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Gimęs būti
jaunu

Pasaulis atrado Vilnių

Prieš 700 metų, 1322–1323 m. Lietuvos didysis 

kunigaikštis Gediminas į Europą išsiuntė diplomatinius 

laiškus, kviesdamas žmones atvykti į Vilnių, pirmą kartą 

paminėtą LDK sostinę. Laiš- kai adresatus pasiekė ir 

miesto gyvenimas tapo Europos istorijos dalimi: Vilnius

atsivėrė pasauliui, o pasaulis atrado Vilnių.
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Stiprinkime ryšį su Vilniumi

2023-iaisiais sostinės laukia išskirtinė sukaktis. Pirmą 

kartą švęsime tokį įsimintiną jubiliejų – Vilnius jau 700 

metų jaunas! Ši šventė vilniečius ir miesto svečius ne 

tik suburs bendroms veikloms, idėjoms ir iniciatyvoms, 

bet kartu kvies iš naujo atrasti savo mylimą miestą ir 

kurti unikalias tradicijas.

Išskirtinė
sukaktis
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Kurkime šventę
kartu

Kiekvienas esame svarbus

Kviečiame susiburti ir švęsti jaunystę drauge – tai kiekvieno 

mūsų šventė, kuriai pradedame ruoštis jau dabar. 700 

gimtadienio proga miestas kvies dalyvauti daugybėje 

renginių, festivalių ir iniciatyvų Vilniuje, Lietuvoje ir už jos 

ribų, nes nėra veiksmingesnio jaunystės eliksyro miestui, nei 

sraunios idėjos ir aktyvios kultūros pulsas.
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Kviečiame į šventę:

Vilniečius - prisidėti prie jubiliejaus ir kurti miesto šventę drauge;

Kitų miestų gyventojus – aplankyti sostinę ir dalyvauti jubiliejaus

renginiuose;

Pasaulio lietuvius – sugrįžti aplankyti Vilniaus ir aktyviai prisijungti

prie šventinių renginių, kuriant šventę ne tik čia, bet ir kitose

pasaulio šalyse;

Užsienio šalių piliečius ir turistus – atrasti Vilnių ir švęsti drauge

su mumis.

T
IK

S
L

A
I

Vilnius –
mūsų visų

6



Gediminas

Iliustratorė Aistė Papartytė–Šidlauskienė Vilnių

mato kaip žalią, hipsterišką miestą, kurio jaunystė,

tai – pasirinkimas būti drąsiam ir smalsiam.

Miestas skamba

Tapytojo Artur Širin–Ettoja Vilniaus televizijos 

bokštas apsuptas vokiško bauhauzo, ispanų 

kubizmo ir rusų futurizmo elementų, išlieka atviras 

laisvei, jaunystei ir naujovėms.

Vilniaus Šufiti

Iliustratoriaus Mariaus Žvirblio jaunas Vilnius –

vėjavaikiškumas ir saviraiška ant jaunosios kartos

simboliu tapusio Baltojo tilto.

Vilnius: 700 metų jaunas

Širdimi ir siela Vilnius jaunas amžinai. Čia, turtingos istorijos ir architektūros fone, gyvena bei 

išskirtinį miesto veidą, širdį, pulsą kuria miesto žmonės. Vilnius užburia ir įtraukia savo jaunyste!
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Smalsus

Nuo pirmojo Gedimino laiško pasauliui, Radvilos 

Našlaitėlio kelionių po Europą XVI a. pabaigoje ir 

LDK žemėlapio sudarymo, iki vienos pažangiausių 

XVIII a. observatorijų Europoje, pakilėjusios Vilniaus 

universiteto studentus į žvaigždes, Vilnius ryžtingai 

ėjo į priekį – 2021-aisiais metais iškovojo trečią 

vietą inovaztyviausių Europos miestų rinkimuose.

Žalias

Ne tik apsuptas žalių kalvų, bet ir nepatyręs, atviras 

galimybėms, linkęs rizikuoti. Mūsų Vilnius – pačių 

įvairiausių idėjų miestas. Bando, griūva, nuo pečių 

nusivalęs dulkes vėl stojasi ir stengiasi iš naujo.

Kuriantis

2021-ais metais UNESCO Vilniui suteiktas 

literatūros miesto statusas, privertė pasvarstyti, ką 

mūsų kūryba duoda Lietuvai ir pasauliui. Ryškiausi 

įvairios kilmės Lietuvos kūrėjai savo kūrybiniais 

keliais dažnai nuvingiuoja į Vilnių, o iš jo pasuka 

tolyn – į Europą ir visą pasaulį. Teatro, dailės, šokio, 

literatūros, kino sričių atstovai garsino ir garsina 

Vilniaus vardą. Stebime jų laimėjimus ir 

didžiuojamės, jog esame vilniečiai.

Jaunas Vilnius –
koks jis?B
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Jaunas Vilnius –
koks jis?

Ryžtingas

Per savo 700 metų istoriją, ne kartą 

pakilęs iš pelenų, 1655 m. maskvėnų 

užpuolio ir ugnies liepsnų nuniokotas, 

po dviejų dešimtmečių miestas atgijo 

dar gražesnis. Viskas žmonių rankose

– užklupus negandoms vilniečiai 

susivienija bendram tikslui. Tai liudija ir 

pandemijos situacija – savanorių 

miesto ligoninėse netrūko.

Aistringas

Jeigu jau vilnietis už ką nors kovoja, tai 

daro su visa įmanoma aistra. Žaliojo 

tilto skulptūros, Lukiškių aikštės 

renovacija, pasibaigusi paplūdimio 

įrengimu, lentelės ir skulptūros –

aistringos diskusijos verda dėl 

daugybės klausimų. Ir labai gerai!

Miestas, kurio gyventojams rūpi 

kiekviena jo detalė, niekada nebus 

apleistas.

Netikėtas

Miestas su daugybe veidų. Vilniaus 

senamiestyje nerasi lygiagrečių gatvių. 

Atrodo, eini tiesiai, o iš tiesų sukiesi 

ratu, kol prieini vieną iš daugybės 

bažnyčių. Pas mus viskas kiek 

neįprasta akiai –stiklinės ir medinės 

Šnipiškės, garsusis vamzdis, įsirėmęs 

į Nėries krantinę, gatvėse tyliai 

zirziantys troleibusai.

Kiekvienam savitas

Vilniaus istorija rašoma kasdien. Jau 

700 metų, lyg septinto pojūčio vedini, 

Vilniaus gyventojai kuria miesto 

paveikslą savo spalvingomis ir 

išskirtinėmis idėjomis.
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Du didieji šventiniai festivaliai. 

Kultūros iniciatyvos: 7 idėjos sostinei. 
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Du didieji šventiniai
festivaliai

VILNIAUS GIMTADIENIO 

ŠVIESŲ FESTIVALIS.

Įspūdinga nemokama šviesos instaliacijų galerija 

po atviru sostinės dangumi.

„VILNIUS 700“ VASAROS 

FESTIVALIS.

Vilnius vasaromis muzikuos įvairiausiomis progomis.

Nemokamų vasaros muzikos festivalių kulminacijos

vyks vidurvasaryje - Šv. Kristoforo dieną, kai Vilnius

taps unikalia tarptautine muzikos arena.
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„Menų fabrikas“
„Kartą Vilniuje“1 2LNM

„Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų“

„Meno genas“
„Muzika Vilniui“3

„Ulvyds“
„Vilniaus pokeris“54 „MO muziejus“

„Vilniaus pokeris“

LNOBT
„Opera Connect:

Vilnius – operos miestas“

7

6 „Meno niša“
Vilniaus performanso 

meno bienalė

Naujos kultūros Iniciatyvos: 7
idėjos sostinei
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Interaktyvi erdvė skirta pažinti sostinės vaizdą, gyve-

nimą ir dvasią XVIII - XIX a. pirmoje pusėje.

Čia galėsime apžiūrėti istorinį Vilniaus maketą, vyks 

edukaciniai užsiėmimai ir pristatymai.

1
2023 m. gegužė-rugsėjis

Lietuvos nacionalinis 

muziejus. „Paviljonas: 

Vilnius prieš 200 metų“
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7 idėjos
sostinei

2022 m. paleisime internetinę platformą „Kartą Vilniuje“, kurioje 

vilniečiai ir miesto svečiai dalinsis savo darytomis miesto nuotrau-

komis ir video.

2023 m. platformoje atsiras nauja funkcija su integruotu dirbtiniu 

intelektu – „Sukurk filmą”, įtrauksianti į trumpojo metro filmų, apie 

savo praleistą dieną mieste, kūrybą.

2023 m. pabaigoje, trumpo metro filmai virs ilgo metro juosta
„Kartą mieste, kurį vadina Vilniumi“. Filmą kurs profesionalus Lie-

tuvos režisierius. Tikimės sėkmės Lietuvoje ir užsienio kino tea-

truose bei festivaliuose!

2
2022–2023 m.

„Menų fabrikas“. 

Projektas „Kartą Vilniuje“
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7 idėjos
sostinei

2022 m. 7 ryškiausi šiuolaikinės muzikos pasaulio 

kompozitoriai kurs mums!

2023 m. įvyks 7 koncertai, kuriuose bus pristatyti Vil-

niui skirti jų veikalai ir jau žinomi kompozitorių kūriniai. 

Po premjeros, koncertų erdvėse bus instaliuoti spren-

dimai leidžiantys individualiai išklausyti autorinį kūrinį.

3
2022–2023 m.

„Meno genas“.

Projektas „Muzika Vilniui“
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7 idėjos
sostinei

„Vilniaus pokerį“ atidarys dviejų dienų kultūrinis festivalis
„MOratonas“. Paroda–instaliacija ir jos atidarymas virs 

vientisu meno procesu. Tai bus pasirinkto teatro režisie-

riaus ir scenografo, dokumentinių filmų kūrėjo Gintaro 

Makarevičiaus interpretacija kultinio rašytojo Ričardo Ga-

velio romano „Vilniaus pokeris“ motyvais. Vyks susitikimai 

su menininkais, edukaciniai užsiėmimai ir diskusijos.

4
2023 m. balandis–rugsėjis

„MO muziejus“. Meninio 

kuravimo paroda–masinė 

instaliacija „Vilniaus pokeris“
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7 idėjos
sostinei

Kinas – pasirodys režisieriaus Donato Ulvydo pilno metro filmas „Vilniaus poke-

ris“. Kitaip nei R. Gavelio knygos puslapiuose, juostoje bus vaizduojamas ne tik 

tarpukario, pokario, sovietmečio, bet ir šių dienų Vilnius. Kultūros renginiai –

procesą įamžins profesionalus fotografas, kurio nuotraukos virs paroda arba pa-

rodomis. Filmo premjerą lydės ir kiti kultūros renginiai, kurie prognozuojame, 

taps vienais ryškiausių akcentų. Džiazas – su Lietuvos džiazo bendruomene 

bus sukurtas filmo garso takelis ir koncertinė avangardinio džiazo programa.

Ekspozicija – su sostinės menininkais „Ulvyds“ inicijuos tapybos ir skulptūros 

darbų programą „Vilniaus pokerio“ tematika.

5
2023 m.

„Ulvyds“.

Projektas „Vilniaus pokeris“
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7 idėjos
sostinei

Sostinės jubiliejaus proga startuos pirmasis tarptautinis Vil-

niaus performanso meno bienalė. Jo temos bus skirtos 

reikšmingoms miesto datoms, pasiekimams ir vietoms. Bie-

nalė viešosiose miesto aikštėse, parkuose ir pastatuose 

vyks kas du metus. Festivalyje dalyvaus vietinės ir tarptauti-

nės performanso meno žvaigždės.

6
2023 m. liepa-rugpjūtis

Galerija „Meno niša“. 

Vilniaus bienalė
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7 idėjos
sostinei

Iniciatyvos ašis – opera kaip unikalus žanras, kaip istorijos paveldas ir kaip šių 

laikų tarptautinio bendradarbiavimo platforma.

Trys kryptys
Pirmoji – „Opera: praeitis ir ateitis“. Svarbiausias komponentas – „AIopera“. 

Valdovų rūmuose dirbtinis intelektas vaizdais ir garsais atkurs XVII a. atliktą 

vieną pirmųjų operų Vilniuje. Antroji – „Opera ir bendruomenė“ realizuos Bal-

tijos operos apdovanojimus – iškilmingą renginį, kuris pagerbs Lietuvos, Latvi-

jos ir Estijos operos kūrėjus ir organizacijas. Tokiu būdu įtvirtinsime Vilniaus –

lyderiaujančio Baltijos šalių operos miesto poziciją. Trečioji – „Opera kaip ak-

celeratorius“ į žanrą pažvelgs kaip į katalizatorių, kuris sujungia įvairias meno 

sritis, mokslą, inovacijas ir verslą.

7
2022–2023 m.

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 

teatras. „Opera Connect: Vilnius –

operos miestas“
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Lietuvos
Mikrorajonai. Miestai. Švietimas.

2022–2023 m.

Integruosime

į švietimo sistemą

Į įvairaus žanro renginius ir konkursus 

kviesime mokyklinio amžiaus vaikus ir jų 

tėvus. Norime skatinti mokinius domėtis 

Lietuvai aktualių pažangių technologijų 

sritimis – lazeriais, IT, gyvybės moks-

lais ir kt. Tikimės ilgalaikio efekto ugdant 

šių sričių specialistus.

2022–2023 m.

Aktyvuosime 

mikrorajonus

Ilgalaikė mūsų vizija – miegamųjų sos-

tinės rajonų transformacija į aktyvias 

miesto dalis. Decentralizuodami kultū-

rines apraiškas, į jas įtraukdami tauti-

nes ir kitas mikrorajonų bendruome-

nes, skatinsime žmonių iniciatyvas.

2022 m.

Dalyvausime 

miestų šventėse

Vilniaus 700 jubiliejaus akcentais sudo-

minsime Kauno „Hanza Dienų“, Klaipė-

dos „Jūros šventės“, „Šiaulių dienų“ ir 

kitų miestų švenčių lankytojus.

2023 m.

Lankysimės 

kituose miestuose

Skatinsime miestų ir miestelių žmonių 

susidomėjimą artėjančia sostinės sukak-

timi. Papuošime Vilniaus vardu pavadin-

tas gatves arba įvairaus dydžio miestuo-

se įrengsime suoliukus, šviestuvus, pa-

sodinsime medžius ir pan.
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