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LTMKS veiklos kryptys: meininkų kūrybos viešinimas ir reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje; menininkų interesų atstovavimas viešojoje erdvėje bei valstybės institucijose;
kolektyviai kuruojamos fizinės projektų erdvės veikla, kuri veikia kaip menininkų susibūrimo
vieta, ir kurioje pristatomi LTMKS nariai, jaunieji menininkai, užsienyje kuriantys Lietuviai bei
menininkai iš užsienio, edukaciniai meno renginiai; bendradarbiavimas su Lietuvos ir
užsienio meno organizacijomis atstovaujant LTMKS bei jos menininkus ir ieškant jiems
platesnių kūrybinių bei saviorganizacijos galimybių.
2019-aisiais LTMKS pilnai įgyvendino išsikeltus tikslus – atstovavo, edukavo ir vienijo
šiuolaikinio meno kūrėjus – narius, atvėrė jiems naujų fizinių ir virtualių erdvių kūrybiniam
eksperimentavimui (dirbtuvės, parodinės erdvės, projektinė veikla), tyrimų pagalba gilinosi ir
kėlė aktualiausius šiuolaikinio meno lauko klausimus ir pasiūlė praktinių jų įgyvendinimo
būdų, kūrė ir taikė meno priartinimo prie visuomenės metodus, pristatė narius užsienio
šiuolaikinio meno kontekste bei stiprino organizacijos įvaizdį tarptautiniame lauke, kėlė
organizacijos veiklų kokybę. Per metus sustiprėjusi LTMKS įgavo svaresnį balsą Lietuvos
šiuolaikinio meno lauke bei kultūros politikos lauke, tokiu būdu užtikrindama tvirtesnes narių
atstovavimo galimybes ateičiai, po šio projekto pabaigos datos.
Nuo 2019 birželio tapusi didžiausio kultūros centro Pabaltijyje operatore, LTMKS ne tik
padidino savo kaip organizacijos žinomumą Lietuvoje ir užsienyje, bet ir kuria platų spektrą
kūrybinių galimybių organizacijos nariams bei jų bendradarbiams: menininkams lengvatine
kaina išnuomotos kūrybinės studijos, po vienu stogu kruopštaus kuravimo principu suburta
per keliasdešimt organizacijų ir kūrėjų, kuriamas kultūrinis traukos centras mieste, atidaryta
nauja 200 kv. m. galerija „Atletika“
KULTŪROS KOMPLEKSO SODAS 2123 STEIGIMAS
2019-ųjų pradžioje, sutelkusi visus savo žmogiškuosius ir kūrybinius pajėgumus, LTMKS
komanda dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės konkurse dėl patalpų Vitebsko g. 21 ir 23,
Vilniuje (patalpų Sodų g. 4, kuriose veikė LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“, nuomos iš
privataus savininko sutartis pasibaigė 2019-ųjų sausį ir nebuvo atnaujinta). Laimėjusi šį

Vilniaus miesto savivaldybės konkursą, nuo 2019 m. birželio LTMKS tapo viso 4400 kv.m.
komplekso operatore ir vieno didžiausių kultūros organizacijų centro miesto ir šalies istorijoje
bei Baltijos valstybių kontekste „Sodas 2123“ įkūrėja. Į šį kompleksą kuratoriniu bei atviro
kvietimo principais jau pritraukta ir kuriasi keliasdešimt kultūros organizacijų, sukurta idėjų,
resursų bei veiklų dalijimosi principais funkcionuojanti bendruomenė, atvira jaunimui,
aplinkiniams Rasų kolonijos gyventojams ir visiems miestiečiams. LTMKS operuojamas
kultūros kompleksas pasiūlė kūrybinių dirbtuvių, biurų, repeticijų, įrašų studijų patalpas
kultūros organizacijoms ir kūrėjams už lengvatinę, žemesnę nei rinkos kainą. Laimėdama šį
konkursą LTMKS ne tik pasirūpino naujomis keliskart didesnėmis galerinėmis erdvėmis savo
renginių programai, bet ir papildomomis patalpomis projektų kambariui, menininkų studijoms,
skaityklai, planuojamoms meno rezidencijoms, biurui.
Įkurdama Sodą 2123 LTMKS įgyvendino ilgai siektą galimybę surasti Vilniaus mieste ploto
LTMKS menininkų studijoms lengvatinėmis sąlygomis, kur jie galėtų kartu kurti ir burtis į
bendruomenę, tuo palaikydami LTMKS kaip organizacijos gyvybiškumą ir aktyvumą. Šiuo
metu studijas jau perėmė ir Sode 2123 įsikuria per 15 LTMKS kūrėjų, pasiruošusių rengti
atvirų studijų vakarus šiuolaikinio meno žiūrovams.
Kultūros kompleksas Sodas 2123 – tai bendruomeniškumo ir savivaldos principais veikianti
erdvė. Joje buriasi per keliasdešimt įvairių sričių kultūros kūrėjų ir tyrėjų, kurie savo
praktikose eksperimentuoja, ieško netikėtų formatų ir reaguoja į naujausias kultūrines,
socialines, geopolitines, ekologines aktualijas. Sodo 2123 patalpose ruošiamos įvairių meno
sričių dirbtuvės ir įranga, o kiekvienas komplekso rezidentas yra atviras dalijimuisi,
mokymuisi ir (pa)meistrystei.

GALERIJA ATLETIKA
2019-ųjų rugsėjį per LTMKS organizuojamą Vilniaus galerijų savaitgalį sąjunga Sode 2123
atidarė naują šiuolaikinio meno parodų erdvę „Atletika“, sukurdama dar daugiau kūrybos
pristatymo galimybių LTMKS nariams ir kitiems vietos ir užsienio menininkams atnaujintame
virš 200 kv.m. ekspoziciniame plote bei atviru kvietimu siūlydama įsitraukti į šiuolaikinio
meno pristatymo procesą.
„Atletika“ - šiuolaikinio meno erdvė kuriamame kultūros komplekse Sodas 2123. Ji pristato
kylančius ir pripažintus Lietuvos ir užsienio menininkus. Atletikos parodų programa atvira
eksperimentavimui, naujų procesų mene paieškoms bei įvairiakryptėms idėjoms.

ATSTOVAVIMAS UŽSIENYJE
Įgyvendindama išsikeltus uždavinius LTMKS 2019-aisiais pristatė Lietuvos ir užsienio
menininkų tarpdisciplininio meno parodų, dirbtuvių, performansų seriją. Sąjunga taip pat
užsiėmė aktyvia LTMKS renginių bei jos narių parodų ir kitų renginių sklaida vietos bei
tarptautiniame meno lauke. LTMKS dalyvavo renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose
buvo pristatyta organizacija, jos menininkai, galerija: tarptautiniuose nepriklausomų
menininkų iniciatyvų susitikimuose, tarptautinėje meno mugėje, įsitraukė į bendrus
tarptautinius projektus su užsienio šalių kultūros organizacijomis partnerėmis (Noarte Paese
Museo, Top eV, Free Riga).

BENDRADARBIAVIMAS
LTMKS bendradarbiavo su kultūros organizacijomis Lietuvoje auditorijų plėtros tikslais
(Lietuvos kompozitorių sąjunga, Menų fabriku „Loftas“, Vilniaus J. Vienožinskio
dailės mokykla, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų mokykla, Lentvario kultūros centru) bei
inovatyvių idėjų vystymo tikslais (VŠĮ Institutio media, Vilniaus dailės akademija). Tokiu
būdu LTMKS vystė ir tęsė Vilniaus miestui svarbaus tarpdisciplininio meno centro veiklą,
kuravo ir pristatė subalansuotą kokybišką programą.

LANKYTOJŲ ĮTRAUKIMAS
Į LTMKS veiklas buvo įtraukti kylančių menininkų pristatymai Lietuvoje ir užsienyje. Visi
LTMKS renginiai buvo pristatyti lankytojams nemokamai, siekiant pritraukti kuo daugiau
plačių miesto auditorijų ir suteikti jiems naujų žinių apie šiuolaikinio meno procesus bei
praktikas jiems patrauklia forma.
DARBAS SU NARIAIS
Į visas projekto veiklas įtraukti LTMKS nariai, taip sukuriant jiems svarbių kūrybinės karjeros
vystymo galimybių. Narių iniciatyva 2019-aisiais buvo įgyvendinamos esamos ir teikiamos
naujos paraiškos, suteikiama administracinė ir finansininko pagalba vykdant projektus.

PARODŲ IR RENGINIŲ DETALIZAVIMAS

2019 m. įmonės pagrindinės veiklos apyvarta sudarė 160929 Eur
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