
MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO 146-OJ0 GIMTADIENIO RENGINIŲ 

PROGRAMA ČIURLIONIO KELIO MIESTUOSE 

 

VARĖNA 

Rugsėjo 19 d. (sekmadienis)  

11.30 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje (Vytauto g. 196, Senosios 

Varėnos k.): 

M. K. Čiurlionio atidengimas (skulptorius Gediminas Piekuras, architektas Gintaras Čaikauskas). 

12.00 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje (Vytauto g. 196, Senosios 

Varėnos k.): 

 - šv. Mišios, aukojamos kun. Pranciškaus Čivilio. Mišių metu giedos mišrus choras „Harmonija“ 

(vad. Ilona Zalanskienė); 

- Varėnos rajono kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimas „Sidabrinės bitės“ ženklu ir 

Varėnos rajono savivaldybės premija; 

- Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato – „Čiurlionio kvartetas“ koncertas 

(Jonas Tankevičius (I smuikas), Darius Dikšaitis (II smuikas), Gediminas Dačinskas (altas), Gleb 

Pyšniak (violončelė), Dovilė Kazonaitė (sopranas). 

Įėjimas tik su galimybių pasu. 

Renginys nemokamas, jo metu bus filmuojama bei fotografuojama, vyks dalyvių / žiūrovų registracija.  

Organizatoriai Varėnos rajono savivaldybė, Varėnos kultūros centras ir Senosios Varėnos Šv. 

arkangelo Mykolo parapija. 

DRUSKININKAI 

Rugsėjo 22 d. (trečiadienis) 

19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje (Vilniaus al. 1, 

Druskininkai) 

XIX tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ 

PABAIGOS KONCERTAS 

Dalyvauja Kauno valstybinis choras, dirigentas Kęstutis Jakeliūnas 

Atlikėjai: 

Dalia Jatautaitė (vargonai) 

Dainius Svobonas (aktorius) 

Programoje Vaclovo Augustino, Donato Zakaro kūriniai, M. K. Čiurlionio muzika ir tekstai 

 

Renginys nemokamas, viešas, bus fotografuojama ir filmuojama. Žiūrovų prašoma laikytis galiojančių 

COVID-19 saugumo rekomendacijų. 

Organizatoriai Druskininkų miesto savivaldybė,  Druskininkų kultūros centras 

 

Rugsėjo 22 d. (trečiadienis) 

16.00 val.  M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai) 

Renginys-patirtis ČIURLIONIS MIŠKE: išgirsk_pamatyk_paliesk_pajausk 

 

M. K. Čiurlionio gimimo dieną keliausime į gamtą. Čiurlioniui be galo didelę įtaką gyvenime ir kūryboje 

turėjo gamta, dažnai tai buvo svarbiausias kūrybinių inspiracijų šaltinis. Miškas ir gamta buvo 

nuolatiniai žmogaus globėjai nuo pat žmonijos atsiradimo. Žmonės tūkstantmečiais gyveno miško 



suformuotame kraštovaizdyje, veikiami jo simbolių ir paslapčių. Miškas tuomet buvo pagrindinis 

maisto, energijos ir žaliavų šaltinis, taip pat sudvasintas ir net suasmenintas prieglobsčio teikėjas. 

 

„Tik įėję į mišką, tuojau pajutome didingą jo grožį. Juo tolyn, juo tankesnis darėsi šilas, juo aukštesnės 

ir storesnės augo pušys. Reikėjo gerokai užversti galvą, norint pamatyti šimtametės, išdidžiai 

išsitiesusios ir šakas plačiai iškėtojusios pušies viršūnę. 

O koks nuostabus tas senasis Druskininkų miškas, kaip jį mylėjo Čiurlionis! Kokių vaizdų sukeldavo, 

kokių minčių įkvėpdavo nuotaikingas, nepaliaujamas senų pušų ošimas! Kokie ritmai gimdavo, žiūrint 

į grakščius pušų liemenis, panašius į antikines kolonas!" 

 

Laikas vis intensyvėja, dažnai nebeturime laiko pabūti su savimi, vis daugiau ieškome, kaip ir kur 

atsikvėpti, sustoti, pasisemti ramybės ir įkvėpimo. Dažnai pamirštame, kaip visa tai gali būti paprasta ir 

yra visai šalia mūsų. Miškas mums teikia ramybę, stiprybę, tylą ir įkvėpimą. Kad pajustume pilnatvę, 

harmoniją ir ramybę, turime ne bėgti, o būti. Būdami gamtoje jaučiamės darnoje su ja ir su savimi.  

Aplankę M. K. Čiurlionio gimtuosius namus, patrauksime arčiau miško, arčiau tos aplinkos, kuri įkvėpė 

gimti M. K. Čiurlionio simfoninei poemai „Miške“ ir daugeliui kitų jo dailės bei muzikos kūrinių. 

Neskubėdami įsiklausysime į save ir į aplinką kuri mus supa, pažvelgsime atidžiau į ką paprastai 

neatkreipiame dėmesio. Suaktyvinę visus savo pojūčius pasinersime į tikrąjį Čiurlionio Mišką. 

 

Rekomenduojame pasirūpinti patogia avalyne bei apranga pritaikyta prie oro sąlygų bei 

pasivaikščiojimo miške.  

 

Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama. 

Dalyvių skaičius ribotas. Reikalinga išankstinė registracija el. paštu  

ciurlioniomemorialinis@gmail.com  

Renginio trukmė 1 val. 30 min. 

Organizatorius Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus M.K. Čiurlionio namai-muziejus 

 

VILNIUS 

Rugsėjo 22 d. (trečiadienis) 

15:00 – 16:30 M. K. Čiurlionio namuose (Savičiaus g. 11, Vilnius) 

Protmūšis „Pažink Čiurlionį“. 
 

M. K. Čiurlionio namai Vilniuje kviečia Vilniaus mokyklų 9-10 klasių mokinius 15 val. dalyvauti protmūšyje 

„PAŽINK ČIURLIONĮ“. M. K. Čiurlionio namai įsikūrę pačiame Vilniaus centre esančiame name, kuriame 

daugiau nei prieš šimtą metų vieną mažytį kambarėlį buvo išsinuomavęs M. K. Čiurlionis. 

Geriausiai pasirodžiusios komandos nariai laimės M. K. Čiurlionio namų partnerio „Okta studio“ sukurto 

virtualios realybės filmo „Angelų takais“ peržiūras. O savo klasės draugams – nemokamą koncertą-edukaciją M. 

K. Čiurlionio namuose. Visi protmūšio dalyviai bus apdovanoti specialiais projekto „M. K. Čiurlionio kelias“ 

išleistais atminimo prizais – Čiurlionio atvirlaiškiais. 

Pasirengimui protmūšiui geriausiai tiks parsisiųsti M. K. Čiurlionio namų sukurtą mobiliąją programėlę 

„M. K. Čiurlionio Vilnius“. Dauguma protmūšio klausimų bus parengti pagal šioje programėlėje 

pateiktą informaciją apie M. K. Čiurlionį, jo veiklą ir amžininkus, todėl jums nereikės nieko mokytis, o 

tik pakeliauti M. K. Čiurlionio takais Vilniuje! 

(Programėlę nemokamai galite atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių) 

Registracija el. paštu mkc.namai@gmail.com 

Registracijos metu pateikite šią informaciją:  

    mokyklos pavadinimas;  

    keturių komandos narių vardai ir pavardės; 

mailto:mkc.namai@gmail


    klasės auklėtojos ar lydinčio mokytojo(-os) vardas, pavardė ir kontaktinis telefonas; 

Potmūšio vedėja ir sudarytoja jaunoji režisierė, aktorė, M. K. Čiurlionio namų edukatorė Livija 

Krivickaitė. 

Daugiau informacijos: https://mkcnamai.lt/lt/renginiai/protmusis-pazink-ciurlioni/  

FB nuoroda: https://fb.me/e/1cHYtMoZQ  

 

19:00 – 20:30 M. K. Čiurlionio gimtadienis su žvaigždėmis Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

(Didžioji salė, Aušros vartų g. 5). 

 

Pianisto PETER LAUL (Estija, Rusija) rečitalis „Poema Čiurlioniui ir Skriabinui". 

Programoje: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Aleksandro Skriabino noktiurnai, preliudai, sonatos, 

poemos ir kiti kūriniai. 

Bilietai: www.filharmonija.lt (Pilna nuoroda: https://www.filharmonija.lt/lt/renginiai-ir-

repertuaras/renginiai/fortepijono-recitalis-2.html) 

Organizatoriai: Lietuvos nacionalinė filharmonija, VšĮ „Tytuvėnų festivalis" ir M. K. Čiurlionio namai 

Vilniuje 

FB: https://fb.me/e/21MruKsdu  

 

KAUNAS 

Rugsėjo 25 d. (šeštadienis) 

Kūrėjo gimtadienio šventė Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje (Putvinskio g. 55, 

Kaunas). 

Šventės dalyvių laukia visą dieną truksianti nemokama programa: originalios teminės ekskursijos ne 

tik lietuvių, bet ir anglų kalba, edukacinės programos, žaidimo „Aplankyk muziejų – laimėk 

„Bičiulystę“ dalyvių apdovanojimas bei koncertas.  

10.00–10.45 – ekskursija „Su mažyliais po stebuklingą Čiurlionio pasaulį“  

Tėveliai drauge su savo mažyliais muziejaus savanorės Gretos vedamoje ekskursijoje galės patyrinėti 

Čiurlionio kosmosą – jo fantazijos sukurtas ir įamžintas žvaigždes bei planetas. Net ir patys mažiausi 

lankytojai bus užburti pasakiškų M. K. Čiurlionio paveikslų debesų, kurie įgauna netikėčiausias 

formas, seka paslaptingas pasakas ir užmena daug įdomių mįslių. Čia taip pat sutiksite begales 

valdovų, pasipuošusių nuostabiomis karūnomis.  

11.00–11.45 – ekskursija „M. K. Čiurlionio ir J. R. R. Tolkieno fantazijų pasaulių bičiulystė”  

Tai pasivaikščiojimas po Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Johno Ronaldo Reuelio Tolkieno 

fantazijų pasaulius, ieškant bendrų pasakojimų, įvaizdžių bei slapto rašto. Tai pasakojimas apie dviejų 

fantazijų pasaulių bičiulystę, kurios nebuvo, bet galėjo būti. Sužinosite, kuo Čiurlionio „Pilies pasaka“ 

panaši į septynaukštį baltąjį miestą Minas Tiritą, Gondoro sostinę, prie kurios įvyko bene svarbiausias 

Žiedo karo mūšis. 

12.00–12.45 – ekskursija „Dovana M. K. Čiurlionio gyvenime. Menas priimti ir duoti“ 

M. K. Čiurlionio gyvenimas ir asmenybė kupini įvairiausių dovanų – talento, padėkos, žinių, jausmų, 

pagarbos, draugystės, nuoširdumo. Šios ekskursijos metu keliausime ekspozicijos erdvėse, tyrinėdami 

menininko darbus, aptardami Čiurlionio gyvenimui ypatingą svarbą turėjusias dovanas – tiek gautas, 

tiek jo paties įteiktas. Kartu svarstysime, kokios dovanos yra įvertinamos ir reikšmingos šiandien, o 

kokios nugula į tamsiausius kampelius. 

13.00–13.45 – ekskursija „Mano sieloj šiandien šventė“ 

XX a. pr. dailininkai M. K. Čiurlionis, P. Rimša, A. Žmuidzinavičius ir A. Jaroševičius įsitraukė į 

nacionalinį judėjimą. Kūrėjai entuziastingai kibo į pirmosios lietuvių dailės parodos organizavimo 

https://mkcnamai.lt/lt/renginiai/protmusis-pazink-ciurlioni/
https://fb.me/e/1cHYtMoZQ
http://www.filharmonija.lt/
https://www.filharmonija.lt/lt/renginiai-ir-repertuaras/renginiai/fortepijono-recitalis-2.html
https://www.filharmonija.lt/lt/renginiai-ir-repertuaras/renginiai/fortepijono-recitalis-2.html
https://fb.me/e/21MruKsdu


darbus. Tai pareikalavo užsidegimo, idėjinių ieškojimų bei didelių pastangų. „Skaptoriams ir 

teplioriams“ kartu įveikus sunkumus, 1907 m. žiemą buvo atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda. 

Draugystė, užsimezgusi prie arbatos puodelio, kartais užaugina sparnus ir uždega sieloje šventę.  

14.00–14.45 – ekskursija anglų kalba „The friendship between M. K. Čiurlionis and J. R. R. 

Tolkien’s fantasy worlds“  

This tour is a trek through the fantasy worlds of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis and John Ronald 

Reuel Tolkien, in search of common stories, imagery, and secret writing. It is a story about a 

friendship that has never materialized. You will find out how Čiurlionis’ „Castle Fairy Tale“ is similar 

to the seven-story white city of Minas Tirith, the capital of Gondor, where the most important battle of 

The War of the Ring took place. 

15.00–15.45 – ekskursija „Skambantys paveikslai“ 

Kviečiame pasiklausyti, kaip skamba M. K. Čiurlionio tapyba, ekskursijos metu atliekant dailininko 

harmonizuotas lietuvių liaudies dainas. M. K. Čiurlionio kūrinių įvairiapusiškumas įspūdingai 

atsiskleidžia jo paveiksluose, jungusiuose dailę ir muziką. Tapytose sonatose, preliuduose, fugose 

vizualiai perteikti melodijos dėsniai atskleidžia gilų Čiurlionio, kaip profesionalaus kompozitoriaus, 

muzikos principų išmanymą.  

16.00 – Žaidimo „Aplankyk muziejų – laimėk „Bičiulystę“ dalyvių apdovanojimas 

16.15 – Violetos Coutaz (fortepijonas, Prancūzija) ir Sauliaus Bartulio (violončelė, Lietuva) 

klasikinės muzikos koncertas  

Unikali galimybė pasiklausyti M. K. Čiurlionio kūrinių, J. Čelkausko aranžuotų fortepijonui ir 

violončelei. Koncerte skambės J. S. Bacho Sonata vargonams, Tokata ir fuga d-moll fortepijonui, o 

muzikinio susitikimo pabaigoje išgirsite įkvepiantį V. Bartulio kūrinį violončelei ir fortepijonui 

„Lopšinė“.  

Edukaciniai užsiėmimai (viso renginio metu) 

Edukacinėje muziejaus erdvėje jūsų lauks pažintis su žymiausio Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio 

kūryboje naudotomis technikomis ir elementais. M. K. Čiurlionis buvo įvairiapusis menininkas, 

atskleidęs savo talentą tiek dailėje, tiek muzikoje, tiek literatūroje. Užsiėmimų metu naudodami 

menininkui artimas priemonės ir technikas, kursime iškalbingus darbelius, kuriuos galėsite pasilikti 

prisiminimui ar padovanoti artimajam. 

Visi renginiai nemokami. Lauksime lankytojų su galimybių pasu. 

Į ekskursijas ir koncertą dėl riboto dalyvių skaičiaus prašome registruotis telefonu 370 671 513 43 

darbo dienomis 09.00–16.30 val. 

PLUNGĖ 

Rugsėjo 22 d. (trečiadienis)  

17:30 val. Kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro sodyboje (Parko g. 1, Plungė) 

Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų jungtinio styginių orkestro koncertas „Rudens akvarelė 

M. K. Čiurlioniui“. 

Programoje – M.K.Oginskio, M.K.Čiurlionio, J.Naujalio, J.Brahmso, J.Massenet, V.Klovos, 

J.Sibelijaus ir kt.kūriniai. 

Koncertmeisteriai – Romena Bernotienė, Mindaugas Girčys. 

Solistai: Radvilė Tamolytė (smuikas), Laurynas Grikštas (smuikas), Kotryna Dimgailaitė (smuikas) 

Dirigentas – Tomas Ambrozaitis.   

 



Buvusiame kunigaikščio M. Oginskio dvaro žirgyne visą rugsėjo  mėnesį karaliauja Tarptautinio 

Mykolo Oginskio festivalio muzika. Tradiciškai viena festivalio diena skiriama M. K. Čiurlionio 

atminimui. Projekto iniciatoriai – Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla. Plungiškiai ir miesto 

svečiai turi retą progą išgirsti jaunimo orkestrų  koncertą „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“. Tą 

festivalio dieną scenoje galingais akordais suskamba per 160 jaunųjų atlikėjų muzika – Žemaitijos krašto 

muzikos ir meno mokyklų jungtinis styginių orkestras, sukurdamas magišką muzikos lauką, paklūsta 

maestro Stasio Domarko ir dirigento Tomo Ambrozaičio mostams. Tai festivalio diena, kai į Plungę 

sugrįžta Čiurlionis. 

RIETAVAS 

[kol kas šių veiklų neviešinam, laukiame patikslinimo ir platesnio aprašymo] 

Rugsėjo 22-30 d. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje (L.Ivinskio g. 4)  

- Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai kalbės apie M.K. Čiurlionį dailės ir muzikos 

pamokose; 

- Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai pieš tema ,,Prisimenant M.K. Čiurlionį" 

- Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių ekskursija ,,M.K. Čiurlionio pėdsakai Rietave". 

 

Renginių iniciatorius Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. 
 

PALANGA 

Rugsėjo 22 d. (trečiadienis) Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) padalinyje Gintaro 

muziejuje (Vytauto g. 17, Palanga) 

 

16:00 – 17:30 ČIURLIONIO PALANGA. PASIVAIKŠČIOJIMAS IR KŪRYBINIS UŽSIĖMIMAS 

"ZODIAKO ŽENKLAI" 

Pradžia - nuo Palangos Birutės parko centrinių vartų. Aplankysime M. K. Čiurlioniui skirtą Stepono 

Šarapovo skulptūrinę kompoziciją „Šaulys“ ir žvelgdami į pajūrio aplinką Čiurlionio akimis 

keliausime į Palangos gintaro muziejų. Muziejaus edukacinėje erdvėje naujai atrasime jūrinius 

Čiurlionio kūrybos motyvus ir patys kursime, remdamiesi jo paveikslų ciklu „Zodiako ženklai“.  

Būtina išankstinė egistracija tel. 8 460 30314 arba el. p. julija.paskeviciute@lndm.lt 

Organizatorius Palangos gintaro muziejus (LNDM) 

Visi programos renginiai, išskyrus koncertą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje,  nemokami. 

Lankytojų, klausytojų ir žiūrovų prašoma laikytis galiojančių COVID-19 saugumo 

rekomendacijų. 
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