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ekspozicijas "Kauno pilies istorijos mozaika", "Kauno pilies teismas" ir "Prisiliesk
prie XVII a. Kauno: nuo koklio iki puodo šukės". Čia pristatomi reikšmingiausi

istoriniai faktai bei asmenybės, pilies pastatų metamorfozės, jos funkcijų kitimas
nuo XIV amžiaus iki šių dienų.

Ekspozicijos, išdėstytos penkiose pilies bokšto

erdvėse, patrauklios tiek istorinių faktų ir autentiškų eksponatų ieškantiems
lankytojams, tiek norintiems papramogauti.
Pirmame pilies bokšto aukšte pristatomi svarbiausi Kauno pilies istorijos faktai,
įvairių laikmečių pilies vaizdai, autentiški ir reprodukuoti eksponatai, bylojantys
apie pilies gynybines ir kitas funkcijas. Demonstruojamos animuotos 1362 m.
apgulties ir XV-XX a. trijų dimensijų rekonstrukcinės pilies vizualizacijos. Verta
paminėti ir radinius, eksponuojamus pirmo aukšto archeologinėse vitrinose,
surinktus Kauno pilies tyrinėjimų metu (vad. A. Žalnierius): arbaleto ir arkbalistos
strėlių antgaliai, ietigaliai, kirvis, keraminių indų fragmentai, aptikti 1362 m.
kultūriniame sluoksnyje, menančiame tais metais kryžiuočių ordino vykdytą pilies
šturmą.
Stilizuotame pilies kalėjime savo kailiu galėsite išmėginti viduramžių grandines ar
nusifotografuoti įkalinti prie "gėdos stulpo", XVI-XIX a. Vakarų Europoje naudoto
bausti nusikaltėlius. Čia, pilies požemyje, įkurdintas ir pilies vaiduoklis: vaizdo
projekciją lydi įspūdingi žvangančių ginklų, žvengiančių žirgų ir kiti garsai.
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garsiosios 1362 m. kunigaikščio Vaidoto vadovautos pilies gynybos, iki legendų. Čia
galite pasilabinti su holograminiu riteriu Rikiu, atkartojančiu žiūrovų judesius. Jis, be
abejonės, labiausiai patinka mažiesiems pilies lankytojams.
Antrajame pilies bokšto aukšte įrengtoje ekspozicijoje išvysite stilizuotą Kauno
pilies teismą ir, pasimatavę atkurtojo laikmečio aksesuarų, pasijusite senojo Kauno
gyventoju.
Ekspozicijoje "Prisiliesk prie XVII a. Kauno: nuo koklio iki puodo šukės" trečiojo pilies
bokšto aukšto erdvėje apžiūrėsite rekonstruotos XVIII a. keramikos pavyzdžių, tokių
kaip puodai, puodynės, dubenys, keptuvės. Daugirdo g. 2 / Rotušės a. 9 pastato
rūsyje rastus koklius reprezentuoja apie 18 variantų glazūruotų ir neglazūruotų
plokštinių koklių šukių (rekonstruotas 5 skirtingos ornamentikos plokščių dekoras),
karnizinių ir frizinių koklių fragmentai ir pilnai išlikę kokliai (9 variantai). Na ir,
žinoma, tiek didelius, tiek mažus, kviečiame pabūti archeologais - juk taip smagu

pačiam išsikasti koklio šukę!

