
Kaunas meta iššūkį Lietuvos kūrėjams ir kviečia padovanoti dar daugiau išskirtinių objektų 
kauniečiams ir miesto svečiams. Šį kartą programa „Kauno akcentai“ atsigręžia į dažnai ne itin 
patrauklias miesto erdves – žiedines sankryžas. Net dešimtyje jų bus galima realizuoti savo mintis 
ir idėjas bei sukurti unikalius miesto puošybos elementus.  

Paraiškų laukiame visus metus.

LAI KAUNO ŽIEDAI 
PRAŽYSTA MENU!
Kvietimas menininkams ir ne tik

IKI KADA?
Paraišką galima pildyti internetu: akcentai.kaunas.ltKAIP? 

Laukiamos meninės instaliacijos, skulptūros, dizaino 
objektai, įdomūs tapybos kūriniai ar ypatingas apšvietimas.KOKIA FORMA?  

Siūlomos lokacijos naujiems meno kūriniams:KUR? 

https://akcentai.kaunas.lt/pildyti-paraiska/



Baltijos g.

Jurbarko g.

T. Masiulio g.  

Tilto g.  

Linkuvos g. ir Varnių g.

Chemijos g. ir Pramonės pr.

Taikos ir Pramonės pr.

Taikos pr. ir Kovos 11-osios g. 

V. Krėvės g. ir Kovos 11-osios g.

V. Krėvės pr. ir Birželio 23-osios g.

https://drive.google.com/drive/folders/1iDClIm9wra1KPGoRf15x3HFPDgeFfwHS?usp=sharing 



DAR DAUGIAU GALIMYBIŲ JŪSŲ IDĖJOMS

Miesto ir šalies menininkams atveriama net dešimtis miesto sankryžų, todėl kiekvienas jų galės 
pasirinkti labiausiai dydžiu, forma, ar lokacija patinkančią erdvę. 

Norintys daugiau erdvės kūrybai, savo mintis galės įkūnyti didesnėse miesto arterijose: Taikos prospekto ir Kovos 11-tosios, V. Krėvės 
ir Kovos 11-tosios ar Birželio 23-iosios gatvių sankirtose, Taikos ir Pramonės prospektų žiedo dalis. O galbūt – savo dėmesį skirt netoli 
naujųjų Ledo rūmų esančiai Chemijos g. ir Pramonės prospekto žiedui.

Akcentų laukia ir Milikonių kalno papėdėje 
esanti, Linkuvos bei Varnių gatvės žiedinė san-
kryža ir ant Romainių kalno, prie Lietuvos sveika-
tos mokslų universitetinės ligoninės (Baltijos g.) 
esantis žiedas. Taip pat, meniškas idėjas bus 
galima realizuoti Vilijampolės mikrorajone 
esančioje ir itin dažnai pravažiuojamoje, Jur-
barko g. sankryžoje.

Galimybė kurti meninius objektus atsiras ir 
netoli miestiečių bei turistų pamiltų lokacijų – 
prie Pažaislio vienuolyno esančioje T. Masiulio g. 
žiedinėje sankryžoje bei važiuojant link visų 
pamilto Panemunės šilo, Tilto g. esančioje kelių 
sankirtoje.



MIESTO ŽIEDAI PUOŠIAMI NE PIRMĄ KARTĄ
Kauno mieste jau yra įprasmintos dvi žiedinės sankryžos. Jos puikus 
pavyzdys kaip galima unikaliai papuošti netradicines erdves.

Vienas iš pirmųjų menu pražydusių sankryžų Kaune – dailininko 

Naglio Ryto Baltušniko „Mačiūno aikštė“. Trišalės sankryžos, 

jungiančios Vytauto prospektą bei K. Donelaičio ir Parodos 

gatves, viduryje atsiradęs kūrinys skirtas vienam iš „Fluxus“ 

judėjimo pradininkų Jurgiui Mačiūnui. 

Lokacija pasirinkta neatsitiktinai – vaikystėje menininkas 

gyveno prie šios sankryžos esančiame pastate, o netoliese 

esančioje Kauno paveikslų galerijoje eksponuojami J. Mačiūno  

darbai, įrengtas „Fluxus” kabinetas. 

Dar vienas akcentas buvo sukurtas 2018 m. vienoje populia-

riausioje miesto sankryžoje – prie Kauno pilies. Būtent čia pui-

kuojasi Tado Vosyliaus skulptūrinė kompozicija „Lenktynės“. Ji 

vaizduoja žirgais jojančių raitelių figūras, išdėstytas judriame 

transporto mazge. Važiuojant pro jas susidaro įspūdis tarsi 

žirgai lenktyniauja su automobiliais. 


