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Santakos g. 11 esančiuose "Krepšinio namuose" eksponuojama speciali teminė
paroda, skirta Lietuvos krepšinio šimtmečiui paminėti. Jubiliejinės ekspozicijos
koncepcija buvo kuriama galvojant ne tik apie krepšinį, bet ir apie Lietuvos kovas
už laisvę bei valstybės kūrimą ir tvirtėjimą.

Didžiosios Lietuvos krepšinio pergalės atvaizduotos ant audeklų, kurie vienoje salės

pusėje išdėstyti tarsi laivo burės. Taip sukuriamas kelionės siekiant tikslo įvaizdis,
nes Lietuvos krepšininkų kovos ir pergalės visą tautą žadino ir skatino pasitikėti
savo jėgomis. Kitoje salės pusėje eksponuojamos burės su ryškiausių trenerių
atvaizdais - tai pagarba "vairininkams", ne tik subūrusiems komandas pergalėms,
bet ir rodžiusiems kovingumo pavyzdį kitiems.

Labai svarbi parodos dalis - iškovotų trofėjų ekspozicija bei garsioji Lietuvos sirgalių
vėliava,

išskleista

daugelyje

garsiausių

pasaulio

arenų

bei

jose

skambėjęs

originalus būgnas.

Parodos puošmenos - 1937 m. iš II Europos vyrų krepšinio čempionato Rygoje
parsivežtas Latvijos Prezidento Karlio Ulmanio įsteigtas prizas sidabrinė lėkštė bei
moterų pasiekimus Europos krepšinio čempionatuose primenanti 1938 m. iš Italijos
parsivežta vicečempionėms skirta marmurinė-bronzinė Romos vilkės skulptūra.

Originali meninė instaliacija "Krepšinio pasaulis" - tai ne tik vizualus parodos
akcentas, bet ir edukacinė priemonė. Išskirtinį krepšinio žaidimo populiarumą
Lietuvoje puikiai atspindi Leono Karaliūno parengta fotografijų paroda "Krepšinio
kiemuose”.

Taip pat "Krepšinio namų" muziejuje šiuo metu eksponuojami vieno geriausių
krepšinio arbitrų Romualdo Brazausko kamuolių kolekcija iš Olimpinių žaidynių,
Europos ir pasaulio čempionatų. Čia galima pamatyti ir geriausiam Lietuvos arbitrui
FIBA suteiktą garbingą apdovanojimą - auksinį švilpuką.

Ekspozicijos progamoje - naujausias TV3 dokumentikos apie krepšinį serijos
,,Krepšinio namai” filmas.

Tai unikali 20 minučių krepšinio kelionė, apžvelgianti svarbiausius ir įdomiausius
krepšinio įvykius.

Ekskursijos grupėms ir interaktyvi galimybė įsiamžinti nuotraukoje su žvaigžde

Visi parodos lankytojai turės galimybę įsiamžinti nuotraukoje su Lietuvos krepšinio
žvaigžde. "Lietuvos krepšinio namuose" įrengtas asmenukių įamžinimo portalas,
kuriame kiekvienas turi galimybe nusifotografuoti su Jonu Valančiūnu, Mindaugu
Kuzminsku, Kamile Nacickaite ir kitais garsiais krepšininkais.

