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LTMKS veiklos kryptys: menininkų 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.
2020-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 Lietuvos ir 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 2020-aisiai LTMKS atidarė kultūros kompleksą SODAS 2123, LTMKS ne tik padidino
savo kaip organizacijos žinomumą Lietuvoje ir užsienyje, bet ir sukūrė 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, veikė 200
kv. m. ekspozicinė erdvė „Atletika“
KULTŪROS KOMPLEKSO SODAS 2123 ATIDARYMAS
2020-ųjų rudenį, atsižvelgiant į pangemijos situacijas ir karantino suvaržymus LTMKS
atidarė 4400 kv.m. kultūros kompleksą SODAS 2123. Į šį kompleksą kuratoriniu bei atviro
kvietimo principais pritraukta ir kuriasi keliasdešimt kultūros kūrėjų ir organizacijų, didelė jų

dalis (22) yra LTMKS nariai. 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. 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. Dėl
pandemijos renginių ir visuomenei atvirų veiklų spektras gerokai sumažėjo, bet kultūros
komplekse jau įvyko ne vienas didelis partnerių renginys - koncertai, spektaklių premjeros ir
kt.
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 apie 22 LTMKS kūrėjų, pasiruošusių rengti atvirų
studijų vakarus šiuolaikinio meno žiūrovams. Taip pat kultūros komplekse LTMKS įkūrė
laikiną LTMKS narių projektų įgyvendinimui skirtą studiją, kurią nariai galės naudoti nuo
2021-ųjų vasaros.
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.

DARBAS SU NARIAIS
Įvairiomis priemonėmis (parodos, soc. tinklai, renginiai, leidyba ir kt.) buvo populiarinama
organizacijos narių kūryba.
Buvo stiprinamas organizacijos narių bendruomeniškumas, rūpinamasi jų gerove, siūlomos
saviorganizacijos bei veiklumo įgūdžių stiprinimo priemonės (mokymai, paskaitos, kūrybinės
studijos kultūros komplekse SODAS 2123).
Vyko įtraukianti parodų erdvės „Atletika“ programa, nukreipta į skirtingas grupes bei
auditorijas. Pasiektas jos matomumo tikslas šalies bei tarptautiniame šiuolaikinio meno
kontekste. Organizuotos vietinių kūrėjų, LTMKS narių ir užsienio menininkų parodos.
Aktyviai plėtota kultūros komplekso SODAS 2123 veikla. Vos atidarytas jis tapo kultūros
traukos centru ir laisvalaikio praleidimo bei profesinio tobulėjimo centru.
Intensyviai rūpintasi LTMKS įvaizdžiu ir aktyvumu tarptautiniame kontekste, įsitraukta į
bendrus užsienio projektus (ARNE) siekiant pristatyti LTMKS menininkus bei sukurti jiems
naujų profesinio tobulėjimo, veiklos ir sklaidos galimybių.
Pradėtas naujos kūrybos prodiusavimas. Inicijuotas konkursas sąjungos nariams, skirtas naujų
kūrinių sukūrimui, prodiusavimui ir pristatymui. Laimėtojus atrinko LTMKS taryba. Jiems

skiriamos stipendijos, kuratorinė pagalba, suteikiamos naujų kūrinių sklaidos galimybės
LTMKS svetainėje, socialinėse platformose bei per kitus sklaidos partnerius. Pristatyti nauji
sąjungos narių Igno Pavliukevičiaus, Linos Albrikienės, Jurgitos Juodytės ir Žygimanto
Kudirkos kūriniai.
GALERIJA ATLETIKA
„Atletika“ - šiuolaikinio meno erdvė 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.
Nepaisant su pandemija susijusių ribojimų Atletikoje 2020 m. pristatyta 10 parodų ir 10 kitų
renginių (performansų, simpoziumų, diskusijų, dirbtuvių ir pan.). Išsamus sąrašas – žemiau
lentelėje.

BENDRADARBIAVIMAS IR NARYSTĖ
LTMKS bendradarbiavo su šiomis kultūros organizacijomis Lietuvos kompozitorių sąjunga,
VŠĮ Institutio media, Vilniaus dailės akademija, Menų fabriku „Loftas“, Vilniaus J.
Vienožinskio dailės mokykla, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų mokykla, Lentvario kultūros
centru. Bendradarbiavimas vyko auditorijų plėtros tikslais bei inovatyvių idėjų vystymo
tikslais.
Siekiant pradėti vystyti veiklas Lietuvos regionuose LTMKS bendradarbiavo su VŠĮ
„Verpėjos“ bendro projekto „Lavkė. Lėta smėlėta ekspedicija“ rengimo tikslais. 2021 metais
LTMKS kartu su verpėjomis kvies sąjungos narius į ekspedicijas Šilų Dzūkijos regione.
Taip pat LTMKS bendradarbiavo su Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyrius,
Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija ir kt.

TARPTAUTINIAI ORGANIZACIJOS RYŠIAI
2020 m. pabaigoje LTMKS pradėjo įgyvendinti naujos tarptautinės partnerystės Kūrybiškos
Europos Bendradarbiavimo projektų srityje veiklas po to, kai kartu su kitomis 8
organizacijomis sėkmingai sukūrė, pateikė ir laimėjo tarptautinį projektą pavadinimu ARNE,
arba Artist Run Network Europe (liet. Europos menininkų iniciatyvų tinklas). Tai kelių
partnerių iš skirtingų Europos šalių inicijuotas projektas, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas
nepriklausomoms menininkų iniciatyvoms. Per dvejus su puse metų (2020 m. spalio – 2023
m. balandžio mėn.) projektas pasiūlys įvairių įtraukiančių veiklų – parodų, konferencijų,
dirbtuvių, paskaitų. ARNE siekia stiprinti savarankiškas menininkų iniciatyvas Europoje,
daugiausia dėmesio skirdamas vietos ir tarptautiniam bendradarbiavimui, taip pat sukurti
paprastą informacinę platformą meno profesionalams bei meno studentams, pristatomą kaip
internetinę duomenų bazę „Artist-Run Resource Center“ (liet. „Menininkų iniciatyvų resursų
centras“, ARRC).

ARNE tinklą inicijavo septyni partneriai ir keturi asocijuoti partneriai.
Partneriai:
Candyland, Stokholmas, Švedija
Ormston House, Limerikas, Airija
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, Vilnius, Lietuva
> top – Asociacija kultūros praktikoms skatinti, Berlynas, Vokietija
The Syndicate of Creatures, Kopenhaga, Danija
The Alternative Art Guide, Haga, Nyderlandai
Totaldobre, Ryga, Latvija
Asocijuoti partneriai:
The Artist-Run Alliance/Alfred Institute for Art and Culture, Tel-Avivas, Izraelis
Aarhus Center for Visual Art/Juxtapose Art Fair, Aarhus, Danija
Fine Art and Department of Visual Arts, Konstfack, Stokholmas, Švedija
Supermarket – Stockholm Independent Art Fair, Stokholmas, Švedija
LTMKS taip pat toliau tęsia bendradarbiavimą su AIM (Artists’ Initiatives’ Meetings) tinklu.
2020 m. fiziniai susitikimai nevyko – juos pakeitė virtualūs susitikimai, taip pat buvo
perplanuotos baigiamosios 2018-2021 m. etapo veiklos ir 2021 m. nuspręsta jog kiekviena
organziacija įgyvendins projekto veiklas savo šalyje sukurdama tinklą pristatančius
reprezentacinius video.
LTMKS nuo 2020-ųjų taip pat prisijungė prie Trans Europe Halles (TEH) bendruomenės,
vienijančios Europos kultūros kompleksų operatorius. Kol kas šios organizacijos rengiamose
konferencijose ir susitikimuose dėl pandemijos LTMKS jungėsi ir dalyvavo tik virtualiai.

LANKYTOJŲ ĮTRAUKIMAS
LTMKS veikla 2020 m. sulaukė daug visuomenės dėmesio tiek šalyje, tiek svetur. LTMKS
buvo pastebėta ir tokiuose tarptautiniuose leidiniuose kaip britų „The Guardian“. Bet bene
daugiausiai dėmesio LTMKS su savo veiklomis sulaukė Lietuvoje. LTMKS minima
įvairiuose reportažuose bei laidose televizijoje, radijuje ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
Taip pat LTMKS buvo nominuota LRT metų apdovanojimuose, kaip metų kultūros reiškinys.
Ne mažesnį įdirbį ir užsibrėžto tikslo pasiekimą rodo gerokai padidėjęs ir stabilus lankytojų
skaičius. Nepaisant to, kad 2020-uosius supurtė pasaulinė pandemija, aprimus pirmajai
bangai vasaros ir rudens pradžios mėnesiais organizacija stebėjo stabilų lankytojų augimą.
Ypač didelį sekėjų pasiekiamumas pastebėtas ir soc. tinkluose. Per 2020 m. LTMKS soc.
tinklų (LTMKS, Atletika, SODAS 2123) paskyrų renginių skelbimai pasiekė per 139000 soc.
tinklų vartotojų. Visi LTMKS renginiai buvo pristatyti lankytojams nemokamai, siekiant
pritraukti kuo platesnes auditorijas ir suteikti lankytojams naujų žinių apie šiuolaikinio meno
procesus bei praktikas.

2020 M. LTMKS VEIKLŲ, RENGINIŲ, PARODŲ DETALIZAVIMAS

Medijų simpoziumas „Dieta vs. Puota“: Vegeta Congress 2020 // 2020 01 24
Lauryno Skeisgielos paroda „Mažo miestelio mirties melodijos/Small Town
Murder songs” Atletikoje, 2020 01 30 – 2020 02 07
Paroda „Gyvas ornamentas/Living ornament“ Atletikoje 2020 02 21 - 2020 03
16
Paroda „>Iltys„/„Hopes & Slopes“ Atletikoje 2020 06 02 - 2020 06 06
Paroda „FAMM.BA2020 Mes atradom paslaptį“ 2020 06 11 - 2020 06 20
Paroda „FAMM.MA2020.DOC’’ 2020 06 25 - 2020 07 15
Paroda „Saturno jaunuolių grupės archyvas/Saturn Youth Group Archive“
2020 07 29 - 2020 08 09
Kultūros komplekso SODAS 2123 atidarymo renginių programa 2020 09
09-12 ir 2020 09 24-26
Ars Electronica Garden Vilnius programa 2020 09 09 - 2020 09 13
Arturo Bumšteino ir Gičio Bertulio paroda „Medica(Melos)“ 2020 09 09 2020 09 25
Mindaugo Gapševičiaus paroda „Mikroorganizmai ir jų šeimininkai“ 2020 10
06 - 2020 10 15
Karolinos Janulevičiūtės ir Kasios Gorniak paroda „Ir aprangos planas“/„And
wardrobe planning” 2020 10 17 - 2020 10 30
„Vilniaus galerijų savaitgalis“ 2020 10 22 - 2020 10 25
Kuratorės Monikos Lipšic kuruotos „Perspektyvų kambario“ video peržiūros
2020 10 ir 2020 12 (virtuali)
Virtuali Jurgos Barilaitės paroda „Linijos ir raukšlės“/„Lines and wrinkles“
nuo 2020 10 23

Virtuali Linos Michelkevičės paskaita “Edukuoti ne redukuoti: edukaciniai
formatai šiuolaikiniame mene” 2020 12 09
LTMKS narių naujų video, garso ir internetinio meno kūrinių prodiusavimas
ir pristatymas – 2020 m. ruduo
LTMKS internetinio radijo įkūrimas (kuratorė Gailė Griciūtė). LTMKS (ir
kitų) menininkų kurta programa radijui, garso projektai, pokalbiai su
menininkais, radijo-parodos, skaitymai ir kt. radio.letmekoo.lt
Kuratorinių apžvalgų apie LTMKS narius sukūrimas ir talpinimas
letmekoo.lt
Kultūros komplekso SODAS 2123 bei galerijos Atletika tinklapių sukūrimas,
sodas2123.lt ir atletikaprojects.lt

2020 m. įmonės pagrindinės veiklos apyvarta sudarė 281134 Eur

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė
Danutė Gambickaitė

