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Palangos Kurchauzas (salė)
Kurhauzo – kurorto simbolio – istorijos pradžia siejama su grafų Tiškevičių dinastija. Dar XIX a. viduryje,
kurdindami Palangos kurortą, grafai Tiškevičiai suvokė, jog miestelis, atvykstantiems atstatyti fizinių ir
dvasinių jėgų, turi ir gali pasiūlyti kur kas daugiau nei nakvynės, gydymo paslaugas ar pajūrio teikiamus
malonumus. Grafas J. Tiškevičius pagal ano meto Europoje vyravusią tradiciją, maždaug 1877 m.
dabartinių Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvių kampe, pastatė erdvų restoraną, kuris netrukus buvo išplėstas
bei čia įkurtas pirmasis kurorto viešbutis. Kurhauzas tapo populiaria ir mėgiama poilsiautojų susibūrimo
vieta, nes čia veikė ne tik restoranas, bet ir skaitykla, buvo įrengta biliardo, kitų žaidimų salė. Šiame pastate
taip pat vykdavo šokiai, buvo rengiami spektakliai, koncertai. Taip Kurhauzas tapo besikuriančio kurorto
širdimi. Kurhauzo pirmajame aukšte veikė informacinis biuras, buvo renkama kurorto rinkliava. 1910 m. prie
Kurhauzo buvo iškastas 230 m gylio artezinis šulinys, kuris aprūpino kurortą geresniu geriamuoju vandeniu.
Palangos kurhauzas tapo prestižiniu kurorto visuomeninio gyvenimo centru ir juo išliko iki pat Antrojo
Pasaulinio karo. 1932 m. praplėsta pastato didžioji salė galėjo talpinti daugiau kaip 600 žmonių.
Be jokios abejonės, kurorto pramogų angaras turėjo išsiskirti savo architektūra. Akį traukė tuo metu kiek
neįprastos laužytos formos penkiakampio mezonino frontonas, grakščia ornamentika puošti prieangiai,
balkonai, ištaiginga promenada ir kt. Kurhauzo statybas inicijavęs, grafas Juozas Tiškevičius pastatą
pavertė istorizmo ir moderno stiliaus pilaite, supama parko (Tiškevičių sodo) ir liepų alėjos.

Palangos Kurchauzas (salė)

Kontaktai: Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga, Lietuva
Tel.: +370 460 31216
el.p.: kurhauzosale@pkjc.lt

  
Darbo laikas: administracija I-V 8:00 – 17:00,
(salė dirba renginių metu)

  
GPS: 55.916285, 21.065213

Tai vienas iš 4 objektų Pajūrio
regiono maršrute, rekomenduojamų

žmonėms su negalia ir visiems
besidomintiems patogesniu

prieinamumu.

Maršrutas Pajūrio regione
1. Šilutės Hugo Šojaus muziejus.
2. Lietuvos Jūrų muziejus.
3. Palangos Gintaro muziejus.
4. Palangos Kurchauzas (salė).

Palangos simbolis sudegė 2002 m., jo restauracija
pradėta 2012 m. Per metus atstatyta mūrinės
Kurhauzo dalis, pagal išlikusią medžiagą atkurti
autentiški Kurhauzo lipdiniai, paklotas ąžuolinis
parketas, sienas papuošė tapetai – tokie, kokie
dabino Kurhauzą ir grafų Tiškevičių laikais.
Didžiąją Kurhauzą salę papuošė XVIII a. pabaigos
sietynas.

Šiandieną Kurhauzo salė tai profesionalaus
scenos meno erdvė. Čia pasirodo klasikinio žanro
žymiausi Lietuvos ir pasaulio atlikėjai. Čia skamba
kamerinė, chorinė, džiazo ir liaudies muzika. Šiai
salei nesvetimas ir populiarusis žanras. Scenos
techninės galimybės leidžia rengti ir mono
spektaklius. Prieš ir po koncertų ir atlikėjai, ir
klausytojai žavisi autentiškai atkurta salės erdve,
stebisi išskirtine salės akustika.

Objekto prieinamumas žmonėms su negalia
Automobilių stovėjimo aikštelė yra prie objekto.
Patekimas į objektą - yra pandusas.
Patogu judėti objekte – kliūčių nėra.
Objekte pritaikytas neįgaliųjų tualetas.

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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