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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.
2021-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, stiprino organizacijos veiklų kokybę. Per metus sustiprėjusi LTMKS įgavo svaresnį
balsą Lietuvos šiuolaikinio meno lauke bei kultūros politikos lauke, tokiu būdu
užsitikrindama tvirtesnes narių atstovavimo galimybes ateičiai.
LTMKS 2021 m. toliau vystė kultūros kompleksą SODAS 2123, tokiu būdu organizacija ne
tik padidino savo žinomumą Lietuvoje ir užsienyje, bet ir sukūrė platų spektrą kūrybinių
galimybių organizacijos nariams bei jų bendradarbiams: menininkams lengvatine kaina
nuomojamos kūrybinės studijos, po vienu stogu kruopštaus kuravimo principu suburta
keliasdešimt organizacijų ir kūrėjų, kuriamas kultūrinis traukos centras mieste, veikė
ekspozicinė erdvė „Atletika“ ir SODAS 2123 renginių erdvė, kurioje surengta keliasdešimt
įvairių renginių. Vystydama kultūros kompleksą SODAS 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 čia turi 22 LTMKS kūrėjai, kurie
reguliariai rengia atvirų studijų vakarus šiuolaikinio meno žiūrovams. Taip pat kultūros

komplekse LTMKS įkūrė laikiną sąjungos narių projektų įgyvendinimui skirtą studiją, kurioje
sąjungos nariai neatlygintinai naudojasi erdve ir kuria naujus projektus.
2021-aisiais startavo naujas LTMKS ir SODAS 2123 rezidencijų projektas. Įrengtos dvi
tarptautinės rezidencijos, kuriose per 2021 m. rezidavo 7 kūrėjai iš įvairių pasaulio valstybių.
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. SODAS 2123 patalpose ruošiamos įvairių
meno sričių dirbtuvės ir įranga, o kiekvienas komplekso rezidentas yra atviras dalijimuisi,
mokymuisi ir (pa)meistrystei.

DARBAS SU NARIAIS
LTMKS stiprino organizacijos narių bendruomeniškumą, rūpinosi jų gerove ir pasiūlė
saviorganizacijos bei veiklumo įgūdžių stiprinimo priemonių (reguliarūs vidiniai virtualūs
susitikimai, aktualijų aptarimai, diskusijos rūpimais klausimais, vidinė komunikacija
naujienlaiškiais, profesinius įgūdžius lavinanti seminarų serija). Buvo vystoma metinė
įtraukianti parodų erdvės programa, plėtojama kultūros komplekso SODAS 2123 kuravimo
veikla.
LTMKS aktyviai įgyvendino veiklas su tarptautiniais partneriais, siekdama sukurti platesnių
galimybių narių kūrybinių praktikų pristatymui bei sklaidai – inicijuotas ir sėkmingai
užtikrintas finansavimas naujo Baltijos šalių nepriklausomas meno erdves vienijančio tinklo
kūrimui, sėkmingai vyko tarptautinio ARNE tinklo, kurio nare yra LTMKS, projekto veiklos
(ARNE – artist run network Europe), taip pat Artists’ Initiatives’ Meetings (AIM) tinklo
veiklos, kuriose dalyvavo LTMKS atstovai. 2021–aisiais LTMKS pradėjo bendradarbiauti su
Italijos šiuolaikinio meno organizacija Trieste Contemporanea, kurios erdvėse Trieste mieste
2021 m. buvo pristatyta dviejų LTMKS menininkių Jurgitos Juodytės ir Ingos Galinytės
kūryba.
LTMKS bendradarbiavo su komunikacijos specialistais rengdama ir įgyvendindama
komunikacijos planą ir ieškodama platesnių, labiau visoms visuomenės grupėms prieinamų
sklaidos kanalų. LTMKS pavyko 2021 m. antroje pusėje užtvirtinti sėkmingą
bendradarbiavimą su vienu pagrindinių šalies internetiniu naujienų puslapiu 15min.
pasirašant partnerystės sutartį dvejiems metams.
2021 m. LTMKS taip pat parengė ir įgyvendino dar du leidinių serijos „Viena idėja“
leidinius, kurių autorės – LTMKS narės Laura Garbštienė ir Milda Laužikaitė, sudarytoja –
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė. LTMKS taip pat surengė ir pristatė atvirų studijų kultūros
komplekse SODAS 2123 programą (savo studijas atvėrė Gabrielė Gervickaitė, Laima
Kreivytė, Jelena Škulienė, Tomas Martišauskis, Akvilė Anglickaitė, Vitalij Červiakov, Tomas

Daukša ir kiti), asociacijos narių leidinių pristatymus (pristatyti Jurgos Barilaitės, Paulinos
Pukytės leidiniai, Kauno meno knygų mugėje 2021 spalį pristatyta LTMKS leidybinė veikla).
Tęsdama 2020 m. inicijuotą LTMKS premijos konkursą, LTMKS sėkmingai finansavo dar
dviejų LTMKS narių naujų kūrinių produkciją, konkurso laimėtojos – Alina Melnikova ir
Milda Laužikaitė.
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). Įgyvendintos
trys paskaitos ir dirbtuvės su komunikacijos specialistėmis Karolina Tomkevičiūte ir Juste
Jonutyte.
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.
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.
Atletikoje 2021 m. pristatyta 9 parodų ir 10 kitų renginių (performansų, simpoziumų,
diskusijų, dirbtuvių ir pan.).

BENDRADARBIAVIMAS IR NARYSTĖ
LTMKS bendradarbiavo su šiomis kultūros organizacijomis: Lietuvos kompozitorių sąjunga,
VŠĮ Institutio media, VšĮ Verpėjos, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos muzikos ir teatro
akademija, Įvairiomis mokyklomis ir kitomis organizacijomis. 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 pakvietė sąjungos narius į ekspedicijas Šilų Dzūkijos regione, o
kultūros komplekse SODAS 2123 įvyko projekto viešas pristatymas.
Taip pat LTMKS bendradarbiavo su Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyriumi,
Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija ir kt.

TARPTAUTINIAI ORGANIZACIJOS RYŠIAI

2021 m. LTMKS tęsė bendradarbiavimą įgyvendinant naujos tarptautinės partnerystės
Kūrybiškos Europos Bendradarbiavimo projektų srityje veiklas po to, kai kartu su kitomis
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
LANKYTOJŲ ĮTRAUKIMAS
LTMKS veikla 2021 m. sulaukė daug visuomenės dėmesio tiek šalyje, tiek svetur. LTMKS
buvo pastebėta ir tokiuose tarptautiniuose leidiniuose. Bet bene daugiausiai dėmesio LTMKS
su savo veiklomis sulaukė Lietuvoje. LTMKS minima įvairiuose reportažuose bei laidose
televizijoje, radijuje ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Ne mažesnį įdirbį ir užsibrėžto tikslo
pasiekimą rodo gerokai padidėjęs ir stabilus lankytojų skaičius. Ypač didelį sekėjų
pasiekiamumas pastebėtas ir soc. tinkluose. Per 2021 m. LTMKS soc. tinklų (LTMKS,
Atletika, SODAS 2123, Vilniaus galerijų savaitgalis) paskyrų renginių skelbimai pasiekė per
150000 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.

2021 M. LTMKS VEIKLŲ, RENGINIŲ, PARODŲ DETALIZAVIMAS

Jurgos barilaitės paroda „Linijos ir raukšlės. Gyvųjų sapnai ir mirusiųjų svajonės“
Grupinė paroda. Žygimantas Kudirka ir Felicita „Kas esi tu?“
Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno studentų baigiamųjų darbų
paroda #FAMM.BA.MA „O ką jeigu?“
Tarptautinis medijų meno simpoziumas-festivalis „Ūmėdė“
Paulinos Pukytės personalinė paroda „Tai yra tam tikra prasme košmaras“
X-disciplininio kongreso Performansų ir atvirų studijų programa
Paroda „Audi. Pažanga per technologiją“. Menininkai: Paulius Petraitis, Andrej
Polukord, Rokas Pralgauskas
Andrėjos Šaltytės paroda „Kijevo liežuvis“
Virtualių Karolinos Tomkevičiūtės ir Justės Jonutytės paskaitų ciklas apie komunikaciją
kūrėjams. Narių kvalifikacijos tobulinimo seminarai 2022 12
Vilniaus galerijų savaitgalio organizavimas 2021 m. rugsėjį. Kuratorė Akvilė Anglickaitė.
Dalyvavo per 30 Vilniaus miesto meno erdvių.
Dviejų LTMKS narių menininkių Jurgitos Juodytės ir Ingos Galinytės kūrybos pristatymas
Italijos šiuolaikinio meno erdvėje Trieste Contemporanea, Trieste mieste 2021 m. lapkritį.
LTMKS narių naujų meno kūrinių prodiusavimas ir pristatymas, konkursas –
2021 m. ruduo.

2021 m. įmonės pagrindinės veiklos apyvarta sudarė 279922 Eur

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė
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