
KLAIPĖDA

VšĮ Klaipėdos turizmo ir 
kultūros informacijos centras
Turgaus g. 7, LT-91247 Klaipėda
Tel.: +370 46 412186, +370 687 52051
El. p. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedatravel.lt
  Informacija apie Klaipėdos lankomas vietas ir renginius;
  Tradicinės ir išskirtinės ekskursijos po Klaipėdą ir regioną;
  Klaipėdos ir Lietuvos suvenyrai; 
  Renginių organizavimas (MICE, pramoginiai);
  Viešbučiai, maitinimas, transportas.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
El. p. info@klaipeda.lt
www.klaipeda.lt

Kiras – jaunas ir senas, išdykęs ir rimtas, 
smaližius ir gurmanas – yra tiesiogiai 

susijęs su Klaipėda, uostu ir jūra. 

PAŽINKITE KLAIPĖDĄ KARTU SU KIRU!
Nuotraukos: Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro archyvas, 
festivalio „EDIT Klaipėda Street Art“ archyvas, autorių Edvardo Šepučio, 
Eglės San Sanches, Arthur Creations archyvai, AB „Smiltynės perkėla“ 
archyvas, Gediminas Juška, Žilvinas Danys, www.uostas.info 

GATVĖS MENO OBJEKTAI, 
ATSIRADĘ ĮVAIRIAUSIOSE 
KLAIPĖDOS VIETOSE 
VOS PER NAKTĮ! 
O gal taip pat gali ir išnykti? 
Skubėkite pamatyti!

Viršelyje:
SAPNAS
Daržų g. 18
Šis projektas – tai architekto-dizainerio S. Jusionio asociacijos idėja, 
įgyvendinta kartu su klaipėdiečiu menininku Edvardu Šepučiu. Viename 
šio piešinio fragmente matoma mieganti mergina, kitame – ranka, 
traukianti antklodę nuo miegančiosios. Tai žinutė, skirta uostamiesčio 
studentams, kurie, anot menininkų, šiuo metu yra apsnūdę ir vangūs, ir 
skatina juos aktyviau veikti. 

Israiskinga

Išraiškinga Klaipėda – tai kitokia Klaipėda, kurią savo darbais kuria gatvės 
menininkai. Viešosiose erdvėse sukurti gatvės meno kūriniai puošia miestą, 
suteikia jam originalumo, atspindi visuomenės nuotaikas ir kelia aktualius 
klausimus. Čia rasite ir išskirtines neofreskas, ir staiga per naktį atsiradusius 
piešinius, kuriuos sujungia menas, gatvės menas.  



KNYGOS „SENOJI IR NAUJOJI PRŪSIJA“ 
GRAVIŪRA 
Malūnininkų g. 13
Viena žínomiausių miesto panoramų – 
Christopho Hartknocho graviūros iš knygos 
„Senoji ir naujoji Prūsija“ kopija, kurią meni-
ninkas Artūras Nikitinas nutapė ant namo 
sienos. Originalus piešinys labai mažas, dėl 
to menininkui teko pieštuku perpiešti eski-
zą ant sienos atitinkamai didinant mastelį. 
Pats paveikslas nutapytas 2 ir 5 mm teptu-
kais.

LP EXPRESS TERMINALAI  
Herkaus Manto g. 11
Ant paštomatų Manto g. atsi-
rado menininkų darbai aplin-
kosaugos tema – taip Lietuvos 
paštas primena apie būtiną 
draugystę su gamta. Meninin-
kė Akvilė Misevičiūtė (Akvilė 
Magicdust) ryškiai papuošė 
paštomatus, pavaizduodama 
gamtos motyvus. 

SENAMIESČIO PLANAS
Turgaus g. 21
Didelis senamiesčio planas puošia 
pastato sieną Turgaus ir Tiltų gatvių 
sankryžoje. Klaipėdos m. savivaldy-
bės idėją įgyvendino uostamiesčio 
menininkai, kurie pavaizdavo kie-
kvieną Klaipėdos senamiesčio ga-
tvelę ir pastatą. Dekoratyvinis pano 
buvo sukurtas 2004 m. Lietuvos 
įstojimo į Europos Sąjungą proga. 

DISRUPTION 07: KOKLIAI 
Didžioji Vandens g. 2
Neofreskos autorių portugalų menininką Diogo Machado aka Add Fuel įkvėpė 
klaipėdietiški kokliai – jų vienspalvis bareljefas ir natūralumas. Projekto vaiz-
das primena tarsi iš po sienos tinko išnyrančius koklių elementus, sudarytus 
iš dviem dominuojančiomis spalvomis – ruda terakotos ir žalia gamtos – nu-
dažytų paviršių. 

DŽIAZAS
Pilies g. 6
Jubiliejinio XX Klaipėdos pilies džia-
zo festivalio proga 2014 m. Klaipėdos 
menininkai sukūrė Džiazo freską. Joje 
pavaizduotos žymiausios pasaulio ir 
šalies džiazo muzikos žvaigždės, kon-
certavusios Klaipėdos pilies džiazo 
festivalyje per 20 metų.

PILIAVIETĖ
Priešpilio g. 2
Italijos menininko Ramos Tellas darbas ant Klai-
pėdos piliavietės rytinės kurtinos sienos. Jūrinius 
motyvus savo darbuose naudojantis menininkas 
tokia pačia stilistika nutapė ir piliavietės sieną – 
menininko darbas simbolizuoja jūros gelmes. 
Piešinys sukurtas  2017 m. festivalio „Edit Klaipėda 
Street Art“ metu. 

MERGAITĖ
Šaulių g. 23
Broliai menininkai Algirdas ir Remigijus 
Gataveckai, paraginti klaipėdiečio kolegos 
tapytojo Rodiono Petrovo, ant suremon-
tuoto namo Šaulių gatvėje sienos nutapė 
mergaitę. „Ši mergaitė vieniša. Jai tarsi 
kažko trūksta. Taip. Trūksta šeimos“, – sako 
broliai menininkai, patys augę vaikų na-
muose. Šalia mergaitės ant sienos yra pil-
ka spalva parašyti žodžiai – „Jūs jau žiūrite 
į mane ilgiau, nei kažkada žiūrėjo tėvai“. 

BASEINAS 
Smiltynės g. 25  
SPRIK architektų komanda nusprendė, 
kad Smiltynės jachtklubui trūksta ba-
seino, ir sukūrė olimpinio dydžio basei-
ną mariose! Ši meninė instaliacija skir-
ta vizualiai prikelti Smiltynės krantinę, 
padaryti ją traukos centru bei poilsio 
erdve.

KELTAS „BALTIJA“
Naujoji perkėla, Nemuno g. 8
Iš Pietų Afrikos Respublikos kilęs menininkas 
Ricky Lee Gordon ant kelto „Baltija“ sukūrė tapy-
bišką meno darbą, inspiruotą pasakos „Eglė Žal-
čių karalienė“. Menininkas savo tapyboje tyrinėja 
vandenį – tai jam svarbiausia ir įdomiausia tema 
– dėl to ir buvo pakviestas 
išpiešti išskirtinį, jau tapusį 
legenda, keltą „Baltija“. 

FRIEDRICHO PASAŽAS
Danės g. 43
Jaunoji menininkė Eglė San 
Sansches papuošė Danės gatvės 
vidinio kiemelio sieną Friedricho 
pasažo paveikslu. Kūrinys buvo 
pieštas mažais teptukais, kurių 
buvo sunaudota net 10! Šis pieši-
nys – privačių asmenų iniciatyva, 
kurią Eglė įgyvendino su meile 
savo gimtajam miestui Klaipė-
dai.

NAMUKAS
Liepų g. 75A
Daug metų apleistą Liepų ga-
tvės namą menininkas ABran 
(Artiom Brancel) prikėlė naujam 
gyvenimui ir pavertė nuotai-
kingu meno kūriniu. Visas na-
mas nudažytas balta spalva, ant 
kurios, kaip ant baltos drobės, 
nupiešti linksmi ir ryškūs pieši-
nėliai.  Kūrinys sukurtas 2017 m. 
festivalio „Edit Klaipėda Street 
Art“ metu.

LEGENDOS
Vėtros g. 8
Gamtos ir pramonės sandūros 
apsuptyje stovintis apleistas 
sandėlis virto jaunųjų meninin-
kų saviraiškos erdve. Kūrybinės 
stovyklos „The Baltic Wild Walls“ 
dalyviai įkvėpti Raganų kalno, 
Jūratės ir Kastyčio, Eglės žalčių 
karalienės legendų, sukūrė savo 
„Legendas“. Idėjos autorius Žil-
vinas Danys kartu su jaunaisiais 
kūrėjais  tarsi siekia įrodyti miti-
nių archetipų universalumą, pra-
nokstantį laikmečių ribas.


