietų Lietuvos regiono rudens 
kultūros įvykis, siūlantis plačią skalę 
renginių paties įvairiausio amžiaus bei skonio 
žiūrovams. Festivalio produktų perimetro 
išplėtimas (programos žanrų, šviečiamojo ir 
eksperimentinio tipo veiklos, formato įvairovė) 
sąlygoja auditorijos plėtros procesus, o pats 
festivalis COM·MEDIA yra svarbus Alytaus 
miesto kultūrinio gyvenimo akcentas, ieškantis 
savo nišos Lietuvos teatrinio gyvenimo 
padangėje ir siekiantis būti modernios 
komedijos forpostu festivalių kultūroje tiek 
vyresnio, tiek ir jauno žiūrovo akyse.

2022 11 08-28

Miško Motė

XI TARPTAUTINIS 
TEATRŲ FESTIVALIS COM·MEDIA



JAUNIMO FOLKFESTIVALIS 
,,VIECINIS“

Platformos: Kylantys tiltai, Atviri tiltai

Jaunimo festivalis su folkloro prieskoniu: 
pramogos, šokiai, dainos, susitikimai su 
jaunimui įdomiais žmonėmis. Festivalis pavers 
kultūros paveldą labiau matomą, įtrauks 
jaunimą į vietos kultūrinę veiklą, parodys 
kitokią, modernizuotą tradicinę kultūrą ir 
pateiks ją šiuolaikiškai, populiarins folklorą 
tarpe jaunimo.

2022 12

Miško Motė



XX TARPTAUTINIS 
LIAUDIES MENO FESTIVALIS

,,ATVAŽIUOJ KALĖDOS“

Platformos: Atviri tiltai

Kasmetinis, jau XX, liaudies meno festivalis, 
suburiantis šokėjus, muzikantus iš visos 
Lietuvos ir svečių šalių, pakvies į smagų vakarą 
su liaudiška muzika ir šokiais.

2022 12

ALYTUS  2022 UŽDARYMO
RENGINYS

Įspūdingu renginiu Alytus užvers Lietuvos 
kultūros sostinės metus ir perduos šį titulą 
2023 metų Lietuvos kultūros sostinei.

Miško Motė



PLAT FORMOS
Koordinatorė Daina Pledienė
daina.plediene@alytausmuziejus.lt
8 686 61 016

Atminties tiltai

Koordinatorė Loreta Trainavičienė 
info@ambc.lt
8 699 13 223

Miegantys tiltai

Koordinatorė Lina Kamorūnaitė
lina.kamorunaite@alytus.mvb.lt
8 698 46 121

(Ne)pastatyti tiltai

Koordinatorė Inesa Pilvelytė
direktore@alytausteatras.lt
8 616 71 712

Gelžbetonio tiltai 
su sparnais

Koordinatorė Vita Sakavičiūtė
pavaduotoja@alytuskc.lt
8 629 49 462

Atviri tiltai

Koordinatorė Lena Valentaitė-Gudzinevičienė 
direktore@alytusinfo.lt
8 652 19 108

Žalieji tiltai

Koordinatorė Jūratė Treigienė 
direktore@ajc.lt
8 676 41 859

*Renginių datos gali kisti, todėl visą naujausią informaciją 
sekite www.alytus2022.lt

Viršelio nuotraukos:
Miško Motės, Elvino Skabeikio, Agnės Grigaliūnaitės.

Kylantys tiltai

,,ATVAŽIUOJ KALĖDOS“



info@alytus2022.lt
alytus2022.lt
Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022
Alytus2022


