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Įmonės kodas 191589837
Vokiečių g. 4/2, LT-01130 Vilnius

Lietuvos dailininkų sąjungos veiklos ataskaita yra lyginamasis dokumentas, kuriame
pateikiamas platus LDS ir jos padalinių meninės veiklos spektras, dailininkų profesijos ir
socialinės aplinkos tyrimai, finansinė statistika, teisiniai klausimai ir turto situacija.
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Vasario 24-osios rytas pakeitė pasaulį, staiga paversdamas nesvarbiu tai, kas visai neseniai
atrodė neįsivaizduojamai vertinga. Kai įvairiomis medijų priemonėmis mus užplūdo bauginančių naujienų srautas, o prioritetai kardinaliai pasikeitė, matyt ne vienas pasitikrinome,
ar turime pasirengę savo „bėglio krepšelį 72”, jei staiga agresorius peržengs Lietuvos slenkstį. Tačiau praėjus pirmam stresui, stebėdami XXI amžiaus karo baisumus savo televizorių
ir kompiuterių ekranuose, daugelis uždavė klausimą – o ką aš galiu padaryti, kad padėčiau
karo niokojamai Ukrainai? Meno pasaulyje iškilo klausimas, kuris taip ilgai jau nebuvo kasdieninio Europos gyvenimo dalis – koks yra meno organizacijų ir menininkų vaidmuo karo
metu?
Meno ir menininkų vaidmuo visada buvo reikšmingas formuojant visuomenę ir aplinką.
Tai svarbus kritinis balsas, dažnai atskleidžiantis iš pirmo žvilgsnio nepamatytus dalykus
arba tiesiog suteikiantis galimybę mintyse ar estetiškai viską apmąstyti. Karo kontekste
tokia meno ir menininko misija – dar svarbesnė. Tuo metu, kai žmonės miršta, ardomos
šeimos, griaunami namai Menininkų organizacijos, institucijos, tinklai ir bendruomenės
visame pasaulyje turi apsijungti galvojant, ką visi kartu ir kiekvienas mūsų galime padaryti
šioje katastrofiškoje situacijoje. Menininkų reakcija gali skleistis manifestais, deklaracijomis,
parodomis, humanitarine pagalba, visomis kitomis galimybėmis padedant karo ištiktiems
Ukrainos žmonėms. Šis karas dažnam mūsų užduoda ir bendresnį klausimą, ar buvome
pakankamai jautrūs smurto, nelygybės, brutalumo faktams visame pasaulyje lig šiol? Daug
kas atrodė kažkur toli, tartum mūsų neliečia...
Bet šiuo kartu grįžkime į Lietuvos dailininkų sąjungos veiklą 2021 m.
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Lietuvos dailininkų sąjungos misija, vizija, strategija,
tikslas, uždaviniai, veiklos kryptys
Lietuvos dailininkų sąjunga (toliau - LDS) yra ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu
vienijantis profesionalius vizualaus meno kūrėjus ir tyrėjus fizinius asmenis, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų
organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno
kūrėjais, tęsianti 1935 m. įkurtos Lietuvos dailininkų sąjungos
kūrybinę ir visuomeninę veiklą. LDS yra meno kūrėjų organizacija ir turi visas meno kūrėjų organizacijos teises ir pareigas.

LDS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei LDS įstatais.
LDS teisinė forma - asociacija.
2021-12-31 d. duomenimis LDS vienijo 1513 narius, įskaitant LDS Kauno skyrių, LDS Klaipėdos skyrių, LDS skyrių „Šiaulių dailininkų organizacija“, LDS Panevėžio skyrių, (visiems
suteiktas meno kūrėjo statusas).
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ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
2021 m.
Konferencija
Parodų komitetas

Pirmininkas/ė

Taryba

Garbės teismas

Kontrolės komisija

Administracija
Buvusių LDS
pirmininkų susirinkimas

Dailininkų klubas

VALDYMAS

VšĮ „Dailės fondas“
Vilniaus skyrius

Kauno skyrius

Klaipėdos skyrius

Šiaulių skyrius

Panevėžio skyrius

Visuotinis
narių susirinkimas

Visuotinis
narių susirinkimas

Visuotinis
narių susirinkimas

Visuotinis
narių susirinkimas

Visuotinis
narių susirinkimas

Taryba

Taryba

Taryba

Taryba

Taryba

Pirmininkas

Pirmininkas

Pirmininkas

Pirmininkas

Pirmininkas

Kūrybinės sekcijos

Kūrybinės sekcijos

Kūrybinės sekcijos

Kūrybinės sekcijos

Kūrybinės sekcijos

Visuotinis
narių susirinkimas

Visuotinis
narių susirinkimas

Visuotinis
narių susirinkimas

Visuotinis
narių susirinkimas

Visuotinis
narių susirinkimas

Biuras

Biuras

Biuras

Biuras

Biuras

Pirmininkas

Pirmininkas

Pirmininkas

Pirmininkas

Pirmininkas

Galerija ARKA

Galerija
MENO PARKAS

Klaipėdos galerija

Galerija S_IN

Galerija XX

Dailininkų sąjungos
galerija

Galerija
DROBĖ

KŪRYBINIAI PADALINIAI

Pamėnkalnio galerija

Galerija KAIRĖ-DEŠINĖ

Šv. Jono gatvės galerija

LDS būstinės galerija
VšĮ „Vilniaus grafikos
meno centras“

1513 NARIAI
VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla „Artseria“
VšĮ „Skulptūros ir vitražo centas“
UAB „Vilniaus dailė“
VšĮ „Dailininkų namai“

Tarptautinės meno asociacijos (IAA)
Europos meno tarybos (ECA)
Meno kūrėjų asociacija (LMKA)
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LDS Misija: kurti Lietuvos vizualaus meno ateitį, sudaryti prielaidas kūrybos laisvei, profesionalios dailės raiškai, sklaidai, menotyros ir meniniams tyrimams, būti profesionalios
dailės kompetencijų formavimo lydere Lietuvoje, dalyvauti kultūros politikos kūrime tarptautiniu mastu.
LDS Vizija: šiuolaikiška, veikli profesionalius vizualaus meno kūrėjus vienijanti asociacija,
reikšmingai įtakojanti kultūrinio gyvenimo eigą ir vizualaus meno politiką Lietuvoje ir aktyviai vykdanti meno sklaidą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
LDS Vertybės: tautinis ir asmeninis tapatumas, tolerancija, tarptautiškumas, tvarumas, individo ir kūrybos laisvė, taip pat – profesionalumas ir kūrybiškumas.
LDS išskirtinumas: Skaitlingiausia meno kūrėjų asociacija Lietuvoje, vienijanti profesionalius (pripažintus ir jaunus) vizualaus meno kūrėjus ir tyrėjus. Yra LDS galerijų steigėja, palaiko jų parodinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje. LDS nariai – Lietuvos kultūros ambasadoriai,
vaizduojamojo meno vizionieriai.

Lietuvos kultūros politikos strategijoje numatyti tikslai ir uždaviniai tiesiogiai atliepia LDS siekinius, tačiau valstybės, savivaldybių, kitų kultūros rėmimo fondų skiriamas finansavimas neužtikrina kokybiško ir visuminio LDS veiklų įgyvendinimo, taip
pat neužtikrina dailininko profesijos plėtros. Susidurdama su kasdieniais iššūkiais LDS
ieško naujų veiklos formų, bendradarbiavimo scenarijų, aktyviai dalyvauja Lietuvos
kultūros politikos ir įstatymų bazės kūrime, siekdama pagerinti LDS narių profesines ir
socialines sąlygas.
LDS Ataskaitoje pateikiame duomenis apie 2021 metų parodinę, projektinę, šviečiamąją,
komunikacijų veiklą, finansavimą, administravimo pokyčius, LDS narių dinamiką.
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VIZIJA:
šiuolaikiška, veikli, profesionalius
vizualaus meno kūrėjus vienijanti asociacija,
reikšmingai įtakojanti kultūrinio gyvenimo eigą ir
vizualaus meno politiką Lietuvoje ir aktyviai vykdanti meno sklaidą
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Misija: kurti Lietuvos vizualaus meno ateitį, sudaryti prielaidas kūrybos laisvei, profesionalios dailės raiškai, sklaidai, menotyros ir meniniams tyrimams, būti profesionalios dailės kompetencijų formavimo lydere Lietuvoje, dalyvauti kultūros politikos kūrime tarptautiniu mastu.
Vertybės: tautinis ir asmeninis tapatumas, tolerancija, tarptautiškumas, tvarumas, individo ir kūrybos laisvė, taip pat – profesionalumas ir
kūrybiškumas.

VEIKLOS KRYPTYS
1. LDS narių kūryba, jos reprezentavimas LDS galerijose, muziejuose,
kultūros centruose Lietuvoje ir
užsienyje. Kūrybinių dirbtuvių,
simpoziumų, konferencijų, meno
tyrimų, konkursų bei reprezentacinių
LDS projektų organizavimas, naujų
projektų, svariai reprezentuojančių
LDS, inicijavimas, organizavimas ir
viešinimas:
• Nacionalinės ir regioninės parodos ir
projektai
• Tarptautinės parodos ir projektai
• Tarptautiniai kūrybinio bendradarbiavimo projektai
• Tęstinės parodos ir projektai
• Tyrimai ir sklaida
• Jaunų menininkų programa
• Kūrybinės veiklos viešosiose erdvėse
• Komunikacija ir leidyba

2. Dailininko profesijos ir socialinės
sąlygos:
• Socialinės LDS narių sąlygos, analizė,
stebėsena
• Paramos sistema
• Kvalifikacijos kėlimo sistema:
dalykinių (vizualaus meno), socialinių,
asmeninių ir kompleksinių kompetencijų ugdymas
• Psichologinės pagalbos sistema
menininkui
• Ekonominės LDS narių sąlygos, analizė,
stebėsena

3. Tinklaveika ir tarptautiškumas:
• Dalyvavimas tarptautinių tinklų
veiklose
• LDS narių kūrybos atstovavimas
tarptautiniu lygiu
• Profesinės partnerystės tarp LDS
padalinių skatinimas, bendradarbiavimas su Lietuvos ir tarptautinėmis
organizacijomis

HORIZONTALUS VEIKLOS PRIORITETAS: vienyti ir atstovauti LDS narius ir pristatyti jų veiklas regionuose. Prisidėti prie atskirties
tarp regionų mažinimo ir darnios šalies plėtros.

STRATEGINIS TIKSLAS
Stiprinti LDS poveikį kultūros politikos formavime, skatinti meistryste ir profesionalumu grįstą individualią kūrybą, sudarant
prielaidas profesionalios vizualios kultūros plėtotei Lietuvoje ir užsienyje, didinant kultūros ir meno prieinamumą, stiprinti LDS
narių bendruomeniškumą ir profesines partnerystes su nacionalinėmis ir tarptautinėmis kultūros institucijomis.

UŽDAVINIAI
• Skatinti ir ginti laisvą kūrybą,
profesinį meistriškumą,
profesionaliojo meno sklaidą, jo
įvairovę, tautinį savitumą

• Propaguoti LDS narių kūrybą
Lietuvoje ir pasaulyje, didinti jos
žinomumą, prieinamumą,
rūpintis narių kūrybiniu
palikimu, jo išsaugojimu ir
viešinimu

• Ginti LDS narių kūrybines,
profesines, socialines, autorių ir
gretutines teises, teisėtus
interesus, įstatymų nustatyta
tvarka atstovauti LDS narius

• Teikti informaciją apie
profesinės karjeros galimybes,
rengti ir dalyvauti organizuojant
parodas, projektus, festivalius,
kūrybinius konkursus,
seminarus, kitus profesionalius
meno renginius, skelbti
konkursus

• Siūlyti, rekomenduoti LDS narius,
o išimtiniais atvejais – ir kitus
nusipelniusius kūrėjus ar
organizacijas, kurių veikla atitinka
LDS tikslus ir vertybes, valstybinėms bei kitoms meno
premijoms, gauti apdovanojimus,
vykdyti kūrybines meno
programas

• Telkti ir skatinti profesionalius
vizualaus meno kūrėjus, tyrėjus ir
menotyrininkus Lietuvos kultūros
plėtrai, raidos tendencijų analizei,
visuomenės sampratos apie
profesionalų meną ugdymui, įvardinti
ir spręsti šiuolaikinio dailininko
veiklos problemas, diskutuoti
tradicinio ir šiuolaikinio meno
klausimus

• Dalyvauti kultūros ir meno politikos
formavime, teikti pasiūlymus valstybės ir
savivaldybių institucijoms, sietinus su
rengiamais ir galiojančiais teisės aktais,
siekti aktyvaus bendradarbiavimo su
kompetentingomis institucijomis,
sprendžiant problemas ir klausimus,
turinčius reikšmės LDS nariams, LDS veiklai
ir tikslams, viešinant LDS požiūrį LDS ir jos
nariams aktualiose srityse, skatinant viešąjį
diskursą

• Bendradarbiauti su svetur
gyvenančiais lietuvių ir užsienio
dailininkais, dailėtyrininkais,
Lietuvos ir užsienio meno kūrėjų
organizacijomis, kultūros,
švietimo, mokslo, komercinėmis
organizacijomis, valstybinėmis
įstaigomis

• Tobulinti LDS ir jos padalinių
vadybą

• Aktyvinti rinkodaros ir
komunikacijos procesus

• Skatinti mecenatystę, inicijuoti
dailės kūrinių įsigijimą
valstybiniu lygiu

• Koordinuoti LDS narių veiklą,
siekiant bendrų tikslų
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LDS Taryba, jos veikla, priimti nutarimai

Taryba yra kolegialus LDS valdymo organas. Tarybą
sudaro Pirmininkas ir kiti nariai. LDS Pirmininkas automatiškai tampa Tarybos nariu ir jos pirmininku. Jis vadovauja Tarybos veiklai ir šaukia jos posėdžius.

2021 m. LDS tarybos sudėtis: Agnė Šemberaitė, Karina Kazlauskaitė, Augustas Bidlauskas,
Linas Liandzbergis, Jaunius Ranonis, Eugenijus Nalevaika, Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė, Liuda Stankevičienė, Neringa Poškutė-Jukumienė, Saulė Marija Mažeikaitė-Teiberė,
Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė, Vidas Simanavičius, Solveiga Gutautė, Arvydas Šaltenis,
Laisvydė Šalčiūtė, Meda Norbutaitė, Gintaras Gesevičius, Kristina Ancutaitė, Valda Verikaitė, Gediminas Šibonis, Lukas Šiupšinskas (iki birželio 06 d.), Rūta Grikevičienė (Povilaitytė), Daiva Ložytė (iki birželio 06 d.), Dainius Trumpis (iki birželio 06 d.), Ignas Kazakevičius (nuo birželio 06 d.), Bronius Rudys (nuo birželio 06 d.), Danguolė Ruškienė (nuo
birželio 06 d.).
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LDS Tarybos darbas organizuojamas komitetais, kurių darbas reglamentuojamas Tarybos
komiteto darbo reglamentu. Šiuo metu LDS Taryboje veikia:
• Strategijos ir finansų komitetas (vad. Eglė Ganda Bogdanienė);
• Meno ir parodų organizavimo komitetas (vad. Agnė Šemberaitė);
• Etikos ir gerovės komitetas (vad. Gediminas Šibonis);
• Meno tyrimų ir sklaidos komitetas (vad. Saulė Marija Mažeikaitė-Teiberė);
• Užsienio reikalų komitetas (vad. Solveiga Gutautė).
LDS struktūroje veikia Garbės teismas ir Kontrolės komisija, kurių nariai renkami ir tvirtinami Rinkiminėje konferencijoje.
Garbės teismo nariai nuo 2020 m.:
Pirmininkas: Rūtilis Slavėnas
Nariai: Arturas Aliukas, Arvydas Pakalka, Lina Kalinauskaitė, Arvydas Baltrūnas, Ričardas
Bartkevičius, Živilė Bardzilauskaitė-Bergins.
Kontrolės komisijos nariai nuo 2020 m.: Rūta Lipaitė, Rebeka Bruder, Gintaras Kušlys.
2021 m. įvyko 10 Tarybos posėdžių, kuriuose buvo svarstyti aktualiausi LDS klausimai ir
priimti LDS veiklą įtakojantys nutarimai.

2021 m. TARYBOS POSĖDŽIŲ METU PRIIMTI NUTARIMAI
TP Nr. 1. 2021 01 28
1.

SVARSTYTA. Dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.
NUTARTA. Tarybos posėdžio darbotvarkei pritarti.

2.

SVARSTYTA. LDS finansinė situacija: realybė, iššūkiai, perspektyvos.
NUTARTA. LDS 2019 – 2020 metų finansinės ataskaitos pristatymui pritarti.

3.

SVARSTYTA. UAB „Vilniaus Dailė“ projektas. Tolesnė analizė ir vertinimas.
NUTARTA. Tęsti Bendrovės veiklos ir finansų tyrimą, patalpas nuomoti siekiant pelno, suformuoti
strateginį planą situacijai keisti, derinti jį Tarybos posėdyje.

4. SVARSTYTA. Nuomos problemos: „Po Skverneliu“; Rožinis baras „GALIORKA“; Be Abejo „Brodvėjus“,
3B Solutions.
NUTARTA. Inicijuoti sutarties su Be Abejo nutraukimą, planuojant patalpas išnuomoti kitiems
nuomininkams.
5.

SVARSTYTA. Nuomininkų prašymai sumažinti nuomą.
NUTARTA: Sumažinti UAB “Šampanė” mokestį karantino metu 20%.

6.

SVARSTYTA. Palangos dailininkų namai. Sutarties pratęsimas.
NUTARTA. Sudaryti 3 metų sutartį, padidinant nuomos kainą 25%. Įgalinti mokėti žemės mokestį.

7.

SVARSTYTA. Garažas Vilkaviškyje. Turtas ar grėsmė?
NUTARTA: Artimiausiu metu spręsti klausimą dėl garažo panaudojimo arba atsisakymo/ pardavimo.

8.

SVARSTYTA. MKO ir Savivaldybės ataskaitos už 2020 m. finansavimą.
NUTARTA. MKO ir Savivaldybės ataskaitoms už 2020 metų finansavimą pritarti.

9.

SVARSTYTA. MKO projektas ir finansai 2021. Apeliacija.
NUTARTA. MKO finansų skirstymo projektui pritarti.
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10. PRISTATYTA. Kiti finansiniai šaltiniai. Vilniaus savivaldybei teikti projektai.
11. SVARSTYTA. Socialinė rūpyba. Pašalpos.
NUTARTA. Irenai Bajorūnaitei, Viašeslav Sokolevskij, Vitalijai Miškinienei, Rafaelei Bekker,
Ingai Bertuža, Aleksandrui Guščenko skirti 100 EUR pašalpos išmokas, Mindaugui Tenzegolskiui,
Algimantui Kliaugai, dėl sunkios ligos, skirti 300 EUR pašalpos išmokas.
12. SVARSTYTA. LDS sekcijų nuostatai.
NUTARTA. LDS sekcijų nuostatų projektą, pasikonsultavus su teisininkais, tobulinti, pakartotinai jį
teikti tvirtinti Tarybos posėdyje.
13. SVARSTYTA. Stojamieji į LDS. Datos.
NUTARTA. Stojamųjų projektui su atliktomis pataisomis pritarti.
14. SVARSTYTA. Vilniaus mero premijos suteikimas.
NUTARTA. Vilniaus mero premijai siūlyti Gytenį Umbrasą.
15. SVARSTYTA. Aukso ženkleliai: rinkimai, datos pavadinimas.
NUTARTA. Pritarti siūlymui, kad Aukso ženklelių nominantų rinkimo data sutaptų su stojamųjų į LDS
data.
16. SVARSTYTA. Garbės teismo reglamentas. Rūtilio Slavėno komentarai.
NUTARTA. Deleguoti LDS administraciją atlikti tolesnį tyrimą.
17. SVARSTYTA. Kontrolės komisijos reglamentas.
NUTARTA. LDS kontrolės komisijos reglamentui pritarti.
18. PRISTATYTA. Užsienio ryšiai.
19. SVARSTYTA. Kiti klausimai:
Dėl Dailininkų sąjungos fondo veiklos atnaujinimo.
NUTARTA. Pritarti VšĮ „Dailininkų sąjungos fondas“ veiklos atnaujinimui, įdarbinant Romą Survilienę
0,5 etato į vykdomosios direktorės pareigas.
Dėl VšĮ Dailininkų sąjungos leidyklos veiklos.
NUTARTA. Atleisti Saulę Mažeikaitę-Teiberę iš VšĮ Dailininkų sąjungos leidyklos direktorės
NUTARTA. Paskirti Romą Survilienę l. e. VšĮ Dailininkų sąjungos leidyklos direktorės pareigas nuo š.m.
vasario 4 d.
Dėl Šv. Jono gatvės galerijos veiklos.
NUTARTA. Paskirti Kotryną Džilavjan l. e. Šv. Jonų gatvės galerijos direktorės pareigas nuo
š. m. kovo 4 d.

TP Nr. 2. 2021 03 25
1.

SVARSTYTA. Galerijų ir LDS padalinių 2020 metų ataskaitos:
DSG ir Pamėnkalnio galerijų ataskaita.
NUTARTA. DSG ir Pamėnkalnio galerijų ataskaitas patvirtinti.
Ar pritariate Pamėnkalnio galerijos atnaujinimo projektui?
NUTARTA. Pamėnkalnio galerijos atnaujinimo projektui pritarti.
Šv. Jono gatvės galerijos ataskaita.
NUTARTA. Šv. Jono gatvės galerijos ataskaitą patvirtinti.
Ar patvirtinate veiklos Šv. Jono gatvės galerijoje siūlymams?
NUTARTA. Šv. Jono gatvės galerijos veiklos siūlymams pritarti.
Arkos galerijos ataskaita.
NUTARTA. Arkos galerijos ataskaitą patvirtinti.
Meno parko galerijos ataskaita.
NUTARTA. Meno parko galerijos ataskaitą patvirtinti.
Vilniaus grafikos meno centro galerijos „Kairė-dešinė“ ataskaita.
NUTARTA. Grafikos centro galerijos „Kairė-dešinė“ ataskaitą patvirtinti.
LDS Klaipėdos skyriaus ir galerijos „Klaipėdos galerija“ ataskaita.
NUTARTA. Klaipėdos skyriaus ir galerijos ataskaitą patvirtinti.
LDS Panevėžio skyriaus ir Galerijos XX ataskaita.
NUTARTA. Panevėžio skyriaus ir Galerijos XX ataskaitą patvirtinti.
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LDS Šiaulių skyriaus ataskaita.
NUTARTA. Šiaulių skyriaus ataskaitą patvirtinti.
LDS skulptūros ir vitražo centro ataskaita.
NUTARTA. Skulptūros ir vitražo centro ataskaitą patvirtinti.
VšĮ „Dailininkų namai“ Palangoje ataskaita. Dėl VšĮ „Dailininkų namai“ Palangoje sutarties.
VšĮ „Dailininkų namai“ direktorius Artūras Sabaliauskas pristatė įstaigos 2020 metų ataskaitą.
NUTARTA:
1. VšĮ „Dailininkų namai“ ataskaitą patvirtinti.
2. Su VšĮ „Dailininkų namai“ pasirašyti 3 metų sutartį.
UAB „Vilniaus dailė“ ataskaita. UAB „Vilniaus dailė“ perspektyvos.
NUTARTA:
1. UAB „Vilniaus dailė“ ataskaitą patvirtinti.
2. UAB „Vilniaus dailė“ perspektyvoms nepritarti.
LDS Kauno skyriaus ataskaita.
LDS Kauno skyriaus pirmininkas Eugenijus Nalevaika pristatė Kauno skyriaus 2020 metų projektinę/
parodinę veiklą. Finansinė ataskaita dėl finansistės ligos Tarybos svarstymui nebuvo pateikta.
2.

SVARSTYTA. Finansinė LDS 2020 apžvalga/ ataskaita.
NUTARTA. Finansinei LDS 2020 metų apžvalgai/ ataskaitai pritarti.

3.

SVARSTYTA. UAB Be Abejo (Brodvėjus) skolų ir sutarties nutraukimo eiga.
LDS pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė informavo, kad su UAB Be Abejo sutartis nutraukiama, bus
siekiama atgauti įsiskolinimus LDS.

4.

SVARSTYTA. UAB Omaras (In Vino) skolų grąžinimo pasiūlymai ir grafikas.
NUTARTA. Suteikti UAB Omaras 50 % nuolaidą, grąžinant skolą iki 2022 m. gruodžio 15 d.

5.

SVARSTYTA. LDS įstatų naujos redakcijos projektas.
NUTARTA. LDS įstatų atnaujinimui pritarti.

6.

SVARSTYTA. LDS ir ŠMC klausimas.
LDS pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė informavo, kad su LDS teisininku buvo parengtas Taikos
susitarimas tarp LDS ir ŠMC dėl teisės 10 metų pagal Panaudos sutartį neatlygintinai naudotis ŠMC
patalpomis, su galimybe sutartį pratęsti. Informavo, kad ŠMC tam neprieštaravo, bet Vyriausybės teisės
aktų nustatyta tvarka toks susitarimas negalimas, - bus toliau ieškoma naudojimosi patalpomis susitarimo
būdų.

7.

SVARSTYTA. LDS nekilnojamas turtas Vilkaviškyje (garažas).
NUTARTA. LDS nekilnojamojo turto (garažo) Vilkaviškyje pardavimui pritarti.

8.

SVARSTYTA. ARTseria ir Dailės žurnalas.
VšĮ „Dailininkų sąjungos leidykla“ direktorė Roma Survilienė pristatė 2020 metų Leidyklos veiklos bei
finansines ataskaitas (pridedama). Informavo, kad gavus finansavimą, 2020 metais startavo projektas
„Meno kioskas“ (internetinė parduotuvė www.artkiosk.net), kurioje talpinami visi LDS leidiniai, LDS
narių meno kūriniai. Informavo, kad šia platforma galės naudotis visos LDS meno galerijos.

9.

SVARSTYTA. LDS fondo veiklos vizija.
LDS fondo vykdančioji direktorė Roma Survilienė pateikė Dailininkų sąjungos fondo viziją: atgaivinti
komercinę gamybinę veiklą (suvenyrai ir kt.), sutvarkyti turimą dailės kūrinių fondą, plėsti dailės kūrinių
kolekciją, dailės fondo kūrinius eksponuoti kitose organizacijose. Informavo, kad būtina atnaujinti
Dailininkų sąjungos Fondo įstatus.

10. SVARSTYTA. Pašalpų LDS nariams klausimas.
NUTARTA. Pašalpas LDS nariams išmokėti pagal LDS Tarybos etikos ir kontrolės komiteto
rekomenduojamą sąrašą ir sumas.
11. SVARSTYTA. LDS ataskaitinės konferencijos organizavimo klausimas.
NUTARTA. Ataskaitinės konferencijos organizavimo klausimą atidėti iki bus priimtas Vyriausybės
sprendimas dėl karantino ribojimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki birželio 1 d.
12. SVARSTYTA. LDS atstovavimas IAA.
NUTARTA. Pritarti LDS pirmininkės Eglės Gandos Bogdanienės kandidatūrai atstovauti IAA.
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TP Nr. 3. 2021 04 27
1.

SVARSTYTA. Dėl LDS metinės ataskaitinės konferencijos organizavimo.
NUTARTA. LDS metinę ataskaitinę konferenciją organizuoti Compensa koncertų salėje Vilniuje
š. m. gegužės 27 d.

TP Nr. 4. 2021 05 17
1.

SVARSTYTA. Dėl LDS metinės ataskaitinės konferencijos darbotvarkės.
NUTARTA. LDS metinės ataskaitinės konferencijos darbotvarkei pritarti.

2.

SVARSTYTA. Dėl LDS įstatų projekto naujos redakcijos.
NUTARTA. LDS įstatų projekto naujai redakcijai pritarti.

TP Nr. 5. 2021 06 16
1.

SVARSTYTA. Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
NUTARTA. Tarybos posėdžio darbotvarkei pritarti.

2.

SVARSTYTA. Dėl stojančiųjų į Lietuvos dailininkų sąjungą.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į LDS Vilniaus skyriaus tapytojų sekciją.
NUTARTA:
1. Priimti į LDS Vilniaus skyriaus tapytojų sekciją Aistę Bugailiškytę, Akvilę Malukienę, Domą
Ignatavičių, Eveliną Bliuj, Laurą Slavinskaitę, Moniką Radžiūnaitę, Edviną Mikulskį, Eleną Antanavičiūtę,
Aureliją Bernataitę, Ievą Liaugaudaitę, Konstantiną Gaitanži, Gintautą Augustiną Vasionį.
2. Nepriimti į LDS Vilniaus skyriaus tapytojų sekciją Erikos Petunovienės, Ringailės Marcinauskaitės,
Piotro Kostino, Mykolo Kimčio.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į LDS Vilniaus skyriaus monumentalistų sekciją.
NUTARTA. Priimti Laimą Kriukelienę, Agnę Juškaitę, Vaidą Andrašiūnaitę, Aditę Pauliukonę ir Aistę
Lučkienę į Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skyriaus monumentalistų sekciją.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į LDS Vilniaus skyriaus dailėtyros sekciją.
NUTARTA. Priimti Deimą Žuklytę-Gasperaitienę, Audrių Pocių, Valentiną Klimašauską ir Edgarą
Gerasimovičių į Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skyriaus Dailėtyros sekciją.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus skyriaus Skulptorių sekciją.
NUTARTA.
1. Priimti Mykolą Sauką, Povilą Šorį ir Eglę Pilkauskaitę į Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skyriaus
skulptorių sekciją.
2. Nepriimti Mindaugo Jakučionio į Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skyriaus skulptorių sekciją.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus skyriaus neasocijuotųjų sekciją.
NUTARTA. Loritos Tamulevičiūtės į Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skyriaus neasocijuotųjų
sekciją nepriimti.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus skyriaus tekstilės sekciją.
NUTARTA. Priimti Justiną Gražytę, Kristiną Šorienę, Ireną Biekšaitę bei Martyną Gediminą į Lietuvos
dailininkų sąjungos Vilniaus skyriaus tekstilės sekciją.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus skyriaus scenografų sekciją.
NUTARTA. Priimti Dianą Lozoraitienę ir Mariją Rubavičiūtę į Lietuvos dailininkų sąjungos
Vilniaus skyriaus scenografų sekciją.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus skyriaus grafikos sekciją.
NUTARTA. Priimti Augustą Ramoną ir Žilviną Bražuką į Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skyriaus
grafikos sekciją.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus skyriaus tarpdisciplininių menų sekciją.
NUTARTA. Priimti Indrają Marcinkevičienę ir Džiugą Katiną į Lietuvos dailininkų sąjungos
Vilniaus skyriaus tarpdisciplininių menų sekciją.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į LDS Panevėžio skyrių.
NUTARTA. Priimti Darių Misiūną ir Aureliją Kairytę-Smolianskienę į Lietuvos dailininkų sąjungos
Panevėžio skyrių.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į LDS Šiaulių skyrių.
NUTARTA. Priimti Andrių Grigalaitį, Jolitą Puleikytę ir Tomą Andrijauską į Lietuvos dailininkų
sąjungos Šiaulių skyrių.
13

SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į LDS Kauno skyrių.
NUTARTA. Priimti Leonid Alekseiko, Georgij Firsunin, Brigitą Pranckevičiūtę-Firsuniną, Rasmą
Noreikytę, Lolitą Rūgytę, Kristiną Čivilytę, Žydrūną Šlajų, Antaną Andziulį, Bronę Sofiją Gideikaitę,
Giedrę Petkevičiūtę į Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrių.
SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į LDS Klaipėdos skyrių.
NUTARTA:
1. Priimti Ingą Šmitienę ir Daivą Dašenkovienę į Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrių.
2. Nepriimti Sigitos Mockutės į Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrių.
3. SVARSTYTA. Aukso ženklelių / Aukso mūzos rinkimai ir rinkimų tvarka.
NUTARTA. Aukso ženklelio / Aukso mūzos apdovanojimus už reikšmingus kūrybinius pasiekimus per
pastaruosius 3 metus skirti Monikai Žaltauskaitei-Grašienei, Agnei Dautartaitei-Krutulei ir
Arūnei Tornau.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti Parodos (projekto) rengimo LDS galerijose 2022 m. sąlygoms.
4.

SVARSTYTA. LDS Fondo įstatai (poreikis juos koreguoti).
NUTARTA. LDS Fondo įstatų atnaujinimui pritarti.

5.

SVARSTYTA. Pašalpos ir parama LDS nariams.
NUTARTA:
1. Skirti 100 EUR pašalpą Daliai Žebenkienei, Jonui Maldžiūnui, Ričardui Lukošiūnui ir Janinai Džervutei.
2. Pašalpos jubiliejinės parodos organizavimo išlaidoms Tatjanai Kazimierėnienei neskirti.

6.

SVARSTYTA. Informacija apie įvykius tarp Tarybos posėdžių.
LDS pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė informavo apie laikotarpiu tarp posėdžių vykusias veiklas:
įvyko LDS metinė ataskaitinė konferencija, tęsiama parodinė veikla LDS galerijose, kvietė į žurnalo
„Dailė“ pristatymą, vyksta teisminiai procesai dėl patalpų Vokiečių g. 2, parduotas garažas Panevėžyje
(gautos lėšos bus pervestos (500 EUR) Šiaulių skyriui paremti), pradeda kavinių veiklą įmonės „Po
skverneliu“ ir “Rožinis baras”, aktyviai vyksta einamieji darbai LDS būstinėje.

7. SVARSTYTA. Dėl LDS narių apgyvendinimo viešbutyje “Palangos Dailė” taisyklių 2.9 punkto pakeitimo.
NUTARTA. LDS narių apgyvendinimo viešbutyje “Palangos Dailė” taisyklių 2.9 punkto pakeitimui
pritarti.

TP Nr. 6. 2021 07 15
1.

SVARSTYTA. Dėl kandidatų teikimo į Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo
tarybą.
NUTARTA. Teikti dailininkės dr. Laisvydės Šalčiūtės ir menotyrininkės Saulės Marijos
Mažeikaitės-Teiberės kandidatūras į Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybą.

TP Nr. 7. 2021 08 26
1.

SVARSTYTA. Nacionalinės premijos kandidatų rinkimai.
NUTARTA:
1. Už viso gyvenimo kūrybos nuopelnus Nacionalinės premijos konkursui teikti Kazimiero Simanonio ir
Ingridos Korsakaitės kandidatūras.
2. Kazimiero Simanonio Paraišką rengia Roma Survilienė, Eglė Bogdanienė, Gražina Gurnevičiūtė, teikia
Roma Survilienė per LDS Dailės Fondą.
3. Ingridos Korsakaitės paraišką rengia Saulė Mažeikaitė, teikia Roma Survilienė per LDS leidyklą
Artseria.

2. SVARSTYTA. Meno kūrėjų kūrybinės veiklos laikotarpio įvertinimo darbo stažui apskaičiuoti metodika.
NUTARTA:
1. Pasitvirtinti LDS meno kūrėjų kūrybinės veiklos laikotarpio įvertinimo darbo stažui apskaičiuoti
metodiką.
2. Sudaryti Kūrybinės veiklos laikotarpių vertinimo komisiją sekančios sudėties: Gintaras
Gesevičius, Kristina Ancutaitė, Solveiga Gutautė.
3.

SVARSTYTA. Broniaus Rudžio skyrimas į LDS Parodinį komitetą.
NUTARTA. Bendru susitarimu nutarta skirti Bronių Rudį į LDS parodinį komitetą.
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TP Nr. 8. 2021-09-02
1.

SVARSTYTA. Galerijų ir teritorinių padalinių (skyrių) 2022 m. kūrybinės programos pristatymas MKO
paraiškai.
NUTARTA:
1. Galerijų ir teritorinių padalinių kūrybinėms programoms pritarti.
2. Atnaujinti Parodų komiteto narių sudėtį.
3. Kitame posėdyje aptarti dokumentą „LDS parodų komiteto nuostatai“.
4. Koreguoti dokumentą „Parodų ir projektų rengimo LDS galerijose nuostatai“, atsisakant 2.9 punkto.

2.

SVARSTYTA. Kauno skyriaus nekilnojamo turto klausimai.
NUTARTA:
1. Pritarti Kauno skyriaus pirmininko Igno Kazakevičiaus pateiktai Kauno skyriaus nekilnojamojo turto
situacijos analizei.
2. Sekantį LDS Tarybos posėdį organizuoti Kaune.

3.

SVARSTYTA. LDS nuomininkų prašymai dėl nuomos kainos sumažinimo ryšium su karantinu ir
Vokiečių gatvės rekonstrukcijos darbais.
NUTARTA:
1. Patenkinti MB „Rožinis baras“ prašymą tenkinti pagal nuomos sutarties 33 punktą taikomą 30 %
nuolaidą ir 30 % atidėti nuomos mokestį iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Prašyti baro taikyti LDS nariams
nuolaidą kavai ir arbatai.
2. Dalinai patenkinti UAB „Omaras“ prašymą ir suteikti 25% nuomos mokesčio nuolaidą š. m.
balandžio-birželio mėnesiams.
3. Įpareigoti LDS buhalterę Irena Adomaitienę informuoti nuomininkus apie priimtus sprendimus dėl
nuolaidų taikymo.

4.

SVARSTYTA. LDS kandidatai premijoms.
NUTARTA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės premijai teikti Birutės Zokaitytės ir Česlovo Lukensko kandidatūras.
2. Paskirti atsakingais už Birutės Zokaitytės dokumentų parengimą ir pateikimą Augustą Bidlauską ir
Eglę Indriūnaitę.
3. Už Česlovo Lukensko dokumentų parengimą ir pateikimą paskirti atsakingais Igną Kazakevičių ir
Dalią Draugelienę.

5.

SVARSTYTA. Stojimo į Lietuvos dailininkų sąjungą taisyklių tobulinimas.
NUTARTA:
1. Iki kito LDS Tarybos posėdžio pateikti pastabas ir pasiūlymus Stojimo į Lietuvos dailininkų sąjungą
narius taisyklėms.
2. Įpareigoti Liną Liandzbergį ir Liudą Stankevičienę, atsižvelgus į Tarybos narių pateiktas pastabas ir
pasiūlymus, pateikti atnaujintų Taisyklių projektą sekančiame posėdyje.

6.

SVARSTYTA. LDS ir ŠMC bylos eiga.
NUTARTA. Įpareigoti LDS teisininką Ugnių Pėdnyčią pateikti teismui atsakymą į ŠMC apeliaciją.

7.

SVARSTYTA. Prekyba Vokiečių gatvės galerijoje.
NUTARTA. Lapkričio mėnesį planuojamame Tarybos posėdyje galerijų direktorę Kotryną Džilavjan
pateikti pasiūlymus dėl prekybos DSG, Pamėnkalnio ir Šv. Jonų g. galerijose.

8.

SVARSTYTA. Dėl kandidato į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertus.
NUTARTA. Nuo Lietuvos dailininkų sąjungos į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertus
deleguoti dailėtyrininkę dr. Danutę Zovienę.

9.

SVARSTYTA. Kiti klausimai:
Dėl LDS premijos skyrimo.
NUTARTA:
1. Vadovaujantis VDA rekomendacija, nutarta 200 EUR LDS premiją už 2021 metus ir Salvinijos
Giedrimienės kūrybos knygą skirti VDA studentei Jolantai Sendaitei Paulauskienei.
2. Įpareigoti Grafikos centro direktorę Jurgą Minčinauskienę išrinkti kitų metų kandidatą (VDA studentą)
LDS premijai.
Dėl darbo grupės Skulptūros ir vitražo centro perspektyvoms svarstyti sudarymo.
NUTARTA:
1. Bendru Tarybos narių susitarimu, patvirtinti Skulptūros ir vitražo centro koncepcijos kūrimo grupę,
kuri parengtų Centro atnaujinimo projektą: darbo grupės pirmininkas: Linas Liandzbergis; nariai: LDS
Tarybos nariai: Eglė Ganda Bogdanienė, Vidas Simanavičius, Liuda Stankevičienė, Solveiga Gutautė,
Žilvinas Landzbergas; SIV centro valdybos nariai: Arūnas Žalalis, Kęstutis Musteikis,
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Aušra Jasiukevičiūtė, Eglė Rakauskaitė, Vytautas Poška, Valdas Bubelevičius.
Dėl Vilniaus skyriaus įteisinimo ir veiklos.
LDS pirmininkė prof. Eglė Ganda Bogdanienė įvardijo Vilniaus skyriaus veiklos ir įteisinimo klausimą.
Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus skyriaus iki šiol LDS nebuvo, tačiau struktūroje jis numatytas, skyriaus
veikla kol kas nereglamentuota. Siūlė parengti skyriaus nuostatus ir išrinkti LDS Vilniaus skyriaus vadovą.
Aiškino, kad Vilniaus skyrius teritorinių pagrindu apjungia LDS Vilniaus skyriaus sekcijas.
NUTARTA:
1. Vadovaujantis LDS konferencijoje patvirtinta LDS struktūra, pradėti Vilniaus skyriaus įteisinimo
procedūras.
2. Parengti Vilniaus skyriaus nuostatus ir išrinkti vadovą.

TP Nr. 9. 2021 10 28
1.

SVARSTYTA. Dėl LDS galerijų mokesčio Art Vilnius.
NUTARTA. Išskirstyti visoms galerijoms vienodą nario mokestį ir 50 % mokesčio dengti iš LDS resursų.

2.

SVARSTYTA. Kauno skyriaus programa. NT problemos ir sprendimo būdai.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti Kauno skyriaus atsinaujinimo projektui.

3.

PRISTATYTA. LMKA konferencijos atgarsiai.
LDS pirmininkė prof. Eglė Ganda Bogdanienė apžvelgė LMKA konferenciją, pastebėjo, kad ji buvo
informatyvi ir naudinga. LDS kvietimu konferencijoje dalyvavo ir pranešimą pristatė IAA prezidentė
Andrea Kozarova. Eglė Ganda Bogdanienė informavo, kad filmuotą konferencijos medžiagą galima rasti
Youtube kanale ir kvietė ją peržiūrėti.

4.

SVARSTYTA. LDS Vilniaus skyriaus posėdis.
NUTARTA. Įpareigoti Vilniaus skyriaus vadovą Liną Liandzbergį iki metų pabaigos parengti Vilniaus
skyriaus nuostatus/pristatyti pirminį Skyriaus veiklos planą.

5.

SVARSTYTA. Bendradarbiavimo su Vilniaus Savivaldybe plėtojimas.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti tolesniam bendradarbiavimo su Vilniaus Savivaldybe aktyvinimui.

6.

SVARSTYTA. Socialinė parama LDS nariams.
NUTARTA. Bendru sutarimu LDS narei Agnietei Rafaelei Bekker skirti 100 EUR nustatyto dydžio
materialinę paramą.

TP Nr. 10. 2021 11 25
1.

SVARSTYTA. LDS organizacinės veiklos analizė ir pasiūlymai.
NUTARTA. Bendru susitarimu LDS veiklos pirminei apžvalginei audito ataskaitai pritarti.

2.

SVARSTYTA. Laikinai einančio ArtSeria leidyklos direktoriaus pareigas darbuotojo pristatymas ir
tvirtinimas.
NUTARTA. Bendru susitarimu pritarti Luko Stanionio kandidatūrai laikinai eiti ArtSeria leidyklos
direktoriaus pareigas 1-rius metus.

3.

PRISTATYTA. MKO projekto 2022 pristatymas.
LDS pirmininkė prof. Eglė Ganda Bogdanienė pristatė Asociacijos „Lietuvos dailininkų sąjunga“ srities/
programos „Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas 2022-1“ projekto paraišką „Lietuvos
dailininkų sąjungos 2022 m. kūrybinės ir socialinės strategijos programa“, trumpai apžvelgė jos esminius
aspektus.

4.

PRISTATYTA. LDS Fondo projektų paraiškos.
NUTARTA. LDS fondo direktorei Romai Survilienei sekančio posėdžio metu pristatyti LDS fondo
kūrinių būklės analizę.

5.

PRISTATYTA. SIV restartas: pasiūlymai, diskusijos, nuomonės.

6.

SVARSTYTA. LDS parodinio komiteto naujos sudėties aptarimas.
NUTARTA. Pritarti atnaujintai LDS parodinio komiteto sudėčiai.

7.

PRISTATYTA. Stojamųjų tvarkos į LDS tobulinimas.
NUTARTA. Atsižvelgus į pateiktas rekomendacijas, LDS stojamųjų tvarką tobulinti.

8.

SVARSTYTA. Šv. Jono gatvės galerijos parodinės veiklos koncepcija.
NUTARTA. Pavesti Solveigai Gutautei atlikti Šv. Jonų gatvės galerijos veiklos koncepcijos anketinį
tyrimą, pateikti Tarybai tyrimo rezultatus.
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9.

SVARSTYTA. Atlygis Tarybos nariams, atnaujinamos sutartys su LDS steigtomis įstaigomis,
komunalinių išlaidų kompensavimas galerijoms. DSG skolos grąžinimas LDS. LDS skolos grąžinimas
ARKA galerijai.
NUTARTA:
1. Įpareigoti DSG 5 000 EUR skolą už komunalines paslaugas padengti savo lėšomis.
2. Tarybos nariams už dalyvavimą posėdžiuose išmokėti po 20 EUR, suteikiant galimybę mokesčio
atsisakyti pateikiant prašymą raštu.

10. SVARSTYTA. Paraiška LMKA premijai.
NUTARTA:
1. Pritarti Dalios Onos Truskaitės kandidatūros teikimui LMKA premijai.
2. Iki š. m. gruodžio 15 d. Agnei Šemberaitei (Virtualioje laikmenoje) teikti kandidatus Šv. Kristoforo ir
Vilniaus mero premijoms.
11. SVARSTYTA. Socialinė parama LDS nariams.
NUTARTA. LDS narei, menininkei Vitalijai Miškinienei nustatyto dydžio paramą skirti.
12. SVARSTYTA. Aukso ženklelių laureatų paroda ir Aukso Mūzų įteikimo šventė.
NUTARTA. Aukso ženklelių laureatų katalogo leidybai pritarti.
13. PRISTATYTA. LDS, DSG ir Europarlamentaro Petro Auštrevičiaus biuro organizuojamas Aukcionas
Baltarusijos politinių kalinių šeimoms paremti DSG galerijoje.
14. Kiti klausimai. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos vizualiojo meno tarybos prie Kultūros ministerijos.
NUTARTA. Į Lietuvos vizualiojo meno tarybos sudėtį deleguoti LDS pirmininkės Eglės Gandos
Bogdanienės kandidatūrą.
LDS Taryba svarsto ir teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, savivaldybėms, Prezidentūrai kandidatūras įvairioms meno premijoms gauti. Tarybos sprendimu Vilniaus miesto Mero premijai už Vilniaus
mieste įgyvendintas menines akcijas buvo pristatytas ir ją gavo Gitenis Umbrasas. G. Umbrasas sukūrė ir įgyvendino per 40 objektų, akcijų ir projektų, skirtų Vilniaus viešosioms erdvėms. Svarbi jo kūrybos dalis – viešos
meninės akcijos, suburiančios šiame mieste gyvenančius žmones.
LDS Tarybos sprendimu Vyriausybės kultūros premijai buvo pristatyta ir ją gavo grafikė Birutė Zokaitytė.
Birutė Zokaitytė išsiskiria kaip aktyviai dirbanti menininkė, nuolat plečianti savo kūrybos temų ir formų lauką, kaskart pateikianti konceptualius eksponavimo sprendimus. Kiekviena nauja jos kūrybos paroda tampa
ryškiu Lietuvos dailės gyvenimo akcentu. Nenuilstamą jos būdą ir kūrybinį smalsumą liudija 2021 m. rudenį
Vilniaus miesto Rotušėje vykusi paroda, kurioje menininkė pristatė naujausius, jos kūrybai lig šiol nebūdingus medžio raižinius ir objektus. Apibendrinant Birutės Zokaitytės aktyvią visapusišką veiklą, galima drąsiai
teigti apie jos svarbą ir aktualumą tiek meno bendruomenei, tiek ir plačiajai visuomenei.
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LDS Aukso Mūzų / Aukso ženklelių laureatai

Reikšmingiausia metinė LDS Tarybos ir visos bendruomenės nominacija – Aukso ženklelio /Aukso Mūzos apdovanojimai už reikšmingus kūrybinius pasiekimus per
pastaruosius 3 metus.
2021 m. LDS tarybos Nr. 5, vykusio 2021 06 16 protokolo
sprendimu Aukso ženklelio /Aukso Mūzos apdovanojimai skirti tekstilės menininkei Monikai Žaltauskaitei-Grašienei (Nr. 69), grafikei Agnei Dautartaitei-Krutulei (Nr.
70) ir tapytojai Arūnei Tornau (Nr. 71).

2021 lapkričio 18 d. LDS ekspozicijų erdvėje Vokiečių 4 buvo atidaryta laureačių paroda
„Aukso Mūza“, pristatanti apdovanotų menininkių kūrybą. Atidarymo metu vyko menotyrininkių tyrimų apie laureačių kūrybą pristatymas, atvira diskusija su menininkėmis, menotyrininkais, kolegomis ir žiūrovais.
Gruodžio 14 d. Valdovų rūmuose Vilniuje, pirmą kartą bus surengta „Meno kūrėjų apdovanojimų“ ceremonija. Tai Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LMKA) narių, atstovaujančių
įvairių šalies meno sričių kūrėjus, kasmetinių svariausių įvertinimų apdovanojimų ceremonija. Pirmajame naujos iniciatyvos renginyje buvo įteiktos dailininkų, fotomenininkų,
literatūros vertėjų, muzikų ir rašytojų kūrybinių organizacijų premijos.
Renginyje LDS „Aukso Mūzos“ statulėlėmis už reikšmingus kūrybinius pasiekimus buvo
apdovanotos menininkės: Monika Žaltauskaitė-Grašienė, Agnė Dautartaitė-Krutulė ir Arūnė Tornau. Renginio metu LDS ir LMKA įteikė padėką Gabrielei Naprušienei už ilgametį
darbą ginant vizualaus meno kūrėjų autorines teises.
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Dokumentų atnaujinimas

Nors aktyvios kultūrinės 2021 m. veiklos vis dar buvo
dalinai įtakojamos Covid pandemijos, tačiau tai nestabdė
einamųjų dokumentų peržvalgos, analizės ir tobulinimo.
Parengta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos ambasadomis dėl parodų rengimos, apmokant
menininkams ir kuratoriams už parodas. Pagal šią LDS
įsipareigoja suteikti Užsakovui parodų rengimo paslaugas ir surengti 5 temines parodas pagal pateiktą pasiūlymą, o Užsakovas įsipareigoja už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.
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2021 metais atnaujinti dokumentai (įstatai, taisyklės, reglamentai, nuostatai):
2021 m. sausio 28 d.: LDS kontrolės komisijos darbo reglamentas.
2021 m. sausio 28 d.: Stojimo į LDS taisyklės.
2021 m. rugpjūčio 26 d.: Meno kūrėjų kūrybinės veiklos laikotarpio įvertinimo darbo stažo apskaičiuoti nuostatai.
2021 m. birželio 16 d.: VšĮ „Dailininkų namai“ LDS narių apgyvendinimo viešbutyje „Palangos
dailė“ taisyklės.
2021 m. rugsėjo 2 d.: Parodų / projektų rengimo LDS galerijose nuostatai.
2021 m. lapkričio 22 d. Registrų centre įregistruoti atnaujinti Lietuvos dailininkų sąjungos įstatai.
2021 metais LDS gauta:
120 raštų; 124 bendrųjų prašymų; 22 prašymų dėl
materialinės paramos; parengti 48 priėmimoperdavimo aktai.

Pastoviai buvo atnaujinamos
LDS duomenų bazės:

2021 metais išsiųsta 149 raštų.

• LDS narių žinynas

2021 LDS biure užregistruota sutarčių:
Biudžetinių – 7
Bendradarbiavimo paramos – 9
Autorinės – 3
Darbų-paslaugų – 9
Ūkinės veiklos – 4
Nuomos – 7
Darbo – 2

• LDS mirusių narių sąrašas

• LDS narių sąrašas

• LDS narių sekcijų sąrašai
• LDS narių el. pašto sąrašai
• LDS bibliotekai dovanojamos
knygos
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Nauji LDS nariai

Itin džiugus faktas, kad išlaikę profesinės peržiūros
stojamuosius egzaminus, LDS bendruomenę kasmet
papildo nauji nariai.
2021 m. į LDS įstojo 51 profesionalais meno kūrėjas.
LDS naujų narių paroda visuomet būna vienas
reikšmingiausių LDS ekspozicinių erdvių įvykių,
tradiciškai atidaromas rugsėjo mėnesį. 2021 m. naujų
narių parodoje buvo eksponuota 51 naujo LDS nario
kūriniai, parodą lydėjo susitikimai ir diskusijos su
naujais LDS nariais, sukurtas dokumentinių apybraižų
ciklas apie jų kūrybą.

Įstojusių į LDS sąrašas:
Vilniaus tapybos sekcija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aistė Bugailiškytė
Akvilė Malukienė
Domas Igantavičius
Evelina Bliuj
Laura Slavinskaitė
Monika Radžiūnaitė
Edvinas Mikulskis
Elena Antanavičiūtė
Aurelija Bernataitė
Ieva Liaugaudaitė
Konstantinas Gaitanži
Gintautas Augustinas Vasionis

3.
4.
5.

Vilniaus dailėtyros sekcija:
1.
2.
3.
4.

Deima Žuklytė-Gasperaitienė
Audrius Pocius
Valentinas Klimašauskas
Edgaras Gerasimovičius

Vilniaus skulptūros sekcija:
1.
2.
3.

Vilniaus monumentaliosios dailės sekcija:
1.
2.

Vaida Andrašiūnaitė
Aditė Pauliukonė
Aistė Lučkė
(Lučkienė/Kanapickaitė)

Laima Kriukelienė
Agnė Juškaitė

21

Mykolas Sauka
Povilas Šorys
Eglė Pilkauskaitė

Vilniaus tekstilės sekcija :
1.
2.
3.
4.

Kauno keramikos sekcija:

Justina Gražytė
Kristina Šorienė
Indrė Biekšaitė
Martynas Gediminas

1.
2.

Kauno tapybos sekcija:
1.
2.
3.
4.
5.

Vilniaus scenografijos sekcija:
1.
2.

Diana Lozoraitienė
Marija Rubavičiūtė

Vilniaus grafikos sekcija:
1.
2.

Rasma Noreikytė
Lolita Rūgytė
Kristina Čivilytė
Giedrė Petkevičiūtė
Antanas Andziulis

Kauno grafikos sekcija:

Augustas Ramonas
Žilvinas Bražukas

1.

Vilniaus tarpdisciplininių sekcija:
1.
2.

Georgij Firsunin
Brigita Pranckevičiūtė-Firsunina

Žydrūnas Šlajus

Kauno tekstilės sekcija:

Džiugas Katinas
Indraja Marcinkevičienė

1.

Bronė Sofija Gideikaitė

Klaipėdos grafikos sekcija:
Šiaulių skyrius:
1.
2.

1.

Andrius Grigalaitis
Tomas Andrijauskas

Klaipėdos tapybos sekcija:
1.

Šiaulių tapybos sekcija:
1.

Jolita Puleikytė

Panevėžio tapybos sekcija:
1.
2.

Inga Šmitienė

Darius Misiūnas
Aurelija Kairytė-Smolianskienė
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Daiva Dašenkovienė

6
LDS netektys

2021 m. LDS neteko šių bendruomenės narių:

1.

BALIULEVIČIENĖ (Pučkoriūtė) Ona (Vilnius)

1933 03 21 – 2021 03 10

1962

2.

BAGINSKIENĖ Laimutė Gintautėlė (Vilnius)

1940 07 22 – 2021 09 10

1971

3.

CVIRKIENĖ (Jočiūnaitė) Birutė (Vilnius)

1941 02 03 - 2021 01 03

1970

4.

KAZLAUSKAS Romanas (Vilnius)

1937 12 01 – 2021 02 09

1966

5.

KAZAKEVIČIŪTĖ Gražina (Vilnius)

1936 04 07 – 2021 08 23

1964

6.

GEDVILAITĖ Stanislava Aldona (Telšiai)

1935 12 26 – 2021 03 28

1967

7.

GUTAUSKAS Leonardas (Vilnius)

1938 11 06 – 2021 09 25

1967

8.

GRUŠECKAITĖ Vaidilutė (Vilnius)

1937 01 02 – 2021 08 28

1962

9.

GILIUS Valdas (Kaunas)

1960 05 20 – 2021 12 27

1995

10.

JASUDYTĖ Ramutė Aleksandra (Vilnius)

1930 11 30 – 2021 10 07

1961

11.

LIPAS Juozas (JAV)

1941 04 29 – 2021 10 21

1968

12.

POCIŪTĖ Aldona (Kaunas)

1926 05 01 – 2021 05 09

1961

13.

POCIUS Liudvikas (Vilnius)

1940 08 25 – 2021 06 01

1967

14.

PUMPUTIENĖ-POŠKUTĖ Emilija (Klaipėda)

1947 07 22 – 2021 11 14

1986

15.

RADZEVIČIUS Romualdas (Vilnius)

1942 08 23 – 2021 05 25

1980

16.

RICKEVIČIŪTĖ Sofija (Kaunas)

1950 05 12 – 2021 05 19

1995

17.

TOLEIKIS Aloyzas (Šiauliai)

1931 04 12 – 2021 12 17

1966

18.

UGIANSKIENĖ-STANEVIČIŪTĖ Jūratė
(Vilnius)

1941 01 01 – 2021 12 08

1967
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19.

VALIUVIENĖ Sigutė (Vilnius)

1931 05 25 – 2021 09 05

1956

20.

VOZBINAS Aleksandras (Vilnius)

1958 03 04 – 2021 02 24

1990

21.

ZARANKA Petras Vytautas (Vilnius)

1933 04 14 – 2021 01 13

1967

22.

ŽABARAUSKAITĖ Vita (Šiauliai)

1962 01 03 – 2021 07 06

1995

23.

ŽILYS Jurginas (Vilnius)

1951 12 14 – 2021

1985

24.

KRASAUSKAS Vytautas (Kaunas)

1934 11 23 – 2021 12 30

1984

24

7

LDS veikla įgyvendinant LKT programos “Strateginis
meno kūrėjų organizacijų finansavimas” projektą
2021 m. svarbiausios LDS kūrybinės ir socialinės
veiklos finansuojamos LKT programos “Strateginis
meno kūrėjų organizacijų finansavimas”. Šio
finansavimo mechanizmo dėka buvo įgyvendinta
Lietuvos dailininkų sąjungos 2021 m. kūrybinės ir
socialinės strategijos programa (Projekto vykdymo
dalinio finansavimo sutartyje Nr. S/MKO-13(6.28)/2021/BS-4).

Šiuo LDS įgyvendintu projektu didinamas kultūros prieinamumas ir atvirumas įvairioms
auditorijoms, aprėpiant regionus, mažinama kultūrinė ir socialinė atskirtis, skatinamas
aktyvus kultūros vartojimas, ugdomas kultūringas, kūrybingas, sąmoningas, žingeidus,
šiuolaikybės problemas sprendžiantis žmogus. Projekte sėkmingai įgyvendintos
reikšmingos lokalios ir tarptautinės parodos, įveiklintos naujos fizinės ir konceptualios
vizualaus meno erdvės, surengtos suplanuotos kuratorinės, personalinės, grupinės, teminės
parodos, edukacinės veiklos, pasitelkiant inovatyvius įtraukaus ugdymo metodus, kritinės
refleksijos, aktualizuojančios šiuolaikinio kultūros lauko, problemas. Bendradarbiaujant
su nacionaliniais ir užsienio partneriais sėkmingai organizuotas kūrėjų, kuratorių, meno
vadybininkų, mokslininkų, menininkų, meno rinkodaros specialistų bendradarbiavimas.
Projekto metu įgyvendintos 75 vizualaus meno parodos Vilniuje, Kaune, Trakų raj., Molėtų
raj., Molėtuose, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kt. Vietovėse, taip pat Diuseldorfe,
Berlyne, Paryžiuje. Ekspozicijos projektuotos sintezės principu, atsižvelgiant į įvairovę ir
novatoriškumą, naujųjų medijų plėtrą bei tradicinių dailės šakų atminties įprasminimą.
Tokiu būdu formuojamas tvarus ir daugialypis Lietuvos kultūros veidas. Išliekamoji vertė
nukreipta į projektu ugdomą įvairių visuomenės grupių kultūrinį sąmoningumą, kritinį
mąstymą, o projekto programa yra atvira plačiam žiūrovų ratui tiek kultūros centruose,
tiek regionuose. Taip skatinamas LDS narių kūrybiškumas, tobulėjimas, kvalifikacijos
kėlimas, užtikrinama solidi kultūros reprezentacija įvairiomis kultūrinių veiklų formomis.
Įgyvendinant projektą nuolat dirbama ties socialinių LDS narių sąlygų, analizės, stebėsenos,
paramos sistemos kūrimu ir vystymu.
Išliekamoji vertė nustato ir didesnį kultūrinės bendruomenės susitelkimą, komunikaciją
tarp projekto dalyvių, mezga ir palaiko tvarius ir ilgalaikius tarpinstitucinius ryšius su
partneriais, prisideda prie tolesnės jaunųjų menininkų integracijos kultūrinėje plotmėje
ir platesnės jų kūrybos sklaidos, profesinio meistriškumo tobulinimo, kultūrinių veiklų
apimtys plečia auditoriją, didina organizacijos žinomumą, prisideda prie jos įvaizdžio
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formavimo ir užmezga teigiamus socialinius ryšius su kultūros vartotojais.
Šiuo projektu kuriamas tvarus ir reprezentatyvus Lietuvos kultūros laukas, užtikrinama
organizacijos narių kūrybos sklaida ir profesionalaus meno plėtra Lietuvoje ir užsienyje,
gerinamos socialinės sąlygos, ugdoma dailininkų profesinė kvalifikacija, skatinama
tarpinstitucinė kultūros sektoriaus partnerystė, sudaromos sąlygos jaunųjų meno kūrėjų
kūrybai ir profesiniam meistriškumui vystytis, realizuojami ilgalaikiai ir tęstiniai nacionaliniai,
tarptautiniai, renginiai, formuojamas ir plečiamas visuomenės sąmoningumas, įvairiomis
priemonėmis vystoma kultūra kaip edukacija. Taip kuriamas palankus mikroklimatas
dailininkų kūrybinei raiškai.
Projekto metu vykdytas sistemingas ir konstruktyvus kiekvienai projekto veiklai sudarytų
organizacinių grupių darbas: strateginių veiklos krypčių pasirinkimas ir gryninimas,
veiksmų planavimo kokybės užtikrinimas, konkretaus darbų plano bei taikytinų plėtros ir
sklaidos priemonių parinkimas, aiškus projekto dalyvių funkcijų paskirstymas, darbų plano
nuolatinė peržiūra ir prioritetizavimas. Administruojant projekto veiklas vykdyta aktyvi
informacinė sklaida, įtaigios, šiuolaikiškos reklaminės kampanijos vystymas, plėtra, parodų
kuravimas, parodas lydinčios informacijos rengimas (menotyra, reklama, viešieji ryšiai ir
kt.), ekspozicijų architektūros projektavimas ir rengimas, instaliavimas, parodų, renginių,
edukacinių programų-sesijų organizavimas, tarptautinio bendradarbiavimo plėtra.
Visuomenei buvo sudarytos sąlygos susipažinti su profesionaliąja Lietuvos daile, užtikrinta
jos sklaida, pasiūlytos bei įgyvendintos įvairios reprezentacijos bei meno patyrimo formos
– plataus spektro meno kūrinių ekspozicijos bei turininga edukacinė veikla. Daugialypė
programa, nepaisant ribojančių pandemijos sąlygų, sulaukė plataus žiūrovų susidomėjimo
bei aktyvaus dalyvavimo – ekspozicijas aplankė skirtingo amžiaus, išsilavinimo ir
socialinių sluoksnių bei pomėgių visuomenės grupės, nuo moksleivių ir akademinio
jaunimo, nuo kultūros lauko atstovų iki meno mylėtojų, senjorų. Auditorijai buvo pasiūlyta
parodų programa, reprezentuojanti skirtingų kartų, įvairių sričių kūrėjų meninę veiklą.
Visos programos parodos sulaukė žiniasklaidos dėmesio – parašyta kritinių ir analitinių
straipsnių, publikuoti interviu su parodų autoriais, parodyta video reportažų televizijos
laidose, transliuoti pokalbiai radijuje, sudarius bendradarbiavimo sutartį su LRT, svarbiausi
renginiai buvo sistemingai viešinami LRT ir LRT plius kanalais ir t.t.
Kadangi bendradarbiaujančių galerijų veikla ir darbų organizavimas vykdomas
nenutrūkstamai, karantino metu buvo rasta kūrybinių sprendimų, atsižvelgiant į
menininkų poreikius ir parodų specifiką: parodos buvo instaliuojamos ir pristatomos bei
demonstruojamos virtualiai. Vis tik, nepaisant karantino iššūkių, didžioji dalis suplanuotų
ir patvirtintų veiklų buvo sėkmingai įgyvendintos ir auditorijai prieinamos fiziniu pavidalu.

Projekto metu suroganizuotas tarptautinis Užutrakio vizualaus meno festivalis „DATA
XXX“ – paroda „(at)kurti buvusią tikrovę“ (kurat. Linas Liandzbergis, Evelina Januškaitė)
atrestauruotame Užutrakio dvare ir jo prieigose. Veikla organizuota suburiant Baltijos šalių
dailės asociacijas, jų narius ir kuratorius. Kuratorinė paroda, akcentuojanti šiuolaikinio
meno atvirumą, bendruomenių (dis)komunikaciją, persvarstanti istorijos ir dabarties
santykį per (ne)galimybę (at)kurti buvusią tikrovę. Parodoje dalyvavo 21 Lietuvos, Latvijos
ir Estijos menininkas. Rekonstruoti dvaro sodybos pastatai – buvusios karvidės, arklidės,
svirnas ir atviros teritorijos Užutrakio meno festivalio metu virto ekspozicinėmis erdvėmis,
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kuriose įkurdintais šiuolaikinio meno kūriniais (instaliacijos, objektai, videomenas, tapyba,
skulptūra) siekta kurti įtaigią polemiką tarp praeities ir dabarties, formuoti skirtingų laikų
tikrovių persidengimus, apmąstant objektų ryšį su aplinka, kuriai objektas nepriklauso, į
kurią jis perkeliamas iš kito konteksto, tokiu būdu tveriant kitokį jo kontekstualumą. Šie
kūriniai tarsi įsiveržia į „kitą“ teritoriją, sutrikdydami jos vientisumą, kontrastuodami su
(at)kuriamojo istorinio laikmečio situacija, keisdami istorinę realybę ar jos koordinates bei
santykį su šiandiena. Rengiant parodą bendradarbiauta su Trakų istorinio nacionalinio
parko direkcija, Estijos dailininkų sąjunga, Rygos galerija „Maxlas XO“.

Dalyviai: Akvilė Anglickaitė, Dovilė Dagienė-Doda, Dainius Liškevičius, Geraširdys
Linkėtojas, Marija Šnipaitė, Audrius Janušonis, Andres Koort, Aurelija Maknytė, Mykolas
Sauka, Laura Vela, Jonas Aničas, Martynas Gaubas, Danas Aleksa, Monika Radžiūnaitė,
Mall Paris, Kazimieras Brazdžiūnas, Eglė Ganda Bogdanienė, Laura Pavilonytė-Ežerskienė,
Miglė Lebednykaitė, Kai Kaljo, Kristaps Gelzis, Evelina Januškaitė, Linas Liandzbergis, Tiiu
Rebane, Ilze Zeivate.
Bendradarbiaujant su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais (Molėtų krašto muziejus,
Lietuvos etnokosmologijos muziejus, Vilniaus dailės akademija, UAB „Ekspobalta“, Borås
universitetas (Švedija)) surengta 1-oji tarptautinė Taikomojo meno ir dizaino trienalė
„Nenuspėjamos erdvės / Nenuspėjamos ateitys“ (UFNA - kurat. Eglė Ganda Bogdanienė,
Saulė Mažeikaitė-Teiberė, Solveiga Gutautė, Vidmina Stasiulytė, Faseeh Saleem (Pakistanas),
Viktorija Kazlienė), orientuota į inovatyvius taikomojo meno, dizaino, medžiagotyros ir
technologijų tyrimus.
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Tai vizijų ir tyrimų projektas, atsiliepiantis į kosmoso ir antropoceno epochos aktualijas,
prognozuojantis gyvenimą už Žemės ribų. Projektas įgyvendintas Molėtų mieste ir
apylinkėse, kurios jau prieš keletą dešimtmečių Lietuvos mokslininkų ir menininkų dėka
tapo vizualinių, pragmatinių, prognostinių, ontologinių ir kitų ryšių su kosmosu vieta.
Parodos surengtos Molėtų krašto muziejuje, Lietuvos etnokosmologijos muziejuje. Parodoje
dalyvavo 62 menininkai ir meno tyrėjai iš Danijos, Irano, Kanados, Lietuvos, Naujosios
Zelandijos, Pakistano, Rumunijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos. Išleistas
parodą dokumentuojantis katalogas.
Dalyviai: Linnea Bågander, Eglė Ganda Bogdanienė, Bronius Bružas, Jurga Barilaitė, Erika
Blomgren, Delia Dumitrescu, Tomas Daukša, Cooltūristės, Andreas Eklöf, Paula Femenias,
Julija Frodina, Kristina Fridh, Stephan Friedli, Andrius Grigalaitis, Solveiga Gutautė,
Kazimieras Inčirauskas, Feliksas Jakubauskas, Audrius Janušonis, Emilis Jonaitis, Gunaras
Kakaras, Nauris Kalinauskas, Svenja Keune, Saulius Kirvela, Ričardas Krištapavičius,
Remigijus Kriukas, Marjan Kooroshnia, Liuda Kuzmienė, Karin Landahl, Ulrik Martin Larsen,
Erin Lewis, Anna Lidström, Sandra Malaševičiūtė, Stefanie Malmgren De Oliveira, Holly
McQuillan, Algimantas Mikutis, Kęstutis Musteikis, Ieva Navikaitė, Simonas Nekrošius,
Elzė Sakalinskaitė-Beinaravičienė, Jolanta Sendaitė-Paulauskienė, Rūta Spelskytė, Indrė
Stulgaitė-Kriukienė, Mykolas Sauka, Karin Peterson, Milena Pirštelienė, Rafal Piesliak,
Neringa Poškutė-Jukumienė, Paulius Rūkas, Faseeh Saleem, Vidmina Stasiulytė, Gediminas
Šibonis, Riikka Talman, Karolis Tamošiūnas, Jan Tepe, Clemens Thornquist, Julijonas
Urbonas, Kathryn Walters, Saulius Valius, Jolanta Vazalinskienė, Margareta Zetterblom,
Birutė Zokaitytė, Monika Žaltauskaitė Grašienė (Žaltė).
Projekto metu (MKO programa) galerijoje „Arka“ surengta 17 įvairių žanrų meno
parodų (meno vadovė – Evelina Januškaitė): trys parodos dėl pandemijos perkeltos iš
2020 m. (Mykolės Ganusauskaitės, Simonos Bagdonaitės-Gubinienės, Luko Šiupšinsko
ir Gintarės Stašaitytės), taip pat surengta 11 personalinių (Godos Lukaitės, Oksanos
Judakovos, Mingailės Mikelėnaitės, Aloyzo Stasiulevičiaus, Agnės Kondrataitės, Arvydo
Martinaičio, Gintaro Palemono Janonio, Kristinos Mažeikaitės, Indrės Biekšaitės, Vaivos
Kovieraitės-Trumpės, Martyno Gedimino), taip pat 3 grupinės kuratorinės parodos (Dagnės
Gumbrevičiūtės ir Virginijaus Kazlausko (kurat. Austėja Mikuckytė-Mateikienė), „Vakarų
vėjai / Fluctus“ (kurat. Neringa Poškutė-Jukumienė), skulptūros ir įvietinto meno paroda
„Žmogiškasis faktorius / Įvykio vieta“.

Parodos kuruotos pasitelkiant kvalifikuotą personalą, kviestinius profesionalius projekto
dalyvius, įgalinant žmogiškuosius resursus, reikiamus sėkmingam projekto įgyvendinimui.
Kuriant parodų architektūrą, geriausiai atspindinčią ir išskleidžiančią pristatomus kūrinius,
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sutelktas dėmesys į ekspozicinių erdvių pritaikymą. Atidžiai parengta ir plačiai pristatyta
parodas lydinti informacija (menotyra, reklama, straipsniai, interviu, viešieji ryšiai ir kt.).
Bendradarbiauta ne tik su menininkais, bet ir su kitomis institucijomis, galerijomis, užsienio
organizacijomis. Projekto metu vystyta įtaigi, visiems šiuolaikiniams įrenginiams pritaikyta
patogi ir nuolat atnaujinama projekto veikloms viešinti skirta internetinė galerijos platforma,
socialinių tinklų paskyros, video kanalai, pasitelkta naujienlaiškių sistema, ko dėka
viešinimas buvo formuojamas informaciją tikslingai nukreipiant tikslinėms auditorijoms.
Vykdyta reprezentatyvi meno sklaida, įgyvendinti šiuolaikiški formos ir turinio sprendimai.
Projekto metu galerijoje „Arka“ taip pat vykdytas bendradarbiavimas su neformalaus
ugdymo įstaigomis, vaikų ir jaunimo klubais, dailės mokyklomis, vystyta edukacinė
platforma interaktyviam jaunimo dalyvavimui kultūros veiklose galerijoje. 2021 m. galerijoje
vykusių parodų metu surengtos 18 aktyvių vaikų ir jaunimo ekskursijų parodose, kurias
vedė profesionalūs dailininkai ir menotyrininkai, ugdymo įstaigų pedagogai. Projekto metu
stiprintas ryšys su auditorija, užmegzti nauji kontaktai su partneriais. Sėkmingai naujinamas
galerijos veiklų turinys leido pasiekti kuo kokybiškesnės profesionalių menininkų kūrybos
sklaidos ir projekto uždavinių įgyvendinimo.
Projekto metu įgyvendintas tarptautinis
bendradarbiavimas tarp Paryžiaus ir Vilniaus
kultūros institucijų ir menininkų. Kartu su
Všį “Arkos dailės galerija” (ko-kuratorine
institucija) organizuota kas dvejus metus
Paryžiaus centre, Halle des Blancs Manteaux
erdvėje, rengiama šiuolaikinės dailės bienalė
Biennale Européenne des Blancs Manteaux,
pristatanti kelias dešimtis autorių iš įvairių
Europos (ir ne tik) miestų.
Įgyvendintas projektas – tai tęstinio
mainų projekto dalis. Pirmoji paroda
„Voyage“ surengta galerijoje „Arka“ 2019
m.
Prestižiniame
renginyje
Paryžiuje
profesionaliai pristatyta plati grafikos, tapybos
ir tekstilės meno kūrinių kolekcija - daugiau
kaip 40 lietuvių darbų (koordinatorės – Evelina Januškaitė ir Monika Valatkaitė). Iš viso
parodoje dalyvavo 40 menininkų iš 7 šalių (Vokietija, Švedija, Lietuva, Prancūzija, Austrija,
Marokas, Korėja). Mugės principu netradicinėje erdvėje, centrinėje Paryžiaus miesto dalyje
vykusi paroda sulaukė daugiau kaip 11 tūkstančių lankytojų. Parodos atidaryme dalyvavo
apie 400 žmonių, buvo surengtas korėjiečių menininkės performansas. Išleistas parodą
dokumentuojantis katalogas.
(Pilna galerijos Arka veiklos ataskaita pristatoma skyriuje: Teritorinių skyrių, galerijų ir kitų padalinių veiklos ataskaitos).

Dailininkų sąjungos galerijos parodinėse erdvėse (Pamėnkalnio g. 1 ir Vokiečių g. 2) 2021
m. šio projekto kontekste surengta 9 vizualaus meno parodos (meno vadovė – Kotryna
Džilavjan), kuriose pristatyta 86-ių profesionalių menininkų kūryba (Liucija KryževičienėHutcheon, Irma Leščinskaitė, Zinaida Vogėlienė, Jolanta Kvašytė, Arūnė Tornau, Simonas
Skrabulis, Dainius Trumpis, Justinas Vaitiekūnas, Tarptautinė grupinė keramikos paroda
PUODUKAS, kt.). Parodas lydėjo specialūs renginiai: susitikimai su autoriais, ekskursijos
parodose, edukaciniai vyksmai.
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Parodose buvo siekiama išskleisti vertingą ir daugialypę profesionaliosios kūrybos raišką,
atspindėti naujausias dailės tendencijas ir platų meninės kalbos spektrą: nuo tapybos,
grafikos, keramikos, tekstilės iki šiuolaikinio meno medijų ir reiškinių. Parodos, kuriose
buvo pristatyti tiek pripažinti kūrėjai, prestižinių premijų laureatai, tiek jauni perspektyvūs
autoriai, suteikė projektui vertybinės dinamikos, pritraukė skirtingas tikslines auditorijas
– nuo šiuolaikinio meno vartotojų iki klasikinės dailės gerbėjų, nuo jaunųjų lankytojų iki
senjorų.
(Pilna DSG galerijos veiklos ataskaita pristatoma skyriuje: Teritorinių skyrių, galerijų ir kitų padalinių veiklos ataskaitos).
Vilniaus grafikos meno centre galerijoje „Kairė - Dešinė“ buvo surengtos 5 ir eksponavimui
pilnai parengtos 2 parodos (pristatyti tapytojai Dominykas Sidorovas ir Kunigunda
Dineikaitė, tekstilininkė Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė, grafikai Kristina Daniūnaitė,
Arvydas Pakalka, Augustas Bidlauskas ir Tadas Gindrėnas. Atskirose programos veiklose
dalyvavo ir kiti Lietuvos meno bei kultūros kūrėjai – Lida Dubauskienė, Rita Mikučionytė,
Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė ir kt. Meno vadovė – Jurga Minčinauskienė), vyko 20
ekskursijų/edukacinių užsiėmimų parodose, organizuoti pasivaikščiojimai po parodas
su autoriais, 5 praktiniai grafikos užsiėmimai VGMC dirbtuvėse, 1 J. Vienožinskio dailės
mokyklos moksleivių užsiėmimas parodoje. Sudalyvauta Lietuvos tarpdisciplininio
meno kūrėjų sąjungos projekte Vilniaus galerijų savaitgalis, taip pat projekte Kultūros
naktis. Vykdyta visų parodų profesionali informacinė sklaida spaudoje, radijuje, internete,
socialiniuose tinklapiuose, paprastuoju ir el. paštu, viešosiose erdvėse, etc. Įgyvendinant
projektą glaudžiai bendradarbiauta su kultūrine spauda, viešojo ir privataus sektoriaus
institucijomis, kultūros organizacijomis.
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Išplėtota edukacinė programa prisidėjo gerinant meno kūrinio atsiradimo proceso
suvokimą, ugdant santykio su meno kūriniu etiketą. Projekto parodinę ir edukacinę
programą įgyvendino kompetentinga, ilgametę patirtį turinti komanda. Projektas įgalino
naujų partnerysčių atsiradimą ir esamų ryšių stiprinimą, bendradarbiaujant su dailininkų
bendruomene, kultūros institucijomis, kritikais, akademine bendruomene, menui neabejinga
visuomene ir informavimo priemonėmis. Sėkmingai įgyvendintos tekstilės kūrybinės
dirbtuvės; giliaspaudės ir iškiliaspaudės grafikos kūrybinės dirbtuvės.
(Pilna Grafikos meno centro ir galerijos „Kairė - Dešinė“ veiklos ataskaita pristatoma skyriuje: Teritorinių skyrių, galerijų
ir kitų padalinių veiklos ataskaitos).

Šiaulių skyrius surengė tradicinę 60-ąją Šiaulių menininkų parodą, skirtą Šiaulių
bendruomenei, miesto svečiams, kūrybinei studentijai bei vyresnių klasių moksleiviams.
Dėmesys skirtas ir dailės klasikams, dalyvavusiems beveik visose šiauliečių dailininkų
parodose, ir jauniems kūrėjams. Įgyvendintos projekto veiklos itin reikšmingos prfesionalaus
meno kūrybinei bendruomenei, kultūros vartotojams regione, kur didžioji dauguma renginių
yra geografiškai labai nutolę ir menkiau pasiekiami. Parodoje 49 menininkai pristatė įvairių
žanrų kūrinius: tapybą, grafiką, skulptūrą, asambliažą, fotografiją, tekstilę, video darbus.
60-oji menininkų paroda veikė Šiaulių dailės galerijoje.

Projekto metu taip pat buvo išleisti trys Šiaulių kultūrinio laikraščio „Kvadratas. Meno
teritorija” numeriai. Kuriant laikraštį bendradarbiauta su Šiaulių dailės galerija, Wapsva LT
dizaino namais, Fotografijos muziejumi, “Aušros” muziejumi, Valstybiniu Šiaulių dramos
teatru, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, literatų klubas “Mūzynas”,
VŠĮ “Sielai”, VŠĮ “Rimti veidai” ir kt. Pradėta formuoti jungtis tarp įvairių meno kūrėjų ir
vartotojų, tokiu būdu prisidedant prie Šiaulių kaip kūrybiško regiono įvaizdžio formavimo.
Laikraštis „Kvadratas“ 2021-aisiais metais pristatytas festivalyje „Kartu” Kurtuvėnuose,
„ArtVilnius’21” vizualiojo meno mugėje Litexpo parodų rūmuose.
(Pilna Šiaulių skyriaus ir galerijos SI_N veiklos ataskaita pristatoma skyriuje: Teritorinių skyrių, galerijų ir kitų
padalinių veiklos ataskaitos).

Projekto metu galerijoje „Meno parkas“ (Kaunas) surengtos 9-ios Lietuvių menininkų
parodos (meno vadovas – Arvydas Žalpys), pristatyti menininkai Lietuvos ir Vokietijos
publikai: Danieliaus Sodeikos personalinė paroda „Gyvenimo nuėjęs pusę kelio...“. Nors
dėl karantino galerija parodos metu nebuvo atvira lankytojams, tačiau vyko intensyvus
parodos viešinimas virtualioje erdvėje. Sukurtas virtualus turas galerijos partnerių
„Artland“ tinklapyje, fotoreportažas, videoreportažas talpinamas galerijos YouTube
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bei vimeo platformų paskyrose; Židrijos Janušaitės personalinė tapybos paroda „Visi
prasmingi garsai virto tyla“; Galerijos parodinėse erdvėse buvo pristatyta didelės apimties
Prano Griušio personalinė paroda „Miestas savyje“. Paroda eksponuota per visus tris
aukštus, supažindino lankytojus su unikaliu menininko požiūriu, atskleidžiančiu autoriaus
pamastymus ir akimirkas užfiksuotas pasivaikščiojimų po Kauno miestą metu. Vėliau dalis
projekto darbų buvo pristatyti Berlyne „Berlyno meno savaitės“ metu. Šiame tarptautiniame
renginyje buvo pristatyta ir Vaidos Tamoševičiūtės performansų video programa, o pati
menininkė Berlyno auditorijai atliko performansą gyvai; Marijonos Sinkevičienės tekstilės
darbų paroda „Laiškai“, vykusi trečiame galerijos aukšte, pažymėjo autorės 60-ties metų
jubiliejų. Neringos Poškutės-Jukumienės personalinėje parodoje „WTF“ eksponuoti
kūriniai iš trijų ciklų. Tarpdisciplininė paroda pristatė objektus, instaliacijas, videokūrinius,
specialiai parodai sukurta instaliacija „Rombas“. Sauliaus Paliuko personalinė paroda
„LAND(E)SCAPE“ nebuvo įtraukta į pirminį šių metų parodinį planą, vietoje jos buvo
numatyta pristayti Laurynos Kiškytės parodą „PAX“ galerijoje Diuseldorfe. Kadangi dėl
besitęsiančios pandemijos ir ypač griežtų reikalavimui Vokietijoje, kai galerijų lankymas
buvo sustabdytas, galerijos erdvė Vokietijoje yra laikinai uždaryta, o visos parodos
turėjusios joje vykti buvo perkeltos į Kauną. Surengta Aušros Andziulytės jubiliejinė
tapybos darbų paroda „Rapsodija Kuršių Nerijai“. Čia pristatyta daugiau nei 10 didelio
formato gerai žinomos menininkės tapybos darbų. Vėliau dalis darbų buvo eksponuojama
Ispanijoje. Parodos metu surengtos ekskursijos, menininkės susitikimai-diskusijos su
auditorija. Virginijos Babušytės-Venckūnienės personalinė paroda „Užrašai“ lankytojams
atskleidė naujus autorės ieškojimus kūryboje. Čia pristatyti ne tik autorei būdingi naujai
sukurti skulptūriniai objektai, bet ir kūriniai ant popieriaus, taip pat pristatyti trys trumpi
videofilmai instaliacijai „Juodas-rudas-pilkas“.

Sėkmingai įvykdytas parodų detalių derinimas, parengta informacija apie parodas,
paruoštos ir profesionaliai pristatytos parodų kolekcijos, išspręsti logistikos klausimai,
eksponatų transportavimas. Parengta medžiaga projekto viešinimui, tekstų vertimai
(lietuvių-vokiečių-anglų k.), spaudos darbai, afišos, ploteriai, etiketažas, informacinės
parodų skrajutės. Vykdytas viešinimas internete, socialiniuose tinkluose, spaudoje, atlikta
parodų foto-videodokumentacija, pristatyti virtualūs turai po parodas. Vyko užsienio
kuratorių vizitai kurių metu pristatyta galerijos veikla bei Lietuvių menininkai, aptarti
galimi tarptautinio bendradarbiavimo projektai.
Metų pradžioje, dar iki stabdant veiklą dėl pandemijos, galerijos erdvėje Diuseldorfe
buvo surengta personalinė Andriaus Makarevičiaus tapybos darbų paroda „Stoties rajono
pasakojimai arba Mandelos efektas“. Dėl griežto karantino Vokietijoje, galerija buvo atvira
tik iš anksto užsiregistravusiems lankytojams, kuriems galerijos atstovas vedė ekskursijas
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išsamiai pristatant menininko kūrybą bei parodos koncepciją ir galerijos veiklas.
Dėl tebesitęsiančių įvairių pandeminių apribojimų, ypatingas dėmesys projekto vykdymui,
jo viešinimui buvo skiriamas virtualioje erdvėje. Tai galerijos tinklapais, tarptautiniai
portalai „Artsy.net“, „Arland.com“, „artrabbit.com“, „vimeo.com“, „mutualart.com“ ir kt.
Taip pat tinklapiuose „artnews.lt“, „kritikosatlasas.com“, socialiniuose tinkluose facebook,
instagram, LinkedIn, twitter. Nepaisant visų iškilusių sunkumų ir toliau sėkmingai tęsiamas
tarptautinis bendradarbiavimas su jau ne vienerius metus turimais partneriais, mezgami
nauji ryšiai, ieškoma naujų partnerių ir galimybių Lietuvos šiuolaikino meno sklaidai
užsienyje, taip didinant lietuvių autorių tarptautinį matomumą ir pripažinimą. Surengti
užsienio kuratorių - Gabriel Soucheyre, Giuliano Argenziano, Waclaw Kuzcma vizitai
sukūrė galimybes tolimesniems bendradarbiavimo pasiūlymams.
(Pilna galerijos „Meno parkas“ veiklos ataskaita pristatoma skyriuje: Teritorinių skyrių, galerijų ir kitų padalinių veiklos
ataskaitos).

„Šv. Jono gatvės galerijos“ parodinėse erdvėse (Šv. Jono g. 11, Vilnius) 2021 m. šio projekto
kontekste surengta 9 vizualaus meno parodos, kuriose pristatyta 123-ių profesionalių
menininkų kūryba. Parodas lydėjo specialūs renginiai: susitikimai su autoriais, ekskursijos
parodose, edukaciniai vyksmai. Projekto metu įgyvendinti užsibrėžti uždaviniai – parodų
kuravimas, kūrinių transportavimas, parodų architektūros parengimas, eksponavimo
ir įvaizdinimo darbai, techninė priežiūra, viešųjų ryšių plano įgyvendinimas, reklama ir
leidyba, parodų ir jų autorių reprezentavimas, uždarymo darbai (kūrinių nukabinimas,
pakavimas, erdvių remontas).

Surengta grupinė paroda „Tik kūnas?“ (dalyviai: Valentinas Ajauskas, Tamara Janova,
Evaldas Jansas, Paulius Juška, Andrius Kviliūnas, Nojus Petrauskas, Rimvydas Pupelis,
Danielius Rusys, Ieva Skauronė. Kuratorė – Jolita Mieželaitienė); Algimanto Švėgždos
grafikos ir akvarelės paroda „Išauginti dangų vynuogės šakelėje“. Kuratorė – Ramutė
Rachlevičiūtė; Raimondos Jatkevičiūtės- Kasparavičienės tapybos paroda „Ta pati jūra.
Kita diena“; Tamaros Janovos skulptūros paroda „Retrospektyva“; Astos Vasiliauskaitės
skulptūros ir piešinių paroda „Tik tak“; Vido Drėgvos ir Daliaus Drėgvos skulptūros ir
piešinių paroda „Kartu“; Aušros Kleizaitės piešinių ir instaliacijų paroda „Stories on Kings,
Gods, Goats and Ghosts. Vol.I” bei grupinės parodos „(Ne)tobulas sodas“ (dalyvavo
daugiau kaip 30 autorių), paroda „ARCHYVAS. 90 metų Lietuvos keramikai“ (dalyvavo
daugiau kaip 80 autorių).
(Pilna „Šv. Jono gatvės galerijos“ veiklos ataskaita pristatoma skyriuje: Teritorinių skyrių, galerijų ir kitų padalinių
veiklos ataskaitos).
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Projekto metu vykdyta profesionaliosios Lietuvos dailės apžvalga ir pristatymas, kurių
dėmesys skirtas labiau pažeidžiamoms dailininkų grupėms, jaunų menininkų aktyvinimas
ir įtraukimas į organizacijos veiklas. Rengiant specialius renginius, LDS ekspozicijų erdvėse
Vokiečių 4, surengtos 7 parodos, įgyvendinant siekį supažindinti visuomenę su naujų
organizacijos narių kūryba; aktualizuojant įvairialypes estetines, tautines idėjas, skatinant
dalintis kūrybine ir kasdiene patirtimi tarpusavyje bei diskutuoti aktualiomis temomis.
Ekspozicijų erdvėje įgyvendintos Aldonos Molnikaitės, Slaptosios Piešiančiųjų Draugijos
(9-oji piešinių paroda), Valentino Antanavičiaus „Pasiskraidymai“, Portretų-etiudų paroda
„Portreto manija“ (kuratorius Paulius Juška), Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės
100-mečio jubiliejinė tapybos paroda „Prie Baltijos“, LDS naujų narių paroda bei paroda
„AUKSO MŪZA“.

Autoriai: Aldona Molnikaitė, Paulius Juška, Arturas Aliukas, Lida Stankevičienė, Valentinas
Antanavičius, Janina Marija Mačiokaitė-Pleškūnienė, Arūnė Tornau, Monika ŽaltauskaitėGrašienė, Agnė Dautartaitė-Krutulė, nauji LDS nariai, Slaptosios piešiančiųjų draugijos
nariai.
Aldonos Molnikaitės paroda atvėrė LDS archyvus, kurių viešu pristatymu startavo parodų
ciklas #ldsantropologija, kuriuo siekiama aktualizuoti meno istoriją ir pamirštus artefaktus.
Paroda tarsi ištraukta iš laiko kišenės – eksponuojama kūrinių kolekcija pragulėjo saugykloje
nuo 1990-ųjų, kai pateko čia tiesiai iš tuometinių Dailės parodų rūmų personalinės menininkės
parodos. Slaptosios piešiančiųjų draugijos paroda demonstravo virtuozišką piešimą ranka.
Parodoje eksponuota virš 50 aktų. Nuogas žmogaus kūnas – visų laikų didžiausia paslaptis,
kurią siekia įminti ne vienas menininkas. Vilniuje dvidešimtmetį egzistuojančios „Slaptosios
piešiančiųjų draugijos“ nariai – ne išimtis. Susibūrę draugėn bando atrasti naujas nuogo
kūno menines raiškas. Parodoje darbus eksponavo virš 20 menininkų (Artūras Aliukas,
Liuda Stankevičienė, Paulius Juška, Vidas Drėgva ir kt.), ne vienerius metus sistemingai
tobulinantys piešimo įgūdžius, atskleidžiantys piešinio aktualumą ir kismą. Valentino
Antanavičiaus parodą „Pasiskraidymai“ lydėjo diskusija apie menininko kūrybos virsmus
ir įtaką Lietuvos šiuolaikinės tapybos raidai. 80-ies metų jubiliejų minintis dailininkas
pristatė klasika tapusių ir naujų darbų kolekciją, kuri atviroje diskusijoje buvo analizuojama,
kontekstualizuojama ir vertinama kolegų tapytojų ir menotyrininkų. Portretų-etiudų paroda
„Portreto manija“ atskleidė portreto žanro aktualumą. Parodoje demonstruoti daugiau
nei 20 menininkų sukurti portretai demonstravo skirtingą šio žanro traktuotę ir asmeninę
menininko interpretaciją. Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės 100-mečio jubiliejinė
tapybos paroda „Prie Baltijos“ subūrė vyresnės kartos menininkus ir menotyrininkus
gyvoje diskusijoje prisiminti anapilin išėjusią menininkę. Parodoje eksponuoti daugiau
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nei 50 jos sukurtų drobių demonstravo dailininkės profesinį kelią, vaizduojamų motyvų
įvairovę, tapybos braižo pokyčius. Parodą gausiai lankė mokslo metus pradėję Vilniaus
miesto bendro ir neformalaus ugdymo įstaigų moksleiviai, vedini savo dailės mokytojų.
Panevėžio skyriaus organizuojamas tradicinis tarptautinis tapytojų pleneras, skirtas K.
Naruševičiui atminti, 2021 m. įgyvendintas 19-ą kartą (meno vadovas – Tomas Rudokas). 10
tapytojų 12 dienų kūrė Panevėžyje. Po plenero darbai buvo pristyti LDS Panevėžio skyriaus
galerijoje ,,GALERIJA XX‘‘.

Vėliau paroda eksponuota Panevėžio bendruomenių rūmuose, Biržų kultūros rūmuose.
Menininkams sudarytos galimybės susipažinti su Panevėžio regionu, bendrauti tarpusavyje,
susitikti su miesto visuomene, kurti atskirose studijose, buvo organizuojami menininkų
kūrybos vakarai ir susitikimai su miesto visuomene, pažintinės ekskursijos po Panevėžio
miestą, aplankant šių miestų kultūrinį, istorinį paveldą. 10 tapybos darbų dovanojami
plenero fondui tolesnei sklaidai. Įgyvendinta tęstinė paroda, kasmet labai laukiama,
gausiai lankoma miesto bendruomenės. Miestiečiai aktyviai dalyvavo kūrybos vakaruose,
diskutuodami aktualiomis temomis, susipažindami su tapybos tendencijomis, skirtinga
tapybos mokykla.
Surengtas tradicinis renginys ,,Panevėžio dailės dienos 2021 m. ,,Laisvės antologija“ (meno
vadovas – Tomas Rudokas), skirtas Juozo Zikaro 140-osioms gimimo metinėms pažymėti.
Kas dvejus metus vykdomas LDS Panevėžio skyriaus projektas - paroda, kurios metu LDS
Panevėžio skyriaus nariai pristato auditorijai savo paskutiniųjų 2 metų kūrybą. Parodos
surengtos Panevėžio m. dailės galerijoje ir LDS galerijoje ,,GALERIJA XX“. Išleistas parodos
katalogas.

(Pilna Panevėžio skyriaus galerijos XX veiklos ataskaita pristatoma skyriuje: Teritorinių skyrių, galerijų ir kitų padalinių
veiklos ataskaitos).

Projekto metu LDS Klaipėdos skyrius “Klaipėdos galerijoje” surengė 12 parodų (meno
vadovė – Neringa Poškutė-Jukumienė): keramikės Kristinos Paulauskaitės-Ramonaitienės
parodą „(ne)LIESTI“, Tomos Šlimaitės multimedinio grafikos projekto parodą „Amžina
kaita“. Parodoje jaunoji grafikė eksponavo du grafikos ciklus – „Juodai baltas pajūris “,
„Nežemiški vaikai pajūryje“ ir vaizdo etiudą „Jūratė ir Kastytis“, sukurtą 2020–2021 m.
laikotarpiu; galerijoje buvo eksponuojama personalinė Antano Šerono tapybos paroda
„Patirtys 3 ir 5“.
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Taip pat buvo organizuotas prof. A. Kliševičiaus vardo “Kaligrafijos ir rašto meno mokyklos“
plakatų konkursas, skirtas poeto Vytauto Mačernio jubiliejiniams metams paminėti, o
nugalėtojų darbai buvo išeksponuoti „JCDecaux“ reklaminiuose stenduose Klaipėdos
mieste. Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje surengta
ekslibrisų iš Reginos Davidavičienės kolekcijos paroda, jungtinė medalio meno ir mažosios
plastikos paroda „X Medalis / X-Medal“. Tai įžanginė jau antrą kartą vykusio tarptautinio
formos meno festivalio „Faktas-Forma“ paroda. Parodos atidarymo metu vyko ir poezijos
skaitymai (dalyviai: Algirdas Bosas, Antanas Olbutas, Aušra Jasiukevičiūtė, Danius
Drulys, Daumantas Kučas, Lina Kalinauskaitė, Leonas Žuklys, Gediminas Žuklys, Petras
Baronas, Petras Gintalas, Benas Narbutas, Romualdas Inčirauskas, Saulius Bertulis, Vladas
Petravičius, Kazys Bimba, Laima Bazienė, Marius Zavadskis, Daiva Ložytė, Stasys Žirgulis,
Gvidas Latakas ir Adomas Skiezgelas. Parodą kuravo Saulius Bertulis ir Neringa PoškutėJukumienė). Taip pat įgyvendintos kitos tarptautinio formos meno festivalio „Faktas-Forma“
parodos: grupinė paroda „FORMATas / FORMAT” (dalyvavo 18 menininkų); Rimanto
Milkinto „Milkinto pratimai / Milkintas’ Exercises“ ir Mariusz Burdek „Transkriptai /
Transcripts“.

Organizuotos Zitos Inčirauskienės kūrybinės dirbtuvės „Kaligrafijos ribų beieškant.
Dedikacijos V. Mačerniui“ (Bažnyčių g. 6, Klaipėda) ir kaligrafų tandemo: dailininkės,
kaligrafės, VDA docentės Lidijos Skačkauskaitės-Kuklienės ir kaligrafo, ekslibrisų kūrėjo,
VDA docento Mindaugo Petrulio kūrybinės dirbtuvės kaligrafijos ir ekslibriso sąsajos tema,
kūrybinės dirbtuvės tema „Gotiškojo šrifto rašymo pagrindai“, kurias vedė kaligrafas
Linas Spurga (jaun.). Baigiantis kūrybinėms dirbtuvėms, surengta dalyvių kūrybos darbų
ekspozicija. Vasaros metu organizuotos edukacijos „Minkštai“ (formos meno festivalio
„Faktas-forma“ metu), kuriose dalyvavo Klaipėdos socialinių paslaugų centro ,,Danė“
grupės.
Taip pat programos metu surengta psichikos sveikatos mėnesiui paminėti skirta paroda
„Psichės“ (dalyvės: Agnė Matulionytė, Aglaja Ray, Gražina Eimanavičiūtė-Kaščionienė,
Viktorija Dambrauskaitė, Ingrida Mockutė-Pocienė, Augustė Santockytė, Saulė Želnytė, Urtė
Jasenka, Simona Agota Martinkus ir dainininkė Ingaja). Parodą kuravo Agnė Matulionytė
ir Rosana Lukauskaitė. Parodos, skirtos atviros psichiatrijos mėnesiui, kūrėjos per savo
kūrybą reprezentavo jautrias temas, kurios šiuo metu Lietuvos viešajame lauke yra dažnai
eskaluojamos, tačiau vis dėlto iki galo dar tinkamai neišnagrinėtos. Klaipėdoje surengta
Suomijos kaligrafijos draugijos narių darbų paroda „Laiškai kaip brangakmeniai“ (dalyviai:
Johanna Holmström-Lauri, Kuivalainen Kirsi, Kukkanen Sirkka, Lampinen Ulla, Lyra Iiris,
Norja Hannele, Rantala Jasmin, Rantala Tiina-Kaisa, Skog Sari, Tunkkari Kaisa-Leena ir
Yliniitty Pauliina).
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Vykdant LDS viešųjų ryšių strategiją 2021 metais LDS pradėjo atviros ir įgalinančios LDS
viešųjų ryšių sistemos kūrimą, kurios pagrindas - kokybiškas ir išskirtinis audiovizualinis
turinys. Projekto metu sukurti ir LDS Youtube kanale patalpinti parodas, menininkus,
aktualias problemas, meninius procesus ir aktualijas pristatantys 64 videoklipai, kurie tapo
organizacijos Facebook, Instagram, interneto svetainės www.ldsajunga.lt, naujienlaiškių
komunikacijos integralia dalimi. LDS suformavo ir įtvirtino bendradarbiavimo metodą,
kuomet komunikacinis turinys kuriamas kartu su galerijomis, padaliniais ar menininkais, o
LDS atlieka koordinuojantį, konsultuojantį, suteikiantį techninę pagalbą vaidmenį. Suvokiant
analitinio, kritinio požiūrio svarbą, LDS savo interneto svetainėje tęsia internetinio leidinio
„Dailėraštis“ veiklą, kuriame per metus patalpinta 12 Lietuvos kultūros lauką analizuojančių
menotyrinių straipsnių. Formuojant ryšius su savo tikslinėmis auditorijomis, didelį dėmesį
skyrėme naudojamiems socialiniams tinklams Facebook ir Instagram, kuriant ir nuolatos
atnaujinant mūsų veikas pristatantį aktualų ir išskirtinį turinį.
Sisteminant prieinamus (Facebook, Instagram, interneto svetainės www.ldsjaunga.lt)
duomenis, išanalizavome, kad nemaža dalis auditorijos, informacijos apie kultūrinius
procesus gavimui naudoja tik socialinius tinklus. Reaguodami į tai, didelę dalį pateikiamos
informacijos pritaikėme ir pateikėme socialinių tinklų formatais, kurdami Facebook ir
Instagram story, parodas ir renginius pristatančius fotoalbumus, live transliacijas, virtualius
renginius ir t.t. Tai padėjo pasiekti dar tvaresnių komunikacijos su auditorija, viešinimo
ir sklaidos rezultatų. Tęsiant sklaidos strategiją, nenutrūkstamai atnaujinamas tinklaraštis
pasipildo naujausiomis parodų, renginių ir kitų veiklų apžvalgomis. Kuriami trumpi įtaigūs
video klipai dalijimuisi soc. tinkluose, talpinami organizacijos Youtube kanale. Parengiami
trumpi pranešimai Facebook paskyroje, foto reportažai, kurie nuolat publikuojami soc.
tinkluose. Informacija integruojama į vieną sistemą apjungiant visus LDS turimus
komunikacijos kanalus (interneto svetainė, facebook, instagram, youtube, el. paštas), siekiant
apimti kuo platesnį tikslinės auditorijos ratą.
2021 m. LDS aktyviai dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LMKA) veikloje
sprendžiant visoms kūrybinėms organizacijoms ir jų nariams aktualius kūrybinius bei
socialinius klausimus. Kartu su LMKA atstovavo Lietuvos meno kūrėjus valdžios institucijose,
bendradarbiavo su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, visokeriopai skatino meninę
kūrybą, premijavo iškiliausius metų meno kūrėjus, siūlė kandidatus į įvairias komisijas bei
ekspertų tarybas. Per metus dalyvauta devyniuose LMKA posėdžiuose, kuriuose buvo
svarstyti Meno kūrėjų ir Meno kūrėjų organizacijų įstatymo pokyčiai, Kultūros tarybos
finansavimo klausimai, apmokėjimo menininkams už savo darbų viešinimą ir atkartojimą
asmeniniais tikslais, Kultūros rėmimo fondo naikinimo, SRTRF reforma ir kiti klausimai.
LMKA ataskaitinėje konferencijoje buvo parenti dokumentai ir rezoliucijos, aktualizuojant
menininkų socialinę padėtį ir kūrybos aplinką. Parengtos rezoliucijos Dėl LR meno kūrėjo
ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr I-1494 pakeitimo, Dėl Lietuvos kultūros
tarybos veiklos, funkcijų ir teikiamo finansavimo peržiūros, Dėl Europos sąjungos autorinių
teisių direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę, Dėl nepriklausomo paramos modelio
nacionalinės kultūros raiškai žiniasklaidoje.
LDS taip pat dalyvavo Tarptautinės meno organizacijos (AIAP/IAA) veikloje, siekė
gerinti ekonominę ir socialinę menininkų padėtį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, tęsė
glaudžius kultūrinius ryšius tarptautiniu mastu, stiprino Lietuvos poziciją Europos
kultūrinių organizacijų kontekste, LDS kvietimu Lietuvoje lankėsi IAA prezidentė
Andrea Křístek Kozárová (The International Association of Art (IAA). Ji Lietuvos meno
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kūrėjų asociacijos (LMKA) spalio 14 d. organizuotoje konferencijoje „Kūrėjas visuomenei,
kūrėjas ekonomikai“, kuri vyko Nacionalinėje dailės galerijoje, Vilniuje skaitė pranešimą
„Skaičiavimo kultūra - vizualaus meno kūrėjo apibrėžimas, padėtis ir išmatuojamas indėlis
į ekonomiką“. Konferencijoje kartu su mokslo, meno, politikos atstovais buvo bandoma
atrasti atsakymus į meno kūrėjams aktualius klausimus. Kaip įvertinti menininko ir meno
sukuriamo socialinio pokyčio naudą? Ar menininkų sukuriamos kultūros paslaugos
skatina ekonomiką, inovacijas ir kaip. Kultūros „nauda“ yra apskaičiuojama sumokėtais
mokesčiais, sukurtomis darbo vietomis, KKI rodikliais. Kaip apskaičiuoti visas meno misijos
dedamąsias, tik ilgalaikėje perspektyvoje išryškėjančius pokyčius? Ir ar juos reikia įvertinti
/ apskaičiuoti?
Kartu su LDS pirmininke prof. Egle Ganda Bogdaniene, Andrea Křístek Kozárová
lankėsi įvairiose kultūros įstaigose ir institucijose, aptarė tarptautinius ateities projektus
ir bendradarbiavimą. Taip pat dalyvauta rugsėjo 24 d. Central Library Ode: Maijansali,
Helsinki organizuotoje nuotolinėje konferencijoje-simpoziume „Fair Pay for Artists:
Exhibition Payment 2021“, Dalyvauta susitikimuose su Kultūros ministru ir jo komanda,
Seimo Kultūros komiteto, Kultūros tarybos, LATGA tarybos nariais.
2021 m. buvo įgyvendintas LDS veiklos tyrimas ir auditas, kuris bendrai analitinei veiklai
subūrė tyrėjus, LDS administraciją ir bendruomenę. Keturis mėnesius trukęs įvairių
LDS veiklų tyrimas buvo atliekamas remiantis duomenų analize ir interviu. Ataskaitą
apibendrino ir tyrimo eigą ir išvadas pristatė LDS Tarybai analitikos ekspertė Nina Ronlev.
Pirminio apžvalginio veiklos audito metu apžvelgus ir įvertinus esamus galiojančius
strateginius pagrindus, pažymėtini neženklūs nukrypimai formuojant ir grupuojant
strateginius tikslus ir uždavinius. Rekomenduotina aiškiau priskirti suformuluotus
uždavinius konkretiems tikslams įgyvendinti, uždavinių vykdymui numatyti veiksmų
programas su būtinais ištekliais.
Apžvelgus ir įvertinus esamą organizacinę struktūrą, suformuotą teritorinio paskirstymo
principais, atkreiptinas dėmesys, kad tokio tipo organizacinėms struktūroms būdingas
dalinis funkcijų dubliavimas. Išanalizavus organizacijos vykdomas pagrindines veiklos
kryptis, konstatuota, kad strateginio planavimo, valdymo, vykdymo, kontrolės mechanizmas
yra sukurtas daugiausia kūrybinės programos, parodų organizavimo ir viešinimo krypčiai.
Taip pat buvo analizuota materialaus turto situacija, padarytina išvada, leisianti plėtoti
nekilnojamojo turto įveiklinimo kontrolės mechanizmą. Susipažinus su parodinio fondo
situacija, pažymėta, kad reikia peržvelgti meno vertybių inventorizavimo tvarką. Analitinis
LDS veiklos tyrimas padėjo aiškiau įsivertinti, išryškinti stiprybes, pamatyti silpnybes,
planuoti tolesnės veiklos galimybes, numatant galimas grėsmes. Tyrime suformuluotos
rekomendacijos bus panaudotos tolesniam LDS veiklų tobulinimui.
Išsamus MKO programos įgyvendintų projektų pristatymas priede Nr. 1.

Dalyvavimas tarptautiniame kultūrinio mobilumo projekte „Common Ground“
Lietuvos dailininkų sąjunga, bendradarbiaudama su kūrybos namais “Dailininkų namai“,
Europos humanitariniu universitetu, Torunės šiuolaikinio meno centru ir Reikjaviko
organizacija „Pojūčių akademija“ 2021 m. įgyvendino dalį programa „Kūrybiška Europa“
tarptautinio mobilumo projekto „Common Ground / ComG“, skirto meninėmis priemonėmis
svarstyti, aktualizuoti migracijos, integracijos, žmogaus teisių, klimato kaitos problemas,
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taip prisidedant prie teigiamų sociokultūrinių pokyčių ir tolerancijos stiprinimo. Projekto
procese buvo kuriamas tvarus dialogas ne tik tarp trijų valstybių menininkų, bet ir integraliai
aktualizuojamas migracijos ir menininkų judumo aspektas, kuris šių dienų pandemijos
kontekste, esant įvairiems ribojimams ir izoliacijai, tik dar labiau išryškino šių klausimų
reikšmę bei sustiprino poreikį juos svarstyti įvairiomis priemonėmis. Projekto temos yra
nukreiptos į socialinį diskursą – migracijos iššūkius, sąveikas tarp skirtingų kultūrų, tautinių
mažumų, vietos bendruomenių aktyvų įsitraukimą, tarpusavio komunikaciją per menines
veiklas. Įgyvendintas projektas toliau tęsiamas ir apeliuoja į migrantų ir vietinių gyventojų
toleranciją ir savitarpio supratimą kuriant visiems palankų bendrabūvio mikroklimatą.
LDS 2021 m. projekto rėmuose įgyvendino projekto partnerių aktyvią komunikaciją ir
nuotolinius susitikimus, organizavo projektui atrinktų menininkų ir Europos humanitarinio
universiteto baltarusių studentų kūrybines dirbtuves Palangoje, bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais ir mokslininkais vystė tyrimą dėl tautinių mažumų integracijos
vietos bendruomenėse, į projekto veiklas įtraukė Lietuvoje gyvenančius migrantus. Atlikti
meniniai-socialiniai tyrimai ir atviras tiesioginis dialogas su socialiai pažeidžiamomis
grupėmis tapo medžiaga projekto menininkams rezidencijos Islandijoje metu sukurti tai
referuojančius ir aktualizuojančius meno kūrinius. LDS teritoriniai padaliniai geografiškai
nutolusiuose regionuose prisidėjo prie projekto tvarumo užtikrinimo – regiono dailininkų
bendruomenė aktyviai įsitraukė į vykdomas veiklas, taip užtikrinant projekto tęstinumą.
Vykdomu projektu aktyvuojama kūrybiška vietokūra, leidžianti prisidėti prie vietos
bendruomenių aktyvumo skatinimo ir socialinės atskirties mažinimo ir socialiai jautrių
grupių gerovės plėtros.

Projekto metu taip pat įgyvendinta tarptautinė menininkų rezidencija Islandijoje, kurioje
dalyvavo 6 lietuvių, 5 lenkų bei 6 islandų menininkai, 3 mokslininkai ir 6 kultūros lauko
vadybininkai, kuratoriai iš Lietuvos, Lenkijos ir Islandijos. Šiuo projektu pavyko plėtoti
užmegztą kultūrinį dialogą tarp institucijų, vykdyti ir užtikrinti menininkų mobilumą,
prisidėti prie tvarios ir darnios visuomenės vystymosi, kelti kvalifikaciją menininkams,
kultūros darbuotojams ir projekto dalyviams, užtikrinant adekvatų tiriamo lauko
pristatymą, išskleidimą, prisidėti prie didesnės bendruomenių ir tautinių mažumų
integracijos kultūrinėse veiklose. Sukurtos prielaidos menininkams ir edukatoriams
leido plėtoti savo socialines ir profesines kompetencijas, užkrintas projekto tvarumas,
tęstinumas ir ilgalaikė kultūrinė bei socialinė nauda visuomenei, vystomas dialogas tarp
vietos bendruomenių, menininkų ir kultūros įstaigų. Sukurta ilgalaikė profesinę ir vietinę
bendruomenę telkianti socialinė erdvė, kuri skatins bendradarbiavimą ir toleranciją, padės
plėtoti vietos bendruomenių grupių įtrauktį, jų užimtumo galimybių didinimą, ugdys
socialines, asmenines, kompleksines ir profesines menininkų kompetencijas, kurios suteiks
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galimybes ir įgūdžius dalyvauti sprendžiant atskirties, uždarumo, socialinės nelygybės
problemas.
Projekto metu vykdyta sklandi komunikacija su projekto partneriais bei dalyviais, projekto
viešinimas ir sklaida, organizuota atranka menininkams dalyvauti projekte, kūrybinių
dirbtuvių Palangoje ir rezidencijos Islandijoje koordinavimas, projekto tyrimų vystymas,
simpoziumo, diskusijų, performansų bei kūrybinių pristatymų organizavimas, parodos
Islandijoje surengimas, pristatymas visuomenei. Sėkmingai įgyvendinta projekto eigos
priežiūra, užtikrintas savalaikis projekto procesų įgyvendinimas, socialinės ir etninės
vietos Organizuotos, moderuotos diskusijas bendruomenių sinergijos ir kūrybinio
bendradarbiavimo klausimais, sprendžiant socialines problemas, pasitelktos kūrybinės
patyriminės praktikos.
Palangos „Dailininkų namuose“ įgyvendintos įžanginės tarptautinio projekto
kūrybinės dirbtuvės. Dirbtuvėse aktualizuotos temos apjungė migracijos, integracijos ir
bendruomeniškumo aspektus, aktualizavo socialinius klausimus kūrybinėse praktikose.
Šios dirbtuvės rengtos bendradarbiaujant su Europos humanitariniu universitetu (EHU).
Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo menininkės/ai Julija Pociūtė, Marija Griniuk, Živilė
Minkutė ir Solveiga Gutautė, Andrius Grigalaitis, taip pat EHU studentai Irina Leto,
Nadežda Molotok, Aleksėj Nikalenka, Aleksandra Škredova, Aleksandra Rzhechytskaya,
Anastasija Shulga, Aleksandra Keraz, dėstytojos prof. Žydrė Ridulytė bei doc. Julia Titova,
prie grupės prisijungė mokslininkas dr. Justas Kežys. Spalio 20 d. LDS būstinėje vyko
nuotolinis kūrybinių dirbtuvių pristatymas.
Gruodžio 1-14 d. Islandijoje, Sim rezidencijoje viešėjo 6 LDS menininkai - Solveiga Gutautė,
Živilė Minkutė, Julija Pociutė, Marija Griniuk, Tomas Andrijauskas, Andrius Grigalaitis, bei
LDS administracijos atstovai - pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir projektų vadovė Evelina
Januškaitė. Ši projekto dalis – tarptautinio (Lietuva, Islandija, Lenkija) projekto „Common
Ground“ etapas, kurio metu įvyko pirmasis visų projekte dalyvaujančių šalių menininkų bei
mokslininkų susitikimas. Intensyvi dialoginė patirtis, apimanti visus grupės menininkus ir
jų bendravimą su vietiniais menininkais Reikjavike ir dirbant SIM rezidencijoje, galimybė
diskutuoti ir išgirsti kitų šalių kūrėjų požiūrį į egzistuojančias problemas, pamatyti, kaip
meno pagalba galima jas aktualizuoti, apjungti skirtingų sričių kūrėjų kompetencijas
– sudarė sąlygas atsirasti jungtinei projekto dalyvių parodai „Where is my home?“,
Korpúlfsstaðir meno centre, kuri veikė 2022 sausio 16 dienos. Parodos atidaryme dalyvavo
garbės konsulė Islandijoje Inga Minelgaitė. Menininkai savo individualiais ir kolektyviniais
kūrybiniais projektais, parengtais buvimo rezidencijoje metu, siekė atskleisti, kaip dviejų
savaičių patirtis nepažįstamoje aplinkoje gali paveikti jų meninius rezultatus. Menininkai
savo kūrybos procese taikė įvairias metodologijas – nuo autoetnografinių paieškų iki meno
kaip aktyvizmo, kur buvo vizualiai integruojamos temos, pvz., pabėgėlių krizė Baltarusijos
ir Lenkijos bei Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje. Kai kurie menininkai domėjosi vietiniu
Islandijos kraštovaizdžiu ir kūno bei kultūros ryšiais su juo.
Projekto veikloms ir sukurtiems kūriniams apžvelgti buvo suorganizuotas simpoziumas,
kuriame pranešimus skaitė meno istorikas Jón Proppe, antropologė Anna Wojtynska,
klimatologas Justas Kažys, Torūnės šiuolaikinio meno centro kuratorė Paulina Kuhn,
Islandijos dailininkų sąjungos vadovė Anna Eyjólfs. Projekto dalyviai: Anna Eyjólfs, Paulina
Kuhn, Krzysztof Stanisławski, Ragnhildur Stefánsdóttir, Evelina Januškaitė, Eglė Ganda
Bogdanienė, Dawid Paweł Lewandowski, Paulina Tchurzewska, Andrii Dostliev, Sylwia
Gorak, Maciej Kwietnicki, Ala Savashevich, Wiola Ujazdowska, Magda Węgrzyn, Tomasz
Markiewka, Páll Haukur Björnsson, Sindri Leifsson, Pétur Magnússon, Anna Sigríður
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Sigurjónsdóttir, Ragnhildur von Weisshappel, Kristín Reynisdóttir, Anna Wojtynska, Tomas
Andrijauskas, Andrius Grigalaitis, Marija Griniuk, Solveiga Gutautė, Živilė Minkutė, Julija
Pociūtė, Justas Kažys.
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8

Kultūros politika, tinklaveika ir
tarptautiniai ryšiai

LDS pirmininkė sistemingai atstovauja dailininkų interesus LATGA Taryboje, kur
yra priimami autorines ir gretutines teises ginantys dokumentai, sudaromos prielaidos autoriams ir atlikėjams gauti atlygį už viešą meno kūrinių demonstravimą.
Apibendrinant 2021 m. LDS dalyvavimo kultūros politikos formavimo veikloje, viena teigiamų žinių – stebimas autorinio atlyginimo didėjimas vizualaus meno srityje
srityse.

Trumpai apie LATGA Vizualaus meno poskyrio 2021 m. rodiklius:
TV transliacijos – 2020 m. 78 102 eurai – 2021 m. 92 825 eurai;
Atgaminimas (reprodukavimas, knygos, žurnalai, įv. leidiniai) – 2020 m. 5 975 eurai - 2021
m. 7 0100 eurų;
Viešas paskelbimas – kūrinių paskelbimas internete – surenkamas atlyginimas, kad ir
neženkliai, tačiau auga, kas rodo ir didėjantį naudotojų sąmoningumą, kad autoriai už
kūrinio panaudojimą turi teisę gauti autorinį atlyginimą – 2020 m. 827 eurai – 2021 m. 1 712
eurai; Ženkliai išaugo už kūrinių perpardavimą sumokėto atlyginimo dalis – 2020 m. 3 894
eurai – 2021 m. 8 962 eurai;
Augo ir iš užsienio surenkamo atlyginimo dalis – 2020 m. 26 995 eurai – 2021 m. 30 814 eurų;
Knygų panauda bibliotekose. Knygų dailininkams ir iliustruotojams 2021 m. paskirstyta ir
sumokėta už knygų panaudą bibliotekose 66 962 eurai. Palyginimui - 2020 m. – 31 343 eurai.
Daugiau nei dviguba suma;
Trumpai apie LATGA Vizualaus meno poskyrio 2021 m. rodiklius:
TV transliacijos – 2020 m. 78 102 eurai – 2021 m. 92 825 eurai;
Atgaminimas (reprodukavimas, knygos, žurnalai, įv. leidiniai) – 2020 m. 5 975 eurai - 2021
m. 7 0100 eurų;
Viešas paskelbimas – kūrinių paskelbimas internete – surenkamas atlyginimas, kad ir
neženkliai, tačiau auga, kas rodo ir didėjantį naudotojų sąmoningumą, kad autoriai už
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kūrinio panaudojimą turi teisę gauti autorinį atlyginimą – 2020 m. 827 eurai – 2021 m. 1 712
eurai; Ženkliai išaugo už kūrinių perpardavimą sumokėto atlyginimo dalis – 2020 m. 3 894
eurai – 2021 m. 8 962 eurai;
Augo ir iš užsienio surenkamo atlyginimo dalis – 2020 m. 26 995 eurai – 2021 m. 30 814 eurų;
Knygų panauda bibliotekose. Knygų dailininkams ir iliustruotojams 2021 m. paskirstyta ir
sumokėta už knygų panaudą bibliotekose 66 962 eurai. Palyginimui - 2020 m. – 31 343 eurai.
Daugiau nei dviguba suma;
Na ir žinoma, tuščios laikmenos pinigai – 149 432 eurai.

• Gera žinia karikatūras kuriantiems autoriams – Įstatyme atsiranda nuostata, leidžianti
be autoriaus ar kito autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo panaudoti
kūrinį karikatūrai, parodijai ar pastišui sukurti.
• Praktikoje autorių teises perimantis asmuo neretai siekia sutartimi perimti iš autoriaus
jo teisę gauti atlyginimą, kurį autorius gautų iš kolektyvinio administravimo organizacijos, administruojančios jo teises. Taip autorius praranda teisę į tinkamą ir proporcingą
atlygį. Įstatyme atsirado nuostata, kad, kai autoriaus teises ar teisę gauti atlyginimą administruoja kolektyvinio administravimo organizacija, teisė gauti atlyginimą už tokių
teisių naudojimą yra ir neperleidžiama. Na pavyzdžiui teisė gauti atlyginimą už viešo
rodymo teisę, ar viešo paskelbimo internete ar TV teisė.
• Įstatymas stiprina autorių derybines pozicijas, detaliau ir plačiau reglamentuodamas
individualius sutartinius santykius ir nustato tokias bendras autorių teises: teisė gauti
informaciją apie atlyginimą bei kūrinių naudojimą; teisė prašyti papildomo atlygio, kai
iš pradžių sutartas atlygis, palyginus su vėlesnėmis gautomis pajamomis, tampa neproporcingai mažas; teisė nutraukti ar pakeisti sutartį, kai kūrinys yra nenaudojamas.
• Įstatymas numatys ir išplėstinį kolektyvinį administravimą, t.y. LATGA licencija suteiks kūrinių naudotojams teisę naudoti fotografijos kūrinius, tapybos, grafikos, taikomosios dailės ir kitus dailės kūrinius, iliustracijas, eskizus ir kitus vizualiojo meno kūrinius ir mokėti autorinį atlyginimą autoriams, kurie nėra LATGA nariai. Tačiau autoriams,
nesantiems LATGA nariais, paliekama galimybė ir nesutikti su tokia tvarka, užpildant
prašymą. Iki šiol LATGA išduodavo licencijas kūrinių panaudojimui tik dėl savo narių
kūrinių.
2021 m. LDS pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė buvo išrinkta į Vizualaus meno tarybą,
veikiančią prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Pirmame Tarybos posėdyje Eglė
Ganda Bogdanienė buvo išrinkta Vizualaus meno tarybos pirmininke. Tarybos uždavinys
yra teikti kultūros ministrui pasiūlymus dėl politikos formavimo vizualiojo meno ir jo sklaidos srityje bei šios politikos įgyvendinimo.
2021 m. LDS aktyviai dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LMKA) veikloje, atstovavo Lietuvos meno kūrėjus Lietuvos valdžios institucijose, bendradarbiavo su kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis, siūlė kandidatus į įvairias komisijas bei ekspertų tarybas.
Pirmą kartą surengta meno kūrėjų apdovanojimų ceremonija. 2021 m. gruodžio 14 d.
Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose Vilniuje
pirmą kartą vyko įvairių meno sričių kūrėjų apdovanojimų ceremonija.
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2021 m. įvyko 8 LMKA tarybos posėdžiai ir 6 neprotokoluoti pasitarimai. 2021 m. pradžioje
Lietuvos meno kūrėjų asociaciją sudarė 12 narių – juridinių asmenų, turinčių meno kūrėjų organizacijos statusą. 2021 m. lapkričio 3 d. LMKA tarybos posėdyje buvo patvirtintas
Lietuvos chorų sąjungos prašymas tapti Lietuvos meno kūrėjų asociacijos nariu. 2021 m.
LMKA užbaigė turėdama 13 narių – juridinių asmenų, turinčių meno kūrėjų organizacijos
statusą. 2022 m. pradžioje šalyje meno kūrėjo statusą turėjo 6 388 asmenys, iš jų aktyvūs (ne
pensinio amžiaus) – 3 999 kūrėjai. Įvertinus tai, kad 2020 m. pradžioje meno kūrėjo statusą
turėjo 6 168 asmenys, iš jų 2 389 pensinio amžiaus, galima teigti, kad šalyje meno kūrėjo
statusą turinčių asmenų amžiaus vidurkis ir toliau jaunėja.
Nuo 2021 m. pavasario buvo svarstomas Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso
įstatymo Nr. I-1494 pakeitimo įstatymo projektas. Vienas pagrindinių diskusijos objektų –
siūlymai padidinti asmenų, kurie galėtų pretenduoti į meno kūrėjų statusą, ratą, nuleidžiant
to statuso suteikimo kartelę, o kai kuriais atvejais įstatymą net reikėtų pervadinti į Kultūros
kūrėjų ir kultūros organizacijų įstatymą, nes buvo siūloma suteikti šį statusą kultūros vadybininkams, prodiuseriams, kuratoriams. Kartu siūlomame įstatymo pakeitimo įstatyme
buvo numatyta galimybė, kad meno kūrėjų organizacijų nariais galėtų būti ir ne tik meno
kūrėjų statusą turintys asmenys, o Meno kūrėjų organizacijų asociacijos (skėtinės organizacijos) nariais galėtų būti ir organizacijos, neturinčios meno kūrėjų organizacijos statuso.
2021 m. liepos 5 d. Lietuvos meno kūrėjų asociacija Kultūros ministerijai pateikė išsamias
pastabas dėl rengiamo įstatymo pakeitimų bei pasiūlymus raštu. Vieni svarbiausių ir aktualiausių siūlymų buvo išdėstyti ir 2021 m. LMKA konferencijos rezoliucijoje: Įstatyme
nėra aptariamas nei valstybės pripažintų ir Meno kūrėjo statusą (MK) turinčių asmenų, nei
jiems atstovaujančių Meno kūrėjų statusą turinčių organizacijų (MKO) vaidmuo formuojant
valstybės kultūros politiką ir ją įgyvendinant. Įstatymo pataisos buvo laikinai sulaikytos iki
nuoseklesnės diskusijos ir numatomų pokyčių argumentavimo.
2021 m. vyko daugybė įvykių ir pokyčių, susijusių su Lietuvos kultūros tarybos (LKT) veikla. Lietuvos meno kūrėjų asociacija išplatino kreipimąsi į šalies vadovybę: „Kultūrai skirti
pinigai turi būti skirstomi atsakingai“, kviesdama naujajai koalicijai pademonstruoti atsakingą požiūrį į kultūros finansavimą.
2021 m. gegužės 21 d. tradiciniame Lietuvos kultūros tarybos forume buvo pristatyta 2017–
2021 m. kadencijos Lietuvos kultūros tarybos veiklos apžvalga, aptariami numatomi pokyčiai teisiniame kultūros projektų finansavimo reglamentavime, taip pat vyko diskusijos su
kultūros bendruomenės atstovais ekspertinio projektų vertinimo ir finansavimo modelio
klausimais, aptarti (post)pandeminės ateities scenarijai. Šiame forume pranešimus skaitė
du LMKA atstovai: finansavimo modelio dalyje – LDS pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė,
ekspertinio vertinimo modelio dalyje – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Jonas
Staselis.
Netrukus po konferencijos, birželio mėnesį, savo darbą pradėjo naujos sudėties Lietuvos
kultūros taryba. Po ramesnės vasaros rudenį LKT klausimai vėl grįžo į šalies kultūros
politikos dienotvarkę.
2021 m. spalio 21 d. pristatytos ateinančių metų Lietuvos kultūros tarybos sezono gairės
ir pokyčiai vėl sukėlė įvairių diskusijų bei klausimų. Jie buvo ypač aktualūs nenumaldomai artėjant Kultūros ministerijos teikto Kultūros rėmimo fondo (KRF) įstatymo naikinimo (XIVP-856) svarstymams Seime ir kartu teikiamo Lietuvos kultūros tarybos (LKT)
įstatymo (XIVP-857) atnaujinamo projekto priėmimui. Atsižvelgdama į 2020 m. pabaigos Konstitucinio Teismo sprendimą dėl finansavimo iš valstybės biudžeto fondams ar
institucijoms bei kitas finansavimo problemas ir aktualijas LKT 2021 m. gegužės 21 d.
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surengė jau minėtą forumą, po kurio buvo planuota suburti darbo grupę būsimų pokyčių
analizei. Deja, tokios darbo grupės kultūros ir meno bendruomenė nesulaukė. Lietuvos
meno kūrėjų asociacija kelis kartus kreipėsi į Seimo Kultūros komitetą raštu, teikdama
principinius siūlymus, kaip spręsti KRF įstatymo naikinimo ir LKT įstatymo atnaujinimo
klausimus bei konkrečius įstatymų pakeitimų siūlymus. Savo siūlymus ir poziciją LMKA
pristatė ir visuomenei, išplatindama pranešimą „Dėl Kultūros rėmimo fondo ir Lietuvos
kultūros tarybos bendraveikos“.
Šiuo klausimu 2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas netekusiu galios pripažino Kultūros rėmimo fondo įstatymą ir pakeitė kai kurias Lietuvos kultūros tarybos
įstatymo nuostatas. Priėmus šiuos pakeitimus Kultūros taryba bus finansuojama valstybės
biudžeto lėšomis, o tai realiai jau vyko nuo 2021 m. Deja, priimant LKT įstatymą nebuvo
atsižvelgta į vieną LMKA teiktų siūlymų: „Tarybai skelbiant sprendimus dėl lėšų skyrimo
(tuo pačiu metu (kartu)) yra skelbiama ir konkursams pateiktus prašymus vertinusių Tarybos ekspertų darbo grupių personalinė sudėtis.“
Šalyje pasikeitus teisiniam reguliavimui ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijai pateikus
prašymą 2021 m. balandžio 16 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu Nr.
KS-179 LMKA įrašyta į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.
2021 m. LMKA teikė ir kitų įstatymų, poįstatyminių aktų ar nutarimų pakeitimų siūlymų
ar atsiliepimų į projektų derinimo paklausimus. Vienas svarbesnių – dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-367. Lietuvos
meno kūrėjų asociacija palaikė ir palaiko įstatymo pakeitimo projektą, kurio idėja – kad
gyventojų pajamų mokesčio dalis (1,2 %), laisva valia skiriama šalies gyventojų deklaruojant pajamas, turi būti skiriama tik nuo valstybės nepriklausomoms organizacijoms. Deja,
įstatymo pakeitimas dar nepriimtas ir negalioja deklaruojant 2021 m. pajamas. Kita svarbi
popandeminio atsigavimo galimybė menininkams – 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) priimtos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisos (projektas Nr.
XIIIP-4714(2), kuriomis nuo liepos 1 d. nuspręsta laikinai išplėsti lengvatinio PVM tarifo
taikymą. Džiaugiamės, kad daliai kultūros ir meno sektoriaus suteiktos galimybės greičiau atsitiesti popandeminiu laikotarpiu, tačiau buvome nustebę dėl įstatymo pataisa įvesto
galimo diskriminacinio netolygumo bei skirtingų meno sričių kūrėjų supriešinimo. Įstatymo pakeitimu PVM sumažinamas tik atlikėjams, juos išskiriant iš kitų menininkų, kūrėjų.
Kreipimesi į LRS Biudžeto ir finansų komiteto pirmininką bei kitus Seimo ir Vyriausybės
vadovus priminėme, kad ir kitų meno sričių kūrėjų galimybės pandeminiu laikotarpiu buvo
suvaržytos. Tikėjomės, kad Seimas atsižvelgs į LMKA kreipimąsi ir įvardytas netolygumas
bus atitaisytas visų meno kūrėjų labui. Deja, buvo nuspręsta, kad PVM lengvata laikina, ir
įstatymo pakeitimas nebuvo patikslintas.
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LDS leidyklos ARTSERIA veiklos ataskaita
leidyklos direktorius Lukas Stanionis
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atnaujintas leidyklos
“Artseria” įvaizdis (meno vadovas – Lukas Stanionis),
siekta praplėsti meno knygas vartojančių žmonių auditoriją, plėtojant leidyklos prieinamumą ir auditorijos didinimą, supažindinant skaitytojus su jos veikla. Atnaujinta leidyklos svetainė, sudarytas ir sumaketuotas visų
leidyklos išleistų leidinių gidas (rinkinys-katalogas).
Išleistas laisvos formos „Kūrėjo kalendorius“ (sud. Saulė
Mažeikaitė), iliustruotas Slaptosios piešiančiųjų draugijos kūriniais. Programos metu įgyvendintas Lietuvos
kultūros raidai aktualios istorinės medžiagos sisteminimas, viešinimas, virtualus rezultatų pristatymas, LDS
narių kūrybos reprezentatyvus pristatymas, išsami
apžvalga.

2021 metais leidykla išleido komiksą „Grybo auksas“ (teksto autorė Rasa Grybaitė, iliustracijų autorė
Lina Itagaki). Knyga kasmetiniame Knygos meno konkurse laimėjo premiją knygų vaikams kategorijoje. Taip pat buvo išleistos knygos „Eva Labutytė. Dailininkė ir Mažoji Lietuva“ (sud. Kęstutis Vanagas ir Nijolė Tumėnienė), „Jonas Daniliauskas. Tarp baltų ėriukų. Tapyba. Piešiniai“ (sud. Antanas
Andrijauskas), „It sustingusi muzika. Nacionalinio operos ir baleto teatro rūmai Vilniuje“ (sud. Lada
Markejevaitė) ir „Kažkas yra. Paulina Pukytė“ (sud. Paulina Pukytė).
Pradėti naujos leidinių serijos „Aukso mūza”, pristatančios šiuolaikinius Lietuvos menininkus, LDS pagrindinio apdovanojimo – „LDS auksinis ženklelis“ – laureatus, rengimo
darbai. Pradėti vykdyti leidinio „Lietuvos dailės fondo rinkinys”, pristatančio išsamų meno
kūrinių, esančių Lietuvos dailės fondo rinkinyje, katalogo parengiamieji darbai.
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2021 m. į žurnalą DAILĖ/ART atėjo dirbti naujas vyriausiasis redaktorius Ignas Kazakevičius, kuris į komandą pasikvietęs dizainerį Virginijų Baką atnaujino žurnalo vizualinį
identitetą ir išleido tris numerius – dvigubą pavasario vasaros numerį „DAILĖ/ART nr.
83-84“ (pagrindinė tema – vizualaus meno politika), rudens numerį „DAILĖ/ART nr. 85“
(pagrindinė tema – interneto menas ir menas internete) ir žiemos numerį „DAILĖ/ART
nr.86“ (pagrindinė tema - menas ir populiarioji kultūra). Visi numeriai išėjo 700 egz. tiražu.
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LDS Dailininkų sąjungos fondo veiklos ataskaita.
LDS Dailininkų sąjungos fondo vykdančioji
direktorė Roma Survilienė

Per 2021 m. vykdyti keturi projektai: „Dailininkų sąjungos fondo tyrimai, aktualizavimas ir sklaida, kūrinių skaitmeninimas, katalogo parengimas, parodų
organizavimas”, “RE-STARTAS“, “Meno programa Vilniaus vaikų ligoninei“
ir “Meno programa sveikatos priežiūros įstaigoje“. Lietuvos kultūros taryba
– finansavo 4 projektus, Vilniaus miesto savivaldybė – kofinansavo 2 projektus.

Fondas daugelį metų aktyviai neveikė, todėl projektas „Dailininkų sąjungos fondo tyrimai, aktualizavimas ir sklaida, etc.” leido pradėti veiklą keliomis kryptimis – tyrimų, skaitmenizavimo ir viešinimo. Projekto metu pavyko įvertinti fondo būklę, saugojimo sąlygas,
kartu su menotyrininkėmis Nijole Nevčesauskiene, Danute Zoviene ir Saule Mažeikaite
pradėtas fondo kolekcijos meninis ir metodologinis tyrimas, sukurta fondo interneto svetainė ir virtualus katalogas, surengtos fondo kolekcijos parodos Vilniuje ir Molėtuose. Su
asociacija LATGA atrinktas atstovaujamų autorių sąrašas, parengtas fondo kūrinių sąrašas
(viso 800 meno kūrinių) viešinimo internete licenzijai, įsigyta LATGA licenzija, kad meno
kūrinių vaizdai Dailininkų sąjungos ir fondo svetainėse ir fondo virtualiuose kataloguose
būtų viešinami legaliai, o autoriai gautų už tai atlyginimą. Pasirašyta sutartis su Lietuvos
nacionaliniu dailės muziejumi dėl darbo su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS), numatyta per 2022-2023 metus pristatyti fondo kolekciją virtualiame muziejuje
LIMIS platformoje.
Projektas “Meno programa Vilniaus vaikų ligoninei“ skirtas naujiems Vilniaus vaikų ligoninės (Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų struktūrinis padalinys) korpusams, kurie buvo pastatyti per 2020-2021 metus. Tai ilgalaikis, tęstinis projektas, vykdomas
glaudžiai bendradarbiaujant su ligoninės administracija. Per 2021 metus surengtas uždaras
meno kūrinių konkursas, atrinktos menininkų idėjos.
Projektas “Meno programa sveikatos priežiūros įstaigoje“ skirtas meno programos modelio asmens sveikatos priežiūros įstaigose parengimui. Surinkta ir apibendrinta užsienio
geroji praktika, rekomendacijos ir atvejų tyrimai, programų vertinimas. Organizuoti virtu-
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alūs susitikimai su Jungtinės Karalystės ekspertais, konsultacijos ir fokusuotos diskusijos
su Lietuvos kultūros ir sveikatos sektorių ekspertais. Parengta paraiška Lietuvos kultūros
tarybos programai „Menas žmogaus gerovei“ ir pradėtas dialogas su Vilniaus miesto savivaldybe dėl tikslinio finansavimo pilotiniam projektui.

Projekte “RE-STARTAS“ fondas bendradarbiaudamas su viena žinomiausių Lietuvos
dizaino įmonių March Design Studio, pagamino suvenyrų seriją, kurioje panaudoti Elvyros
Kairiūkštytės (1950 –2006) ir Stasio Krasausko (1929 – 1977) kūriniai. Atspaudų fragmentai,
puošiantys suvenyrus, yra saugomi Dailininkų sąjungos fonde. Dizaino objektai – atšvaitiniai ženkliukai ir krepšiai. Krepšiai su E.Kairiūkštytės kūrinio fragmentu yra atšvaitiniai,
kaip ir visi ženkliukai, todėl pristatomos kolekcijos devizas: Išsiskirk iš minios ir būk matomas kelyje!
Viso gauta finansavimo suma 54 100 Eur, gauta parama iš UAB “Vilniaus dailė“ 3200 Eur.
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LDS socialinė programa

2021 m. LDS teikė finansinę pagalbą sveikatos ir finansines problemas išgyvenantiems LDS bendruomenės nariams. Pašalpas gavo 21 LDS narys. Viso pašalpoms išmokėta 3000,00 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atidaryta speciali
LDS paramos sąskaita į kurią tikslinę paramą gali pervesti įmonės ir asmenys.
Pašalpos LDS nariams teikiamos vadovaujantis dokumentu „Pašalpos Lietuvos
dailininkų sąjungos nariams teikimo tvarka“.

LDS sumokėjo, o vėliau gavo 6388,80 EUR kompensaciją iš Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos laidotuvių išlaidoms padengti, mirus Nacionalinės ir Vyriausybinės premijos laureatams:
1. L. Katinui - 1126,00
2. G. L. Baginskienei – 2608,00
3. L. Gutauskui - 2654,80
2021m. lapkričio 19 d. 18 val. Dailininkų sąjungos galerijoje, Vokiečių g. 2 vyko meno kūrinių aukcionas Baltarusijos politiniams kaliniams paremti. Aukciono šūkis – Už jūsų ir mūsų
laisvę!
Siekdami paremti Baltarusijos politinius kalinius ir jų šeimas bei tiesiogiai perduoti taip
reikiamą finansinę paramą, LDS ir Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus biuras
pakvietė menininkus ir visuomenės atstovus dalyvauti meno kūrinių aukcione, kurio metu
surinktų lėšų dalis skiriama organizacijai, besirūpinančiai Baltarusijos politiniais kaliniais
bei jų šeimomis.
Lukašenkos režimas tęsia nuožmią kovą prieš laisvės siekiančius Baltarusijos žmones.
Šiuo metu Baltarusijoje vien oficialiai skaičiuojama per 900 politinių kalinių, tarp jų
- demokratinės opozicijos atstovai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai ir laisvės siekiantys žmonės, nepabūgę režimo. Suimti baltarusiai kalinami ypač sunkiomis sąlygomis,
siekiant palaužti jų ryžtą ir valią priešintis ir taip įbauginant kitus. Jie netenka darbo ir
pajamų, kartu su šeimomis patiria įvairiapusius persekiojimus.
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Aukciono dalyviai buvo skatinami padėti kovojantiems už laisvę išgyventi kalinimą ir
persekiojimus.
Aukciono rezultatai nudžiugino, parduoti 35 meno kūriniai už beveik 12 000 Eur. Kaip
buvo numatyta aukciono sąlygose 70% gautų pajamų buvo tikslingai panaudota labdarai paremti Baltarusijos politinius kalinius ir jų šeimas bei suteikti jiems taip reikalingą
finansinę paramą.
Aukciono organizatoriai: Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus biuras (Renew Europe politinė grupė), Lietuvos dailininkų sąjunga, Dailininkų sąjungos galerija.
Dėkojame menininkams, pristačiusiems savo darbus aukcione.
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LDS finansinė ataskaita
Vyr. finansininkė Roma Jarutytė

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir
pateikimo taisyklių
2 priedas

Lietuvos dailininkų sąjunga 191589837

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 4/2, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20 21 M. GRUODŽIO 31
D. DUOMENIS
2022-03-25

Nr. 140

(sudarymo data)

(eurais)

TURTAS
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
I.
II.
III.
IV.
D.
E.
I.
II.

Pastabų
Nr.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS
DALININKŲ KAPITALAS
REZERVAI
NELIEČIAMASIS KAPITALAS
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
FINANSAVIMO SUMOS
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO
SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO
Pirmininkė

(subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario
pareigų pavadinimas)

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1 340 921

1 396 026

1
2
3

1 228 650
112 271

1 283 755
112 271

4
5

240 017
2 386
96 220

175 958
7 283
84 383

141 411
1 580 938
1417082
1 460 034

84 292
1 571 984
1413531
1 460 034

(42 952)
69 554
94 302
17 228
77 074

(46 503)
71 684
86 769
18 401
68 368

1 580 938

1 571 984

6
7

8
9
10

(parašas)
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Ataskaitinis
laikotarpis

Eglė Ganda Bogdanienė
(vardas, pavardė)

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir
pateikimo taisyklių
3 priedas

Lietuvos dailininkų sąjunga 191589837
(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 4/2, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 20 21 M. GRUODŽIO 31
D. DUOMENIS
2022-03-25

Nr. 140

(sudarymo data)

(eurais)

Eil.
Nr
I.
1.
2.
3.
II.
1.

Pastabų
Nr.

Straipsniai
PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
KITOS PAJAMOS
SĄNAUDOS
PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA
IR KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS

12a
11

VEIKLOS SĄNAUDOS
2.
KITOS SĄNAUDOS
3.
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
IV. PELNO MOKESTIS
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

12b
12c

Pirmininkė

(parašas)

(subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario
pareigų pavadinimas)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

482 435
209 761
251 913
20 761
478 884

467 802
220 968
221 614
25 220
576 528

783
473 018
5 083

103
567 223
9 202

3 551

(108 726)

3 551

(108 726)
Eglė Ganda Bogdanienė
(vardas, pavardė)

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA
Aiškinamojo rašto priedas "Ilgalaikis nematerialus turtas"

Nematerialusis turtas (2021-12-31) Eur
Rodikliai

Plėtros darbai

Prestižas

Patentai, licencijos
Kitas nematerialusis
Programinė įranga
ir pan.
turtas

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
– turto įsigijimas
– kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
– finansinių metų amortizacija
– atstatantys įrašai (-)
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
– finansinių metų vertės sumažėjimas
– atstatantys įrašai (-)
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)
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2956

2956

2956

2956

2956

2956

2956

2956

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA
Ilgalaikis materialusis turtas (2021-12-31) EUR
Pastatai ir
statiniai

Nebaigta
statyba

Transporto
priemonės

972252

63702

1

Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
– turto remontas + įsigijimas
– perleistas ir nurašytas turtas (-)
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

1839830

63702

31416

Finansinių metų pabaigoje

1839626

Rodikliai

Žemė

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje

Aiškinamojo rašto 2 priedas "Ilgalaikis materialusis turtas"
Kita įranga,
Kitas
prietaisai,
Parodinis
materialusis
Iš viso
įrankiai ir
fondas
turtas
įrenginiai
222263
25537
1283755

a) Įsigijimo savikaina
222263

-204
63702

31416

222263

67503

2224714

747
-1243

747
-1447

67007

2224015

41966

940959

8665

55646

-1240

-1240

49391

995365

17616

1228650

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
– vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

867578

Finansinių metų pokyčiai:
– finansinių metų nusidėvėjimas
– atstatantys įrašai (-)
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)

31415

46980

– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Vertės sumažėjimas

914558

31415

Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
– finansinių metų vertės sumažėjimas
– atstatantys įrašai (-)
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)

925068

63702

1

222263

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
3 priedas
(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)
TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Eilės Tikslinio finansavimo sumų
Nr.
šaltinis
1

2

1.

Valstybės biudžetas

2.
3.
4.

Savivaldybių biudžetai
Kiti šaltiniai
Iš viso

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Panaudota per
Gautinų sumų
ataskaitinį laikotarpį pasikeitimas

4

5

(eurais)

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

6

7

1126

221603,83

222729,83

0

0
54544,15
55670,15

2000
12013,25
235617,08

2000
9529,31
234259,14

0
57028,09
57028,09
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0,00

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
4 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
Gautos paramos teikėjas
Eilės
Nr.
1
1.

Pavadinimas
2
Lietuvos Respublikos
juridiniai asmenys

1.1. UAB Blue bridge MSP

1.2. Gelsva, UAB

1.3. Posūkis, UAB

1.4. UAB UVS Group

1.5. UAB Daumantai LT

(eurais)

Gautos paramos dalykas

Kodas, buveinė
(adresas)

Pinigais

3

4

301489547 J.
Jasinskio g. 16A,
LT-03163
Vilnius
120596772;
Liepkalnio g.
97B, LT-02121
Vilnius
122570783;
Jankiškių g.
43A, LT-02300
Vilnius
302605677
Savanorių pr.
123A, Vilnius
161431265 A.
Mickevičiaus g.
1, Daukšių k.,
LT-57110
Kėdainių r.

Turtu,
išskyrus
pinigus
5

Savanorių darbu**

Paslaugomis

Turto panauda

6

7

Eur
8

X

X

X

4881,02

137,82

1500,00

2625,00

4000,00

1.6.

Užsienio valstybių juridiniai
asmenys
2.1. ......
2.2. ......
2.

3.

Fiziniai asmenys* ir anonimai

X

4.

Gyventojai, skyrę gyventojų
pajamų mokesčio dalį

X

1226,17
X

5.
Iš viso
X
14370,01
0,00
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.
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Valandos
9

Pelno
nesiekiančių
juridinių
asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo taisyklių
5 priedas
(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)
GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)

Eilės
Paramos dalykas
Nr.

Panaudota
laikotarpį
Likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Gauta per ataskaitinį
laikotarpį

Pergrupavimas*

per

Iš viso

ataskaitinį

Iš jų saviems Likutis ataskaitinio
tikslams
laikotarpio pabaigoje

1
1.
2.

2
3
4
5
6
7
8
Pinigai
16013,9
14370,01
17857,72
12526,19
Turtas, išskyrus pinigus
0
0
0
0
Parama, panaudota
3. neliečiamajam kapitalui
X
X
X
X
X
formuoti
16013,90
14370,01
17857,72
12526,19
4. Iš viso
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
6 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą pateikimo forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA

Eilės
Nr.
1
1.
1.4.
1.6.
1.7.

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas

Suteiktos labdaros, paramos dalykas

(eurais)

Pavadinimas

Kodas, buveinė (adresas)

Pinigais

Turtu, išskyrus pinigus

Paslaugomis**

Turto panauda***

2

3

4

5

6

7

Juridiniai asmenys
Lietuvos Dailininkų
Sąjungos Šiaulių
Skyrius
Arkos Dailės Galerija,
VŠĮ
Vozbino studija, VšĮ

145621863; Ežero g. 68, LT76244 Šiauliai
126122090; Aušros Vartų g.
7, LT-01129 Vilnius
305723645 Trakų g. 38,
Karaliūnai, LT-21211 Trakų
r.

500,00
1000,00
1111,17

2.
Fiziniai asmenys*
X
2611,17
3.
Iš viso
X
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.
*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą (nuosavybės,

56

2021 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
LDS 2021 metais vykdė:
1.
2.

LR Kultūros ministerijos Kultūros tarybos Meno kūrėjų organizacijos finansuojamus
projektus bei kitus projektus.
Vilniaus miesto savivaldybės ir LATG‘os finansuojamus projektus.

Visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos dailininkų sąjungai.
Nuosavas kapitalas 2021 m. pabaigoje 1.417.082 EUR.
Darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 6 darbuotojai, 2020 metais – taip pat 6
darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA
LDS apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė parengta, vadovaujantis verslo apskaitos
standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu , Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.1K-372 “Dėl pelno nesiekiančių ribotos
civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo” bei kitais finansinę apskaitą ir atskaitomybę
Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais.
LDS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Lietuvos dailininkų sąjungos apskaita tvarkoma pagal LDS pirmininko patvirtintą sąskaitų planą. Finansinių metų eigoje,
atsiradus naujų ūkinių operacijų, sąskaitų planas gali būti koreguojamas ir papildomas.
Apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu. Apskaitą tvarko samdoma įmonė UAB „Jaruta“.
LDS, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais principais: veiklos tęstinumo, periodiškumo pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo,
atsargumo, neutralumo, turinio svarbos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1 pastaba. NEMATERIALUSIS TURTAS
Lietuvos dailininkų sąjunga per 2021 metus nematerialaus turto neįsigijo, ir nenurašė. Detali informacija pateikiama priede Nr. 1.
2 pastaba. MATERIALUSIS TURTAS
Lietuvos dailininkų sąjunga 2021 metais įsigijo kompiuterį, monitorių ir netiesioginio vaizdo montavimo kompiuterį už 747 EUR.
Per metus nudėvėjo materialųjį turtą už 55.850 EUR. Taip pat nurašė nusidėvėjusį bei nebenaudojamą ilgalaikį turtą, kurio balansinė vertė 3 EUR. 2021 metais buvo parduotas avarinė
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būklės ūkinis pastatas Vilkaviškyje, kurio balansinė vertė 204 EUR. Materialaus turto judėjimo detali informacija pateikiama priede Nr. 2.
Taip pat LDS turi suformuotą parodų fondą, kurį sudaro grafikos, tapybos, skulptūros, keramikos, juvelyrikos, dailiosios odos, stiklo ir tekstilės darbai ir kuris apskaitomas kaip
ilgalaikis materialusis turtas, bet nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
3 pastaba. FINANSINIS TURTAS
Lietuvos dailininkų sąjungos finansinis turtas - įnašai į uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų kapitalą. 2021-12-31 d. finansinis turtas – 112.271 EUR, iš jų:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VšĮ Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras
VšĮ Dailininkų sąjungos fondas 			
VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla			
VšĮ Vilniaus grafikos meno centras		
VšĮ Arkos dailės galerija			
VšĮ Šv. Jono gatvės galerija			
VšĮ Dailininkų sąjungos galerija			
VšĮ Dailininkų namai			
UAB “Vilniaus dailė”

19.503,02 EUR
9.649,56 EUR
289.62 EUR
3.374,36 EUR
289,62 EUR
289,62 EUR
289,62 EUR
289,62 EUR
78.295,88 EUR

		
4 pastaba. ATSARGOS
Atsargos - trumpalaikis turtas apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigai atsargų 25,26 EUR (neišnaudotas kuras) ir išankstiniai apmokėjimai:
sukauptos nekilnojamojo turto ir transporto draudimo sąnaudos už 2022 metus - 890,08
EUR, avansai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 285,95 EUR, VMI GPM permoka – 473,34
EUR, Sodros permoka – 651,16 EUR, sumokėti 2022 m. sausio mėnesio atostoginiai darbuotojams 57,13 EUR, permoka autoriams -3,49 EUR. Viso 2.386,41 EUR
5 pastaba. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Balanso straipsnyje “Per vienerius metus gautinos sumos” – 96.220,03 EUR, tai nuomininkų skolos už 2021 m. 84.450,03 EUR, dailininkų nesumokėtas nario mokestis už praėjusius
metus 11.770 EUR.
Finansinėje atskaitomybėje gautinos sumos grynąja verte neįvertintos.
6 pastaba. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
Pinigų likučiai 2021 metų gruodžio 31 d. 141.410,79 EUR. AB SEB banko sąskaitoje einamojoje – 90.605,05 EUR, AB SEB banko sąskaitoje tikslinėje – 34.799,80 EUR, AB Swedbank
sąskaitoje – 15.042,43 EUR, kasoje 546,34 EUR ir banko MasterCard Business kortelėje 417,17
EUR.
7 pastaba. NUOSAVAS KAPITALAS
LDS dalininkų kapitalas - 1.460.034,07 EUR. Ankstesnių metų sukauptas veiklos nuostolis
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46.503,12 EUR. 2021 m. veiklos rezultatas pelnas 3.550,88 EUR. Sukauptas LDS veiklos rezultatas 2021 m. gruodžio 31 d. – nuostolis 42.952,24 EUR. Nuosavas kapitalas – 1.417.081,83
EUR.
8 pastaba. FINANSAVIMO SUMOS
Nepanaudoto finansavimo likutis 2021-12-31 d. 69.554,28 EUR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Negautas nario mokestis – 11.770,00 EUR.
Gautas nario mokestis - 2.716,91 EUR.
Nepanaudota parama – 12.526,19 EUR.
Nepanaudotas tikslinis finansavimas –525,41 EUR.
Subsidija Panevėžio pastato atnaujinimui – 7.215,97 EUR.
Gautas tarptautinis finansavimas projektui „Kūrybiška Europa“ – 34.799,80 EUR.

Informacija apie gautą ir panaudotą finansavimą pateikiama Priede Nr.3, apie gautą ir panaudotą paramą – Priede Nr.4
ir Priede Nr.5.

9 pastaba. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai AB Swedbankui už Panevėžio Laisvės a. 7 patalpų
modernizavimą 17.228,21 EUR, kurie bus grąžinami vėliau nei po vienerių metų.
10 pastaba. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2021 m. gruodžio 31 d. 77.074,02 EUR, iš
jų: ilgalaikių finansinių skolų 2022 metais grąžintina suma 1.172,30 EUR, skolos tiekėjams
21.589,81 EUR, avansiniai klientų apmokėjimai - 51.388,45 EUR, Valstybinei mokesčių inspekcijai – PVM 2589,75 EUR ir gamtos taršos mokestis 15 EUR, skola atskaitingiems asmenims 318,71 EUR .
11 pastaba. FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės ir savivaldybių panaudotos lėšos suma 224.729,83 EUR:
LR Kultūros ministerijos Kultūros tarybos Meno kūrėjų organizacijos lėšos 180.000,00 EUR
panaudotos dalinai padengti parodoms, vykstančioms – Arkos dailės galerijoje, Šv. Jono
gatvės galerijoje, Meno parko galerijoje, Vilniaus grafikos meno centre, Dailininkų sąjungos galerijoje, Klaipėdos skyriaus galerijoje, Panevėžio skyriaus galerijoje, Šiaulių skyriaus
galerijoje, LDS parodų salėje , LDS DAILĖraščiui, LDS dalyvavimui Lietuvos ir Tarptautinės Meno kūrėjų asociacijų veikloje, tarptautinių kontaktų mezgimui. Šias lėšas skirsto ir
tvirtina LDS Taryba. LR Kultūros ministerijos Kultūros taryba taip pat skyrė 12.000,00 EUR
projektui Common Ground.
LR Kultūros ministerija skyrė 6.388,80 EUR L. Katino, G.L. Baginskienės ir L. Gutausko laidotuvių išlaidom kompensuoti.
Vilniaus m. savivaldybė finansavo 2.000,00 EUR Trienalės katalogo leidybą. LATGA 5.800,00
EUR skyrė Aukso mūzoms.
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Užimtumo tarnyba prie SADM suteikė subsidiją darbo užmokesčiui 24.341,03 EUR.
Kitas panaudotas finansavimo sumas 27.183,03 EUR sudaro:
3.000,00 EUR nario mokesčio panaudota dailininkų pašalpoms, LDS vykdomiems projektams finansuoti panaudota kitų juridinių ir fizinių asmenų skirta parama 16.542,55 EUR,
gauta tikslinė parama A. Vozbino fondui 1.111,17 EUR pervesta VšĮ Vozbino studija, LATGA 5.800,00 EUR skyrė Aukso mūzoms, iš ES gauto finansavimo projektui „Kūrybiška Europa“ panaudota 213,90 EUR, metinė panaudotos Panevėžio patalpų atnaujinimo subsidijos
dalis -515,41 EUR. .
Viso panaudota finansavimo lėšų 251.912,86 EUR.
12a, 12b, 12c pastaba. VEIKLOS ATASKAITOS INFORMACIJA
Lietuvos dailininkų sąjunga 2021 metais gavo 482.434,89 EUR pajamų, iš jų patalpų nuomos
pajamų 209,761,20 EUR, panaudoto finansavimo pajamų (11 pastaba) – 251,912,86 EUR, kitos veiklos pajamų – 20.760,83 EUR ( tarp jų parduoto ūkinio pastato Vilkaviškyje pajamos
500,00 EUR bei praėjusiais metais nurašytos beviltiškos skolos UAB „Namas tau“ atgauta
skola 10.230,68 EUR).
Lietuvos dailininkų sąjunga patyrė 478,884,01 EUR sąnaudų. Iš jų: parduoto kūrinio savikaina – 783,48 EUR; veiklos sąnaudų 473,017,97 EUR, kurias sudaro 227.056,42 EUR finansuotos sąnaudos, 42.116,21 EUR suteikta parama skyriams bei galerijoms (Priedas Nr.6)
pinigais ir komunalinėmis paslaugomis, 86.027,73 EUR darbo užmokesčio sąnaudos, nusidėvėjimo sąnaudos – 55.849,63 EUR, ir kitos neišvardintos LDS sąnaudos – 61.967,98 EUR
( komunalinės paslaugos, juridinės, buhalterinės ir audito paslaugos, Tarybos sąnaudos,
metinės konferencijos sąnaudos, ūkinės, kanceliarinės sąnaudos ir kitos). Kitos veiklos sąnaudos 5.082,56 EUR – ART Vilnius sąnaudos, banko mokesčiai, palūkanos.
Lietuvos dailininkų sąjungai 2021 metai buvo pelningi. Metų rezultatas 3.550,88 EUR pelnas.
13 pastaba. KITOS PASTABOS
LDS vadovams per metus priskaičiuotos pinigų sumos, susijusios su darbo santykiais:
2021 m. – 28.349,86 EUR;
2020 m. – 46.059,36 EUR ( iš jų buvusios pirmininkės 33.456,88 EUR, tame tarpe atostoginių
kompensacija ir išeitinė – 11.807,36 EUR; dabartinės pirmininkės 12.602,48 EUR).
Į šias sumas neįtrauktos darbdavio Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšos. Kitokių
išmokų, suteiktų paskolų iš LDS lėšų, perduoto LDS turto ar suteiktų garantijų sąjungos
vadovams nebuvo.
Fondo meno kūriniai perduoti pagal bendradarbiavimo sutartis, kaip eksponatai, apskaitomi balanse.
14 pastaba. INFORMACIJA APIE POBALANSINIUS ĮVYKIUS
Žymių pobalansinių įvykių (žinoma, neskaitant brutalaus Rusijos karo Ukrainoje), kurie
įtakotų 2021 metų atskaitomybę, nebuvo.
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LDS BŪSTINĖS, SKYRIŲ, GALERIJŲ, VŠĮ, UAB 2021 METŲ
FINANSINĖ APŽVALGA

Viso deklaruota pajamų
Viso deklaruota pajamų

343435
286392

267990

192178
167097

174171

136779

97279

87910

86809

65832

54100

46522

Arkos dailės
galerija

Šv. Jono g.
galerija

Grafikos
centras

Klaipėdos
galerija

87910

65832

97279

46522

Viso deklaruota pajamų

14568

15850
Galerija XX Galerija Meno
Panevėžio sk.
parkas
15850

286392

DSG

Kauno skyrius

Šiaulių sk.

ARTseria

DS fondas

LDS būstinė

Palangos
dailininkų
namai

167097

136779

14568

86809

54100

343435

267990

Skulptūros ir
Vilniaus dailė
vitražo
centras
192178

174171

Šioje diagramoje pateikti duomenys apie LDS būstinės, skyrių, galerijų, VšĮ ir UAB 2021
metais bendrai gautas pajamas, kartu įskaitant gautas pajamas iš nuomos, paslaugų, kūrinių pardavimo ir gautą bei panaudotą finansavimą. Daugiausiai pajamų deklaravo LDS
būstinė, galerija Meno parkas, Palangos dailininkų namai, Skulptūros ir vitražo centras,
Vilniaus dailė.
Viso deklaruota pajamų 2.013.989 EUR
Pajamų struktūra
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Šioje diagramoje pateikti duomenys apie pajamų struktūrą ir šaltinius atskirai LDS būstinės, skyrių, galerijų, VšĮ ir UAB
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Finansavimo ir pardavimų palyginimas
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Šioje diagramoje palygintos LDS būstinės, skyrių, galerijų, VšĮ ir UAB pačių uždirbtos pajamos iš nuomos, paslaugų, kūrinių pardavimo su gautomis finansavimo pajamomis.
Mėlyni stulpeliai - gautos finansavimo pajamos.Viso jų gauta 773.996 EUR
Rudi stulpeliai - pačių uždirbtos pajamos iš veiklos - nuomos, paslaugų ir kūrinių pardavimo. Viso uždirbta 1.239.993 EUR
Diagramoje matome, kad daugiausiai finansavimo, beveik 25% visų gautų finansavimo pajamų, gavo galerija Meno parkas. Skulptūros ir vitražo centras ir Vilniaus dailė finansavimo
pajamų iš viso negavo.
Daugiausia pajamų iš veiklos - patalpų nuomos, paslaugų gavo LDS būstinė, Palangos dailininkų namai, Skulptūros ir vitražo centras, Vilniaus dailė
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LDS iš MKO programos gauvo 180.000 EUR. Šioje diagramoje parodyta, kaip MKO lėšos
buvo paskirstytos galerijoms ir skyriams, kad galėtų įgyvendinti MKO programą.
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Kultūros Tarybos finansavimas
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Ši diagrama parodo kiek finansavimo gauta iš Lietuvos kultūros tarybos projektams įgyvendinti. 2021 LDS taip pat gavo 12.000 EUR tarptautiniam projektui Common ground.
Viso Kultūros tarybos finansavimo gauta 275.811 EUR. Daugiausiai gavo galerija Meno parkas, Dailininkų sąjungos fondas ir Grafikos centras.
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Šioje diagramoje pateikta informacija apie iš savivaldybių gautą finansavimą projektams.
Viso gauta 117.087 EUR. Ir vėl daugiausiai (47%) gavo galerija Meno parkas.
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Pajamos iš pardavimų ir patalpų nuomos
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Ši diagrama parodo LDS būstinės, skyrių, galerijų, VšĮ ir UAB uždirbtų pajamų šaltinį. Mėlyna spalva parodo kiek pajamų gauta iš suteiktų paslaugų ir kūrinių pardavimo. Viso gauta 744.508 EUR. Tai beveik dvigubai daugiau nei 2020 metais (buvo gauta 397.231 EUR).
Džiugu pasidžiaugti, kad pagaliau Jonų galerija, kuriai vadovavo Kotryna Džilavjan, sugebėjo parduoti kūrinių net už 35.132 EUR, kai anksčiau nieko neparduodavo. Na, o Meno
parkas vėl gi pirmauja pagal kūrinių pardavimus, net 83.103 EUR.
Daugiausiai pajamų iš apgyvendinimo veiklos gavo Palangos Dailininkų namai - 255.120
EUR bei Vilniaus dailė už komunalinių perpardavimą ir techninę pastato priežiūrą - 169.436
EUR.
Ruda spalva parodo kiek pajamų gauta iš patalpų nuomos. Viso gauta 495.484 EUR. Daugiausia už patalpų nuomą gavo LDS būstinė - 209.276 EUR.
Skulptūros ir vitražo centras - 137.414 EUR ir Kauno skyrius - 89.869 EUR.
Gauta iš kitų šaltinių
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LDS būstinė, skyriai, galerijos gauna paramą iš fizinių ir juridinių asmenų projektams įgyvendinti, taip pat panaudoja gautą nario mokestį dailininkų pašalpoms. Iš kitų šaltinių viso
gauta 126.435 EUR.
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Veiklos Pelnas/Nuostolis
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Šioje diagramoje parodyta koks LDS būstinės, skyrių, galerijų, VšĮ ir UAB 2021 metų veiklos
rezultatas. Kairėje pusėje nuostolį patyrusios Vilniaus dailė, Dailininkų sąjungos fondas,
Kauno skyrius, Dailininkų sąjungos galerija.
Dešinėje 2021 metais pelningai dirbę Skulptūros ir vitražo centras, Palangos Dailininkų namai, LDS būstinė, ARTseria, Šiaulių skyrius, galerija Meno parkas, galerija XX Panevėžio
skyrius, Klaipėdos skyrius,
Grafikos centras “Kairė - dešinė”, Šv. Jono galerija, Arkos Dailės galerija.
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13

LDS teisinės situacijos padėtis
Advokatas Ugnius Pėdnyčia

ADVOKATO KAZIO PĖDNYČIOS IR PARTNERIŲ KONTORA

Informacija apie Lietuvos dailininkų sąjungos atstovavimą
ir kitas teisines paslaugas

Lietuvos dailininkų sąjunga (toliau – LDS) prašymu teikiame informaciją, susijusią su bylomis, kurias 2021 m. gruodžio 31 d. LDS buvo perdavusi Advokato Kazio Pėdnyčios ir parnerių (toliau – KPP) kontorai 2012 m. lapkričio 15 d. teisinių
paslaugų sutarties Nr.1211/151TPJA (toliau - Sutartis) pagrindu.

I. Teisminės bylos
ŠMC vs LDS (byla dėl patalpų Vilniuje, Vokiečių g. Nr.2)
LDS 2019 m. lapkričio 25 d. gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo pranešimą civilinėje
byloje Nr.e2-40524-854/2019, kuriuo informuota, kad „Šiuolaikinis meno centras“ (toliau ŠMC) pateikė ieškinį LDS dėl iškeldinimo iš patalpų, Vilniuje, Vokiečių g. Nr.2.
Ginčas išsiplėtojo iki 1969 m. lapkričio 24 d. ginčo patalpų nuomos sutarties teisėtumo. ŠMC
nepripažįsta šios sutarties - reikalauja LDS išsikelti iš patalpų, kurias LDS nepertraukiamai
valdo nuo 1969 m. lapkričio 24 d., todėl LDS pateikė priešieškinį, kuriuo prašė teismo pripažinti, kad LDS perėmė visas LTSR dailės fondo teises ir pareigas, kildinamas iš 1969 m.
lapkričio 24 d. nuomos sutarties; ją sudarė LTSR dailės fondas ir Lietuvos TSR dailės muziejus valstybės vardu; Lietuvos TSR dailės muziejaus teises ir pareigas perėmė ŠMC.
Vilniaus apylinkės teismas 2021 m. liepos 28 d. sprendimu ŠMC ieškinį atmetė, o LDS
priešieškinį tenkino – pripažino, kad LDS perėmė visas Lietuvos TSR dailės fondo teises
ir pareigas, kildinamas iš 1969 m. lapkričio 24 d. nuomos sutarties, sudarytos tarp Lietuvos
TSR dailės fondo ir Lietuvos TSR dailės muziejaus, kurio teises ir pareigas, pagal sutartį
perėmė ŠMC.
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ŠMC pateikė apeliacinį skundą, į kurį teiktas LDS atsiliepimas.
Byla apeliacine tvarka išnagrinėta Klaipėdos apygardos teisme, kuris 2022 m. sausio 13 d.
nutartimi Nr.: e2A-11-618/2022 nutarė ŠMC apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto
apylinkės teismo 2021 m. liepos 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Per 3 mėnesius po apeliacinės instancijos nutarties priėmimo Lietuvos Aukščiausiajam teismui gali būti paduotas kasacinis skundas, todėl šiuo metu dar negalim konstatuoti, kad
procesas byloje baigtas. Jei bus paduotas kasacinis skundas, o Lietuvos aukščiausiasis teismas jį priims, byla bus nagrinėjama kasacine tvarka.
E.V. vs Kauno miesto savivaldybės administracija, LDS įtraukta trečiuoju asmeniu
Daugiabučio namo, esančio Kaune, Raguvos g. Nr.8, buto savininkė E.V. kreipėsi į Kauno
miesto savivaldybės administraciją dėl žemės sklypo prie pastatų Kaune, Raguvos g. Nr.8
ir Rotušės a. Nr.27, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, su tikslu
suformuoti žemės sklypą minėtiems pastatams eksploatuoti.
Atsižvelgiant į tai, kad projekto organizatoriai negavo kaimynų sutikimo dėl planuojamo
kelio servituto pakeitimo, Kauno miesto savivaldybės administracija 2020 m. vasario 11 d.
raštu atsisakė tvirtinti parengtą žemės sklypo prie pastatų Kaune, Rotušės a. Nr.27 ir Raguvos g. Nr.8, formavimo ir pertvarkymo projektą. Dėl to E.V. kreipėsi 2020 m. balandžio 27 d.
skundu į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus, kuriuo prašė panaikinti
minėtą Kauno miesto savivaldybės administracijos 2020 m. vasario 11 d. atsisakymą tvirtinti žemės sklypo projektą; administracinės bylos Nr.I3-110-402/2021.
Teismas 2020 m. birželio 8 d. nutartimi LDS įtraukė į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu.
LDS į bylą įtraukta, nes LDS nuosavybės teise priklauso administracinės paskirties pastatas,
kurio adresas: Kaunas, Rotušės a. Nr.26.
LDS dar 2019 m. lapkričio 15 d. raštu, teiktu Kauno miesto savivaldybės administracijai,
nesutiko su E.V. vienasmeniškai, nederinus su kitais bendrasavininkais, inicijuojamu esančio servitutinio pravažiavimo tarp dviejų kiemų panaikinimu. Atsižvelgiant į tai, bylos nagrinėjimo metu, LDS teisme nesutiko su E.V. skundu - palaikė Kauno miesto savivaldybės
administraciją.
LDS teismui nurodė, kad nagrinėjant ginčą turi būti išspręstas skirtinguose sklypuose esančių pastatų savininkų tarpusavio interesų suderinimas, siekiant interesų pusiausvyros, pasveriant, ar vieno iš pastatų savininko interesų prioriteto pripažinimas nesukels esminio
kitų pastatų savininkų teisių pažeidimo. E.V. teisėms neturi būti suteiktas prioritetas kitų
suinteresuotų asmenų, įskaitant LDS, atžvilgiu.
Teismo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu savivaldybės administracija įpareigota iš naujo
nagrinėti E.V. prašymą. Proceso dalyviai (administracija, gyventojai) pateikė apeliacinius
skundus. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas nepriimtas.

II Neteisminės bylos
LDS įstatai
LDS konferencijai patvirtinus naujos redakcijos LDS įstatus, organizuota naujos redakcijos
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įstatų teisinė registracija Juridinių asmenų registre (KPP kontora registravimą užbaigė 2021
m. lapkričio 22 d.).
Stogas (Šv. Jono gatvė)
Administratorius UAB „Senamiesčio ūkis” iš LDS (vertinant jį pastato bendrojo naudojimo
objektų bendrasavininku), nuo 2020 m. vasario reikalauja 16 137,45 Eur prisidėti prie Šv.
Jono g. Nr.13, Vilniuje stogo remonto išlaidų.
Nuo 1997 m. birželio 13 d. viešame Nekilnojamojo turto registre LDS patalpos registruotos
adresu: Vilnius, Šv. Jono g. Nr.11. Pakeitimų nebuvo.
Nekilnojamojo turto registro duomenys yra prima facie galią turintys duomenys, kurie pripažįstami teisingais, kol nenuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka (CK 4.262 str.). Pagal teisinį reguliavimą, tik teisme nuginčijus viešo registro duomenis, kad LDS patalpos (dalis jų)
yra 11, o ne 13 name, LDS gali būti reiškiami reikalavimai prisidėti prie 13 namo bendro
naudojimo objektų išlaikymo.
Pagal faktą LDS patalpos išsidėsčiusios per 2 pastatus, esančius adresu: Vilnius, Šv. Jono g.
Nr.11 ir 13, todėl, UAB „Senamiesčio ūkis“ teigimu, LDS turi mokėti ir už 13 namo stogo remonto darbus (toje dalyje, kiek LDS patalpos patenka į 13 namą). UAB „Senamiesčio ūkis“
iš LDS reikalauja mokėti 16 137,45 Eur stogo remonto darbus, tačiau iki šiol neatsiunčia reikalaujamos sumos pagrindimo, net nevertinant fakto, kad pats UAB „Senamiesčio ūkis” eilę
metų ir iki šiol siunčiamose sąskaitose LDS nurodė namo Nr.11 bendrasavininku ir nuo viso LDS
patalpų ploto bei LDS nuo viso ploto moka visas 11 namo bendro naudojimo objektų remonto išlaidas.
Šv. Jono g. Nr.13 butų/patalpų savininkai 2018 m. liepos 23 d. sudarė daugiabučio namo Šv.
Jono g. Nr.13, Vilnius, jungtinės veiklos sutartį dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo,
naudojimo. LDS ne tik nėra šios jungtinės veiklos sutarties šalimi - dalyviu, bet LDS net
nebuvo informuota apie šaukiamą savininkų susirinkimą, skirtą jungtinės veiklos sutarties sudarymui. LDS neįtraukta net į Šv. Jono g. Nr.13 butų/patalpų savininkų sąrašą. LDS
niekada nekviesta dalyvauti jokiuose Šv. Jono g. Nr.13 butų/patalpų savininkų susirinkimuose, neinformuota nei apie poreikį, nei apie ketinimą renovuoti/remontuoti stogą, nedalyvavo nei viename savininkų susirinkime, priimant sprendimus dėl bendrojo naudojimo
valdymo, naudojimo ir disponavimo, įskaitant sprendimus dėl stogo remonto ir rangovo
pasirinkimo.
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, LDS atsisakė UAB „Senamiesčio ūkis“ mokėti
16 137,45 Eur už minėtą stogo remontą ir vykdo teisinių argumentų keitimosi susirašinėjimą su UAB „Senamiesčio ūkis“. 2021 m. rugpjūčio 19 d. išsiųstas prašymas UAB Civinity,
prašant pateikti informaciją apie reikalaujamą sumą ir Šv. Jono g. 13 namo stogo remonto
procesus. Atsakymas negautas.
Bendro naudojimo objektų Vilniuje, Pamėnkalnio g. Nr.1 tvarkyba ir remontas
LDS nuosavybe valdo patalpas daugiabučiame name Vilniuje, Pamėnkalnio g. Nr.1. LDS
iš šio daugiabučio namo administratoriaus UAB „Mano būstas“ gavo 2021 m. kovo 31 d.
sąskaitą, kuria iš LDS reikalaujama sumokėti 534,32 Eur už daugiabučio namo tvarkybos
ir kapitalinio remonto projekto parengimą. Su sąskaita nebuvo pateiktas už projektą reikalaujamos sumos pagrindimas; iki šiol nėra žinoma, kokie ir kokia apimtimi planuojami remontuoti bendrojo naudojimo objektai, kiek kainuos statybos darbai, be to, nebuvo priimtas
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sprendimas dėl bendrojo nau68

dojimo objektų tvarkybos ir kapitalinio remonto. Atsižvelgiant į tai, LDS raštu pareikalavo
UAB „Mano būstas“ pateikti reikalaujamos sumos pagrindimą bei iki paaiškės nurodytos
aplinkybės sustabdė prievolės vykdymą. Gavus atsakymą, Pamėnkalnio bendrijai 2021 m.
spalio 18 d. išsiųstas prašymas pateikti papildomą informaciją.
LDS vs UAB “3B Solutions”
LDS disponuoja patalpomis, esančiomis Vilniuje, Mėsinių g. Nr.4 ir Vokiečių g. Nr.4, kurias
iki 2021 m. kovo 25 d. nuomojo UAB “BeAbejo”. Nutraukus nuomos sutartį, minėtas patalpas pageidavo išsinuomoti UAB “3B Solutions”. KPP kontora LDS atstovavo ikisutartinėje
stadijoje, derino nuomos sutarties sąlygas - nuomos sutartis sudaryta 2021 m. gegužės 12 d.
Po nuomos sutarties sudarymo, jos vykdymo eigoje, su UAB “3B Solutions” buvo kilę ginčų
dėl patalpų remonto kaštų kompensavimo (9787,54 Eur, bet suma negalutinė) ir nuomos
mokesčio sumažinimo (sumažinti ½ t.y. iki 2000 Eur + PVM) iki kol nuomininkas UAB “3B
Solutions” pradės vykdyti veiklą (teoriškai ją turėjo pradėti vykdyti 2022 m. kovo mėnesį).
Minėti ginčai kilo dėl itin prastos patalpų būklės ir UAB “3B Solutions” neprognozuotų didelių investicijų į patalpų remontą.
KPP kontora atstovauja LDS derybose su UAB “3B Solutions”, sprendžiant minėtus klausimus, šie klausimai / diskusijos dar nėra užbaigti, tačiau UAB “3B Solutions” keliamiems
reikalavimams nėra nusileidžiama, teikiami argumentuoti atsikirtimai UAB “3B Solutions”
reikalavimams. Šiuo metu, derybose pauzė.
LDS vs UAB „Be abejo” ir UAB „Baltic adventures“
UAB „Be abejo“ ir UAB „Baltic adventures“ buvę patalpų nuomininkai yra skolingi LDS
(pareikšta pretenzija dėl 36079,57 Eur nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčio skolos).
Siekiama inicijuoti skolos išieškojimo procesus, tačiau jų perspektyvos vertintinos atsargiai,
nes abi įmonės nėra mokios, tačiau bankroto atveju, kvalifikavus tyčinį bankrotą, skolos
žalos forma būtų galima reikalauti iš buvusių įmonės vadovų ir net akcininkų.
LDS vs URM
LDS 2020 m. lapkričio 30 d. LDS kreipėsi į KPP kontorą, prašydamas peržiūrėti meno kūrinių panaudos sutartį. LDS už parodų organizavimą siekia gauti atlygį, todėl ketinta sudaryti panaudos sutartis tam nebuvo tinkama. Suderinus su LDS, parengta parodų organizavimo sutartis ir ją lydintys priedai. 2021 m. birželio 19 d. LDS atsiuntė sutartį su URM
komentarais, į kuriuos KPP kontora parengė atsakančius komentarus ir išsiuntė LDS.
Palangos dailininkų namai
Suderinta, pasirašyta ir įregistruota nuomos sutartis su VšĮ “Dailininkų namai” Palangoje
(nuomos sutartis pasirašyta 2021 m. gegužės 24 d.).
LDS vs DB IF
LDS iš draudimo kompanijos IF gavo regresinę 237 eurų pretenziją žalai atlyginti. KPP kontora parengė atsikirtimą, kuris išsiųstas 2021 m. birželio 7 d. Daugiau reikalavimų negauta.
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LDS vs Leidėjų asociacija
LDS kreipėsi į KPP kontorą, prašydamas parengti nuomos sutarties projektą. Nuomos sutarties projektas parengtas ir išsiųstas LDS. 2021 m. lapkričio 15 d. nuomos sutartis pasirašyta.
LDS vs UAB „Visterus“
Teiktos konsultacijos ir teisinės paslaugos dėl patalpų nuomos santykių su UAB Visterus
(2021 m. spalio 28 d. LDS ir LDS Kauno skyrius pasirašė patalpų panaudos sutartį, nes LDS
Kauno skyrius jau pasirašė nuomos sutartį su UAB „Visterus“).
LDS vs UAB „TF Group”
LDS ir UAB „TF Group“ 2013 m. rugpjūčio 7 d. sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos
sutarties Nr.37 pagrindu UAB „TF Group“ išnuomotos 81 m2 ploto patalpos, esančios Vilniuje, Vokiečių g. Nr.4. Nuomininkas yra skolingas LDS nuomos mokesčio. LDS išsiuntė
pretenziją UAB „TF Group“, po kurios skolos dalis sumokėta (300,41 Eur). KPP kontora
pateikė 2021 m. balandžio 13 d. priešteisminį įspėjimą. Vykdomi skolos išieškojimo iš skolininko veiksmai.
Situacija dėl žemės sklypo Kaune, Jurbarko g. Nr.2
Išsiaiškinta esama teisinė situacija. Nėra sutvarkyti LDS pastato Kaune, Jurbarko g. Nr.2
žemės valdymo ir naudojimo teisiniai pagrindai. Pastatas yra ant nesuformuoto valstybinio
žemės sklypo. Kiti kaimynai savo žemės valdymo ir naudojimo teises bei pareigas jau įsiforminę. Norint teisėtai valdyti ir naudoti aplink pastatą esančią žemę, išsprendžiant parkavimo, teritorijos tvarkymo, santykių su kaimynais klausimus, vykdyti statybas (jeigu būtų
priimtas toks sprendimas, pvz., gavus paramą), reikia įstatymų nustatyta tvarka suformuoti
valstybinės žemės sklypą, kurio valdymo ir naudojimo teises įgytų LDS.
Esminė grėsmė - Kauno miesto savivaldybės administracijos su NŽT sprendimo galimumas
formuoti ne objektyviai LDS reikiamo dydžio sklypą, o tik minimaliai būtina, pvz. 1 metrą
aplink pastatą. Formuojant sklypą, visos išlaidos (pvz., žemės matininkų paslaugų kaina)
tenka žemės sklypo formavimo projekto iniciatoriui, t.y. LDS.
LDS vs UAB „Namas tau“
LDS ir UAB „Namas tau“ (toliau – rangovas) sudarė 2019 m. liepos 29 d. sutartį Nr.20190729/1
ir 2019 m. spalio 21 d. sutartį Nr.20191021/1. Rangovas įsipareigojo atlikti sutartyse nurodytus darbus Vilniuje, Aušros Vartų g. Nr.7, Pamėnkalnio g. Nr.1/13, Vokiečių g. Nr.4/2 ir
Latako g. Nr.3.
LDS savo prievoles rangovui įvykdė, bet rangovas vengė atlikti sutartus darbus, dalį atliko
netinkamai, dalies visai neatliko, todėl, rangovui nereaguojant į pretenzijas, kreiptasi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, kuris 2020 m. liepos 23 d. iš rangovo priteisė LDS 14 689,77
Eur skolą, 2 992,56 Eur delspinigių, 8 procentų metines procesines palūkanas ir 220 Eur
bylinėjimosi išlaidas. Šiuo metu aktyviai vykdomas priverstinis priteistų sumų išieškojimas
– 2021 metų pabaigoje išieškota 9 098,52 Eur.

70

14

Teritorinių skyrių, galerijų ir kitų padalinių veikla

Atliepiant LDS strategijos pirmą veiklų kryptį - narių kūrybą, jos reprezentavimą
Lietuvoje ir užsienyje, organizuojamos parodos galerijose ir netradicinėse viešose erdvėse, kūrybinės dirbtuvės, simpoziumai, konferencijos, meno tyrimai,
konkursai, visose LDS galerijose inicijuojami, organizuojami ir viešinami LDS
reprezentuojantys projektai:
• Nacionalinės ir regioninės parodos ir projektai;
• Tarptautinės parodos ir projektai;
• Tarptautiniai kūrybinio bendradarbiavimo projektai;
• Tęstinės parodos ir projektai;
• Tyrimai ir sklaida;
• Jaunų menininkų programa;
• Kūrybinės veiklos viešosiose erdvėse;
• Komunikacija ir leidyba.

LDS projektai reikšmingai įtakoja Lietuvos vizualaus meno plėtotę, didina kultūros prieinamumą ir atvirumą įvairioms auditorijoms, aprėpia regionus, mažina atskirtį, skatina
kultūros vartojimą, ugdo kultūringą, kūrybingą, sąmoningą, žingeidų, šiuolaikybės problemas sprendžiantį žmogų. Žmonijos sandūroje su nenumatytomis situacijomis ir neatidėliotinomis pandemijos problemomis, biosferos krize, bendruomenių ryšiai nykimu, siekiame pergalvoti menininkų veiklos, parodų ir jų viešinimo atsinaujinimą nenuspėjamoje
realybėje būdus ir galimybes, plėtojamas tarptautinės meno ir mokslo bendruomenės dialogas ir bendradarbiavimas sprendžiant aktualius išlikimo kintančioje aplinkoje klausimus.
Projekte yra globaliai reikšmingos, naujas fizines ir konceptualias vizualaus meno erdves
atveriančios tarptautinės parodos, taip pat kuratorinės, personalinės, grupinės, teminės
parodos, edukacinės veiklos, pasitelkiant inovatyvius įtaukaus ugdymo metodus, kritinės
refleksijos, aktualizuojančios šiuolaikinio kultūros lauko problemas. Bendradarbiaujant su
nacionaliniais ir užsienio partneriais organizuojami kūrėjų, kuratorių, meno vadybininkų,
meno rinkodaros specialistų susitikimai.
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Per ataskaitinius metus LDS galerijos surengė 202 parodas: 125 personalines, 74 grupines,
37 tarptautines parodos. Iš jų realiai veikė įvairiose meno sklaidos erdvėse – 184 parodos.
Surengtos 26 virtualios parodos LDS ir galerijų internetinėse platformose.

LDS galerijų veikla diagramose
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VILNIAUS SKYRIUS
(ataskaitą teikė skyriaus vadovas Linas Liandzbergis)
Paskutinėje LDS konferencijoje buvo priimtas sprendimas įsteigti Vilniaus skyrių. Todėl
2021 m. spalio 1 d. buvo sušauktas Vilniaus sekcijų pirmininkų susirinkimas ir jo metu buvo
patvirtintas Vilniaus skyriaus įsteigimo faktas. Skyrius pradeda veiklą be juridinio pagrindo, jis neturi savo finansinės sąskaitos – tai skyrius veikiantis LDS struktūroje kaip parodines veiklas organizuojantis padalinys. Vilniaus skyriaus veiklą reguliuoja Vilniaus skyriaus
sekcijų pirmininkų taryba. Pirmininku vieneriems metams išrinktas Linas Liandzbergis.
Steigiamajame posėdyje buvo svarstyti ir numatyti Vilniaus skyriaus tikslas ir uždaviniai.
Tikslas – pristatyti visuomenei Vilniaus menininkus, reprezentuoti juos parodose Lietuvoje ir užsienyje.
Uždaviniai:
1. Pritraukti reikiamas lėšas tiems pristatymams iš savivaldybės remiamų programų, iš
Lietuvos kultūros tarybos vykdomų programų, iš privačių rėmėjų, kitų šaltinių.
2. Rūpintis bei teikti paramą ar konsultacijas Vilniaus menininkams.
3. Rasti ar pritaikyti erdvę(es) skirtas pristatyti Vilniaus menininkus ir jų kūrybą.
Tiems uždaviniams įgyvendinti yra ruošiami Vilniaus skyriaus įstatai, derinamos galimybės veikti kaip skyriui reprezentuojant miesto menininkų kūrybą.
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Šiais metais (tarp konferencijų) buvo suorganizuotos kelios parodos – Užutrakio tarptautinis meno festivalis, Monumentalistų sekcijos dvi parodos Trakuose (kuratorė Liuda Stankevičienė), kalėdinė paroda DSG galerijoje (kuratorius Linas Liandzbergis).
Patvirtintas susitarimas tarp URM ir LDS dėl parodų organizavimo URM patalpose Vilniuje ir Lietuvos respublikos ambasadose užsienyje. Pristatytas ir patvirtintas parodų kalendorius vieniems metams. Numatomos keturios parodos- Lietuvos jaunųjų menininkų
paroda, paroda skirta dvišaliams santykiams (Japonija), paroda skirta Pranciškaus Skorinos
metams, paroda ES žaliasis kursas, bei religija mene- paroda skirta” Lietuvos bažnyčios
kronikos” metus paminėti. Taip pat personalinės parodos.
Šiais metais didelis dėmesys skirtas SIV veiklai ir daromi tyrimai, kaip būtų galima įveiklinti centrą, suteikiant galimybes kurti didesnei menininkų bendruomenei. Tuo pagrindu
buvo organizuojama visa eilė susitikimų su vystytojais”: Avia solutions”, “Neue Dao family”, “Baltic Asset Management”, Lewben art foundation. Organizuoti susitikimai su SIV
valdybos nariais. Analizuojami buvę projektai, kviesti architektai projektavę meno inkubatoriaus viziją.

KAUNO SKYRIUS
(ataskaitą teikė skyriaus vadovas Ignas Kazakevičius)
LDS Kauno skyrius (toliau tekste – LDSKS) yra visuomeninė organizacija (asociacija nuo
2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.2 dalį), įmonės kodas 135588482. LDSKS yra
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija, PVM
mokėtoja. Registras, kuriame kaupiami duomenys – VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas.
2020 m. skyriuje dirbo 5 etatiniai darbuotojai, o 2021 12 31 - 3 darbuotojai. LDS Kauno skyriaus būstinė yra Rotušės a. 26, Kaune. Tomis patalpomis skyrius naudojasi pagal Panaudos
sutartį, nuosavybės teisė į tuos pastatus priklauso Lietuvos dailininkų sąjungai ir yra apskaitomi LDS balanse. 2021 m. būstinės veikla perkelta į nuomojamas patalpas Drobės g. 62,
Kaunas 308 (III a.). Būstinei ir darbuotojams išlaikyti lėšos gaunamos iš patalpų nuomos.
Lietuvos Dailininkų sąjungos Kauno skyrius tikslas skatinti profesionaliosios dailės ir dailėtyros plėtotę mieste, krašte ir užsienyje, rūpintis dailės palikimo išsaugojimu, dailininkų
atminimo įamžinimu. LDS Kauno skyrius organizuoja įvairias dailės parodas, dalyvauja
tarptautiniuose meno projektuose, pristato menininkų kūrybos projektus Lietuvoje ir užsienyje, rengia simpoziumus ir kt. Šie renginiai yra nemokami, skirti visuomenei šviesti
meno srityje. Ši veikla neuždirba pajamų, jos vykdymo eigoje patirtos sąnaudos yra kompensuojamos iš įvairių finansavimo šaltinių (lėšas projektams pagal sutartyse nurodytas
sąmatas skiria LR Kultūros ministerija, Kauno m. savivaldybė, Lietuvos dailininkų sąjunga
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bei gaunama parama iš fizinių ir juridinių asmenų). Vedama atskira šios veiklos apskaita.
Įvykdžius projektus finansuotojams pateikiamos ataskaitos apie faktinį lėšų panaudojimą.
Įstaiga vykdo ir ateityje ketina vykdyti visuomenei naudingą veiklą Jos veikla atitinka viešajį interesą tenkinačiai veiklai kultūros, švietimo, meno srityse.
2021 m. projektų įgyvendinimui gautas tikslinis finanasavimas už 19310 eur:
•

iš valstybės biudžeto – 3500 eur, VŠĮ Kaunas 2022 kuruojamam projektui „100 Kauno
atvaizdų“ – 10000 eur. Viso 13500 eur.

•

Kauno m. savivaldybės – 4-oji Kauno tarptautinė grafikos meno bienalė „Šviesos prigimtis“ – 4160 eur, „Dailininkai Kaunui“ – 1650 eur. Viso 5810 eur.

Kitas finansavimas:
•

nario mokesčio lėšų panaudota – 414 eur.

•

Užimtumo tarnyba prie LR SADM subsidija darbo užmokesčiui – 1083 eur.

•

1,2 % nuo GPM, kurį perveda VMI – 249 eur.

2021 m. iš ūkinės-komercinės veiklos gauta pajamų – 93463 eur, finansavimo pajamų –
43316 eur, padaryta sąnaudų – 117469 eur, projektinės sąnaudos – 19310 eur. 2021 metų
veiklos rezultatas yra - 0 EUR.
2022 sausio 1 d. Kauno skyriuje buvo 315 +1 garbės narys.
Pagrindiniai 2021m. skyriaus veiklos akcentai buvo LDS KS administruojamo nekilnojamojo turto revizija, skyriaus administracinės ir kūrybinės veiklos optimizavimas, alternatyvių
parodinės veiklos finansavimo šaltinių paieškos, naujo LDS KS biuro ir meno galerijos įkū-

rimas.
Bendroje suvestinėje: LDS Kauno skyrius per 2021 m. iš viso surengė 17 parodų: personalinių – 7, grupinių – 10, kuratorinių – 9, nacionalinių – 13, tarptautinių – 4. Veiklose dalyvavo
apie 65 menininkus, dirbo 5 kuratoriai. Publikuotų spaudos pranešimų vienetų per 2021 m.
buvo 24.
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LDS KS skyriaus teikimu Kauno m. kultūros ir meno premiją gavo tapytojas Pranas Griušys. Taip pat įvairioms premijoms buvo teiktos Česlovo Lukensko (Vyriausybinė kultūros ir
meno premija), Jolantos Zabulytės (Nacionalinė J. Basanavičiaus premija), Audronės Skarbaliūtės (Kultūrinės edukacijos premija) kandidatūros.
LDS „Aukso ženkleliu“ ir „Aukso mūza“ buvo apdovanota KS tekstilės menininkė Monika
Žaltauskaitė – Grašienė.
Skyriaus nariai, 2021 m. gavę apdovanojimus:
•

liepos 6 d. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu apdovanotas Gintautas Vaičys Už aktyvią kūrybinę veiklą, pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą ir
Kauno miesto įvaizdžio gerinimą.

•

gruodžio 19 d. scenografė Janina Malinauskaitė už gyvenimu paliudytą ištikimą tarnystę pašaukimui apdovanota „Auksinės teatro rūtos šakelės“ garbės ženklu ir pinigine premija.

SVARBESNĖS LDS KS PARODOS IR PROJEKTAI
4-oji Kauno tarptautinė grafikos bienalė ,,šviesos prigimtis”
Bienalės parodos vyko: LDS KS galerijoje „Meno parkas“, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir
rinkinių muziejuje; VDA KDF, Šiaulių dailės galerijoje, Vilniaus rotušėje.
Pirmoji Kauno grafikos bienalė „Kultūros linija“ įvyko 2015 m. ir sukėlė didelį Lietuvos
meno bendruomenės ir visuomenės susidomėjimą. Tai buvo pirma plataus diapazono apžvalga, po ilgo laiko pristačiusi grafinius menininkų eksperimentus. Bienalė šia linija susiejo
asmeninę grafikos atlikimo kultūrą ir grafinę kultūrą plačiąja prasme. Po to vykusi bienalė
„Fragmento evoliucija“ eksperimentavo su tradicija ir siūlė susitelkti ties asmeniniais ieškojimais. Trečioji Kauno tarptautinė grafikos bienalė „Grožis“ grįžo prie dar 2015 m. iškelto
siekio parodų lankytojams pristatyti darbus, atliktus klasikinėmis grafikos technikomis ir
atskleisti žiūrovui, kad grožis yra įvairiapusis ir atpažįstamas ne visuomet įprastomis formomis.
4-oji Kauno tarptautinė grafikos bienalė „Šviesos prigimtis“ akcentavo grafiką kaip hibridinę meno kryptį ir į grafikos meno kūrinį siūlo žvelgti kaip į šiuolaikinėmis medijomis
papildytą, socialines aktualijas reflektuojančią kūrybą.
Projektas Dailininkai Kaunui 2021 (Meno piknikas) vyko 2021 m. rugsėjo 11 d. Kauno
kolegijos Menų ir ugdymo fakultete. Projekto tikslas – populiarinti LDS KS narių kūrybą,
miesto viešąsias erdves transformuoti į meno galeriją, interaktyviai pristatyti meno kūrimo
procesą.
Projektas „(100) Kauno atvaizdų“ – Kaunas 2022 Europos kultūros sostinės programos
„Modernizmas ateičiai“ dalis. Projektas pristato „įvietintų“ meno kūrinių ir kuruojamų
parodų ciklą tarpukarinių erdvių architektūros aplinkoje Kaune ir Kauno rajone. Dalyvavo:
Rebeka Bruder, Gintautas Vaičys, Lukas Šiupšinskas, Gvidas Latakas, Gediminas Šibonis.
LDS KS narių kūrybos projektas Kauno filharmonijoje: paroda/konkursas “Kauno peizažas”. Apdovanojimai: Parodos – konkurso vertinimo komisijos diplomas ir pagrindinis
prizas atiteko Rebekai Bruder; Komisijos diplomas už netradicinį požiūrį į peizažą atiteko
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Gintarei Maskaliūnienei; Žiūrovų simpatijų prizas – Jolantai Dovydaitytei; Kauno filharmonijos prizas – Ramunei Staškevičiūtei; Žemųjų Šančių bendruomenės prizas už Šančių dvasios puoselėjimą – Jūratei Preikšienei; Architektų sąjungos Kauno skyriaus prizas – Peeter
Krosmann; Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 prizas – Pranui Griušiui.

KITOS PARODOS IR PROJEKTAI:
Spalio 28 d. Palangoje Camping Compensa atidaryta tarptautinio tapybos plenero „Ruduo. Kelias.
Jūra. Pamąstymai“ paroda. Dalyviai: Jolanta Abele, Voldemaras Barakauskas, Skaidrė Butnoriūtė, Ieva Caruka, Andrius Gražys, Kristina Čivilytė, Saulius Kruopis, Iveta Laure, andrius Miežis,
Bangutis Prapuolenis, Artūras Savickas, Tomas Vaičaitis, Aušra Vaitkūnienė, Valentinas Varnas,
Virginija Urbanavičienė
Stiklo meno paroda „Šauksmas“, Pelėdų kalno galerija, Kaunas 2021 09 11 – 2020 10 30.
Kuratorė Sigita Grabliauskaitė.
Lapkričio 6-29 d. Alytaus kultūros centre atidaryta Kauno dailininkų paroda „Invazija“. Rengėjas
Kauno sk. tapybos sekcija, kuratorė Rebeka Bruder. Dalyviai: Aleksas Andriuškevičius, Robertas
Antinis, Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, Arvydas Brazdžiūnas-Dusė, Naglis Rytis Baltušnikas,
Pranas Griušys, Židrija Janušaitė, Mindaugas Jurėnas, Rolandas Karalius, Lukas Kolmogorcevas,
Arvydas Martinaitis, Gintarė Maskaliūnienė (Marčiulynaitė), Donara Manuk, Rimvydas Mulevičius, Eugenijus Nalevaika, Antanas Obcarskas, Audronė Petrašiūnaitė, Mindaugas Pridotkas,Tomas Stanaitis, Ramunė Staškevičiūtė, Simona Statkevičienė (Lukoševičiūtė), Gintautas Vaičys, Aušra Vaitkūnienė, Milda Valentienė (Šležaitė), Eimutis Markūnas.
Lapkričio 10 d. Vilniuje, Compensa koncertų salėje vyko tarptautinių tapybos plenerų Nemirseta
2020 ir Nemirseta 2021 paroda, Dalyviai: Jolanta Abele (Jekabpils, Latvija), Voldemaras Barakauskas (Šiauliai), Kristina Čivilytė (Kaunas), Iveta Laure (Ryga, Latvija), Bangutis Prapuolenis (Kaunas), Tomas Vaičaitis (Telšiai), Aušra Vaitkūnienė (Kaunas), Virginija Urbonavičienė (Klaipėda),
Andrius Miežis (Kretinga), Saulius Kruopis (Vilnius), Audrius Gražys (Vilnius), Jurga Sidabrienė,
(Vilnius), Eugenijus Nalevaika (Kaunas), Skaidrė Butnoriutė (Vilnius), Irina Jugolainen, (Narva, Estija), Albert Belyakov, (Narva, Estija)
2021 11 26 - 2022 01 30 d. Druskininkuose Jonyno galerijoje vyko respublikinė gobeleno paroda
„Gobelenas vakar ir rytoj“ (org. Kauno sk. tekstiles sekc.)
2021 11 11 – 2022 01 31 Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytus. Kauno akvarelininkų
paroda „Reminiscencija“. Alytaus parodoje dalyvauja: Zigmantas Brazauskas, Benjaminas Jenčius,
Rita Kišonienė, Stasys Vytautas Lagunavičius, Valerija Medelinskienė, Genovaitė Motiejūnienė,
Rimvydas Mulevičius, Eglė Petraitytė -Talalienė, Marija Rastenienė, Virginija Ridikaitė Laužadienė,
Vilius Ksaveras Slavinskas, Ramunė Staškevičiūtė, Daiva Šlajienė, Gintautas Vaičys, Vidmantas Valentas, Violeta Židonytė.
Kiti skyriaus renginiai:
Knygos „P.Stauskas“ ir dokumentinio filmo pristatymas Dusetų dailės galerijoje.
Knygos „P.Stauskas“ ir dokumentinio filmo pristatymas Nac. MKČ muziejuje Galaunių namuose.
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KLAIPĖDOS SKYRIUS ir VšĮ KLAIPĖDOS GALERIJA
(ataskaitą teikė skyriaus vadovė Neringa Poškutė-Jukumienė)
LDS Klaipėdos skyrius yra didžiausia dailės profesionalus buriančių organizacijų Vakarų
Lietuvoje. 2021 metais organizacijos sąrašuose buvo 121 narys. Savo veiklose orentuojamės į visąapimančią projektinę veiklą į kurią intraukiame Klaipėdos galerijos ir skyriaus
inicijuojamus parodinius planus, edukacinius užsiėmimus ir veiklas, bendradarbiavimą su
įvairiomis institucijomis, partneriais. Plėsdami sklaidos ir menininkų kūrybos pristatymo
ekspozicines platformas ieškome alternetyvių erdvių, sudarome sutartis, bendradarbiaujame Klaipėdos mieste ir kitur.

LDS Klaipėdos skyrius (toliau skyrius) įregistruotas adresu Bažnyčių g. 6, Klaipėdoje. LDS
Klaipėdos skyrius yra ne pelno organizacija, veikianti kultūros, meno, socialinėje ar kitose
panašiose srityse. Pagrindinis skyriaus veiklos tikslas – vykdyti parodinės, kultūrinės veiklos programą, siekiant pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio dailės įvairovę bei egzistuojančius dailės ir meno reiškinius. Skyrius populiarina įvairių sričių LDS narių dailės
kūrinius, organizuoja autorines parodas, vykdo tarptautinius projektus.
Įstatinį kapitalą sudaro 605 eur. 2020 metų pabaigoje skyriuje dirbo 2 darbuotojai. 2021
m. pabaigoje dirbo 2 darbuotojai. Pajamos LDS Klaipėdos skyriaus pardavimo pajamos –
14865,06 eur. Pardavimo pajamas sudaro komunalinių išlaidų kompensacija ir gautos pajamos už nuomą. Finansavimo pajamos tai: Finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės
biudžeto skirtos projektams ir kitos finansavimo pajamos, tai LDS finansavimas projektams
bei kita parama. Kitos pajamos – tai per 2021 metus surinktas nario mokestis. Kitos sąnaudos 42000 eur., t.y. sąnaudos patirtos vykdant projektus. Veiklos sąnaudos – ataskaitinio
laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Veiklos sąnaudos pripažįstamos, registruojamos
apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo
patirtos.
2021 metų veiklos rezultatas: 7046 eur. Apskaitoje liko 275,34 eur. nepanaudoto finansavimo. 2021 metų gruodžio 31 d. sukauptas pelnas: 4842 eur.
Įvertinus laiką pandemijos situacijos akistatoje buvo pasiekti visi Klaipėdos galerijos veiklos užsibrėžti tikslai (http://www.klaipedosgalerija.lt/), įgyvendinti kultūros ir meno
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projektai. Klaipėdos skyrius yra Klaipėdos miesto savivaldybės trimetės Vizualiųjų menų
finansavimo programos 2021-2023 metai dalyvis. Šios programos atsiradimą inicijavo skyriaus vadovė Neringa Poškutė Jukumienė Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros ir meno
taryboje.
2021 metais LDS Klaipėdos skyriaus teikimu Klaipėdos miesto Magistrės vardu ir Aukso
žiedu apdovanota scenografė Sofija Kanaverskytė.
Bendroje suvestinėje: LDS Klaipėdos skyrius ir „Klaipėdos galerija“ per 2021 m. iš viso surengė 18 parodų: personalinių – 8, grupinių – 10, nacionalinių – 2, kuratorinių – 14, tarptautinių – 3, renginių kitose, ne galerijos erdvėse – 11, pravesti 9 edukaciniai užsiėmimai.
Veiklose dalyvavo apie 150 menininkų, dirbo 7 kuratoriai. Publikuotų spaudos pranešimų
vienetų per 2021 m. buvo 669 (15 menotyrinių straipsnių ar TV ir radijo reportažų).
Reikšmingiausių publikacijų suvestinė: „AtviraKlaipėda“ – 3 pulikacijos, „7 meno dienos“
– 1, Radijo laidos „Ryto allegro“ – 1 reportažas, – „Durys“ – 6, LRT Plius laidos „Kultūros
diena“ reportažas – 1, LRT radijo laidos „Pakeliui su klasika“ reportažas – 1.
LDS Klaipėdos skyriaus organizuoti projektai anglų kalba publikuoti 2 straipsniuose tarptautiniame vizualiojo meno portale „Echo Gone Wrong“.

SVARBIAUSI RENGINIAI, PARODOS
Strateginis renginys - tarptautinis formos meno festivalis „Faktas-Forma“. 2021 m. įvyko
3 tarptautinio formos meno festivalio „Faktas-Forma“ parodos KKKC Parodų rūmai, Klaipėda:
•

Grupinė paroda „FORMATas / FORMAT”. Parodoje dalyvavo 18 menininkų. Kuratoriai N. Poškutė-Jukumienė, D. Ruškienė, V. Balsys.

•

Rimanto Milkinto „Milkinto pratimai / Milkintas’ Exercises“.

•

Mariusz Burdek „Transkriptai / Transcripts“.

Projekto įžanginis renginys jungtinė medalio meno ir mažosios plastikos paroda „X Medalis / X-Medal“. Parodos atidarymo metu vyko improvizuoti poezijos skaitymai. (Klaipėdos
galerija, senamiesčio kiemas, 10 Tiltų kiemas).
Projektas „Prof. A. Kliševičiaus vardo kaligrafijos ir rašto meno mokykla“ (plakatų konkursas, Ekslibrisų iš Reginos Davidavičienės kolekcijos paroda, VDA Telšių fakulteto profesorės Zitos Inčirauskienės kūrybinės dirbtuvės „Kaligrafijos ribų beieškant. Dedikacijos V.
Mačerniui“ (Bažnyčių g. 6, Klaipėda) ir kaligrafų tandemo: dailininkės, kaligrafės, VDA docentės Lidijos Skačkauskaitės-Kuklienės ir kaligrafo, ekslibrisų kūrėjo, VDA docento Mindaugo Petrulio kūrybinės dirbtuvės kaligrafijos ir ekslibriso sąsajos tema (VDA Klaipėdos
fakultetas, Klaipėda). Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos galerijoje 3A vyko Suomijos kaligrafijos draugijos narių darbų paroda „Laiškai kaip brangakmeniai“., KKKC rezidentų dirbtuvėse vyko „Gotiškojo šrifto rašymo pagrindai“. Dirbtuves
vedė kaligrafas Linas Spurga (jaun.)).
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KITOS PARODOS IR PROJEKTAI:
Galerijoje „Arka“ (Aušros Vartų g. 7, Vilnius) veikė Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus menininkų kūrinių paroda „Fluctus / Waves“.
Bendras projektas kartu su kavine „10 TILTŲ Kiemas“ ir edukacinis renginys – „Tapyba ir džiazas
gyvai!“, senamiesčio kiemelis, Klaipėdos galerija, 10 Tiltų kiemas.
Psichikos sveikatos mėnesiui paminėti skirta projekto „Psichės“ kuratorinė paroda (Klaipėdos galerija). Kuratorės R. Lukauskaitė ir A. Matuliuonytė.
Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje jau 25-ąjį kartą vyko meno akcija „Ars Vitae“. Ligoninės kolekciją
papildė 29 nauji meno kūriniai ir 3 fotografijos albumai.

PANEVĖŽIO SKYRIUS ir VšĮ GALERIJA XX
(ataskaitą teikė skyriaus vadovas Tomas Rudokas)
LDS Panevėžio skyrius įregistruota 2000 birželio 08 d. LDS Panevėžio skyrius yra savarankiškas LDS padalinys, turintis juridinio asmens teises, valdantis LDS skyriui perduoto turto
dalį. Skyriuje ataskaitiniais metais dirbo 1 žmogus.

LDS Panevėžio skyriaus veiklos rezultatų ataskaita už 2021 m.:
Pajamos – 15 850 Eur;
Finansavimo pajamos – 10600 Eur;
Panevėžio miesto savivaldybės lėšos – 6100 Eur;
MKO lėšos – 4500 Eur;
Parama iš UAB Dailė – 1000 Eur;
Pajamos iš patalpų nuomos – 4250 Eur;
Sąnaudos – 14020 Eur;
Veiklos sąnaudos 3420 Eur iš savų lėšų. Tai – patalpų išlaikymo, ryšių, renginių rengimo
sąnaudos.
Sąnaudos iš finansavimo lėšų 10600 Eur.
Parodinė veikla:
2021 metais galerijoje ,,GALERIJA XX‘‘ buvo surengta 11 parodų:
Jolanta Rudokienė ,,Žymuo‘‘ piešiniai, Panevėžys;
Rūta Spelskytė ,,Sodas Miškas‘‘ grafika, Vilnius;
Aurelija Kairytė – Smolianskienė ,,Apie namus‘‘ tapyba, Utena;
Ričardas Zdanavičius ,,Jausenos iš užpieštinės ” piešiniai, Vilnius;
Fausta Diržytė ,,Žmogus“ tapyba, Panevėžys;
Agnė Juršytė ,,Gatvės vaikai“ tapyba, Vilnius;
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Rūta Povilaitytė ,,Rinkti ir laukti“ tapyba, Panevėžys;
Andrius Makarevičius ,,Stoties rajono pasakojimai“ tapyba, Vilnius;
Valdas Pukevičius ,,Tete-a-tete“ keramika, Vilnius;
Kalėdinė Panevėžio dailininkų paroda.
19 Tarptautinio tapytojų plenero ,,Panevėžys 2021m. skirto Kazimierui Naruševičiui atminti‘‘ tapybos darbų paroda. Dalyviai: Aušra Bugvilionė (Kaunas), Živilė Jasutytė, Vanda Pandimanskaitė, Arvydas Baltrūnas, Bronius Gražys (Vilnius), Ilona Žvinakienė, Darius Misiūnas (Panevėžys), Antanas Šeronas (Šiauliai), Aivis Pizelis (Ryga, Latvijos resp.).
2021 metų projektai:
Panevėžio dailės dienos 2021 m. ,,Laisvės antologija‘‘. Tai – tradicinis, kas antri metai LDS
Panevėžio skyriaus vykdomas projektas – paroda . Projekto tikslas – sudaryti galimybes
miesto visuomenei, svečiams susipažinti su dviejų pastarųjų metų LDS Panevėžio skyriaus
narių kūryba. Paroda vyko Panevėžio dailės galerijoje. Dalyvavo 37 LDS Panevėžio skyriaus nariai. Buvo išleistas parodos katalogas (leidykla ,,AMALKERA‘‘, dizaineris Evaldas
Ivanauskas).
2021 m. Tarptautinis tapytojų pleneras ,,Panevėžys 2021m. skirtas Kazimierui Naruševičiui atminti‘‘.
Kaip projekto partneriai dalyvavome Albino Vološkevičiaus kuruotame projekte ,,X-ego‘‘.
Projekte dalyvavo 36 autoriai iš jų 3 LDS Panevėžio skyriaus tapytojai. Projekto paroda
buvo pristatyta Daugpilio Marc Rotko centre.
Tarptautinėje meno mugėje ARTVILNIUS 2021 pristatėme LDS Panevėžio skyriaus nares
– keramikę Viliją Balčiūnienę ir grafikę Jolantą Rudokienę.
Dabar Panevėžio skyriui priklauso 46 LDS Nariai.
2021 metų Panevėžio miesto kultūros premija buvo apdovanotas stiklo menininkas Remigijus Kriukas.
2021 metais buvo kardinaliai atnaujintas galerijos internetinis puslapis galerijaxx.lt, pertvarkytas ir suaktyvintas galerijos facebook puslapis.

ŠIAULIŲ SKYRIUS ir VšĮ GALERIJA S_IN
(ataskaitą teikė skyriaus vadovas Bronislovas Rudys)
Savo veiklose LDS Šiaulių skyrius 2021 metais orientavosi į parodinę ir projektinę veiklą į
kurią buvo įtraukta daugelis Šiaulių miesto kultūrinių įstaigų. Pagrindiniai iš jų – Šiaulių
dailės galerija, Didždvario gimnazija, Etaplius savaitraštis. Skyriaus nariai inicijavo parodinius planus, edukacinius užsiėmimus ir veiklas, bendraudami su įvairiomis institucijomis
išvystė plačią kūrybinę veiklą ir jos sklaidą.
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Šiaulių skyrius pandemijos situacijoje 2021 m. įvykdė šiuos užsibrėžtus veiklos tikslus
ir uždavinius:
•

Vykdė skyriaus savivaldą, rengė projektus, organizavo parodas, užtikrino nario mokesčių rinkimą ir apskaitą. Įvyko skyriaus pirmininko rinkimai. Juo tapo grafikas Bronislovas Rudys;

•

Skyrius šešiasdešimtą kartą organizavo tradicinę metinę Šiaulių dailininkų kūrybos
parodą į kurią buvo pakviesti įsijungti ir regiono menininkai. Įvyko grupinės skyriaus
narių parodos Joniškyje, Šiauliuose;

•

Įgyvendino MKO programinius projektus: kultūros laikščio KVADRATAS Meno teritorija leidybą, išleido 60-osios parodos reklaminius leidinius ir katalogą;

•

Sėkmingai bendradarbiavo su Šiaulių m. savivaldybe: gavo paramą A. A. Visockių
parodos Duetas rengimui, D.Trumpio parodos katalogo “Ir visa tai žolė uždengs“ leidybai ir dalinį finansavimą Kvadratui ir 60-osios parodos projektams. Skyriaus nariai
buvo įtraukti į miesto darbo grupių, komisijų, tarybų veiklą;

•

Teikė skyriaus narius apdovanojimams, premijoms. Antanui ir Aldonai Visockiams
buvo paskirta Šiaulių m. savivaldybės 2021 m. Kultūros premija, Jolitai Puleikytei –
jaunojo menininko stipendija 2022 metams;

•

Rūpinosi bendros LDS ir Šiaulių skyriaus naujosios galerijos veikla. Tarybos sprendimu galerijai buvo išrinktas trumpas vardas S_IN (Siauliai_IN), atliktas galerijos remontas pertvarkant ir išplečiant sienų plokštumas parodoms;

•

Skyriaus nariai tęsė aktyvią veiklą dalyvaudami tarptautinėse parodoje Prancuzijoje,
Ukrainoje, Italijoje, Lenkijoje, Latvijoje bei Lietuvoje. Nariai buvo įtraukti į šalies temines, konkursines parodas: Laikmenos, Lietuvos medijų meno retrospektyva - Nacionalinėje dailės galerijoje, Art Vilnius 21 - Litexpo parodų rūmuose, Enter meno festivalis - Šiaulių dailės galerijoje, Šiuolaikinė grafika - KKKC ir kituose. Grafikė L.Guokė
Lokarno mieste Šveicarijoje pelnė Tarptautinį kino kritikų apdovanojimą Boccalino
Doro, grafikė J.Puleikytė – III vietą Kaunas International Biennial Jump;

•

Skyriaus narių aktyvumas pasireiškė individualiomis iniciatyvomis. Buvo suorganizuotos septynios personalinės parodos LDS galerijose: Arkoje (S. Bagdonaitė Gubinienė, V. Kovieraitė-Trumpė), Pamėnkalnio galerijoje (D. Trumpis), LDS Klaipėdos
galerijoje (A. Šeronas), S_IN galerijoje (V. Balčiūnienė, J. Puleikytė, B. Rudys);

•

Kiti skyriaus dailininkai surengė 24 personalines parodas įvairiose šalies parodinėse
erdvėse: Baroti galerijoje, Vilniaus rotušėje, Kauno Baltoje galerijoje, E. Janso studijoje,
Šiaulių dailės galerijoje bei dešimtyje kultūros centrų, talpino kūrinius projekto “Neatšaukti atidarymai“ virtualiose parodose. Virginijus Tamošiūnas surengė savo personalinę parodą VIRGIS Gallerie dart Carre dartistes Toulouse, Prancuzijoje;

•

Skyriaus nariai sudalyvavo aštuoniuose šalies pleneruose, rezidencijose, įvykdė devynias edukacines veiklas, sukūrė šešių video filmų ciklą, dalyvavo LRT kultūros laidose
radijuje ir televizijoje;

•

Dviems nariams buvo paskirtos LKT individualios stipendijos;

•

Savo veiklą skyrius viešino išleisdamas metinį kūrybos katalogą, leidinį Meno laboratoriją, talpindamas medžiagą socialiniuose tinkluose Facebooke: LDS Šiaulių skyrius,
S_IN art space, Instagrame: sin_art_space. Atskirus renginius šiuose puslapiuose peržiūrėjo daugiau kaip po du tūkstančius besidominčiųjų;

•

Skyrius parengė 5 projektus 2022 metams MKO finansavimui gauti ir 3 projektus Šiaulių m. savivaldybės finansavimui, bei 7 projektus galerijos S_IN eksperimentiniams
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renginiams. Iš jų trys yra skirti jaunųjų dailininkų kūrybai skatinti;
•

Skyrius 2021 m. gavo 500 eur paramą iš LDS. Bankrutavus reklamos įmonei Fluxus ir
pardavus nekilnojamąjį turtą, skyriui buvo gražinta turėtų 10 proc. akcijų vertė - 4498
eur. Tai padėjo skyriui baigti 2021 metus su minimaliu pelnu.

•

LDS Šiaulių skyrius veikloje dalyvavo 52 nariai ir 6 kūrėjai ketinantys tapti LDS nariais. Šiaulių skyriuje 2021 metų pradžioje organizacijoje buvo 62 nariai.

LDS GALERIJA S_IN
Šiaulių m. centre Aušros alėjoje nuo 2019 m. veikianti bendra Lietuvos dailininkų sąjungos ir Šiaulių dailininkų organizacijos galerija „S_IN“ skatina profesionaliojo meno sklaidą,
pristato šiuolaikinių ypač jaunųjų autorių kūrybą, rengia bendras parodas su kitomis galerijomis, inicijuoja konceptualaus meno projektus, leidžia rengiamų parodų katalogus, plakatus, lankstukus. Eksponuojamų darbų kiekį ir formatą lemia kamerinė penkiasdešimties
kvadratinių metrų erdvė ypač patraukli eksperimentinėms autorinėms ekspozicijoms. Galerijos erdvėje „S_IN“ menininkai solo arba grupėse įgyvendina unikalius provokuojančius
diskusijas kūrinius. Ekspozicijų trukmę nulemia konkretus projektas ir menininko gebėjimas prisijaukinti galerijos erdvę. Ekspozicijoms yra skirtos trys plokštumos demonstruoti
2x2 m. darbus, šešios plokštumos 1,5X1,5 m. ir dvi plokštumos darbams iki metro pločio.
„S_IN“ veikla pristatoma socialiniuose tinkluose, apžvalginiuose metiniuose leidiniuose.

Parodinė veikla
Galerija dėl pandeminio karantino ir kapitalinio remonto plačių galimybių vystyti parodinę
veiklą savo patalpose neturėjo. Išnaudodama atsiradusias karantino pauzes galerija surengė
penkias ekspozicijas: Jolitos Puleikytės grafika - UGNIKALNIAI ir IŠ LIEPSNOJANČIOS
KRUTINĖS, Broniaus Rudžio instaliacija – TAI TIK TAU, Ievos Slonksnytės fotografija –
LEVITACIJA, Vilijos Balčiūnienės KERAMIKA – LAIKAS, VIETA, BŪSENA.
Bendradarbiaujant S_IN su Šiaulių dailės galerija, abiejoje galerijose vienu metu pristatyta
60-oji metinė šiauliečių kūrybos paroda.
Bendradarbiaujant su Všį Neatšaukti atidarymai trys virtualios parodos pristatytos socialiniame tinkle Facebook: Irena Ambrazienė, grafika – PASAKOS, Ričardas Garbačiauskas,
tapyba – PALETE, Nijolė Sitonytė, tekstilė – ŠVELNIOS RIBOS.
Pagal bendradarbiavimo sutartį su Didždvario gimnazija galerijoje trečiadieniais ir ketvirtadieniais budi ir su ekspozicijomis supažindina gimnazijos moksleivės – gidės savanorės.
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Leidybinė veikla
2021 išleistas apžvalginis galerijos parodinės veiklos 2020 metais leidinys MENO TERITORIJA. Leidinys pelnė Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos knygos konkurso premiją /
dizainerė Vaiva Kovieraitė-Trumpė. Galerijoje lankytojams buvo dalinami MKO finansuoto projekto KVADRATAS laikraščiai. Projektą vykdė redaktoriai V. Kovieraitė-Trumpė ir
Dainius Trumpis.
Galerijos remontas
2021 metų vasarą atliktas galerijos kapitalinis remontas. Remonto metu buvo pagerinta
parodinė erdvė. Įrengtos papildomos sienos padidinant eksponavimo plotą. Panaikintos
papildomos durys, tualeto ir laiptų į rusį duris paslėptos už atitrauktų papildomų plokštumų. Pašalintos buvusios parduotuvės plastikinės apdailos lentelės nuo lubų. įrengtas taškinis apšvietimas panaudojant 19 reguliuojamų šviestuvų. Galerijos remontą dalinai parėmė
LDS. Išvada: po remonto padaugėjo užklausų dėl parodų surengimo.

VšĮ GALERIJA ARKA
(ataskaitą teikė galerijos direktorė Evelina Januškaitė)
Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija (toliau -Viešoji įstaiga) yra Lietuvos Respublikos viešųjų
įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ne pelno organizacija, veikianti kultūros, meno,
socialinėje ir kitose panašiose srityse.
Įmonė įregistruota 2002 m. gruodžio 23 d. Įmonės kodas - 126122090. 2004 05 15 d. įmonei
suteiktas paramos gavėjo statusas.
Viešosios įstaigos tikslai ir uždaviniai -vykdyti Lietuvos dailininkų sąjungos (toliau-LDS)
parodinės kultūrinės veiklos programą, siekti pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio dailės proceso įvairovę, bei egzistuojančius dailės bei meno reiškinius, apžvalginių, pavienių,
grupinių parodų pristatymą, dailės bukletų, katalogų leidybą, organizuoti seminarus , simpoziumus, plenerus skirtus konkrečioms parodoms ar renginiams surengti, ruošti ir teikti
savo programas ir projektus siekiant gauti Valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinius bei
Lietuvos ir užsienio fondų finansavimą, organizuoti ir vykdyti parodų mainų programas ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Viešojoje įstaigoje 2021 metų pabaigoje dirbo 4 darbuotojai.
Galerija Arka PAJAMOS:
Pajamos už parduotus kūrinius – 17075 EUR, kūrinių parengimo ir transportavimo pajamos
– 2352 EUR, už parodų organizavimą ir kūrybinių erdvių nuomą – 3377,00 EUR.
2021 metais gavo 64105,70 EUR finansavimo pajamų ir panaudojo 59841,55 finansavimo
pajamų, iš jų: Kultūros taryba skyrė 18040,00 EUR – “Navigacija” – 14300,00 EUR, „Stereoscopus“ – 3740,00 EUR; LATGA skyrė „Navigacija“ -4800,00 EUR, XII tarptautinė tekstilės
miniatiūrų bienalė „Vizitinė kortelė / Visiting card“ naudota tik 770,85 EUR; Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 3000,00 EUR dalyvavimui Biennale Européenne des Blancs Manteaux
parodoje Paryžiuje; Lietuvos dailininkų sąjunga 2021 metais skyrė 28000 EUR pagal Meno
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kūrėjų organizacijų kūrybinę programą; Užimtumo tarnyba prie SADM suteikė 5230,70
EUR subsidiją prastovų metu.
Iš viso pajamų – 82 646 EUR
Galerija Arka SĄNAUDOS:
Parduotų kūrinių savikaina – 11475,00 EUR. Veiklos sąnaudos – 6271,23 EUR, iš jų darbuotojų atlyginimai su mokesčiais 4229,56 EUR, IT nusidėvėjimo 357,10 EUR, ART Vilnius dalyvio mokestis 600 EUR, parodų reprezentacinės išlaidos 300,71 bei kitos veiklos sąnaudos
783,86 EUR. Kitos veiklos 54822,81 EUR, tame tarpe finansuotos sąnaudos 54610,85 EUR,
kitos veiklos sąnaudos 52,00 EUR bei 159,96 EUR banko mokesčių sąnaudos.
Iš viso sąnaudų – 72 569 EUR.
Sukauptas VEIKLOS REZULTATAS:
Ankstesnių metų sukauptas pelnas – 3619,17 EUR. 2021 m. veiklos rezultatas – pelnas 10 077
EUR. Metų pabaigoje veiklos rezultatas – balansinis pelnas 13 596 EUR.
PARODINĖ VEIKLA
2021 m. galerijoje „Arka“ buvo surengta 25 parodos, kuriose dalyvavo 139 menininkai /
kuratoriai. Įgyvendinta 14 personalinių, 11 grupinių, tame tarp - 3 tarptautinės, 12 kuratorinių, 16 MKO programos parodų, taip pat 7 kitų programų projektai. Visos minimos parodos
surengtos fiziškai, tačiau 5 iš jų – papildomai pristatytos ir virtualiu būdu (3D turas, kuris
iki šiol prieinamas galerijos svetainėje). Apmaudu, kad dar 2020 m. surengta ir pratęsta
galerijos 30-mečiui skirta archyvinė-(at)kuriamoji ir meninė-dokumentinė paroda „Baltoji
buveinė“ taip ir liko neatverta fiziniam žiūrovui lankymui. Remiantis galerijos lankomumo
statistiniais duomenimis, bendrinis lankytojų skaičius nukrito, lyginant su 2020 m. Sunku pasakyti, kas lėmė šį sumažėjimą, kadangi karantine 2021 m. galerija praleido 2,5 mėn.
Skaičiuojama, kad 2021 m. parodas aplankė 4374 žiūrovai. Sumiškai lankomiausia 2021 m.
paroda buvo tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Vizitinė kortelė“, tolia seka grupinė
skulptūrų ir įvietinto meno paroda „Įvykio vieta“ bei keturios balandžio mėn. veikusios
solinės parodos. Tačiau skaičiuojant pagal dienos vidurkį, lankomiausios parodos buvo tos,
kurios pusę laiko praleido karantine ir fiziškai atsivėrė tik porai savaičių, tai - Mykolės Ganusauskaitės, Gintarės Stašaitytės ir Luko Šiupšinsko bei Simonos Bagdonaitės Gubinienės
personalinės ekspozicijos.
2021 m. iki vasario 15 d. dar veikė 2020 m. (ne)atidaryta paroda „Baltoji buveinė. Trys dekados“ (KT projektas), kuruota menotyrininkių Evelinos Januškaitės, Monikos Valatkaitės
ir tapytojo Lino Liandzbergio. Architektūrą parodai kūrė Vladas Suncovas, meninį apipavidalinimą – dizainerė Monika Janulevičiūtė. Paroda įgyvendinta bendradarbiaujant su Lietuvos literatūros ir meno archyvu, 7 Meno dienomis, Literatūra ir menu, Clear Channel,
Vėgėlės filmais. Parodoje pristatyta 15 menininkų: Eglė Ganda Bogdanienė, Patricija Gilytė,
Donatas Jankauskas (Duonis), Agnė Jonkutė, Liucija Kryževičienė, Linas Liandzbergis, Aurelija Maknytė, Andrius Miežis, Laima Oržekauskienė-Ore, Paulius Račiūnas, Žydrė Ridulytė, Jūratė Urbienė, Arturas Valiauga, Jolanta Vazalinskienė, Arvydas Žalpys.
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2021 m. kovo 4-27 d. surengtos parodos: Mykolės Ganusauskaitės „Sija raiste“ (kurat. Prof.
Raminta Jurėnaitė), Gintarės Stašaitytės ir Luko Šiupšinsko „Entropija“ bei Simonos Bagdonaitės Gubinienės „Kosminiais žaidomai“. 2021 04 02 – 24 laikotarpiu vyko Dagnės Gumbrevičiūtės ir Virginijaus Kazlausko „Išbūti“ (kurat. Austėja Mikuckytė-Mateikienė), Mingailės
Mikelėnaitės „Akmuo+Ugnis+Pelenai“, Oksanos Judakovos „Grafika, fotografija ir tekstai“
bei Godos Lukaitės „Psyche ir gamta“. 2021 05 04 – 29 surengta restrospektyvi tapytojo
Aloyzo Stasiulevičiaus paroda „65“, skirta kūrybos jubiliejui (kurat. Aušra Poškutė). 2021
06 11 – 07 15 organizuotas scenografijai ir teatro dailei skirtas projektas „Navigacija“ (kurat. Dr. Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė), kurioje pristatytos įtaigios Renatos Valčik, Artūro
Šimonio ir Irmos Balakauskaitės įvietintos instaliacijos. Paroda sulaukė tiek žiūrovų, tiek
žiniasklaidos (užsienio taip pat) dėmesio, publikuota apžvalgų, straipsnių, apie kūrybinį
procesą galerijoje sukurtas dokumentinis filmas (aut. Severija Paukštytė). Rengiant parodą
glaudžiai bendradarbiauta su įvairiais teatrais. Parodos sėkmė paskatino tęsti užmojį orientuotis į su vietos specifika susijusias parodas ir galerija, pateikusi paraišką, buvo atrinkta
atstovauti Lietuvą Prahoje 2023 m. vyksiančioje scenografijos ir teatro dailės kvadrienalėje
PQ23. Vasaros laikotarpiu (2021 07 23 – 08 14) pristatytos tapybos parodos: Arvydo Martinaičio „Pandemijos kronikos“ bei Gintaro Palemono Janonio „Dienos ir naktys“, taip pat
ir Agnės Kondrataitės konceptuali keramikos instaliacija „Jie“. 2021 08 20 – 09 10 galerijoje
surengta LDS Klaipėdos skyriaus menininkų paroda „Fluctus / Waves“ (kurat. Neringa
Poškutė-Jukumienė) bei plačiaformatės Kristinos Mažeikaitės tapybos paroda „Niekieno
žemė“. 2021 09 17 – 10 20 organizuota grupinė skulptūros ir įvietinto meno paroda „Įvykio
vieta“, kuri dalyvavo renginyje „Art after hours“ ir greta mugės „ArtVilnius‘21“ renginių
pristatė ekskursiją parodoje su autoriais ir menotyrininke Evelina Januškaite. Parodoje dalyvavo Nerijus Erminas, Danas Aleksa, Rimantas Milkintas ir Andrius Erminas. 2021 09 22
– 10 09 surengta kamerinė Severijos ir Stefanijos Paukštyčių paroda „Asmens altoriai“, taip
pat vyko styginių instrumentų ansamblio „Chordos“ albumo pristatymas. Tuo tarpu galerija dalyvavo ArtVilnius’21 mugėje, pristatydama Gintarės Stašaitytės, Luko Šiupšinsko
ir Martyno Gedinimo darbus. 2021 10 28 – 11 07 galerija įgyvendino sėkmingą bendradarbiavimą su Paryžiaus menininkų asociacija „Le4artsParis“ rengiant jungtinę parodą Halle
des Blancs Manteaux erdvėje Paryžiuje, kurioje dalyvavo 40 menininkų iš 7 šalių (Vokietija,
Švedija, Lietuva, Prancūzija, Austrija, Marokas, Korėja). Per 10 veiklos dienų sulaukta 11
tūkstančių lankytojų, pristatyta 14 lietuvių kūrėjų, o parodos atidarymo renginyje apsilankė apie 400 svečių. 2021 10 28 – 11 26 galerijoje atidaryta tęstinė paroda – XII tarptautinė
tekstilės miniatiūrų bienalė (kurat. Žydrė Ridulytė), kurioje dalyvavo menininkai iš 24 šalių. Parengtas parodos katalogas. Lydinčia bienalės paroda tapo pirmoji menininkės Indrės
Biekšaitės personalinė didelio formato tapiserijų paroda „Ei“. 2021 11 26 – 2022 01 15 vyko
daug dėmesio sulaukusi tarptautinio bendradarbiavimo su Torūnės šiuolaikinio meno cen-
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tru paroda „Vladislovas Starevičius – animacijos pradininkas“ (kurat. Krzysztof Stanisławski). O metus užbaigė (2021 12 03 – 12 31) Vaivos Kovieraitės-Trumpės paroda „Kitos vietos“ bei Martyno Gedimino paroda „Linkėjimai“. Per 2021 m. bendradarbiauta su daugiau
kaip 20 įvairių institucijų, organizacijų, įstaigų, surengta ekskursijų ir edukacijų parodose.
Projektinis finansavimas buvo kiek mažesnis lyginant su 2020 m., tačiau 2021 m. pasiektas
didesnis pajamų iš kūrinių pardavimų bei paslaugų suteikimo rodiklis.

VšĮ DSG GALERIJA
(ataskaitą teikė galerijos direktorė Kotryna Džilavjan)
Vš.Į. „Dailininkų sąjungos galerija (toliau viešoji įstaiga) įregistruota 2002 m. gruodžio 24 d.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Registro Nr. VŠ2002-211.
Viešoji įstaiga yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta
ne pelno organizacija, veikianti kultūros, meno, socialinėje ar kitose panašiose srityse.
Viešosios įstaigos pagrindinis tikslas – vykdyti Lietuvos dailininkų sąjungos parodinės, kultūrinės veiklos programą, siekiant pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio dailės įvairovę
bei egzistuojančius dailės ir meno reiškinius. Šiam tikslui pasiekti viešoji įstaiga populiarina
įvairių sričių LDS narių dailės kūrinius ir formuoja dailės kūrinių kolekcijas pardavimui,
organizuoja autorines parodas pardavimus, organizuoja įvairių sričių dailės kūrinių užsakymą priėmimą ir realizavimą per viešąją įstaigą, renka vizualią ir informacinę medžiagą
apie dailininkus, pristatančius savo kūrinius, suteikia dailininkams ar organizacijoms ekspozicinius plotus parodoms – pardavimams rengti.
Įstatinį kapitalą sudaro 290 EUR.
2020 metų pabaigoje viešoje įstaigoje dirbo 6 darbuotojai. 2021 m. pabaigoje dirbo 5 darbuotojai.
Viešosios įstaigos parduotų meno kūrinių pajamos: 71 642 EUR.
Kitas pajamas sudaro: salės nuoma parodoms, kavinei ir kitos 10 629 EUR.
Viešoji įstaiga 2021 metais gavo Lietuvos dailininkų sąjungos finansavimą pagal Meno kūrėjų organizacijų kūrybinę programą 23 000 EUR, LR Kultūros ministerijos 34 000 EUR (iš jų
7153 bus panaudota 2022 metais), Vilniaus miesto savivaldybės 3000 EUR, Švietimo mainų
paramos fondo (Nacionalinės agentūros) per projekto koordinatorių VšĮ Versli mama 6786
EUR, paramos kūriniais 3400 EUR, VMI GPM subsidija 2913 EUR.
Veiklos sąnaudos – tai darbuotojų išlaikymas 14 511 EUR, (gauta UŽT subsidija darbo užmokesčiui už prastovas 11 940 EUR), ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1150 EUR, pardavimo
ir administravimo sąnaudos 12 707 EUR.
Suteikta parama pinigais Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijai 3400 EUR ir Labdaros ir
paramos fondui Bysol 7893 EUR.
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PARODINĖ VEIKLA
2021 metais Dailininkų sąjungos galerijos parodinėse erdvėse (Pamėnkalnio galerijoje, Pamėnkalnio g. 1 ir Dailininkų sąjungos galerijoje, Vokiečių g. 2) bei kitose erdvėse surengta 25
parodos, 30 edukacinių užsiėmimų, virtualių paskaitų, ekskursijų ir kitų parodas lydinčių
renginių, dalyvauta kitų organizatorių renginiuose. 2021 metais galerija įgyvendino projektus dailės, tarpdisciplininio meno, jaunųjų kūrėjų programos, knygų leidybos, edukacijos
strateginėse kryptyse.

•

MKO programos kontekste 2021 metais surengtos 9 vizualaus meno parodos, kuriose pristatyta 86 profesionalių menininkų kūryba. Parodas lydėjo specialūs renginiai:
susitikimai su autoriais, ekskursijos parodose, edukaciniai vyksmai. Parodose buvo
siekiama išskleisti vertingą ir daugialypę profesionaliosios kūrybos raišką, atspindėti
naujausias dailės tendencijas ir platų meninės kalbos spektrą: nuo tapybos, grafikos,
keramikos, tekstilės iki šiuolaikinio meno praktikų.

•

Personalinėse parodose metų bėgyje buvo pristatyti šie menininkai: Liucija Kryževičienė-Hutcheon (Simboliai, ženklai, kryptys), Irma Leščinskaitė (Tikrovės šešėlių atvaizdai), Zinaida Vogėlienė (Nykstantis Užupio koloritas), Jolanta Kvašytė (Gamtos
šiltnamiai), Arūnė Tornau (Aversai-Reversai, kuratorė Aistė Kisarauskaitė), Simonas
Skrabulis (Spalvos kvapas), Dainius Trumpis (Skarda), Justinas Vaitiekūnas (Auksinis
laikas: Albedo). Tarptautinėje mažųjų keramikos formų parodoje Puodukas buvo pristatyta 78 autorių kūryba (kuratorės – Rūta Šipalytė, Agnė Šemberaitė, Milena Pirštelienė, Eglė Einikytė-Narkevičienė).

•

Pamėnkalnio galerijoje buvo tęsiama šiai galerijai svarbi jaunųjų profesionalių kūrėjų
programa. Surengtos Kamilės Jadevičiūtės (Ateities fosilijos), Kazimiero Brazdžiūno
(Postprodukcija), Dovydo Alčauskio ir Eglės Petrošiūtės (• – □ II /), Mr. Justchecking ir
Mr. Dr. Hermandrowning (Įkalčių slėpimo agentūra), Monikos Radžiūnaitės (Apstybės / Superfluitates), Gabrielės Žemaitytės (Monitoring Sea Change), Elenos Antanavičiūtės (Kūne) parodos.

•

Įgyvendintas projekto KĘSTUČIO GRIGALIŪNO MONOGRAFIJOS LEIDYBA baigiamasis etapas (projekto vadovė – Kotryna Džilavjan). Projekto tikslas – išleisti Nacionalinės premijos laureato Kęstučio Grigaliūno kūrybą išsamiai pristatantį leidinį
(knygos sudarytoja ir autorė – dr. Erika Grigoravičienė, knygos dailininkas – Gytis
Skudžinskas). Knygos pavadinimas DRAMBLYS GABALIUKAIS – referuoja į gausią
ir įvairią menininko kūrybą, su kuria geriausia susipažinti mažomis dalimis, gabaliukais. 22 knygos skyriai nuosekliai supažindina su visomis įvairiu metu Grigaliūno kul91

tivuotomis dailės rūšimis ir raiškos formomis – nuo piešinių, įvairių grafikos technikų,
tapybos, skulptūrinių objektų iki bendradarbiavimo, postprodukcijos, dalyvavimo ir
archyvų remediacijos projektų.
•

2021 m. Dailininkų sąjungos galerija partnerės organizacijos statusu bendradarbiauja
ES programos Erasmus+ projekte WISE. Projektas skirtas vizualaus meno kūrėjoms,
siekiančioms savo karjeroje išnaudoti antreprenerystės, rinkodaros ir panašius verslumo instrumentus. Dvejus metus tęsiamo projekto kontekste kuriama mokymo programa, vyksta jos pilotavimas ir sklaida. Baigiamasis projekto akcentas turėtų įvykti 2022
metais Vilniuje: planuojama NFT (nepakeičiamieji žetonai) paroda, kurioje dalyvaus
NFT kūrėjos iš Lietuvos, Islandijos, Graikijos, Danijos ir Italijos.

•

Pernai galerija inicijavo ir surengė pirmąją tarptautinę meno bienalę LACONICA (kuratorės – Kotryna Džilavjan, Agnė Jonkutė, dr. Aušra Kaziliūnaitė). Naujosios bienalės
siekis – apjungti vizualaus meno ir kitų menų sritis, generuoti kūrybines idėjas ir bendradarbiavimo projektus, susitelkti į aktualias menines kryptis bei mąstymo būdus.
Projekto pavadinimas nurodo į bienalės semantinį-estetinį charakterį – ji sumanyta
kaip erdvė ir platforma kūrėjams, savo kūryboje vystantiems minimalios ar minimalistinės kalbos būdus. Nedidelio formato bienalė buvo sudaryta iš trijų renginių: 1)
13 autorių parodos LACONICA galerijoje TSEKH Vilnius (autoriai: Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, Ina Budrytė, Andrius Erminas, Nerijus Erminas, Vaiva Frančiakaitė, Aurelija Maknytė, Jaromír Novotný / CZ, Eglė Ridikaitė, Renie Spoelstra / NL,
Birutė Stulgaitė, Takashi Suzuki / JP, Gintautas Trimakas, Justinas Vaitiekūnas); 2)
personalinės japonų menininkės Rieko Koga parodos ESU ČIA DĖL TAVĘS Pamėnkalnio galerijoje; ir 3) poezijos skaitymų ir garso meno renginio POEZIJA IR TYLA Pamėnkalnio galerijoje (autoriai: Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Indrė Valantinaitė,
Dovilė Zelčiūtė, Simonas Nekrošius).

•

2021 m. Dailininkų sąjungos galerija, bendradarbiaudama su Nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka ir Rokiškio krašto muziejumi, įgyvendino projektą KĄ PADARĖ
ŽIRKLĖS (kuratorės Sigutė Chlebinskaitė, dr. Jolita Liškevičienė). Šio projekto metu
visuomenei pristatyta dailininkės Ievos Naginskaitės (1921–2012) kūrybos retrospektyva, keliaujančios parodos ir edukacinės programos Vilniuje bei Rokiškyje formatu. Dailininkės kūrybinis palikimas iki šiol nebuvo plačiau rodytas, todėl parodose
buvo pristatyta ne vien jos garsioji, pirmoji Lietuvoje interaktyvi paveikslėlių knyga
vaikams, bet ir tapyba, grafika, piešiniai, fotografijos, etiudai ir eskizai, paryškintos
įdomiausios dailininkės biografijos detalės. Projekto kuratorėms pavyko visuomenei
papasakoti ne tik apie pačią menininkę, bet ir apie jos gyventą laiką, socialinės santvarkos ypatybes, to meto dailės kanonus ir dailininkės gebėjimą jiems mesti iššūkį.
Projektas pasižymėjo edukaciniu charakteriu: parodų kontekste buvo įgyvendintas
edukacinių užsiėmimų ciklas – kūrybinės valandos KĄ PADARĖ ŽIRKLĖS.

•

Taip pat Dailininkų sąjungos galerijos erdvėse buvo pristatytos partnerių surengtos
parodos: Šiuolaikinio meno centro rengiama Baltijos meno trienalė Nesibaigiančios
kovos, Lietuvos dailininkų sąjungos iniciatyva surengta Eglės Gandos Bogdanienės
personalinė paroda Langas. Diena ir naktis bei grupės tapytojų paroda Šiltas Šaltas
Šviesus Tamsus (kuratorius Linas Liandzbergis).

•

Metų pabaigoje galerija bendradarbiavo su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Petro Auštrevičiaus biuru rengiant aukcioną Baltarusijos politiniams kaliniams paremti. Jo metu
buvo surinkta 12 tūkstančių eurų suma, nuo kurios marža, atskaičiavus atlygius kūrinių autoriams, buvo paaukota organizacijai Bysol, besirūpinančiai Minsko režimo
persekiojamais baltarusiais ir jų šeimomis.
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•

2021 m. galerija dalyvavo šiuolaikinio meno mugėje ARTVILNIUS’21 – pastarojoje
buvo pristatyti menininkai Audrius Janušonis ir Linas Liandzbergis – bei kituose tęstiniuose kultūros renginiuose: ART AFTER HOURS, VILNIAUS GALERIJŲ SAVAITGALIS.

Visos metinės kūrybinės programos metu vykdytas intensyvus viešinimo ir reklamos planas, išnaudotos ir stiprinamos socialinių tinklų platformos, bendradarbiauta su kultūrinės
žiniasklaidos atstovais, kuratoriais, edukatoriais, ugdymo institucijomis. Galerijos parodos
ir projektai buvo atspindėti visuose pagrindiniuose naujienų ir kultūrinės žiniasklaidos šaltiniuose, pastebėti ir recenzuoti meno kritikų kultūrinėje spaudoje bei portaluose.
Apibendrinant, 2021-ieji metai galerijai buvo intensyvūs ir sėkmingi, įgyvendinti esminiai
galerijos užsibrėžti kūrybiniai tikslai, realizuotos galerijos projektų idėjos, įvykdyti bendradarbiavimo projektai. Pirmieji metų mėnesiai vis dar buvo varžomi karantino aplinkybių,
tačiau abiejose galerijose vyko parodos, išnaudoti galerijų vitrininiai langai. Dailininkų sąjungos galerijoje dominavo grynosios dailės sričių parodos ir projektai, Pamėnkalnio galerija nuosekliai plėtojo savo užsibrėžtas gaires modernaus ir šiuolaikinio / tarpdisciplininio
meno lauke, tęsė jaunojo meno programą, vystė tarptautinius projektus. Sukurta nauja galerijos svetainė (dar nepublikuota), pradėtas kurti naujas iškabos projektas. Viena didžiausių
problemų išlieka daug neapibrėžtumo teikianti Dailininkų sąjungos galerijos užimamų patalpų Vokiečių gatvėje teisinė padėtis ir su tuo susijusios miglotos ateities veiklų bei ilgalaikės strategijos kūrimo galimybės šioje erdvėje.

VšĮ ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA
(ataskaitą teikė galerijos l. e. p. direktorė Kotryna Džilavjan)
Viešoji įstaiga Šv. Jono gatvės galerija (toliau -Viešoji įstaiga) yra Lietuvos Respublikos
viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ne pelno organizacija, veikianti kultūros,
meno, socialinėje ir kitose panašiose srityse.
Įmonė įregistruota 2002 m. gruodžio 24 d. Įmonės kodas - 126122667. 2004-05-17 d. įmonei
suteiktas paramos gavėjo statusas.
PAJAMOS:
Pajamos už ekspozicinių plotų nuomą, požemių lankymą – 5075 eurai, už parduotus kūrinius – 33857 eurų.
2021 metais gavo ir panaudojo 22500 eurą finansavimo pajamų, iš jų Lietuvos dailininkų
sąjunga skyrė 13000 eurų pagal Meno kūrėjų organizacijų kūrybinę programą, Kultūros
tarybos skirtas finansavimas Medalių trienalei – 9500 eurų. 6100 eurų panaudota parama
veiklai vykdyti.
SĄNAUDOS:
Savikaina parduotų kūrinių – 26543 eurai, suteiktų paslaugų savikaina – 30,56 eurai. Vei-
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klos sąnaudos – 9365,94 eurai, iš jų darbuotojų išlaikymo – 1083,87 eurai, ilgalaikio turto
nusidėvėjimas 443,50 eurų, komunaliniai – 4370,84 eurai, buhalterinės paslaugos 1064,80
eurai, kitos – 2402,93 eurai. Kitos veiklos sąnaudos 22616,38 eurai, iš jų kompensuotos projektinės sąnaudos 22500 eurai ir banko mokesčiai 116,38 eurai.
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS:
Ankstesnių metų sukauptas pelnas 496,14 eurai. 2021 metų veiklos rezultatas – pelnas
8976,12 eurų. Metų pabaigoje veiklos rezultatas - balansinis pelnas 9472,26 eurai.
PARODINĖ VEIKLA
Ataskaitiniu metu galerijoje surengtos parodos:
•

Fizinių: 22

•

Nacionalinių: 18

•

Virtualių: 0

•

Tarptautinių: 4

•

Personalinių: 12

•

Teminių / kuratorinių: 14

•

Grupinių: 10

•

Renginių kitose, ne galerijos erdvėse: 4

MKO programos kontekste 2021 metais surengtos 9 vizualaus meno parodos, kuriose pristatyta 123 profesionalių menininkų kūryba. Personalinėse parodose metų bėgyje buvo pristatyti šie menininkai: Raimonda Jatkevičiūtė-Kasparavičienė (Ta pati jūra. Kita diena), Tamara Janova (Retrospektyva), Asta Vasiliauskaitė (Tik tak), Vidas Drėgva ir Dalius Drėgva
(Kartu), Aušra Kleizaitė (Stories on Kings, Gods, Goats and Ghosts. Vol.I), Edmundas Frėjus (Istorijos sugrįžimas, kuratorė Kristina Budrytė), taip pat Lietuvos dailininkų sąjungos
iniciatyva buvo surengta Algimanto Švėgždos paroda (Išauginti dangų vynuogės šakelėje,
kuratorė Ramutė Rachlevičiūtė). Taip pat surengtos kuruotos grupės autorių parodos: Tik
kūnas? (kuratorė Jolita Mieželaitienė), Netobulas sodas (kuratorė Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė), Archyvas. 90 metų Lietuvos keramikai (kuratorė Agnė Šemberaitė).

Išnaudotos galerijos požemių ekspozicinės galimybės, leidusios surengti daugiau alternatyvaus, įvietinto meno bei jaunųjų kūrėjų prisistatymų. Metų bėgyje buvo įgyvendinti šie
renginiai: grupinė instaliacijų paroda Manifesto be kaukių (kuratorė Eglė Ganda Bogdanienė), Ernestos Balnytės paroda-instaliacija Mirties triukšmas, klubo Penktadienis 13 instaliacijų paroda Pakitusi realybė (kuratorius Artūras Makštutis), grupinė instaliacijų paroda
Švytėjimas (kuratorė Ieva Paltanavičiūtė), Rūtos Matulevičiūtės personalinė paroda Atlan94

tida, grupės Iš reikalo instaliacijų paroda Kontrabandos sandėliai (kuratorė Rasa Noreikaitė-Miliūnienė), Jolantos Sendaitės-Paulauskienės interaktyvi instaliacijų paroda Kismas /
Flux Mindset (kuratorė Eglė Ganda Bogdanienė). Be to, galerijos požemiai suteikė visuomenei dar vieną kultūrinę paslaugą – juose reguliariai vyko pajamas generuojančios Vilniaus
miesto gidų ekskursijos.
Įgyvendintas tarptautinis projektas „XI Baltijos medalių trienalė“ (kuratorė Lina Kalinauskaitė). Trienalė pažymėjo svarbią simbolinę sukaktį – 2021 m. medalio menas Lietuvoje
ir Lenkijoje minėjo 500 metų jubiliejų. Šia proga projekto veiklos vyko Lietuvoje ir Lenkijoje,
bendradarbiauta su abiejų šalių kultūros institucijomis ir medalio meno žinovais. Trienalės
parodos įvyko Torunės regioniniame muziejuje, Jono Pauliaus II muziejuje Čenstochove
bei Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Parodose eksponuoti 70-ties medalio meno kūrėjų
iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Švedijos darbai. Parodas lydėjo 6 virtualių parodų ciklas,
edukaciniai užsiėmimai bei ekskursijos su parodos kuratore, išleistas trienalės katalogas.
Bendradarbiaujant su Flandrijos vyriausybe Lietuvoje, galerijoje pristatyta fotografo Ludo
Segerso paroda Past Present Beguinages (kuratorius Ianas Damerellis). Pajamos už parduotus parodos kūrinius buvo paskirtos Vilniaus Pranciškaus Skorinos (baltarusių) gimnazijai
paremti.
2021 m. galerija dalyvavo šiuolaikinio meno mugėje ARTVILNIUS’21 – pastarojoje buvo
pristatyta tapytoja Mykolė Ganusauskaitė – bei kultūros renginyje ART AFTER HOURS.

VšĮ VILNIAUS GRAFIKOS MENO CENTRAS

GALERIJA „KAIRĖ-DEŠINĖ“

(ataskaitą teikė galerijos direktorė Jurga Minčinauskienė)
Viešoji įstaiga Vilniaus grafikos meno centras įsteigta 2000.06.01. Vilniaus mieste. Registravimo Nr: VŠ 2000-67.
Įstaigos kodas – 125289955, PVM kodas – LT252899515. Buveinė - Vilnius, Latako g. 3.

VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR REZULTATAI
2021 m. VGMC buvo plėtojamos 5 strateginės veiklos kryptys: dailės istorijos tyrimai ir jų
rezultatų viešinimas, tarptautinis bendradarbiavimas, jaunųjų menininkų kūrybos sklaida,
leidybinė veikla ir edukacija.
Iš viso buvo surengta 15 parodų, kurios finansuotos MKO, LTKT, Vilniaus miesto savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis: Dominyko Sidorovo, Arvydo Pakalkos, Kristinos Daniūnaitės, Silvijos Juozelskytės-Vaičiulienės, Kunigundos Dineikaitės, Živilės Minkutės, Algirdo
Jako, Povilo Ričardo Vaitiekūno, Vytauto Jurkūno, Gedimino Pranckūno, Fabrizio Contarino (Italija/Ispanija), Martos Lech (Lenkija), Antano Kazakausko, dvi šiuolaikinės lietuvių
grafikos parodos Lodzėje (Lenkija) ir A. Kazakausko parodos pristatymas Kėdainiuose).
Parodose pristatyta grafikų, tapytojų, tekstilininkų, šiuolaikinio meno atstovų kūryba. Surengti 38 LTKT lėšomis finansuoti edukaciniai renginiai – ekskursijos parodose ir VGMC
dirbtuvėse, praktiniai grafikos, tekstilės, piešimo, koliažo užsiėmimai įvairaus amžiaus
auditorijai. Išleistas išsamus, gausiai iliustruotas parodos „Vytautas Jurkūnas (1910–1993).
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Grafikas su fotokamera“ katalogas (sud. G. Radzevičiūtė); spaudai parengta monografija
apie Antaną Kazakauską (1937–2019) (sud. J. Balčikonis, K. Jakaitė).

GAUTOS LĖŠOS, JŲ ŠALTINIAI IR PANAUDOJIMAS
•

Projektų rėmimas (LTKT, Vilniaus miesto savivaldybė) – 70821 Eur

•

Patalpų nuoma – 18222 Eur

•

Prekyba – 5261 Eur

•

Kitos pajamos – 2975 Eur

2021 m. IŠ VISO PAJAMŲ: 97279 Eur
2021 m. IŠ VISO IŠLAIDŲ: 85880 Eur
2021 m. VEIKLOS REZULTATAS: 11399 Eur
Finansavimas ir veikla
MKO finansavimas:
•

Dominyko Sidorovo, Arvydo Pakalkos, Kristinos Daniūnaitės, Silvijos Juozelskytės-Vaičiulienės, Kunigundos Dineikaitės kūrybos parodos.
Į 2022 m. perkeltos 2 MKO programos parodos: Augusto Bidlausko ir Tado Gindrėno kūrybos
parodos.

LTKT programų ir sričių finansavimas:
•

Jaunųjų menininkų kūrybos sklaida’20:
1. Živilės Minkutės instaliacija.
2. Algirdo Jako instaliacija.

•

Povilo Ričardo Vaitiekūno piešinių paroda ir katalogas. Kuratorės ir katalogo sudarytojos Jurga Minčinauskienė ir Kristina Kleponytė-Šemeškienė.

•

Grafikos istorijos: Vytauto Jurkūno retrospektyva ir parodos katalogas. Kuratorė ir
leidinio sudarytoja Gabrielė Radzevičiūtė.

•

Tarptautinio bendradarbiavimo parodos:
1. Fabrizio Contarino (Italija/Ispanija) instaliacija.
2. Martos Lech (Lenkija) grafikos paroda. Kuratorė Marina Petit
(Splitgarphic bienalė).

•

Antano Kazakausko retrospektyvinė paroda ir katalogo parengimas. Prodos pristatymas Kėdainiuose (J. Monkutės-Marks muziejuje). Kuratoriai ir katalogo sudarytojai
Karolina Jakaitė ir Julijus Balčikonis.

•

Lietuvių grafikos meno pristatymas Lodzėje (Lenkija). Kuratorės ir katalogų sudarytojos Jurga Minčinauskienė ir Kristina Kleponytė-Šemeškienė:
1. Lodzės dailės akademijos galerijoje HOL paroda „Pokalbis“ (dalyviai: Lida Du96

bauskienė ir Mikalojus Povilas Vilutis);
2. Lodzės miesto galerijoje paroda „Jos kalba“ (dalyvės: Eglė Kuckaitė, Živilė Minkutė, Laisvydė Šalčiūtė, Eglė Vertelkaitė ir Birutė Zokaitytė).
Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas:
•

Antano Kazakausko retrospektyvinė paroda ir katalogo parengimas. Kuratoriai ir katalogo sudarytojai Karolina Jakaitė ir Julijus Balčikonis.

•

Lietuvių grafikos meno pristatymas Lodzėje (Lenkija). Kuratorės ir katalogų sudarytojos Jurga Minčinauskienė ir Kristina Kleponytė-Šemeškienė:
1. Lodzės dailės akademijos galerijoje HOL paroda „Pokalbis“ (dalyviai: Lida Dubauskienė ir Mikalojus Povilas Vilutis);
2. Lodzės miesto galerijoje paroda „Jos kalba“ (dalyvės: Eglė Kuckaitė, Živilė Minkutė, Laisvydė Šalčiūtė, Eglė Vertelkaitė ir Birutė Zokaitytė).

Surengti 38 LTKT lėšomis finansuoti edukaciniai renginiai – ekskursijos parodose ir VGMC
dirbtuvėse, praktiniai grafikos, tekstilės, piešimo, koliažo užsiėmimai įvairaus amžiaus auditorijai.
Išleistas išsamus, gausiai iliustruotas parodos „Vytautas Jurkūnas (1910–1993). Grafikas su
fotokamera“ katalogas (sud. G. Radzevičiūtė); spaudai parengta monografija apie Antaną
Kazakauską (1937–2019) (sud. J. Balčikonis, K. Jakaitė).

Projektų rėmimas
Eil.
Nr.

Fondai ir programos

Finansuoti projektai

1.

LTKT MKO programa

7 parodos

2.

LTKT Dailė

Piešinys‘20 (II etapas)

1784

3.

LTKT Dailė

Užsienio parodų programa
(II etapas)

4653

4.

LTKT Dailė

Grafikos istorijos (II etapas)

1460
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Suma Eur
20000

5.

LTKT Dailė

Jaunųjų menininkų kūrybos sklaida
(II etapas)

1217

6.

LTKT Ugdymas kultūra

Grafikos laboratorija

7500

7.

LTKT Dailė

Antano Kazakausko retrospektyvinė
paroda ir leidinys

13000

8.

LTKT Dailė

Šiuolaikinė lietuvių grafika Lodzėje
(I etapas)

13237

9.

LTKT Dailė

Jaunųjų menininkų kūrybos sklaida‘22
(I etapas)

2970

10.

Vilniaus miesto savivaldybė

Antano Kazakausko retrospektyvinė
paroda ir leidinys

2000

11.

Vilniaus miesto savivaldybė

Šiuolaikinė lietuvių grafika Lodzėje

3000

Iš viso

70821

Infrastruktūra, remontas
Buvo įsigyta naujos įrangos (bendrosiose grafikos dirbtuvėse pakeistos kriauklės, įsigytas
kopiuteris ir programinė įranga, plovyklė, visame pastate atnaujinti ir sumontuoti šviestuvai);
atlikta pastato remonto darbų (atnaujinta grindų danga bendrajame koridoriuje, atnaujinti
priešgaisrinės apsaugos planai bei įranga).
Labiausiai taisytina išlieka įstaigos infrastruktūra, ypatingai pastato centrinis fasadas.

GALERIJA VŠĮ “MENO PARKAS”
(ataskaitą teikė galerijos direktorius Arvydas Žalpys)
VŠĮ “MENO PARKAS” įregistruota 2002-10-02, įmonės kodas 135932570. Registras, kuriame
kaupiami duomenys -VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas. Bendrovė veiklą pradėjo 2002m.
Įmonės centrinis biuras yra Rotušės a. 27, Kaune, taip pat turi padalinį Jurbarko g. 2, Kaune.
2020 12 31 įmonėje dirbo 7 darbuotojai, o 2021 12 31- 6 darbuotojai. Vyr. buhaltere nuo 2016
03 17 pagal darbo sutartį dirba Diana Rupšienė.
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VšĮ “MENO PARKAS” organizuoja įvairias dailės parodas, dalyvauja tarptautiniuose meno
projektų programose, pristato ir padeda įgyvendinti Lietuvos profesionalių menininkų kūrybos projektus Lietuvoje ir užsienyje, rengia simpoziumus, kūrybines stovyklas ir kt. Įmonėje veikia meno kūrinių salonas, kuriame parduodami profesionalių dailininkų kūriniai.
Šios veikos sėkmingai tęstos ir 2020 m. sulaukė valstybinių ir privačių juridinių asmenų
finansinio palaikymo. Informacija apie būsimus, vykstančius bei įvykusius renginius, projektus pateikta internetiniame puslapyje www.menoparkas.lt.
VšĮ “Meno parkas” veiklos rezultatas 2021 metais –17761 euras finansinio pelno. Pelno
mokesčio mokėti nereikia.
Per 2021 metus VŠĮ “MENO PARKAS” pagal pateiktas projektų paraiškas, meno projektų vykdymui gavo dalinį finansavimą: Lietuvos Kultūros ministerija – 64550 eurų, Kauno
miesto savivaldybė – 5277 eurus, Lietuvos dailininkų sąjunga – 28000 eurų, VŠĮ Kaunas
2022 - 50000 eurų. Iš viso gauta finansavimo -147827 eurų. Lėšos išnaudotos paraiškose nurodytų projektų išlaidų kompensavimui. Taip pat iš Užimtumo tarnybos už prastovas per
ir po karantino bei naujų darbuotojų įdarbinimą gauta – 17760 eurų.
2021 metais VŠĮ “MENO PARKAS” VŠĮ “MENO PARKAS” gavo paramos už 30111 eurų,
t.y. iš Lietuvos juridinių asmenų piniginėmis lėšomis ir daiktais. Parama išnaudota dalinai,
jos nepanaudotas likutis 2021 12 31 – 25054 eurai. Iš paramos teikėjų gauta parama padėjo
įgyvendinti kūrybines programas, vykdyti meno projektus, pagerinti įmonės materialinę
bazę. Parama panaudota: padengti projektų, parodų išlaidas, komandiruočių susijusių su
parodų organizavimu, pristatymu išlaidas, ilgalaikio turto įsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimui, dalines patalpų, transporto priežiūros bei remonto išlaidoms ir kitoms įstatuose
numatytų veiklų išlaidoms padengti.
Tipinės VŠĮ “MENO PARKAS” pajamos yra iš prekybos meno kūriniais bei patalpų, parodų
organizavimo priemonių nuomos bei panašios paslaugos. 2021 metais už parduotus meno
kūrinius ir suteiktas paslaugas Lietuvoje gauta – 52978 eurai, už parduotus meno kūrinius
užsienyje – 30127 eurai, už keramikos patapų nuomą gauta – 7780 eurai, už bankomatų
nuomą – 1426 eurai.
Pagrindines finansavimo pajamas sudarė iš valstybės ir savivaldybės biužetų pagal pateiktas projektų paraiškas, meno projektų vykdymui gautas dalinis finansavimas. Lėšos išnaudotos paraiškose nurodytų projektų išlaidų kompensavimui. 2021 metais buvo gautas Kultūros tarybos finansavimas šiems projektams: „2020. Akcentai“ –1550 eurų, „Meno linija“
– 20000 eurų, „Artissima. 2021“ - 11000 eurų, „2021. Akcentai“ –12000 eurų. Parengiamieji
darbai ruošiant Marinos Abramovič personalinę pardą „Būties atmintis“ – 20000 eurų.
MKO programa – 28000 eurų bei iš Kauno Savivaldybės projektui „Meno linija“ – 5277 eurai. VšĮ „Kaunas 2022“ – programai Kaunas Europos kultūros sostinė – 50000 eurų. Kitas finansavimo pajamas sudarė iš paramos davėjų gautos lėšos panaudotos 2021 metais – 28496
eurai.
Per 2021 m. pirktas ilgalaikis turtas: keturi projektoriai už 4600 eurų (1150 eurų kiekvienas)
bei kompiuteris už 1859 eurus.
2021 m.VŠĮ “MENO PARKAS” prekių skirtų perparduoti sąnaudos buvo 28095 eurai. Kitose sąnaudose yra parodytos finansinės sąnaudos: banko patarnavimai ir neigiama valiutų
kursų įtaka, iš viso 748 eurai. Veiklos sąnaudų buvo už 239807 eurus, jas sudarė pardavimo
sąnaudos (mokėjimai tretiesiems asmenims, abejotinos skolos, ūkinis inventorius), darbuotojų išlaikymo sąnaudos (darbo užmokestis, soc. draudimas, garantinis fondas, komandi-
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ruočių išlaidos), patalpų išlaikymo išlaidos (priežiūros, eksploatacijos, remonto išlaidos,
mokesčių sąnaudos) ir kitos veiklos sąnaudos (veiklos numatytos įstatuose iš kurios įmonė,
neuždirbo pajamų, t.y. projektų, parodų organizavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidos). Metinės sąnaudos darbuotojų išlaikymo buvo 48814 eurai, iš jų direktoriaus darbo užmokestis
su mokesčiais buvo - 12253 eurai.
2021 12 31 įmonėje dirbo 6 darbuotojai, o 2020 12 31 – 7 darbuotojai.
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15
Kitų LDS padalinių ataskaitos

VšĮ „DAILININKŲ NAMAI“

(ataskaitą teikė direktorius Artūras Sabaliauskas)

ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Lietuvos dailininkų sąjungos (toliau – LDS) įregistruota viešoji įstaiga „Dailininkų namai“,
vykdo savo veiklą viešbutyje „Palangos dailė“ (toliau – Viešbutis), įkurtame 1967 m. viename populiariausių Lietuvos kurortų – Palangoje, esančiame 300 metrų atstumu nuo Baltijos
jūros, šalia Palangos botanikos parko ir „Gintaro muziejaus“.

Viešbučio penkiuose aukštuose šiuolaikiškai įrengti 47 (keturiasdešimt septyni) kambariai
(99 (devyniasdešimt devynios) vietos): pirmame aukšte 3 – (trys) dviviečiai kambariai, 1
(vienas) vienvietis kambarys; antrame aukšte – 1 (vienas) vienvietis kambarys, 12 (dvylika)
dviviečių kambarių; trečiame aukšte – 9 (devyni) triviečiai kambariai, 1 (vienas) vienvietis
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ir 3 (trys) dviviečiai kambariai; ketvirtame aukšte – 12 (dvylika) dviviečių kambarių, 1 (vienas) vienvietis kambarys; penktame aukšte – 4 (keturi) dviviečiai kambariai (viso: vienviečių kambarių – 4 (keturi); dviviečių kambarių – 34 (trisdešimt keturi); triviečių kambarių
– 9 (devyni).
LDS įstatuose tarp daugybės tikslų įrašyta ir „poilsio organizavimo veikla“. Atsižvelgiant
į šį LDS tikslą, didelį LDS narių skaičių, siekiant optimaliau užtikrinti kokybišką jų poilsį
Viešbutyje ir paties Viešbučio rentabilumą, tvirtiname šias VšĮ „Dailininkų namai“ taisykles
(toliau – Taisyklės).

Socialinė ir finansinė parama LDS bendruomenei
2021 metais rugsėjo 27 d. – spalio 06 d. Palangos Dailininkų namuose nemokamai gyveno
20 LDS senjorų, panaudoti 180 lovadieniai.
Suteikta 1000 eur finansinė parama LDS Panevėžio skyriui.
Gautos pajamos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

VŠĮ Kovos menų akademija – gauta pajamų už 2444 eur.
VšĮ Sporto klubas „Faiteris“ – gauta pajamų už 1777 eur.
VŠĮ Antano Mončio namai – gauta pajamų už 352 eur.
Panevėžio R.Sargūno sporto gimnazija – gauta pajamų už 934 eur.
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus – gauta pajamų už 221 eur.
UAB „Želesa“ (kelionių organizatorius) – gauta pajamų už 1330 eur.
KĮ valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ – gauta pajamų už 169 eur.
Lietuvos Lengvosios Atletikos Federacija – gauta pajamų už 702 eur.
International Grappling Federation – gauta pajamų už 2122 eur.
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – gauta pajamų už 205 eur.
VŠĮ „Techsportas“ - gauta pajamų už 465 eur.
VŠĮ „Linksmos spalvos“ – gauta pajamų už 193 eur.
Kauno technologijos universitetas – gauta pajamų už 640 eur.
VŠĮ Europos humanitarinis universitetas – gauta pajamų už 477 eur.
Lietuvos sambo federacija – gauta pajamų už 1654 eur.
Estonian Athletics Association – gauta pajamų už 2078 eur.
Švenčionių rajono sporto centras – gauta pajamų už 156 eur.
Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla – gauta pajamų už 4535 eur.
Tarptautinis LDS projektas Common Ground – gauta pajamų už 1572 eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis turtas apskaitomas už 22988 eur.
1. Ilgalaikis turtas
Všį ,,Dailininkų namai‘‘ balanse Mašinos ir įrengimai.
- likutinė vertė ataskaitinių metų pradžiai sudarė 16831 eur.
Įsigyta turto už 9990 eur ( automobilis VW CADY).
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Ataskaitinių metų pabaigai sudarė 22987 eur.
Všį ,,Dailininkų namai‘‘ balanse kitas ilgalaikis materialusis turtas
- likutinė vertė ataskaitinių metų pradžiai sudarė 161 eur.
Įsigyta turto nebuvo.
Ataskaitinių metų pabaigai sudarė 1 eur.
2. Trumpalaikis turtas
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikis turtas apskaitomas už 74484 eur.
•

Atsargos
Prie atsargų priskiriama nepanaudotų medžiagų, žaliavų, esančių materialiai atsakingų asmenų sandėliuose, likutis ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius.
Atsargų likutis 2021-12-31 d. balanso duomenimis sudarė kuras, medžiagos ir inventorius už 4037 eur.
Ataskaitiniais metais įsigyta atsargų už 22997 eur.
Atsargų buvo panaudota už 23633 eur :
• kiliminės dangos išklojimo darbams viešbučio 2 aukšto kambariuose už 1743 eur,
• buitinių ir lietaus nuotekų remonto darbams už 400 eur,
• pastato išorės ir vidaus einamojo remonto darbams už 8505 eur,
• viešbučio kambarių švarai palaikyti panaudota valymo priemonių už 3527 eur.
• viešbučio apsaugos priemonėms (COVID 19) panaudota už 473 eur.
• ventiliacinės sistemos įrengimo darbai už 961 eur.
• šildymo sistemos paleidimo darbai už 600 eur.
• patalynės atnaujinimui už 1208 eur.
• karšto vandens katilo pakeitimo darbai už 2299 eur.
• naujų šviestuvų viešbutyje keitimo ir įrengimo darbai už 3297 eur,
• viešbučio baldų remonto darbai už 620 eur,

•

Per vienerius metus gautinos sumos
Apima visus kitų įmonių ir asmenų (trečiųjų asmenų) įsiskolinimus įmonei, kurie turi
būti padengti per vienerius metus.
Per vienerius metus gautinos sumos: – 3178 eur:
1. 2000 eur pirkėjų įsiskolinimas.
2. 1178 eur VMI skola (PVM permoka).

3. Įmonės kasoje ir bankuose esančių pinigų (nacionaline valiuta) 2021-12-31 dienai buvo
67269 eur iš jų:
61300 eur banko sąskaitoje,
5969 eur įmonės kasoje .
Viešoji įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo apskaitomo turto už 97472 eur.
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4. Nuosavas kapitalas
VšĮ ,,Dailininkų namai‘‘ įstatinis kapitalas per 2021 m. nepakito ir buvo 290 eur.

Finansinė padėtis ir veiklos rezultatai
Pagrindinės veiklos pajamos, teikiant apgyvendinimo paslaugas per ataskaitinį laikotarpį
sudaro – 267990 eur, tame tarpe:
1. Pajamos už suteiktas paslaugas – 255120 eur; t.sk.:
227048 eur už apgyvendinimą;
14103 eur už dailininkų apgyvendinimą;
6921 eur vietinė rinkliava;
7048 eur kitos paslaugos (dviračiai, už nuomą mašinų stovėjimo aikštelės, už seifo
nuomą ir kt).
2. Kitos pajamos –3806 eur (patalpų nuoma p/g sutartį ).
3. Kitos pajamos ( subsidija ) – 9064 eur ( nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms pajamų lygiui palaikyti ).
Bendras žmonių skaičius - 3472 žm. , panaudoti – 10140 l/d. Iš jų:
1. LDS narių, LDS darbuotojų jų šeimos narių – 437 žm, panaudoti 1803 l/d gauta 14103
eur;
2. Iš pavienių poilsiautojų ir turistų buvo gauta pajamų už 241017 eur;
Iš viso per ataskaitinį laikotarpį ūkinės veiklos pajamų gauta – 255120 eur.
Ataskaitinio laikotarpio ūkinės veiklos sąnaudos sudaro- 266925 eur, tame tarpe didžiausią
dalį sąnaudų sudaro:
1. Veiklos sąnaudos sudaro 202192 eurų t.sk.:
•

110000 eur darbo užmokestis (t.sk. Sodros mokestis);

•

8505 eur pastato remonto ir eksplotavimo darbai;

•

16786 eur patalpų nuoma;

•

39064 eur maitinimo teikimo paslaugos ( negyvenamųjų patalpų (kavinės) nuomos
sutartis, sudaryta su MB „Gs food“ iš 2021-05-20);

•

3994 eur ilgalaikio turto nusidėvėjimas;

•

3456 eur ryšių paslaugos;

•

3700 eur auto kuras, remontas, draudimas;

•

8457 eur banko palūkanos, komisinis mokestis (booking);

•

8230 eur administravimo, transporto paslaugos, vertimo paslaugos, dezinfekcijos paslaugos, viešbučio tinklalapio atnaujinimas, viešbučio televizijos ir interneto įrengimas
(UAB „Balticum TV“), einamasis kambarių ir bendrųjų patalpų remontas.

2021 metų gruodžio 31 dienai Viešojoje įstaigoje ,,Dailininkų namai“ dirbo 13 nuolatinių
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darbuotojų, iš jų 9 moterys, du darbuotojai atsakingi už dujų ūkį ir elektros priežūrą po
0,1etato.
2. Suteiktų paslaugų sąnaudas sudaro – 54329 eur, tai:
•

8615 eur elektros energija;

•

16832 eur gamtinės dujos;

•

1236 eur komunalinės;

•

3623 eur vanduo ir nuotekos;

•

390 eur lifto priežiūra;

•

23633 eur atsargų nurašymas.

3. Kitos( mokesčių, bendr.administr.)– 10404 eur, tai:
•

6921 eur kitų mokesčių (vietinė rinkliava);

•

3483 eur kitos bendrosios ( kanceliarinės išl., nario mokesčiai, žyminis mokestis, apsaugos prekės (COVID 19) it kt.).
2021 metų veiklos rezultatas, gautas iš apgyvendinimo ir paslaugų 1065 eur pelnas.
2021 metų pelno mokestis 160 eur.
2021 metų grynasis veiklos rezultatas 905 eur.
Įgyvendinti planai ir darbai 2021m. :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naujos kiliminės dangos išklojimas 2 aukšto rytinėje pusėje;
Kavinės patalpų atnaujinimas;
5 aukšto kambarių ir bendrųjų patalpų remontas;
Naujų LED švietuvų įrengimas visuose kambariuose ir bendrose patalpose;
Vidaus elektros instaliacijos atnaujinimas;
Vidaus inžinerinių tinklų atnaujinimas (nuotekos, vanduo);
Naujos patalynės keitimas kambariuose;
Ventiliacinės sistemos atnaujinimo darbai;
Vandens šildymo sistemos remonto darbai (vandens šildytuvas 500l).
Einamasis kambarių ir bendrųjų patalpų remontas;

2022m. numatomi atlikti darbai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tęsti ir vykdyti 2021m. pradėtus projektus;
Dalies kambarių atnaujinimas pagal 3 žvaigždučių reikalavimus;
Registratūros atnaujinimo darbai;
Naujų užuolaidų, lovatiesių keitimas kambariuose;
Pagalvių ir antklodžių keitimas kambariuose;
Balkonų pertvarų įrengimas;
Stogo dangos remontas virš pagalbinių patalpų;
Kambarių ir bendrųjų patalpų remontas;
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VŠĮ “SKULPTŪROS IR VITRAŽO CENTRAS”
(ataskaitą teikė direktorius Arūnas Žalalis)
Viešoji įstaiga Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras įregistruota 1998 06 16d.
Vilniaus miesto savivaldybėje. Steigėjas Lietuvos dailininkų sąjunga. Juridinių asmenų Registro Centro Vilniaus filiale įregistruota 2005 06 29 Nr.018815. Viešoji įstaiga Dailininkų
sąjungos skulptūros ir vitražo centras ne pelno siekianti įstaiga. Įmonės kodas 124364038.
PVM mokėtojo kodas LT243640314. Įstaigos buveinė S.Dariaus ir S.Girėno 25, Vilnius, Lietuvos Respublika. Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius 2021m. metų pabaigoje 5 darbuotojai. Įsipareigojimai LDS: remti LDS narius skulptorius, monumentaliosios
dailės kūrėjus turima baze ir darbuotojų profesine patirtimi. Saugoti LDS narių medžiagas,
modelius, nebaigtus ir užbaigtus kūrinius. Su LDS sudaroma metinė patalpų nuomos sutartis, su teise patalpas pernuomoti LDS nariams ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.
Įsipareigota prižiūrėti išnuomotą teritoriją, pastatus, įrengimus, vykdyti einamąjį remontą.
Vykdyti priešgaisrinės technikos, elektrosaugos, darbų saugos inspekcijų nurodymus.Parengti šildymo sezonui šildymo sistemą, prižiūrėti elektros tinklus nuo aptarnavimo zonos
ribos.
Įstaigos dalininkų kapitalas 19503 Eur
Pagrindines pajamas sudarė patalų nuoma ir skulptūros gaminai. Pastaraisiais metais padidėjo pajamos už patalpų nuomą. 2020 metais ir 2021 metais pasirašytos sutartys kurių terminas baigėsi, perrašomos didesnėmis nuomos kainomis. Pajamos yra 192175eur. Lyginant
su 2020m. padidėjo 29349eur. Šiais metais sumažėjo išlaidos lyginanat su 2020m 14495eur.
2021 metais padidėjo išlaidos darbo užmokesčio apmokėjimui 1753eur. Grynas veiklos rezultatas yra teigiamas 34472eur.
2021m. pelnas 34472Eur. Iki 2021m. sukautas pelnas 19562Eur. 2021m. pabaigoje pelnas sudarė 54034EUR

UAB VILNIAUS DAILĖ
(ataskaitą teikė direktorius Juozas Brazauskas)
UAB „Vilniaus dailė“ savo veikloje vadovaujasi įstatais 2003 m. birželio mėn. 11d perregistruotais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos „Teisės departamento“ Registro tarnyboje. Bendrovės buveinės adresas: Vilnius, Kauno g. 36. Įmonės registravimo Nr.AB95-943,
įmonės kodas 120314479, PVM mokėtojo kodas LT2031447916, Draudėjo registracijos Nr.52047136 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras. Pažymą išdavė: Valstybės
įmonės Registrų centro Vilniaus filialas. Pagal Euro įvedimo Lietuvoje įstatymą, įstatuose bendrovės įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominaliąją vertę išreiškiant eurais, 2016 m.
gruodžio 15 d. Vilniuje įstatai pasirašyti visų akcijų savininko įgalioto asmens – vadovo
Juozo Brazausko. Bendrovės ataskaitiniai finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi
gruodžio 31 d. Vidutinis darbuotojų skaičius – 7 darbuotojai. Įmonės buhalterinė apskaita
organizuojama vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos, Verslo apskaitos standartais, LR
akcinių bendrovių įstatymo. Finansinė atskaitomybė rengiama pagal LR finansinės atskaitomybės reikalavimus, Verslo apskaitos standartų reikalavimus. LDS UAB “Vilniaus dailė“
ataskaitinių metų veikla yra mažmeninė prekyba dailės dirbiniais ir bendrovės negyvena106

mų ir gyvenamų patalpų aptarnavimas.
Turtas pajamuojamas taikant įsigijimo savikainos būdą. Į turto vertę įskaitomos visos su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Pirkimo PVM neįskaitoma į turto vertę. Įmonės naudojami
ilglaikio turto apskaitos principai atitinka VAS-12, VAS-13 nuostatus. Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas toks turtas, kurio įsigijimo vertė daugiau kaip 550 eur ir jo tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Ilgalaikio materialiojo turto amortizacija apskaičiujama
atsižvelgiant į to turto nusidevėjimo skaičiavimo metodus. Formavimo savikainos ir materialiojo turto amortizacija apskaičiuojama taikant tiesioginį proporcingą apskaitos principą.
Materialiojo turto nusidevėjimas apskaičiuojamas atsižvelgiant į turto rūšį. Įmonėje naudojami atsargų apskaitos principai atitinka VAS-9 nuostatas. Atsargų įsigijimo savikaina
nustatoma pagrindu laikant tiekėjui mokėtiną už atsargas sumą, į vertę įskaitant visas su
atsargų įsigijimu susijusias sąnaudas. Pirkimo PVM neskaičiuojama į atsargų įsigijimo savikainą. Bendrovė taiko nuolat apskaitoma atsargų būdą. Atsargų sunaudojimui (pardavimui) įvertinti naudojamas FIFO metodas (daroma prielaida, kai pirmiausia sunaudojamos
ar perduodamos anksčiau pirktos paslaugos ar prekės). Pajamos pripažįstamos bendrovėje
kaupimo principu, vadovaujantis VAS-10nuostatus. Pardavimo savikainos, veiklos sąnaudų apskaitos principai atitinka VAS-11nuostatus. Sąnaudos pripažistamos taikant kaupimo
principą. Bendrovėje taikomi nuosavo kapitalo apskaitos principai atitinka VAS-8 nuostatus. Bendrovėje įstatinis kapitalas yra 78398,60 eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas
į 27034 parastąsias vardines akcijas. Bendrovės akcijų nominali vertė yra 2,90 eurai. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Visų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų savininkė yra
Lietuvos dailininkų sąjunga. LDS privalomas rezervas sudaro 2164 eurų (2021-12-31). 2008
metais bendrovė įsigijo už 25179 eurų akcijų, kurias priskyrė bendrovės nematerialiajam
turtui. 2021m.nematerialusis turtas nepakito. Pelno (nuostolio) paskirstymas registruojamas apskaitoje po to, kai pelnas (nuostolis) patvirtintas akcininkų susirinkime. Rezervai formuojami, naudojami įstatymų nustatyta tvarka, taip pat akcininkams priėmus atitinkamus
sprendimus dėl rezervų formavimo, uždarymo. Balanso duomenys 2021 m. gruodžio 31 d.

TURTAS:
Ilgalaikis turtas 26442 eur
Kapitalas ir rezervai 54007 eur
Finansavimas: Trumpalaikis turtas 53898 eur
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 26333 eur
2021-12-31 metais bendrovė priskaičiavo prieš apmokestinimą 4300 eurų nuostolių. Nuostolis susidarė dėl bankrutavusios įmonės UAB „Užupio statyba“ skolos 8980,75 eurų, kuri
nurašyta remiantis Vilniaus apygardos teismo 2021. lapkričio 4 d. spendimu. Nuostolingai
dirbusio parduotuvės veikla 2021 m. nutraukta. 2021m. metų pabaigoje dirbo 7 darbuotojai,
su jais sudarytos darbo sutartys. Priskaičiuota 69518 eurų darbo užmokesčio, vidutinis mėn.
darbo užmokestis 724 eurų. UAB „Vilniaus dailė“ pardavimo pajamos sudarė 174172 eurų.
Bendrovė priskaičiavo 36331 eurų pardavimo PVM. Į biudžetą sumokėta 18342 eurų PVM.
Pardavimų pajamos pripažįstamos atlikus paslaugas, atėmus PVM. Pajamos iš ūkinės veiklos – 174172 eurų. Veiklos sąnaudos sudaro eurų – 178471. Sąnaudos yra pripažįstamos
kaupimo principų. Priskaityta ilgalaikio turto nusidėvėjimas 852 eurų.
Per ataskaitinius metus suteikta parama 5100 eurų, sumokėtas NTM – 720 eurų, ŽNM – 449
eurų, prekių ūkio reikmėms įsigyta už 819 eurų, bankui už aptarnavimą sumokėta 119 eurų.
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Patvirtinti ilgalaikio materialaus turto normatyvai neviršyja Vyriausybės nustatytų normatyvų. Bendrovėje atlikta ilgalaikio materialaus turto, prekių ir atsargų inventorizacija. UAB
„Vilniaus dailė“ ilgalaikio turto likutinė vertė 2021-12-31 d. sudaro 2163 eurų. 2021 m. nurašytas pilnai nusidėvėjas ilgalaikis turtas, pradinė vertė – 14818,14 eurų, turtas buvo fiziškai
ir moraliai pasenęs. Bendrovė į Valstybės biudžetą ir fondus moka šiuos mokesčius – GPM,
PVM, socialinio draudimo įmokas, nekilnojamo turto mokestį, žemės nuomos mokestį, pelno mokestį. Mokesčiai skaičiuojami, mokami ir mokesčių deklaracijos teikiamos atitinkamą
mokestį reglamentuojančių LR įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų ir kitų valdymo institucijų patvirtintų norminių aktų nustatyta tvarka. Bendrovė skolų neturi. Mokesčiai sumokami laiku. Paslaugų tiekėjams, darbuotojams darbo užmokestis sumokamas laiku.
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LDS nekilnojamas turtas, nuoma, investicijos į
patalpų gerinimą

2021 m. pabaigoje buvo iš esmės peržiūrėtos LDS nuomojamų patalpų sutartys.
Dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje dauguma nuomininkų turėjo sunkumų, apmokant nuomos sąskaitas. Dėl kai kurių iš jų nemokumo LDS buvo priversta
nutraukti nuomos sutartis.

2021 m. LDS priklausančiose patalpose Vokiečių g. 4 naujieji nuomininkai - UAB „ Po
skverneliu“ (100 kv/m) , UAB „ 3B Solution“ (369 kv/m), bei MB“ Rožinis Baras“ (178
kv/m) pertvarkė išsinuomotas erdves, pritaikydami jas viešojo maitinimo paslaugoms.
Bendrovės investavo savo lėšas. Nuomos sutarčių sąlygų buvo laikomasi, nuompinigiai
mokami. Nuomininkai investavo į LDS nekilnojamojo turto pagerinimą. MB“ Rožinis Baras“ patalpose buvo suremontuotos ir išdažytos patalpos, atnaujinti laiptai, grindų danga,
elektros įranga, sutvarkyti santechniniai įrengimai. UAB „ 3B Solution“ ( buvęs „Brodvėjus“) patalpos atnaujintos iš esmės, pakeičiant sienų, grindų dangas, duris, baldus, elektros,
santechnikos, vėdinimo ir virtuvės įrangą. Visi šie pagerinimai Vokiečių g. 4 pasibaigus
nuomos terminui liks LDS.
Šv.Jono gatvės galerijoje, LDS iniciatyva, buvo pertvarkytos ir kosmetiškai suremontuotos
sandėliavimo patalpos bei išvežtos stambiagabaritinės šiukšlės iš galerijos rūsių. Atlikus
šiuos darbus buvo galima papildomai išnuomoti kūrybinėms dirbtuvėms 11 kv/m ir praplėsti parodines erdves 50 kv/m. Lėšos už nuomą yra skiriamos galerijos kūrybinei veiklai
palaikyti.
2021 m. LDS priklausančiose patalpose Vokiečių g. 4 administracinių patalpų plotai buvo
peržiūrėti ir perskirstyti siekiant optimaliai juos išnaudoti ir gauti papildomų lėšų iš nuomos. Rezultate:
• buvo papildomai išnuomotos 14 kv/m patalpos Lietuvos leidėjų asociacijai.
• LDS dailės kūrinių fondui buvo skirtos papildomos 42 kv/m ploto patalpos darbų saugojimui (iki pertvarkymo kūriniai buvo saugomi 48 kv/m patalpose). Patalpos kosmetiškai suremontuotos perdažant sienas ir pakeičiant grindų dangą
• Buvęs „Korėjiečių restoranas“ dalinai pertvarkytas, sukuriant 3 darbo vietas LDS darbuotojams, bei erdvę leidyklai „Artserija“ ir „Artkioskui“
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2021 m. buvo peržiūrėtos sutartys su ryšio paslaugų tiekėja TEO. Derybų metu buvo sutarta
dėl ženkliai mažesnių kainų. Per metus LDS sutaupys apie 2040 eurų.
LDS automobilio eksploatacija. Per 2021 m. buvo nuvažiuota apie 13 854 km. Atlikti 38 pervežimai pristatant darbus parodoms už Vilniaus m. ribų. 2021 m. remontuotas ir dažytas
automobilio kėbulas (pakeistas korozijos pažeistas priekinis dangtis ir durelės).

110

Ataskaita rengė ir duomenis teikė:
LDS pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė
LMKA prezidantas Jonas Staselis
LDS koordinatorė Eglė Indriūnaitė
LDS Projektų vadovė, galerijos ARKA direktorė Evelina Januškaitė
Galerijos MENO PARKAS direktorius Arvydas Žalpys
DSG ir Šv. Jonų g. galerijos direktorė Kotryna Džilavjan
VGMC direktorė Jurga Minčinauskienė
Klaipėdos skyriaus vadovė ir Klaipėdos sk. galerijos direktorė Neringa Poškutė Jukumienė
Kauno s. vadovas Ignas Kazakevičius
Panevėžio sk. Vadovas Tomas Rudokas
Šiaulių sk. Vadovas Bronius Rudys
ARTSERIA direktorius Lukas Stanionis
Dailininkų sąjungos fondo direktorė Roma Survilienė
LDS komunikacijų specialistas Andrius Grigalaitis
Vyr. Finansininkė Roma Jarutytė
Teisininkas, advokatas Ugnius Pėdnyčia
LDS Vš.Į. Dailininkų namų direktorius Artūras Sabaliauskas
LDS UAB Vilniaus Dailė direktorius Juozas Brazauskas
LDS Vš.Į. Skulptūros ir Vitražo centras direktorius Arūnas Žalalis
LDS ūkvedys Dainius Petkevičius
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Priedas Nr 1: LKT programos “Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas” kūrybinė programa

Informacija apie projekto veiklą (-as) 1
Laikotarpis

Veikla

Vieta

Pradžia 2021 01 02
Pabaiga 2021 12 31

Projekto administravimas, informacinė sklaida, veiklų
planavimas, vystymas ir plėtra, parodų kuravimas,
rengimas (2021 m. parodų sezono koordinavimas: bendravimas su parodų autoriais, partneriais, rėmėjais)
parodas lydinčios informacijos rengimas (menotyra,
reklama, viešieji ryšiai ir kt.), ekspozicijų architektūros
projektavimas ir rengimas, parodų, renginių, edukacinių programų-sesijų organizavimas, tarptautinio
bendradarbiavimo plėtra.

Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Panevėžys, Trakų raj.,
Molėtai, Molėtų raj (Lietuva), Paryžius (Prancūzija), Diuseldorfas
(Vokietija), Berlynas (Vokietija),
kt.

Pradžia 2021 01 02
Pabaiga 2021 12 31

Pasirengimas parodoms: meno kūrinių atranka, darbų
parengimas eksponavimui (sukūrimas, paspartavimas
ir rėminimas, etiketažas), reklaminių leidinių dizaino
ir maketavimo darbai, informacinių pranešimų spaudai rengimas. Organizuojamas parodų instaliavimas ir
reklaminės medžiagos spaudos darbai. Įgyvendinama
informacinė sklaida: spausdintinės reklamos sklaida
mieste, pranešimai spaudai el. paštu, projekto informaciniai pranešimai parnerių svetainėse pristatymo visuomenei organizavimas. Pranešimai apie parodas žiniasklaidoje. Parodų instaliavimas, ekspozicinių erdvių
parengimas, pristatymų ir ekskursijų irganizavimas,
edukacinių susitikimų su žiūrovais organizavimas,
bendravimas su žiniasklaida, parodos dokumentacijos
rengimas ir viešinimas išmontavimas, kūrinių išrėminimas, ekspozicinių erdvių sutvarkymas.

Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Panevėžys, Trakų raj.,
Molėtai, Molėtų raj (Lietuva), Paryžius (Prancūzija), Diuseldorfas
(Vokietija), Berlynas (Vokietija),
kt.

Pradžia 2021 01 02
Pabaiga 2021 12 31

Organizacijos narių kūrybinės veiklos žinomumo, menininkų kūrybos plėtra, rezultatų pristatymas visuomenei, informavimas apie veiklas, parodų pristatymas
plačiajai visuomenei, profesionaliosios dailės propagavimas ir reprezentacija, dailės paveldo ir dailininkų atminties išsaugojimas. Aukštos vertės meninės kūrybos
stimuliavimas ir pažinimas visuomenėje.

Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Panevėžys, Trakų raj.,
Molėtai, Molėtų raj (Lietuva), Paryžius (Prancūzija), Diuseldorfas
(Vokietija), Berlynas (Vokietija),
kt.

Pradžia 2021 07 31
Pabaiga 2021 10 16

Baltijos šalių vizualaus meno festivalis “DATA XXX”

Trakų raj., Lietuva

Pradžia 2021 01 15
Pabaiga 2021 12 01

LDS narių socialinės būklės stebėsena, duomenų apie
narius (leidžiančių atlikti narių ir jų organizacijos kūrybinės bei socialinės padėties stebėseną) kaupimas ir
sisteminimas

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys

Pradžia 2021 07 02
Pabaiga 2021 10 04

Taikomojo meno ir dizaino trienalė „Nenuspėjamos
erdvės“

Molėtai, Molėtų raj., Lietuva,
Boras, Švedija.

Pradžia 2021 10 25
Pabaiga 2021 11 12

Biennale Européenne des Blancs Manteaux

Paryžius, Prancūzija

Pradžia 2021 03 05
Pabaiga 2021 03 27

Mykolės Ganusauskaitės paroda

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 03 05
Pabaiga 2021 03 27

Simonos Bagdonaitės-Gubinienės paroda

Vilnius, Lietuva

Informacija nurodoma vadovaujantis projekto paraiškoje pateiktu projekto uždavinius įgyvendinančių veiklų
kalendoriumi. Jei projekto paraiškoje nepateiktas projekto uždavinius įgyvendinančių veiklų kalendorius, informacija
pateikiama vadovaujantis paraiškos punktu „Projekto uždaviniai (veiklos, priemonės ir metodai tikslui pasiekti)“.
Gavusiems finansavimą Gairių 7 priede nustatyta tvarka projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos 1.3. p. nurodytos
informacijos pildyti nereikia.

1
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Pradžia 2021 03 05
Pabaiga 2021 03 27

Luko Šiupšinsko ir Gintarės Stašaitytės paroda „Entropija“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 07 23
Pabaiga 2021 08 14

Agnės Kondrataitės paroda „Jie“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 04 02
Pabaiga 2021 04 24

Kuratorinė paroda „Būsenas išbūti“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 04 02
Pabaiga 2021 04 24

Godos Lukaitės personalinė paroda „Psyche ir gamta“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 04 04
Pabaiga 2021 04 24

Mingailės Mikelėnaitės solinė paroda

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 04 04
Pabaiga 2021 04 24

Oksanos Judakovos paroda

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 07 23
Pabaiga 2021 08 14

Arvydo Martinaičio paroda „Nepavadinti“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 05 04
Pabaiga 2021 05 29

Aloyzo Stasiulevičiaus retrospektyva

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 08 20
Pabaiga 2021 09 10

Kuratorinė paroda “Vakarų vėjai“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 07 23
Pabaiga 2021 08 14

Gintaro Palemono Janonio paroda “Dienos ir naktys”

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 09 17
Pabaiga 2021 10 20

Paroda “Žmogiškasis faktorius”

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 12 03
Pabaiga 2021 12 31

Vaivos Kovieraitės-Trumpės paroda “The other places”

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 08 20
Pabaiga 2021 09 10

Kristinos Mažeikaitės paroda “Niekieno žemė”

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 10 28
Pabaiga 2021 11 20

Indrės Biekšaitės tapiserijų paroda „Ei“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 12 16
Pabaiga 2022 01 07

Martyno Gedimino paroda „Linkėjimai“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-03-29
Pabaiga 2021-04-17

Kristinos Paulauskaitės-Ramonaitienės paroda „(ne)
LIESTI“

Klaipėdos galerija (Bažnyčių g. 6,
antras aukštas)

Pradžia 2021-04-23
Pabaiga 2021-05-15

Tomos Šlimaitės multimedinio grafikos projekto paroda „Amžina kaita“

Klaipėdos galerija (Bažnyčių g. 6,
antras aukštas)

Pradžia 2021-05-01
Pabaiga 2021-05-31

Prof. A. Kliševičiaus vardo kaligrafijos ir rašto meno
mokyklos“ rengto plakatų konkurso, skirto poeto Vytauto Mačernio jubiliejiniams metams paminėti, nugalėtojų kūrinių eksponavimas mieste

JCDecaux reklaminiuose stenduose Klaipėdoje

Pradžia 2021-05-21
Pabaiga 2021-06-14

Ekslibrisų iš Reginos Davidavičienės kolekcijos paroda
(„Prof. A. Kliševičiaus vardo kaligrafijos ir rašto meno
mokyklos“ dalis)

Klaipėdos m. savivaldybės I.
Kanto viešosios bibliotekos
Meno skyriuje, (J. Janonio g. 9,
Klaipėda)

Pradžia 2021-06-14
Pabaiga 2021-06 18

Zitos Inčirauskienės kūrybinės dirbtuvės „Kaligrafijos
ribų beieškant. Dedikacijos V. Mačerniui“ („Prof. A.
Kliševičiaus vardo kaligrafijos ir rašto meno mokyklos“ dalis)

Klaipėdos galerija (Bažnyčių g. 6,
antras aukštas)

Pradžia 2021-06-14
Pabaiga 2021-06 18

Kaligrafų tandemo: dailininkės, kaligrafės, VDA docentės Lidijos Skačkauskaitės-Kuklienės ir kaligrafo,
ekslibrisų kūrėjo, VDA docento Mindaugo Petrulio
kūrybinės dirbtuvės kaligrafijos ir ekslibriso sąsajos
tema

VDA Klaipėdos fakultetas
(Daržų g. 18, Klaipėda)

Pradžia 2021-07-22
Pabaiga 2021-08-14

Jungtinė medalio meno ir mažosios plastikos paroda
„X Medalis / X-Medal“ (tarptautinio formos meno festivalio „Faktas-Forma“ paroda)

Klaipėdos galerija (Bažnyčių g. 6,
antras aukštas)
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Pradžia 2021-07-23
Pabaiga 2021-08-22

Grupinė paroda „FORMATas / FORMAT” (tarptautinio formos meno festivalio „Faktas-Forma“ paroda)

KKKC Parodų rūmuose (Didžioji
Vandens g. 2, Klaipėda)

Pradžia 2021-07-23
Pabaiga 2021-08-22

Rimanto Milkinto paroda „Milkinto pratimai / Milkintas’ Exercises“(tarptautinio formos meno festivalio
„Faktas-Forma“ paroda)

KKKC Parodų rūmuose (Didžioji
Vandens g. 2, Klaipėda)

Pradžia 2021-07-23
Pabaiga 2021-08-22

Mariusz Burdek paroda „Transkriptai / Transcripts“
(tarptautinio formos meno festivalio „Faktas-Forma“
paroda)

KKKC Parodų rūmuose (Didžioji
Vandens g. 2, Klaipėda)

Pradžia 2021-09-15
Pabaiga 2021-10-08

Suomijos kaligrafijos draugijos narių darbų paroda
„Laiškai kaip brangakmeniai“ (Prof. A. Kliševičiaus
kaligafijos ir rašto meno mokyklos renginys)

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos
galerijoje 3A (H. Manto g. 25,
Klaipėda)

Pradžia 2021-09-20
Pabaiga 2021-09-24

prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokyklos kūrybinės dirbtuvės. Tema „Gotiškojo šrifto rašymo
pagrindai“

KKKC Meno kieme (Daržų g. 10,
Klaipėda)

Pradžia 2021-11-11
Pabaiga 2021-12-04

Antano Šerono tapybos paroda „Patirtys 3 ir 5“

Klaipėda, Lietuva

Pradžia 2021-01-01
Pabaiga 2021-04-18

Dominyko Sidorovo kūrybos parodos koncepcijos
aptarimas, ekspozicinių erdvių rengimas piešinių instaliacijai (šlifavimas, dažymas), reklaminių leidinių
dizaino ir maketavimo darbai, informacinio pranešimo spaudai rengimas. Organizuojami instaliacijos
kūrimo darbai (piešimas tušu ant sienų) ir reklaminės
medžiagos spaudos darbai. Įgyvendinama informacinė
sklaida. Parodos „Ugniasienė” pristatymo visuomenei
organizavimas

Lietuva, Vilnius

Pradžia 2021-07-01
Pabaiga 2021-08-31

Pasirengimas Arvydo Pakalkos piešinių parodai: meno
kūrinių atranka, darbų parengimas eksponavimui
(paspartavimas ir rėminimas, etiketažas), reklaminių
leidinių dizaino ir maketavimo darbai, informacinio
pranešimo spaudai rengimas. Organizuojamas parodos instaliavimas ir reklaminės medžiagos spaudos
darbai. Įgyvendinama informacinė sklaida. Arvydo Pakalkos parodos „Pradžia. Linija” pristatymo visuomenei organizavimas.

Lietuva, Vilnius

Pradžia 2021-08-01
Pabaiga 2021-09-30

Pasirengimas Kristinos Daniūnaitės grafikos parodai,
parodos organizavimas.
Edukacinių susitikimų su žiūrovais organizavimas,
bendravimas su žiniasklaida, parodos dokumentacijos
rengimas ir viešinimas.

Lietuva, Vilnius

Pradžia 2021-08-01
Pabaiga 2021-09-30

Pasirengimas Silvijos Juozelskytės-Vaičiulienės kūrybos parodai, parodos organizavimas, viešinimas, sklaida, įgyvendinimas.

Lietuva, Vilnius

Pradžia 2021-10-01
Pabaiga 2021-12-23

Pasirengimas Kunigundos Dineikaitės kūrybos parodai: parodos koncepcijos aptarimas, meno kūrinių
peržiūra ir atranka, darbų parengimas eksponavimui,
kūrinių transportavimas, reklaminių leidinių dizaino
ir maketavimo darbai, informacinio pranešimo spaudai rengimas. Organizuojamas parodos instaliavimas
ir reklaminės medžiagos spaudos darbai. Edukacinių
susitikimų su žiūrovais organizavimas. Organizuojami
autorės susitikimai su moksleiviais ir kūrybinės piešimo dirbtuvės vaikams.

Lietuva, Vilnius

Pradžia 2021-11-01
Pabaiga 2021-12-23

Pasirengimas Tado Gindrėno ir Augusto Bidlausko
kūrybos parodoms 2022 m. Parengiamas edukacinių
susitikimų su žiūrovais planas, derinamas dokumentacijos rengimas ir viešinimas. Suplanuojami autorių susitikimai su moksleiviais ir kūrybinės dirbtuvės
vaikams.

Lietuva, Vilnius
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Pradžia 2021 01 27
Pabaiga 2021 02 13

Liucija Kryževičienė-Hutcheon: personalinė tekstilės
objektų paroda SIMBOLIAI, ŽENKLAI, KRYPTYS

Dailininkų sąjungos galerija /
Vilnius

Pradžia 2021 02 19
Pabaiga 2021 03 09

Irma Leščinskaitė: personalinė tapybinių instaliacijų ir
objektų paroda TIKROVĖS ŠEŠĖLIŲ ATVAIZDAI

Dailininkų sąjungos galerija /
Vilnius

Pradžia 2021 03 01
Pabaiga
-

Zinaida Vogėlienė: personalinė virtuali paroda NYKSTANTIS UŽUPIO KOLORITAS

Virtuali erdvė: https://www.
edaile.lt/pano/index.html

Pradžia 2021 03 17
Pabaiga 2021 04 06

Jolanta Kvašytė : personalinė keramikos paroda GAMTOS ŠILTNAMIAI

Dailininkų sąjungos galerija /
Vilnius

Pradžia 2021 03 29
Pabaiga 2021 04 11

Tarptautinė grupinė keramikos paroda PUODUKAS

Dailininkų sąjungos galerija /
Vilnius

Pradžia 2021 04 03
Pabaiga 2021 04 24

Arūnė Tornau: personalinė tapybos paroda AVERSAI-REVERSAI

Pamėnkalnio galerija / Vilnius

Pradžia 2021 04 17
Pabaiga 2021 05 12

Simonas Skrabulis: personalinė tapybos paroda SPALVOS KVAPAS

Dailininkų sąjungos galerija /
Vilnius

Pradžia 2021 09 02
Pabaiga 2021 09 25

Dainius Trumpis: personalinė instaliacijų paroda
SKARDA

Pamėnkalnio galerija / Vilnius

Pradžia 2021 12 10
Pabaiga 2022 01 04

Justinas Vaitiekūnas: personalinė tapybos, grafikos ir
piešinių paroda AUKSINIS LAIKAS: ALBEDO

Pamėnkalnio galerija / Vilnius

Pradžia 2021 02 03
Pabaiga 2021 02 28

Danieliaus Sodeikos parodos „Gyvenimo nuėjęs pusę
kelio...“ vykdymas.

Lietuva, Kaunas;

Pradžia 2021 02 08
Pabaiga 2021 12 12

Organizaciniai darbai, parodų komplektavimas, instaliavimas, medžiagos parengimas, tekstų vertimai,
viešinimas.

Lietuva, Kaunas;

Pradžia 2021 03 03
Pabaiga 2021 03 28

Židrijos Janušaitės parodos „Visi prasmingi garsai
virto tyla“ vykdymas

Lietuva, Kaunas;

Pradžia 2021 01 19
Pabaiga 2021 05 24

Parodos Diuseldorfe komplektavimas, transportavimas, instaliavimas, informacinės medžiagos
parengimas, vertimai, viešinimas.

Lietuva, Kaunas; Vokietija, Diuseldorfas;

Pradžia 2021 04 02
Pabaiga 2021 04 24

Andriaus Makarevičiaus parodos „Stoties rajono pasakojimai arba Mandelos efektas“ vykdymas.

Vokietija, Diuseldorfas;

Pradžia 2021 04 01
Pabaiga 2021 04 25

Prano Griušio parodos „Miesta savyje“ vykdymas.

Lietuva, Kaunas;

Pradžia 2021 06 10
Pabaiga 2021 07 11

Marijonos Sinkevičienės parodos „Laiškai“ vykdymas

Lietuva, Kaunas;

Pradžia 2021 07 01
Pabaiga 2021 07 25

Neringos Poškutės-Jukumienės parodos „WTF“ vykdymas

Lietuva, Kaunas;

Pradžia 2021 08 18
Pabaiga 2021 08 29

Sauliaus Paliuko parodos „Land(e)scape“ vykdymas.

Lietuva, Kaunas;

Pradžia 2021 09 30
Pabaiga 2021 10 31

Aušros Andziulytės parodos „Rapsodija Kuršių Nerijai“ vykdymas.

Lietuva, Kaunas;

Pradžia 2021 11 11
Pabaiga 2021 12 12

Virginijos Babušytės-Venckūnienės parodos „Užrašai“
vykdymas.

Lietuva, Kaunas;

Pradžia 2021-04-02
Pabaiga 2021-04-23

Grupinė paroda „Tik kūnas?“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-04-22
Pabaiga 2021-05-18

Algimanto Švėgždos grafikos ir akvarelės paroda
„Išauginti dangų vynuogės šakelėje“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-04-28
Pabaiga 2021-05-18

Raimondos Jatkevičiūtės- Kasparavičienės tapybos
paroda „Ta pati jūra. Kita diena“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-05-21
Pabaiga 2021-06-11

Tamaros Janovos skulptūros paroda „Retrospektyva“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-06-16
Pabaiga 2021-07-07

Astos Vasiliauskaitės skulptūros ir piešinių paroda
„Tik tak“

Vilnius, Lietuva
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Pradžia 2021-07-14
Pabaiga 2021-08-03

Vido Drėgvos ir Daliaus Drėgvos skulptūros ir piešinių
paroda „Kartu“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-09-03
Pabaiga 2021-09-23

Aušros Kleizaitės piešinių ir instaliacijų paroda
„Stories on Kings, Gods, Goats and Ghosts. Vol.I”

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-09-29
Pabaiga 2021-10-19

Grupinė paroda „(Ne)tobulas sodas“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-10-22
Pabaiga 2021-11-12

Grupinė keramikos paroda „ARCHYVAS. 90 metų
Lietuvos keramikai“. Kuratorė – Agnė Šemberaitė.

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-07-07
Pabaiga 2021-07-17

Plenero vykdymas

Lietuva ,Panevėžys

Pradžia 2021-07-17
Pabaiga 2021-07-28

Plenero parodos atidarymas, autorių ir jų kūrybos pristatymas LDS Panevėžio skyriaus galerijoje ,,GALERIJA XX‘‘.

Lietuva, Panevėžys

Pradžia 2021-11-10
Pabaiga 2021-12-15

Plenero darbų paroda Panevėžio raj. Paįstrio Juozo
Zikaro gimnazijoje

Lietuva, Paįstrys

Pradžia 2021-09-02
Pabaiga 2021-10-25

Plenero darbų paroda Panevėžio bendruomenių rūmuose.

Lietuva, Panevėžys.

Pradžia 2021-12-16
Pabaiga 2022-01-30

Plenero darbų paroda Biržų kultūros rūmuose

Lietuva , Biržai

Pradžia 2021-05-02
Pabaiga 2021-06-10

Kuriamas parodos vizualinis identitetas, grafinis
dizainas

Šiauliai, Lietuva

Pradžia 2021-06-11
Pabaiga 2021-06-16

Kuriama parodos architektūra, formuojama ekspozicija

Šiauliai, Lietuva

Pradžia 2021-06-17
Pabaiga 2021-07-03

60-oji kasmetinė Šiaulių menininkų paroda Šiaulių dailės galerijoje

Šiauliai, Lietuva

Pradžia 2021 01 10
Pabaiga 2021 12 01

Lietuvos kultūros raidai aktualios istorinės medžiagos
susisteminimas, išsaugojimas, viešinimas, rezultatų
pristatymas, aktualios kritinės analizės skatinimas, organizacijos žinomumo didinimas, organizacijos narių
kūrybos reprezentatyvus pristatymas, išsami apžvalga.

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 01 02
Pabaiga 2021 12 31

LDS viešųjų ryšių strategijos įgyvendinimas

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 01 15
Pabaiga 2021 12 15

Tinklaveika, bendradarbiavimas, organizacijos žinomumo didinimas, Lietuvos ir užsienio menininkų
kūrybos sklaida, pristatymas visuomenei, atviro bendruomininis kultūriškai aktyvaus laisvalaikio formavimas.

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021-02-01
Pabaiga 2021-05-01

Renkama informacija, kuriami interviu laikraščio pirmajam numeriui.

Šiauliai, Lietuva

Pradžia 2021-05-02
Pabaiga 2021-06-01

Laikraščio maketavimas, spausdinimas.

Šiauliai, Lietuva

Pradžia 2021-06-02
Pabaiga 2021-06-30

Laikraščio platinimas, pristatymas.

Lietuva

Pradžia 2021-07-01
Pabaiga 2021-08-31

Renkama informacija, kuriami interviu laikraščio antrajam numeriui.

Šiauliai, Lietuva

Pradžia 2021-09-01
Pabaiga 2021-09-30

Laikraščio maketavimas, spausdinimas.

Šiauliai, Lietuva

Pradžia 2021-10-01
Pabaiga 2021-10-20

Laikraščio platinimas, pristatymas.

Lietuva

Pradžia 2020 12 22
Pabaiga 2021 04 12

Aldonos Molnikaitės tapybos paroda.

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 04 15
Pabaiga 2021 04 30

Slaptoji Piešiančiųjų Draugija (9-oji piešinių paroda)

Vilnius, Lietuva

116

Laikotarpis

Veikla

Vieta

Pradžia 2021 05 06
Pabaiga 2021 06 03

Valentinas Antanavičius „Pasiskraidymai“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 07 01
Pabaiga 2021 07 23

Portretų-etiudų paroda „Portreto manija“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 08 19
Pabaiga 2021 09 06

Janina Marija Mačiokaitė-Pleškūnienė. 100-mečio jubiliejinė tapybos paroda „Prie Baltijos“

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 09 16
Pabaiga 2021 10 14

LDS naujų narių paroda

Vilnius, Lietuva

Pradžia 2021 11 11
Pabaiga 2021 12 30

Paroda AUKSO MŪZA

Vilnius, Lietuva
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Priedas Nr 2: Informacija apie LKT programos “Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas”
visuomenės informavimo priemonėse, organizacijos interneto svetainėje, socialiniuose
tinkluose
Informacijos šaltinio pavadinimas

Nuoroda internete (jeigu tokia yra)

2021

Lietuvos dailininkų sąjungos svatainė

www.ldsajunga.lt

2021

Galerijos „Arka“ internetinė svetainė

https://www.arkagalerija.lt/visos/7960

Data

2021 10 19
2021 11 10

Reklaminiai stendai ir tentai Paryžiaus mieste.

2021 07 28

Naujienų portalas „Delfi.lt“

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/tarptautinis-uzutrakio-meno-festivalis-atkurti-buvusia-tikrove.d?id=87812839

2021 07 29

LDS Youtube kanalas

https://www.youtube.com/watch?v=FbJu-3XjVBY&ab_channel=Lietuvosdailinink%C5%B3s%C4%85junga

2021 08 10

LDS instagram paskyra

https://www.instagram.com/p/CSY84sIqsg6/

2021 08 20

LRT laida

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000162471/pakeliui-su-vasara-meinardas-valkevicius-apie-ambicijas-lietuvai-padovanoti-oskara

2021 07 10

LDS internetinė svetainė

https://www.ldsajunga.com/u%C5%BEutrakis

2021 10 22

Le Parisien portalas

http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/
vilnius-paris-biennale-europeenne-des-blancs-manteaux-paris.html

2021 10 18

Naujienų portalas

https://www.aralya.fr/expositions/vilnius-paris/

2021 10 18

Le Officiel de Spectacles

https://www.offi.fr/expositions-musees/espace-des-blancs-manteaux-2229/le-4-paris-art-biennale-europeenne-des-blancs-manteaux-1340962.
html

2021 10 15

Le 4 Art Paris interneto svetainė

https://www.le4parisart.com/, https://www.
paris-art.com/4-arts-paris-centre/

2021 10 25

Naujien portalas

https://bibliothequeparis.fr/vilnius-paris-biennale-europeenne-des-blancs-manteaux

2021 10 28

Agence Germain Pire portalas

http://agenda.germainpire.info/view_entry.
php?id=120262&date=20211028

2021 10 18

Art des Annonces – meno naujienų portalas

https://www.artdesannonces.com/index.php/
detail/11-expositions-et-salons/18804-la-biennale-europeenne-des-bla

2021 10 19

LDS internetinė svetainė

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-3030

2021 09 24

Galeries D‘ Art portalas

http://www.exposition-paris.info/galeries-art-paris/advert/biennale-europeenne-des-blanc-manteaux-2021-paris-vilnius/

2021.03.29

Artnews.lt

https://artnews.lt/dagnes-gumbreviciutes-ir-virginijaus-kazlausko-paroda-isbuti-galerijoje-arka-62998

2021 03 29

Delfi.lt portalas

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/skirtingu-kurybos-zanru-kurejus-suvienijusi-galerija-arka-kviecia-apsilankyti-trijose-naujose-parodose.
d?id=86818009

2021 03 30

Galerijos „Arka“ internetinė svetainė

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/dagne-gumbreviciute-ir-virginijus-kazlauskas-isbuti

2021 09 28

Agenda Culturel

https://75.agendaculturel.fr/exposition/biennale-eurpeenne-des-blancs-manteaux.html

2021 10 02

L‘agenda des Sorties

https://www.agenda-des-sorties.com/detail.
php?id=226593
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2021 03 30

LDS internetinė svetainė

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2744

2021 03 30

Žurnalas „Cikados“

https://www.zurnalascikados.com/post/
dagn%C4%97-gumbrevi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97-ir-virginijus-kazlauskas-i%C5%A1b%C5%ABti-lds-galerija-arka

2021 03 30

7 meno dienos

https://www.7md.lt/22973

2021 03 31

Voxart.lt

https://www.voxart.lt/galerijoje-arka-naujos-parodos-kviecia-pasinerti-i-gamta-ir-zmogaus-vidu/

2021 04 02

Vilniaus miesto savivaldybės puslapis

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
dagne-gumbreviciute-ir-virginijus-kazlauskas-isbuti/

2021 04 05

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-89/

2021 04 02

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1378450/virtualiu-renginiu-gidas-penktadieni-skrajos-olandas

2021 04 09

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/15min-rekomenduoja-parodu-gidas-ne-tik-savaitgaliui-929-1483978

2021 04 11

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-90/

2021 04 19

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-91/

2021 03 27

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/laisvalaikis-nekarantinas-kokius-filmus-ir-knygas-rekomenduoja-goda-lukaite.d?id=86790245

2021 03 29

Artnews.lt

https://artnews.lt/godos-lukaites-paroda-psyche-ir-gamta-galerijoje-arka-63013

2021 03 29

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/skirtingu-kurybos-zanru-kurejus-suvienijusi-galerija-arka-kviecia-apsilankyti-trijose-naujose-parodose.
d?id=86818009

2021 03 30

Galerijos „Arka“ internetinė svetainė

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/goda-lukaite-psyche-ir-gamta

2021 03 30

LDS internetinė svetainė

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2748

2021 03 31

Voxart.lt portalas

https://www.voxart.lt/galerijoje-arka-naujos-parodos-kviecia-pasinerti-i-gamta-ir-zmogaus-vidu/

2021 04 02

Vilniaus miesto savivaldybės puslapis

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
galerija-arka-kviecia-i-paroda/

2021 04 05

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-89/

2021 04 19

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/karantino-salygomis-arkos-galerijoje-savo-paroda-atidariusi-goda-lukaite-turiu-ne-viena-o-kelis-atidarymus-per-diena.d?id=86971081

2021 04 22

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1393513/tapytojos-paroda-kvepia-pusu-spygliais-norejosi-sukurti-portala-tarp-balto-kubo-erdves-ir-paveikslu

2021 05 07

Literatūra ir menas

https://literaturairmenas.lt/daile/vita-opolskyte-arba-postkarantininiu-tapybos-parodu-apzvalga

2021 03 29

Artnews.lt

https://artnews.lt/oksanos-judakovos-paroda-grafika-fotografija-ir-tekstai-galerijoje-arka-63010
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Nuoroda internete (jeigu tokia yra)

2021 03 30

7 meno dienos

https://www.7md.lt/22962

2021 03 30

Galerijos „Arka“ internetinis puslapis

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/oksana-judakova-grafika-fotografija-ir-tekstai

2021 03 31

Kritikos atlasas

https://kritikosatlasas.com/2021/03/31/oksanos-judakovos-paroda-grafika-fotografija-ir-tekstai-galerijoje-arka/

2021 04 02

Vilniaus miesto savivaldybės svetainė

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
oksana-judakova-grafika-fotografija-ir-tekstai/

2021 03 29

Artnews.lt

https://artnews.lt/mingailes-mikelenaites-paroda-akmuo-ugnis-pelenai-galerijoje-arka-63007

2021 03 29

Žurnalas „Cikados“

https://www.zurnalascikados.com/post/
mingail%C4%97-mikel%C4%97nait%C4%97-akmuo-ugnis-pelenai-lds-galerija-arka

2021 03 30

Galerijos „Arka“ puslapis

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/mingaile-mikelenaite-akmuo-ugnis-pelenai

2021 03 30

Voxart.lt

https://www.voxart.lt/galerijoje-arka-naujos-parodos-kviecia-pasinerti-i-gamta-ir-zmogaus-vidu/

2021 04 02

Vilniaus miesto savivaldybės puslapis

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
mingaile-mikelenaite-akmuo-ugnis-pelenai/

2021 04 02

7 meno dienos

https://www.7md.lt/daile/2021-04-02/Mingailes-Mikelenaites-paroda--Akmuo--Ugnis--Pelenai

2021 04 27

Artnews.lt

https://artnews.lt/paroda-stasiulevicius-65-galerijoje-arka-63651

2021 04 27

Galerijos „Arka“ puslapis

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/aloyzas-stasiulevicius-65

2021 05 03

Kas vyksta Vilniuje

https://renginiai.kasvyksta.lt/89198/stasiulevicius-65

2021 05 04

Kultūra su LRT

https://www.facebook.com/kulturasulrt/videos/5516121661793223

2021 05 04

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1401874/galerijoje-arka-atidaryta-tapytojo-stasiuleviciaus-paroda-65-metai-kurybos-apie-vilniu-ir-ne-tik

2021 05 04

LRT panorama

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000150615/tapytojo-aloyzo-stasiuleviciaus-parodoje-paveikslai-is-svarbiausiu-dailininko-tapybos-ciklu

2021 05 09

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-94/

2021 05 04

Vilnius events

https://www.vilnius-events.lt/renginiai/stasiulevicius-65/

2021 05 19

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/tapytojas-aloyzas-stasiulevicius-reikejo-15-metu-rimto-darbo-kad-tapciau-dailininku.d?id=87222579

2021 05 06

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-95/

2021 05 18

Atvira Klaipėda

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/05/18/tapytojas-aloyzas-stasiulevicius-reikejo-15-metu-rimto-darbo-kad-tapciau-dailininku/

2021 05 19

Valstietis

http://valstietis.lt/naujienos/kultura/tapytojas-aloyzas-stasiulevicius-dailininkas-butinai-turi-tureti-savo-pasauli/
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2021 05 21

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1413233/tapytojas-aloyzas-stasiulevicius-miesto-sienose-yra-irasyta-simtamete-ismintis-arba-drama

2021 05 25

Literatūra ir menas

https://literaturairmenas.lt/mediateka/aloyzas-stasiulevicius-arkoje

2021 05 26

„Literatūra ir menas“ paskyra

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Litmenis&set=a.4119096334850231

2021 05 26

Lrytas.lt

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/05/26/news/tapytojas-aloyzas-stasiulevicius-ta-akimirka-tapo-aisku-kad-as-eisiu-menininko-keliu--19461657/

2021 05 28

Verslo žinios

https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2021/05/28/pasivaiksciojimas-su-90-meti-mininciu-tapytoju-a-stasiuleviciumi

2021 06 02

Lrytas.lt

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/06/02/news/dailininko-misija-nesti-gyvybes-vandeni-19592565/

2021 03 08

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/2989069781374218

2021 03 24

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/
events/472207060574588/

2021 03 24

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3001142280166968

2021 03 24

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3001189890162207

2021 03 26

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3002552643359265

2021 03 27

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3003286259952570

2021 03 31

Parodos fotoreportažas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3006074326340430

2021 04 01

Parodos videoekskursijos anonsas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3006725496275313

2021 04 02

Radijo reportažo apie parodą pasidalinimas
socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3007465926201270

2021 04 02

Parodos videoekskursija socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3007537812860748

2021 04 02

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3007586709522525

2021 03 18

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/106659568175044

2021 03 18

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/106705128170488

2021 03 19

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/107476181426716

2021 03 22

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/110769704430697

2021 03 25

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/113179760856358

2021 03 31

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/115925543915113
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2021 03 24

Informacinis pranešimas naujienų portale
AtviraKlaipėda

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/03/24/
klaipedos-galerijoje-neliesti/?fbclid=IwAR3QdTc-H4KwCbka2yCOaUdvdx9fmILV_JyEJXGCf2sTbP8E3V74e6y3XwQ

2021 03 24

Informacinis pranešimas kultūrinių naujienų
portale Kultūrpolis

https://www.kulturpolis.lt/daile/parodos/
klaipedos-galerijoje-kristinos-paulauskaites-ramonaitienes-keramikos-paroda-neliesti/?fbclid=IwAR3NqWKKFA61lOAYnqMQeGGOWkVxg2d4ojZbK4_e-aOwc7EXzRD6e5XbpZQ

2021 03 24

Informacinis pranešimas naujienų portale
KultūrosUostas

https://kulturosuostas.lt/2021/03/24/klaipedos-galerijoje-keramikes-kristinos-paulauskaites-ramonaitienes-kurybos-paroda-neliesti/

2021 03 26

Informacinis pranešimas laikraščio „Klaipėda“
naujienų portale

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/
menas-ir-pramogos/klaipedos-galerijoje-bus-eksponuojama-k-paulauskaites-ramonaitienes-kuriniu-paroda-neliesti-1018092

2021 03 24

Informacinis pranešimas laikraščio „Vakarų
ekspresas“ naujienų portale

https://ve.lt/gyvenimas/kultura/klaipedos-galerijoje-kristinos-paulauskaites-ramonaitienes-paroda-neliesti

2021 04 02

Parodos videoekskursija videoįrašų talpinimo
platformoje Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=TyZIFtf2Zvk

2021 03 24

Informacinis pranešimas naujienų portale
ArtNews

https://artnews.lt/klaipedos-galerijoje-keramikes-kristinos-paulauskaites-ramonaitienes-kurybos-paroda-neliesti-62881

2021 03 25

Informacinis pranešimas naujienų portale
StayHappening

https://stayhappening.com/e/kristinos-paulauskaitės-ramonaitienės-paroda-„neliesti-E2ISTIWQE1C

2021 03 24

Informacinis pranešimas LDS svetainėje

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2736

2021 03 24

Informacinis pranešimas LDS Klaipėdos skyriaus tinklalapyje

http://www.klaipedosgalerija.lt/neliesti/

2021 03 26

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CM3-5n4hNOv/

2021 03 26

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CM3_oQVhekb/

2021 03 26

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CM3_uKCBsV2/

2021 03 31

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNE1cWOjDTj/

2021 03 31

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNE1oevDoXh/

2021 03 31

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNE13PZjzwU/

2021 04 01

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNHVR5CjeJm/

2021 04 01

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNHVXVTjkx6/

2021 04 01

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNHVcqNDHX1/

2021 04 02

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNJ9qLwDp8U/

2021 04 02

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNJ9yiCjN4h/

2021 04 02

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNJ96MND7Oz/
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2021 04 06

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNUQAaYgI3Q/

2021 04 06

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNUP6pFgBDr/

2021 04 06

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNUPtTsgJvY/

2021 04 02

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/
video/6946118935523724550?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v2

2021 04 04

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/
video/6947259604602490118?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v2

2021 04 06

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/
video/6947954632761019654?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v2

2021 03 18

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CMjqnzRpbm4/

2021 03 18

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CMjr6JUj9gx/

2021 03 19

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CMl6XaDD06n/

2021 03 25

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CM1de2PhqPW/

2021 03 31

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNE8Y4LDbF5/

2021 04 02

LRT Kultūros radijo laidos „Ryto Allegro“
reportažas (žur. Česlovas Burba) apie parodą
(nuo 14:35 min.)

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000146430/ryto-allegro-plesti-diskriminacijos-suvokimo-ribas-naujoji-lygiu-galimybiu-kontroliere-birute-sabatauskaite

2021 04 07

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNW_lY6A_y_/

2021 04 07

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNXABcQAAMm/

2021 04 07

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNW-pq9Ax5i/

2021 04 07

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNW-2EAgj1t/

2021 04 07

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNW-9GSgrBn/

2021 04 07

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/118564540317880

2021 04 07

Parodos fotoreportažas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3011164259164770

2021 04 07

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/
video/6948356127029497094?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v2

2021 04 08

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6948706390152187141

2021 04 08

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3011856382428891

2021 04 08

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CNZq5U0jVrk/

2021 04 08

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNZrRVnj0-3/
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Nuoroda internete (jeigu tokia yra)

2021 04 08

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNZrYZSjNEE/

2021 03 01

Artnews.lt

https://artnews.lt/mykoles-ganusauskaites-paroda-sija-raiste-galerijoje-arka-62480

2021 03 02

7 meno dienos

https://www.7md.lt/22811

2021 03 01

Arka galerija oficiali svetainė

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/mykoles-ganusauskaites-paroda-sija-raiste

2021 03 02

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2715

2021 02

Kultūros barai (2021/2, p. 47-49)

https://docs.google.com/viewer?url=http://
www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id165/KB2021-2-m_WEB.pdf

2021 03 05

LRT (Panorama)

https://www.facebook.com/watch/?v=503692203955295, https://www.lrt.lt/
mediateka/irasas/2000143388/tapytojos-ganusauskaites-paroda-sija-raiste-kol-kas-eksponuojama-virtualiai-taciau-tikimasi-duris-atverti-ir-gyvai

2021 03 04

Žurnalas Cikados

https://www.zurnalascikados.com/post/mykol%C4%97s-ganusauskait%C4%97s-tapybos-paroda-sija-raiste-lds-galerijoje-arka

2021 03 15

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/muziejams-ir-galerijoms-atveriant-duris-gidas-po-parodas-929-1471024

2021 03 16

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1365955/lrt-trumpai-atsidare-salies-muziejai-ir-galerijos-kur-ka-galima-pamatyti

2021 03 15

Kritikos atlasas

https://kritikosatlasas.com/2021/03/15/mykoles-ganusauskaites-paroda-sija-raiste/

2021 03 16

Vilniaus miesto savivaldybė

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
galerija-arka-atveria-savo-duris/

2021 03 17

Artnews.lt

https://artnews.lt/mykoles-ganusauskaites-paroda-sija-raiste-62685

2021 03 17

Noar.eu

https://noar.eu/en/exhibition-posts/beam-inmarsh-by-mykole/

2021 03 17

Echo Gone Wrong

https://echogonewrong.com/solo-exhibition-beam-in-marsh-by-mykole-ganusauskaite-at-the-arka-gallery/

2021 03 18

Voxart.lt

https://www.voxart.lt/arkos-galerijoje-trys-parodos-kurias-galima-pamatyti-ir-gyvai-ir-virtualiai/

2021 03 19

Noar.eu

https://noar.eu/en/new-exhibitions-at-arka-gallery-in-vilnius/

2021 03 21

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1367096/raminta-jurenaite-mykoles-ganusauskaites-tapyba-peizazo-erdve-ji-konstruoja-tarsi-uzdara-patalpa

2021 03 23

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-87/

2021 03 23

Moteris.lt

https://www.moteris.lt/lt/sveikata/g-67169-tapytoja-mykole-ganusauskaite-musu-gamta-subtili-lyriska-ir-nostalgiska-lietuvis-gamtos-zmogus

2021 03 23

ltlife.lt

https://ltlife.lt/zmones/33510/

2021 03 23

tv3.lt

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/tapytoja-mykole-ganusauskaite-apie-naujaja-paroda-kuryba-ir-pandemija-gyvenimo-posukius-n1087715
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2021 03 23

elta

https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/
tapytoja-mykole-ganusauskaite-musu-gamta-subtili-lyriska-ir-nostalgiska-lietuvis-gamtos-zmogus-212545

2021.03.01

Artnews.lt

https://artnews.lt/simonos-bagdonaites-gubinienes-paroda-kosminiai-zaidimai-galerijoje-arka-62483

2021.03.01

Arka galerija oficiali svetainė

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/
simonos-bagdonaites-gubinienes-paroda-kosminiai-zaidimai

2021.03.18

Žurnalas Cikados

https://www.zurnalascikados.com/post/simonos-bagdonait%C4%97s-gubinien%C4%97s-paroda-kosminiai-%C5%BEaidimai

2021.03.03

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2716

2021.03.15

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/muziejams-ir-galerijoms-atveriant-duris-gidas-po-parodas-929-1471024

2021.03.12

LRT “Kultūros diena”

https://www.lrt.lt/mediateka/
irasas/2000144132/kulturos-diena-kaip-veiks-nuo-kovo-vidurio-atsiveriantys-muziejai

2021.03.16

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1365955/lrt-trumpai-atsidare-salies-muziejai-ir-galerijos-kur-ka-galima-pamatyti

2021.03.16

Vilniaus miesto savivaldybė

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
galerija-arka-atveria-savo-duris/

2021.03.17

Noar.eu

https://noar.eu/en/exhibition-posts/cosmic-games-by-simona-badonaite-gubiniene/

2021.03.18

Voxart.lt

https://www.voxart.lt/arkos-galerijoje-trys-parodos-kurias-galima-pamatyti-ir-gyvai-ir-virtualiai/

2021.03.19

Noar.eu

https://noar.eu/en/new-exhibitions-at-arka-gallery-in-vilnius/

2021.03.23

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-87/

2021.03.01

Artnews.lt

https://artnews.lt/gintares-stasaitytes-ir-luko-siupsinsko-paroda-entropija-62486

2021.03.01

Arka galerija oficiali svetainė

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/
gintares-stasaitytes-ir-luko-siupsinsko-skulpturos-paroda-entropija

2021.03.01

Pilotas.lt

https://pilotas.lt/2021/03/01/kultura/entropija-l-siupsinsko-ir-g-stasaitytes-paroda-galerijoje-arka/

2021.03.02

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2714

2021.03.05

7 meno dienos

https://www.7md.lt/22831

2021.03.15

Echo Gone Wrong

https://echogonewrong.com/photo-reportage-from-the-exhibition-by-gintare-stasaityte-and-lukas-siupinskas-at-the-arka-gallery/

2021.03.15

Artnews.lt

https://artnews.lt/gintares-stasaitytes-ir-luko-siupsinsko-paroda-entropija-galerijoje-arka-62609

2021.03.15

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/muziejams-ir-galerijoms-atveriant-duris-gidas-po-parodas-929-1471024

2021.03.16

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1365955/lrt-trumpai-atsidare-salies-muziejai-ir-galerijos-kur-ka-galima-pamatyti
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2021.03.16

Vilniaus miesto savivaldybė

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
galerija-arka-atveria-savo-duris/

2021.03.15

LDS Kauno skyrius

https://ldskaunas.lt/parodos/gintares-stasaitytes-ir-luko-siupsinsko-skulpturos-paroda-entropija/

2021.03.17

Noar.eu

https://noar.eu/en/exhibition-posts/entropy-by-gintare-stasaityte-and-lukas-siupsinskas/

2021.03.18

Voxart.lt

https://www.voxart.lt/arkos-galerijoje-trys-parodos-kurias-galima-pamatyti-ir-gyvai-ir-virtualiai/

2021.03.18

Žurnalas Cikados

https://www.zurnalascikados.com/post/gintar%C4%97s-sta%C5%A1aityt%C4%97s-ir-luko-%C5%A1iup%C5%A1insko-skulpt%C5%ABros-paroda-entropija

2021.03.19

Noar.eu

https://noar.eu/en/new-exhibitions-at-arka-gallery-in-vilnius/

2021.03.23

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-87/

2021.03.29

Artnews.lt

https://artnews.lt/dagnes-gumbreviciutes-ir-virginijaus-kazlausko-paroda-isbuti-galerijoje-arka-62998

2021.03.29

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/skirtingu-kurybos-zanru-kurejus-suvienijusi-galerija-arka-kviecia-apsilankyti-trijose-naujose-parodose.
d?id=86818009

2021.03.30

Arka galerija

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/dagne-gumbreviciute-ir-virginijus-kazlauskas-isbuti

2021.03.30.

LDS

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2744

2021.03.30.

Žurnalas Cikados

https://www.zurnalascikados.com/post/
dagn%C4%97-gumbrevi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97-ir-virginijus-kazlauskas-i%C5%A1b%C5%ABti-lds-galerija-arka

2021.03.30.

7 Meno dienos

https://www.7md.lt/22973

2021.03.31.

VoxArt

https://www.voxart.lt/galerijoje-arka-naujos-parodos-kviecia-pasinerti-i-gamta-ir-zmogaus-vidu/

2021.04.02.

Vilniaus savivaldybė

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
dagne-gumbreviciute-ir-virginijus-kazlauskas-isbuti/

2021.04.05.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-89/

2021.04.02.

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1378450/virtualiu-renginiu-gidas-penktadieni-skrajos-olandas

2021.04.09.

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/15min-rekomenduoja-parodu-gidas-ne-tik-savaitgaliui-929-1483978

2021.04.11.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-90/

2021.04.19.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-91/

2021.03.27.

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/laisvalaikis-nekarantinas-kokius-filmus-ir-knygas-rekomenduoja-goda-lukaite.d?id=86790245

2021.03.29.

Artnews.lt

https://artnews.lt/godos-lukaites-paroda-psyche-ir-gamta-galerijoje-arka-63013
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2021.03.29.

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/skirtingu-kurybos-zanru-kurejus-suvienijusi-galerija-arka-kviecia-apsilankyti-trijose-naujose-parodose.
d?id=86818009

2021.03.30.

Arka galerija

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/goda-lukaite-psyche-ir-gamta

2021.03.30.

LDS

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2748

2021.03.31.

VoxArt

https://www.voxart.lt/galerijoje-arka-naujos-parodos-kviecia-pasinerti-i-gamta-ir-zmogaus-vidu/

2021.04.02.

Vilniaus savivaldybė

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
galerija-arka-kviecia-i-paroda/

2021.04.05.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-89/

2021.04.02.

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1378450/virtualiu-renginiu-gidas-penktadieni-skrajos-olandas

2021.04.09.

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/15min-rekomenduoja-parodu-gidas-ne-tik-savaitgaliui-929-1483978

2021.04.11.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-90/

2021.04.19.

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/karantino-salygomis-arkos-galerijoje-savo-paroda-atidariusi-goda-lukaite-turiu-ne-viena-o-kelis-atidarymus-per-diena.d?id=86971081

2021.04.22.

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1393513/tapytojos-paroda-kvepia-pusu-spygliais-norejosi-sukurti-portala-tarp-balto-kubo-erdves-ir-paveikslu

2021.04.19.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-91/

2021.05.07.

Literatūra ir menas (3725 / 9 žurnalo (2021-0507))

https://literaturairmenas.lt/daile/vita-opolskyte-arba-postkarantininiu-tapybos-parodu-apzvalga

2021.03.29.

Artnews.lt

https://artnews.lt/oksanos-judakovos-paroda-grafika-fotografija-ir-tekstai-galerijoje-arka-63010

2021.03.30.

7 Meno dienos

https://www.7md.lt/22962

2021.03.29.

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/skirtingu-kurybos-zanru-kurejus-suvienijusi-galerija-arka-kviecia-apsilankyti-trijose-naujose-parodose.
d?id=86818009

2021.03.30.

Arka galerija

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/oksana-judakova-grafika-fotografija-ir-tekstai

2021.03.30.

LDS

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2742

2021.03.31.

VoxArt

https://www.voxart.lt/galerijoje-arka-naujos-parodos-kviecia-pasinerti-i-gamta-ir-zmogaus-vidu/

2021.03.31.

Kritikos atlasas

https://kritikosatlasas.com/2021/03/31/oksanos-judakovos-paroda-grafika-fotografija-ir-tekstai-galerijoje-arka/

2021.04.02.

Vilniaus savivaldybė

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
oksana-judakova-grafika-fotografija-ir-tekstai/

2021.04.05.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-89/

2021.04.02.

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1378450/virtualiu-renginiu-gidas-penktadieni-skrajos-olandas
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2021.04.09.

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/15min-rekomenduoja-parodu-gidas-ne-tik-savaitgaliui-929-1483978

2021.04.11.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-90/

2021.04.19.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-91/

2021.03.29.

Artnews.lt

https://artnews.lt/mingailes-mikelenaites-paroda-akmuo-ugnis-pelenai-galerijoje-arka-63007

2021.03.29.

Žurnalas Cikados

https://www.zurnalascikados.com/post/
mingail%C4%97-mikel%C4%97nait%C4%97-akmuo-ugnis-pelenai-lds-galerija-arka

2021.03.30.

Arka galerija

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/mingaile-mikelenaite-akmuo-ugnis-pelenai

2021.03.30.

LDS

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2743

2021.03.31.

VoxArt

https://www.voxart.lt/galerijoje-arka-naujos-parodos-kviecia-pasinerti-i-gamta-ir-zmogaus-vidu/

2021.04.02.

Vilniaus savivaldybė

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
mingaile-mikelenaite-akmuo-ugnis-pelenai/

2021.04.05.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-89/

2021.04.02.

7 Meno dienos

https://www.7md.lt/daile/2021-04-02/Mingailes-Mikelenaites-paroda--Akmuo--Ugnis--Pelenai

2021.04.02.

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1378450/virtualiu-renginiu-gidas-penktadieni-skrajos-olandas

2021.04.09.

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/15min-rekomenduoja-parodu-gidas-ne-tik-savaitgaliui-929-1483978

2021.04.11.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-90/

2021.04.19.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-91/

2021.07.24.

Lrytas.lt

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/07/24/news/sostines-galerijoje-arka-atidarytos-net-trys-naujos-parodos-20179342/

2021.07.23.

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/trys-naujos-parodos-lds-galerijoje-arka

2021.06.25.

7 meno dienos

https://www.7md.lt/daile/2021-06-25/Liepos-23-d-penktadieni-18-val-LDS-galerijoje-Arka-atidaromos-3-naujos-parodos

2021.07.20.

Arka galerija

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/gintaras-palemonas-janonis-dienos-ir-naktys

2021.07.25.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-104/

2021.07.23.

Zurnalas Cikados

https://www.zurnalascikados.com/post/liepos-23-d-penktadien%C4%AF-18-val-lds-galerijoje-arka-atidaromos-3-naujos-parodos

2021.07.22.

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2886

2021.07.23.

Vilnius Events

https://www.vilnius-events.lt/renginiai/
gintaras-palemonas-janonis-dienos-ir-naktys/?2021-07-23

2021.07.23.

Renginiai. Kas vyksta

https://renginiai.kasvyksta.lt/91675/gintaro-palemono-janonio-tapybos-paroda-dienos-ir-naktys
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2021.07.26.

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1456111/renginiu-gidas-pirmadieni-vogti-arklius

2021.07.24.

Lrytas.lt

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/07/24/news/sostines-galerijoje-arka-atidarytos-net-trys-naujos-parodos-20179342/

2021.07.23.

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/trys-naujos-parodos-lds-galerijoje-arka

2021.06.25.

7 meno dienos

https://www.7md.lt/daile/2021-06-25/Liepos-23-d-penktadieni-18-val-LDS-galerijoje-Arka-atidaromos-3-naujos-parodos

2021.07.20.

Arka galerija

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/arvydas-martinaitis-pandemijos-kronikos

2021.07.25.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-104/

2021.07.23.

Zurnalas Cikados

https://www.zurnalascikados.com/post/liepos-23-d-penktadien%C4%AF-18-val-lds-galerijoje-arka-atidaromos-3-naujos-parodos

2021.07.22.

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2885

2021.07.23.

Vilnius Events

https://www.vilnius-events.lt/renginiai/arvydas-martinaitis-pandemines-kronikos/

2021.07.23.

Renginiai. Kas vyksta

https://renginiai.kasvyksta.lt/21063/arvydo-martinaicio-tapybos-paroda-prie-moises-kapo

2021.07.26.

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1456111/renginiu-gidas-pirmadieni-vogti-arklius

2021.08.12.

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1467077/martinaitis-patyre-artimojo-netekti-pandemijos-kosmarus-dabar-sedziu-ir-tapau-gelytes

2021.07.24.

Lrytas.lt

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/07/24/news/sostines-galerijoje-arka-atidarytos-net-trys-naujos-parodos-20179342/

2021.07.23.

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/trys-naujos-parodos-lds-galerijoje-arka

2021.06.25.

7 meno dienos

https://www.7md.lt/daile/2021-06-25/Liepos-23-d-penktadieni-18-val-LDS-galerijoje-Arka-atidaromos-3-naujos-parodos

2021.07.20.

Arka galerija

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/
agne-kondrataite-jie

2021.07.25.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-104/

2021.07.23.

Zurnalas Cikados

https://www.zurnalascikados.com/post/liepos-23-d-penktadien%C4%AF-18-val-lds-galerijoje-arka-atidaromos-3-naujos-parodos

2021.07.22.

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2887

2021.07.23.

Vilnius Events

https://www.vilnius-events.lt/renginiai/
agne-kondrataite-jie/

2021.07.23.

Renginiai. Kas vyksta

https://renginiai.kasvyksta.lt/91676/agnes-kondrataites-paroda-jie

2021.07.26.

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1456111/renginiu-gidas-pirmadieni-vogti-arklius

2021.08.20.

Arka galerija

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/tapybos-paroda-niekieno-zeme
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2021.06.25.

7 Meno dienos

https://www.7md.lt/23721

2021.08.20.

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/kristinos-mazeikaites-tapybos-paroda-niekieno-zeme

2021.08.27.

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/15min-rekomenduoja-gidas-po-naujas-parodas-ka-verta-pamatyti-929-1495578

2021.08.19.

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2914

2021.08.23.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-108/

2021.08.20.

Vilnius-Events

https://www.vilnius-events.lt/renginiai/kristinos-mazeikaites-tapybos-paroda-niekieno-zeme/

2021.08.20.

LRT.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1472127/renginiu-gidas-penktadieni-salve

2021.06.25.

7 Meno dienos

https://www.7md.lt/23721

2021.08.20.

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/grupine-paroda-fluctus-waves-galerijoje-arka

2021.08.19.

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2913

2021.08.23.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-108/

2021.08.20.

Vilnius-Events

https://www.vilnius-events.lt/renginiai/grupine-paroda-fluctus-waves/

2021.09.14.

Kas vyksta

https://renginiai.kasvyksta.lt/93282/skulpturos-ir-instaliaciju-paroda-ivykio-vieta

2021.09.14.

Vilnius.lt

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
skulpturos-ir-instaliaciju-paroda-ivykio-vieta/

2021.09.15.

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/skulpturos-paroda

2021.09.14.

Arka galerija

https://www.arkagalerija.lt/visos/parodos/
skulpturos-ir-instaliaciju-paroda-ivykio-vieta

2021.09.17.

Vilnius-Events

https://www.vilnius-events.lt/en/event/lt-skulpturos-ir-instaliaciju-paroda-ivykio-vieta/

2021.09.19.

Vilniausgalerija.lt

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-112/

2021.09.17.

Pilotas.lt

https://pilotas.lt/2021/09/17/kultura/ivykio-vieta-4-skulptoriu-grupine-paroda-galerijoje-arka/

2021.09.15.

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2956

2021.09.30.

Artafterhours.lt

https://www.artafterhours.lt/programa21/

2021.10.06.

Artnews.lt

https://artnews.lt/skulpturos-paroda-ivykio-vieta-galerijoje-arka-66970

2021.10.08

7 meno dienos

https://www.7md.lt/24101

2021.10.06.

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/ivietintu-instaliaciju-ir-skulpturos-paroda-ivykio-vieta-kviecia-naktineti

2021.10.06.

LRT.lt portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1514493/ivietintu-instaliaciju-ir-skulpturos-paroda-ivykio-vieta-kviecia-naktineti

2021.10.06.

Lrytas portalas

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/10/06/news/ivietintu-instaliaciju-ir-skulpturos-paroda-ivykio-vieta-kviecia-naktineti-20987357

2021.10.11.

LRT.lt portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1517587/art-after-hours-iki-velumos-bus-atvertos-meno-erdviu-durys-vyks-susitikimai-su-kurejais-ekskursijos
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2021.10.08.

15min.lt

https://www.15min.lt/m/id/kultura/vizualieji-menai/15min-rekomenduoja-gidas-po-naujas-parodas-ka-verta-pamatyti-929-1495578

2021.10.11.

Literatūra ir menas

https://literaturairmenas.lt/mediateka/andriaus-ir-nerijaus-erminu-dano-aleksos-ir-rimanto-milkinto-ivykio-vieta

2021.10.11.

Vilnius.lt

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
ivietintu-instaliaciju-ir-skulpturos-paroda-ivykio-vieta-kviecia-naktineti/

2021.10.11.

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/
art-after-hours-darbo-valandos-baigesi-uzsukite-i-galerijas.d?id=88393023

2021.10.11.

Artnews.lt

https://artnews.lt/art-hours-darbo-valandos-baigesi-uzsukite-galerijas-67053

2021.10.11.

Lrytas portalas

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/10/11/news/-art-after-hours-darbo-valandos-baigesi-uzsukite-i-galerijas-21032234

2021.10.11.

Klaipėda.diena

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/vilnius/
menas-ir-pramogos/art-after-hours-darbo-valandos-baigesi-uzsukite-i-galerijas-1046892

2021.10.07.

Lietuvos dailininkų sąjunga

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-3000

2021.11.29.

LRT portalas

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1552843/vaivos-kovieraites-trumpes-eksperimentine-grafika-atsispiria-nuo-iamzintu-vietu-ir-kuria-fiktyvias-aplinkas

2021.11.29.

Kas vyksta Vilniuje?

https://renginiai.kasvyksta.lt/96190/vaiva-kovieraite-trumpe-kitos-vietos-the-other-places

2021.11.29.

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/vaivos-kovieraites-trumpes-paroda-kitos-vietos-galerijoje-arka

2021.11.30.

Vilnius.lt

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/
vaiva-kovieraite-trumpe-kitos-vietos-the-other-places/

2021.11.29.

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/vaiva-kovieraite-trumpe-kviecia-i-paroda-kitos-vietos-the-other-places.d?id=88810647

2021.11.29.

Lofficiel.lt

https://www.lofficiel.lt/menas/eksperimentine-grafika

2021.11.28.

Vilniaus galerija

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-118/

2021.12.03.

15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/15min-rekomenduoja-gidas-po-naujas-parodas-ka-verta-pamatyti-929-1495578

2021.12.03.

Vilnius Events

https://www.vilnius-events.lt/en/event/vaiva-kovieraite-trumpe-kitos-vietos-the-other-places/

2021 04 08

Fotoreportažas žurnalo „Literatūra ir menas“
internetinėje svetainėje

https://literaturairmenas.lt/mediateka/kristinos-paulauskaites-ramonaitienes-neliesti?fbclid=IwAR0UKRsTPBmgazUhVTk7XtS7qWTE41uGafgGPRb3X4uWLc2EfWYSvQjhT_k

2021 04 09

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3012548222359707

2021 04 09

Fotoreportažas kultūros naujienų portale
„ArtNews“

https://artnews.lt/kristinos-paulauskaites-ramonaitienes-paroda-neliesti-lds-klaipedos-galerijoje-63298?fbclid=IwAR01aVXVGil2pxfQnvANhWsmR774YVlVqfPOeT6bvB_0dGJkVovNn-TE8xo
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2021 04 11

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3014141088867087

2021 04 11

Fotoreportažas žurnalo „Literatūra ir menas“
socialinio tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/Litmenis/
posts/3990266941066505

2021 04 11

Fotoreportažas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3014207002193829

2021 04 11

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6949962856989347077

2021 04 11

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook (kaligrafijos mokyklos paskyroje)

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/120001153507552

2021 04 11

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram (kaligrafijos mokyklos paskyroje)

https://www.instagram.com/p/CNhhpFVrRH8/

2021 04 12

Fotoreportažas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3014977488783447

2021 04 12

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNjzlFmAmqj/

2021 04 12

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNjzt6igDQ1/

2021 04 12

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNjz0GlACgB/

2021 04 13

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNmNIz7Da7w/

2021 04 13

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNmNWkCj4mg/

2021 04 13

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNmNdE4jXdS/

2021 04 13

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6950538957184716037

2021 04 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNozXLWjhBA/

2021 04 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNozcsDjpGb/

2021 04 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Insta
gram

https://www.instagram.com/p/CNozjQfj5iP/

2021 04 14

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6950906780218150150

2021 04 14

Fotoreportažas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3016480918633104

2021 04 15

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNrY5D4jc4X/

2021 04 15

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNrZBTWjtQk/

2021 04 15

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNraAS-jeZW/

2021 04 15

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6951280248663149830

2021 04 15

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3017354101879119

2021 04 15

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6951350460003519749

2021 04 15

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNr4lcXjODA/
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2021 04 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNt88fBj8vZ/

2021 04 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNt9fXxDDje/

2021 04 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CNt90SUDz6n/

2021 04 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3017959448485251

2021 04 16

Fotoreportažas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3017959618485234

2021 04 20

Renginio puslapis socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/
events/776251423297092/

2021 04 20

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3021047468176449

2021 04 21

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CN67Is8DIFT/

2021 04 21

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CN6-uEOD4k4/

2021 04 21

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CN6_evdjArc/

2021 04 21

Informacinis pranešimas naujienų portale
Kultūrpolis

https://www.kulturpolis.lt/daile/parodos/
klaipedos-galerijoje-tomos-slimaites-multimedinio-grafikos-projekto-paroda-amzina-kaita/

2021 04 21

Informacinis pranešimas naujienų portalo
Kultūrpolis socialinio tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/tegyvuojakulturpolis/posts/4049108598479760

2021 04 21

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3021778868103309

2021 04 21

Informacinis pranešimas LDS svetainėje

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2773

2021 04 22

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3022301064717756

2021 04 22

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CN9a1qajPdW/

2021 04 22

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6953877043360582918

2021 04 21

Informacinis pranešimas naujienų portale
ArtNews

https://artnews.lt/klaipedos-galerijoje-tomos-slimaites-multimedinio-grafikos-projekto-paroda-amzina-kaita-klaipedoje-63509

2021 04 23

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6954236502159248645

2021 04 23

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3023034784644384

2021 04 23

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CN_78VAD6e1/

2021 04 24

Fotoreportažas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ingrida.mockute&set=a.4345598742139737

2021 04 24

Fotoreportažas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/neringa.poskute.7/
posts/10159333807201054

2021 04 24

Fotoreportažas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3023816201232909

2021 04 24

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COC9tplF8xI/
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2021 04 24

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6954682046870605061

2021 04 26

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6955397226315123973

2021 04 26

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COILxkVFFLc/

2021 04 27

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COKQx9PFKzZ/

2021 04 27

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6955730857286061318

2021 04 28

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6956101488338914566

2021 04 28

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COM3DR2DCoe/

2021 04 28

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COM3K_bDjzb/

2021 04 28

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COM3S2Kjvrx/

2021 04 28

Informacinis įrašas Kultūrpolio socialinio
tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/tegyvuojakulturpolis/posts/4068576569866296

2021 04 27

Fotoreportažas kultūrinių naujienų portale
Kultūrpolis.lt

https://www.kulturpolis.lt/fotoreportazai/tomos-slimaites-parodoje-amzina-juros-kaita/

2021 04 28

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3026788604269002

2021 04 28

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6956207492892265733

2021 04 28

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CONri4ijoob/

2021 04 28

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3026977707583425

2021 04 29

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COPaBZsDk6H/

2021 04 29

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COPaJJrDz9d/

2021 04 23

Informacinis pranešimas LDS Klaipėdos skyriaus tinklalapyje

http://www.klaipedosgalerija.lt/1569-2/

2021 04 27

Fotoreportažas žurnalo „Literatūra ir menas“
internetinėje svetainėje

https://literaturairmenas.lt/mediateka/tomos-slimaites-amzina-kaita

2021 05 04

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3031119243835938

2021 05 04

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6958337284982721797

2021 05 04

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COcYP86DpuM/

2021 05 04

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3031134133834449

2021 05 02

Videoįrašas apie parodą Youtube platformoje

https://www.youtube.com/watch?v=8Oxr_hP5_
b4

2021 04 30

Informacinis įrašas „ArtCompensa“ socialinio
tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/artcompensa/
posts/158534172855883

2021 05 04

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3031331333814729
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2021 05 06

Parodos videoekskursija videoįrašų talpinimo
platformoje Youtube

https://youtu.be/qJTEc5hZThY

2021 05 06

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3032655397015656

2021 05 06

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COhrLn5DKTz/

2021 05 06

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/COhrXYgD7WJ/

2021 05 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CO2qGlrLgTo/

2021 05 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CO2p_LnrTyK/

2021 05 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CO2pukkL_tc/

2021 05 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/132444342263233

2021 05 13

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/131275912380076

2021 04 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/121622810012053

2021 05 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/132516735589327

2021 05 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3039022873045575

2021 05 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CO2zE0grtGQ/

2021 05 14

Informacinis pranešimas laikraščio „Klaipėda“
naujienų portale

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/
menas-ir-pramogos/uostamiescio-meno-bibliotekoje-ekslibrisu-kolekcijos-paroda-1025430

2021 05 13

Informacinis pranešimas naujienų portale
KultūrosUostas

https://kulturosuostas.lt/2021/05/13/reginos-davidavicienes-ekslibrisu-kolekcija/

2021 05 13

Informacinis pranešimas naujienų portale
„Mano kraštas“

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/reginos-davidavicienes-ekslibrisu-kolekcija

2021 05 13

Informacinis pranešimas naujienų portale
AtviraKlaipėda

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/05/13/
supazindins-su-reginos-davidavicienes-ekslibrisu-kolekcija/

2021 05 14

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/ruta.jakstoniene/
posts/10218880955962460

2021 05 15

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/133043698869964

2021 05 13

Informacinis pranešimas Klaipėdos miesto
savivaldybės tinklalapyje

https://www.klaipeda.lt/lt/renginiu-naujienos/
reginos-davidavicienes-ekslibrisu-kolekcija/8760

2021 05 12

Informacinis pranešimas naujienų portale
Kultūrpolis

https://www.kulturpolis.lt/daile/parodos/meno-bibliotekoje-ekslibrisai-is-reginos-davidavicienes-kolekcijos/

2021 05 13

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/ruta.jakstoniene/
posts/10218877168787783

2021 05 13

Informacinis pranešimas LDS svetainėje

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2802?fbclid=IwAR2h9oPZkUaKyuOvvnqtLc87PmHbm6DfyCYV6ceZSWUjx0HEGrWMDYOF2ds

2021 05 19

Videoreportažas „Kultūra su LRT“ socialinio
tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/kulturasulrt/
posts/897254841143717

2021 05 21

Kaligrafijos mokyklos rengtos parodos renginio puslapis socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/events
/497204681707539/?ref=newsfeed
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2021 05 23

Informacinė nuoroda apie kaligrafijos mokyklos veiklas Meno bibliotekos socialinio tinklo
Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2371128359686446&id=890182927781004

2021 05 21

Reginos Davidavičienės ekslibrių kolekcijos
parodos atidarymo fotoreportažas, 2021 05 21
Meno bibliotekos socialinio tinklo Facebook
paskyroje

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2369345693198046&id=890182927781004

2021 05 21

Reginos Davidavičienės ekslibrių kolekcijos
parodos atidarymo fotoreportažas kaligrafijos
mokyklos socialinio tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/137373488436985

2021 05 28

Rosana Lukauskaitė „T. Šlimaitė: visada
ieškau kūrybinės kibirkšties“ [interviu su
menininke], Durys, 2021 gegužė Nr. 5 (89),
44 – 49.

https://issuu.com/diena/docs/durys_2021_05/s/12380957

2021 06 14

Informacinis įrašas kaligrafijos mokyklos
socialinio tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/153115416862792

2021 06 14

Informacinis įrašas kaligrafijos mokyklos
socialinio tinklo Instagram paskyroje

https://www.instagram.com/p/CQGp24er53t/

2021 06 14

Informacinis videoįrašas kaligrafijos mokyklos
socialinio tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/153219813519019

2021 06 14

Informacinis videoįrašas kaligrafijos mokyklos
socialinio tinklo Instagram paskyroje

https://www.instagram.com/p/CQG_EkfFSKL/

2021 06 15

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3062428940704968

2021 06 14

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6973717357583699206

2021 06 16

Informacinis vaizdo įrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/154452586729075

2021 06 16

Informacinis vaizdo įrašas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CQLvmBslpuu/

2021 06 16

Informacinis vaizdo įrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/154534943387506

2021 06 16

Informacinis vaizdo įrašas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CQMB-GXFsAg/

2021 06 17

Informacinis vaizdo įrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/155275619980105

2021 06 23

Parodos fotoreportažas kaligrafijos mokyklos
paskyroje socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/158884086285925

2021 06 23

Renginio (rengto kartu su Meno biblioteka)
puslapis socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/
events/401394487773761

2021 06 25

Informacinis įrašas kaligrafijos mokyklos
socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CQitDLUj6IL/

2021 06 25

Informacinis įrašas kaligrafijos mokyklos
socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/kaligrafijosmokykla/
posts/160351316139202

2021 06 25

Kristina Jokubavičienė „Apie mažą knygos
ženklą ir svarbias jo keliones“ [parodos recenzija], Durys, 2021 birželis Nr. 6 (90), 38 – 43.

https://issuu.com/diena/docs/durys_2021_06/38

2021 07 16

Renginio puslapis socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/
events/1123334384829545

2021 07 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CRYwfpMhkxh/

2021 07 16

Informacinis pranešimas naujienų portale
AtviraKlaipėda

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/07/16/parodoje-medaliai-ir-mazosios-skulpturines-formos/
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2021 07 16

Renginio puslapis socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3085330975081431

2021 07 16

Informacinis pranešimas apie meno festivalio
parodas KKKC svetainėje

https://www.kkkc.lt/lt/exhibitions/tarptautinis-formos-meno-festivalis-faktas-forma-fact-form/

2021 07 16

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3085344411746754

2021 07 18

Informacinis pranešimas LDS svetainėje

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2879

2021 07 19

Informacinis pranešimas LDS svetainėje

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2880

2021 07 19

Renginio puslapis socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/events
/1255729251526122/?ref=newsfeed

2021 07 19

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/klaipedoskulturukomunikacijucentras/posts/4218265244878137

2021 07 19

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/klaipedoskulturukomunikacijucentras/posts/4218258648212130

2021 07 19

Informacinis pranešimas kultūriniame portale
VilniausGalerija

https://vilniausgalerija.lt/2021/07/19/kkkc-parodu-rumuose-tarptautinis-formos-meno-festivalis-faktas-forma/

2021 07 19

Informacinis pranešimas laikraščio „Vakarų
ekspresas“ naujienų portale

https://ve.lt/gyvenimas/kultura/kkkc-parodu-rumuose-tarptautinis-formos-meno-festivalis-faktas-forma

2021 07 19

Informacinis pranešimas naujienų portale
AtviraKlaipėda

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/07/19/parodu-rumuose-meno-festivalis/

2021 07 19

Informacinis pranešimas kultūrinių naujienų
portale Kultūrpolis

https://www.kulturpolis.lt/daile/parodos/klaipedos-galerijoje-medalio-meno-ir-mazosios-skulpturines-formos-paroda-x-medalis/

2021 07 19

Informacinis pranešimas kultūrinių naujienų
portale Kultūrpolis

https://www.kulturpolis.lt/daile/parodos/
kkkc-parodu-rumuose-tarptautinis-formos-meno-festivalis-faktas-forma/

2021 07 19

Informacinis pranešimas laikraščio „7 meno
dienos“ naujienų portale

https://www.7md.lt/daile/2021-06-25/Klaipedos-galerijoje---jungtine-medalio-meno-ir-mazosios-skulpturines-formos-paroda-X-Medalis---X-Medal

2021 07 20

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3088415044773024

2021 07 20

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/klaipedoskulturukomunikacijucentras/posts/4218258648212130

2021 07 20

Informacinis pranešimas LDS Klaipėdos skyriaus tinklalapyje

http://www.klaipedosgalerija.lt/jungtine-medalio-meno-ir-mazosios-skulpturines-formos-paroda-x-medalis-x-medal/

2021 07 22

Informacinis pranešimas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3089651724649356

2021 07 21

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6987456560909880581

2021 07 22

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3089818221299373

2021 07 22

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CRoNK75Dpdh/

2021 07 22

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6987717151528406278

2021 07 24

Parodos fotoreportažas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3090620514552477

2021 07 24

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CRs78zwDeX7/
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2021 07 24

Parodos fotoreportažas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3091270377820824

2021 07 24

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CRtIFWxD72B/

2021 07 24

Parodos fotoreportažas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3091319887815873

2021 07 23

LRT Plius laidos “Kultūros diena”

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000159961/kulturos-diena-savaites-apzvalga-audiovizualiniu-menu-centras-sinagogoje-kino-teatru-protestas-ir-frenkelio-vilos-festivalis

2021 07 24

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3091542147793647

2021 07 25

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/kulturasulrt/
posts/938960966973104

2021 07 27

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3093427300938465

2021 07 27

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CR0lyxDD3yY/

2021 07 27

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6989530823229705477

2021 07 28

Rosana Lukauskaitė „Uždelsto veikimo formos“ (parodos recenzija), „7 meno dienos“

https://www.7md.lt/daile/2021-06-25/Uzdelsto-veikimo-formos

2021 07 29

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3094916444122884

2021 07 30

Durys, 2021 liepa, Nr. 7 (91), 28 – 33 psl.

https://issuu.com/diena/docs/durys_2021_07/28
https://issuu.com/diena/docs/durys_2021_07/s/12977128

2021 07 31

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3096513483963180

2021 08 09

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/klaipedoskulturukomunikacijucentras/posts/4279390235432304

2021 08 10

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3103811146566747

2021 08 09

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CSWzDHeD_
bw/

2021 08 10

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CSYx7fTMqTr/

2021 08 10

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CSYxgekM2bJ/

2021 08 10

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CSYxXGqML-n/

2021 08 13

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3106019049679290

2021 08 13

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CSgYzsOsVBA/

2021 08 14

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3106868136261048

2021 08 14

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/6996209775222492422

2021 08 14

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CSjLOL2Dghl/

2021 08 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/klaipedoskulturukomunikacijucentras/posts/4299468783424449
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2021 08 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3108317676116094

2021 08 17

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/arkagalerija/
posts/4459946384072838

2021 08 19

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3110499502564578

2021 08 19

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3110504522564076

2021 08 18

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/EchoGoneWrong/
posts/4351172431607050

2021 08 18

Baltijos šalių šiuolaikinio meno portale Echo
Gone Wronas

https://echogonewrong.com/dont-stop-sculptingthe-exhibition-transcripts-by-mariusz-burdek-atthe-kccc-exhibition-hall/

2021 08 19

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/klaipedoskulturukomunikacijucentras/posts/4308619752509352

2021 08 23

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3113538522260676

2021 08 23

Virtualus tarptautinio formos meno festivalio
„Faktas-Forma“ parodų turas

https://3dtour.1001pikselis.lt/tour/kkkc2107

2021 08 27

Durys, 2021 rugpjūtis Nr. 8 (92), 30 – 35.

https://issuu.com/diena/docs/durys_2021_08/30

2021 08 27

Durys, 2021 rugpjūtis Nr. 8 (92), 30 – 35.

https://issuu.com/diena/docs/durys_2021_08/s/13265200

2021 09 09

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3125736617707533

2021 08 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/klaipedoskulturukomunikacijucentras/posts/4299468783424449

2021 08 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3108317676116094

2021 08 17

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/arkagalerija/
posts/4459946384072838

2021 08 19

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3110499502564578

2021 08 19

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3110504522564076

2021 08 18

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/EchoGoneWrong/
posts/4351172431607050

2021 09 10

Informacinis pranešimas laikraščio „Vakarų
ekspresas“ naujienų portalas

https://ve.lt/gyvenimas/kultura/klaipedos-galerijoje-psichikos-sveikatos-menesiui-skirta-paroda-psiches

2021 09 10

AtviraKlaipėda

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/09/10/klaipedos-galerijoje-psichikos-sveikatos-menesiui-skirta-paroda-psiches/

2021 09 10

Informacinis pranešimas LDS Klaipėdos skyriaus tinklalapyje

http://www.klaipedosgalerija.lt/psichikos-sveikatos-menesiui-skirta-paroda-psiches/

2021 09 13

„7 meno dienos“

https://www.7md.lt/23862

2021 09 10

Kultūrpolis

https://www.kulturpolis.lt/daile/parodos/klaipedos-galerijoje-psichikos-sveikatos-menesiui-skirta-paroda-psiches/

2021 09 15

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7008148357445061893

2021 09 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CT34qaVgouX/
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2021 09 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/videos/ 156546586642823/

2021 09 17

Informacinis įrašas Kultūrpolio socialinio
tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/tegyvuojakulturpolis/posts/4487799621277320

2021 09 16

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/inga.mikulene/
posts/10159404705712158

2021 09 18

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7009210859427843333

2021 09 18

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CT9cGVOANx0/

2021 09 18

Parodos fotoreportažas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3132128303735031

2021 09 21

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7010314824538164486

2021 09 21

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CUFcBZLjzj_/

2021 09 16

„Klaipėda“ naujienų portalas

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/
menas-ir-pramogos/klaipedos-galerijoje-psichikos-sveikatos-menesiui-skirta-paroda-psiches-1043334

2021 09 11

„Mano kraštas“

Informacinis pranešimas laikraščio „Klaipėda“
naujienų portale

2021 09 14

ArtNews.lt

https://artnews.lt/klaipedos-galerijoje-psichikos-sveikatos-menesiui-skirta-paroda-psiches-66499

2021 09 13

Informacinis pranešimas vienos iš parodos
dalyvių asmeninėje internetinėje svetainėje

http://www.aglajaray.com/news/psiches-psychoes

2021 09 22

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7010659677277129990

2021 09 22

Parodos videoreportažas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/videos/2948765205388260

2021 09 22

Parodos videoreportažas videoįrašų talpinimo
platformoje Youtube

https://youtu.be/XVSvjyzbBIM

2021 09 28

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7012909211642334470

2021 09 29

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7013255278409960709

2021 09 29

Baltijos šalių šiuolaikinio meno kritikos portalas Echo Gone Wrong

https://echogonewrong.com/psychoes-a-group-exhibition-celebrating-mental-health-awareness-month-at-the-klaipeda-gallery/

2021 09 29

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3139962852951576

2021 09 29

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CUZrDQXMHYH/

2021 09 29

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CUZrGRMsGLh/

2021 09 29

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CUZrJUBMmMP/

2021 09 30

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7013625179632880902

2021 09 29

Informacinis įrašas Baltijos šalių šiuolaikinio
meno kritikos portal Echo Gone Wrong socialinio tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/EchoGoneWrong/
posts/4482335751824050
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2021 10 01

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7013994086323490053

2021 09 16

Informacinis įrašas Allevents svetainėje

https://allevents.in/klaipeda/psichikos-sveikatos-mėnesiui-paminėti-skirta-paroda-„psichės/200021603694939

2021 10 07

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7015851538643995909

2021 10 08

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7016625770932063493

2021 10 08

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7016642442262809862

2021 10 08

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3146433248971203

2021 10 08

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CUw97fJoqB2/

2021 09 17

„Vakarų ekspresas“, internet. portalas

https://ve.lt/gyvenimas/kultura/kaligrafijos-meno-kurybines-dirbtuves

2021 09 15

Kulturpolis.lt, soc.paskyra

https://www.facebook.com/tegyvuojakulturpolis/posts/4481462701911012

2021 09 14

Kulturpolis.lt, internet. portalas

https://www.kulturpolis.lt/renginiai/kaligrafijos-ir-rasto-meno-mokykla-kviecia-i-paroda-ir-kurybines-dirbtuves/

Atvira Klaipėda.lt, internet.portalas

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/07/19/besimokant-kaligrafijos-sukure-macernio-marskinius/

2021 09 10

Atvira Klaipėda.lt, internet.portalas

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/09/10/klaipedoje-nemokamos-kaligrafijos-dirbtuves-ir-suomiu-kaligrafu-paroda/

2021 11 08

„Mano kraštas“

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/„klaipedos-galerijoje“-–-personaline-antano-serono-tapybos-paroda-„patirtys-3-ir-5

2021 11 05

Renginio puslapis socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/
events/597252284752549

2021 11 05

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3167697543511440

2021 11 05

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CV5jpXgMoV-/

2021 11 08

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3169808513300343

2021 11 08

Informacinis pranešimas naujienų agentūroje
„Elta“

https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/klaipedos-galerijoje-personaline-antano-serono-tapybos-parodapatirtys-3-ir-5-221591

2021 11 08

Informacinis pranešimas naujienų portale
AtviraKlaipėda

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/11/08/klaipedos-galerijoje-personaline-antano-serono-tapybos-paroda/

2021 11 08

Informacinis pranešimas naujienų portale
AtviraKlaipėda (renginių suvestinėje)

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/11/07/ateinancia-savaite-klaipedoje-3/

2021 11 08

Informacinis pranešimas naujienų portale
Kultūrpolis

https://www.kulturpolis.lt/daile/parodos/
klaipedos-galerijoje-antano-serono-tapybos-paroda-patirtys-3-ir-5/

2021 11 08

Informacinis pranešimas naujienų portalo
Kultūrpolis socialinio tinklo Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/tegyvuojakulturpolis/posts/4652760154781265

2021 11 08

Informacinis pranešimas LDS svetainėje

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-3039

2021 07 19
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2021 11 08

Informacinis pranešimas naujienų portale
ArtNews

https://artnews.lt/klaipedos-galerijoje-personaline-antano-serono-tapybos-paroda-patirtys-3-ir-5-67741

2021 11 08

Informacinis pranešimas LDS Klaipėdos skyriaus tinklalapyje

http://www.klaipedosgalerija.lt/patirtys/

2021 11 11

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/videos/287901810009620/

2021 11 11

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CWIn0jdN1d2/

2021 11 11

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7029278326325824774

2021 11 11

Informacinis videoįrašas apie parodą socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3172258746388653

2021 11 12

Parodos fotoreportažas socialiniame tinkle
Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3172685076346020

2021 11 12

Parodos fotoreportažas socialiniame tinkle
Instagram

https://www.instagram.com/p/CWK7HqwMOsI/

2021 11 12

Kitas parodos fotoreportažas socialiniame
tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3172710723010122

2021 11 12

Kitas parodos fotoreportažas socialiniame
tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CWLAFRss4Df/

2021 11 12

Informacinis pranešimas laikraščio „7 meno
dienos“ naujienų portale

https://www.7md.lt/kultura/2021-11-12/Klaipedos-galerijoje--personaline-Antano-Serono-tapybos-paroda-Patirtys-3-ir-5

2021 11 11

Informacinis pranešimas laikraščio „Klaipėda“
naujienų portale

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/
menas-ir-pramogos/klaipedos-galerijoje-atidaroma-serono-tapybos-paroda-1050902

2021 11 17

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CWXsiVvMDFk/

2021 11 17

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CWXsYsMMA0K/

2021 11 17

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CWXsMgDsctz/

2021 11 17

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7029278326325824774

2021 11 18

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/videos/1139861653215944/

2021 11 24

Informacinis videoįrašas socialiniame tinkle
TikTok

https://www.tiktok.com/@klaipedosgalerija/video/7034052667697597701

2021 11 24

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3181350372146157

2021 11 24

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CWpwinGM2xX/

2021 11 24

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CWpwtU5ssH5/

2021 11 24

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CWpw2DYM8Y-/

2021 11 30

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CW5pdnoMs_Q/

2021 11 30

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CW5pz3bMvcK/

2021 11 30

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Instagram

https://www.instagram.com/p/CW5q120Mx3g/
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2021 11 30

Informacinis įrašas socialiniame tinkle Facebook

https://www.facebook.com/LDSKlaipedosGalerija/posts/3185592941721900

2021 10 29

Durys, 2021 spalis Nr. 10 (94), 44 – 46

https://issuu.com/diena/docs/durys_2021_10/44

2021 07 28

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/tarptautinis-uzutrakio-meno-festivalis-atkurti-buvusia-tikrove.d?id=87812839

2021-02-26

Vilniaus grafikos meno centro svetainė graphic.lt

https://www.graphic.lt/parodos/dominykas-sidorovas-ugniasiene/7190

2021-02

Vilniaus grafikos meno centro Facebook
paskyra

https://www.facebook.com/
events/235664774960119/

2021-02

Vilniaus grafikos meno centro Instagram
paskyra

https://www.instagram.com/vilniausgrafikosmenocentras/

2021-03-10

Šiuolaikinio meno naujienų portalas artnews.lt

https://artnews.lt/dominyko-sidorovo-paroda-ugniasiene-galerijoje-kaire-desine-2-62552

2021-02-26

Šiuolaikinio meno naujienų portalas artnews.lt

https://artnews.lt/dominyko-sidorovo-paroda-ugniasiene-galerijoje-kaire-desine-62440

2021-03-04

Lietuvos radijo ir televizijos naujienų svetainė
lrt.lt

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000143158/dominyko-sidorovo-parodoje-vizualus-eilerasciai

2021-02-26

Naujienų svetainė 15min.lt

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/nauja-paroda-vilniaus-grafikos-meno-centre-29-1462162

2021-02

Šiuolaikinio meno naujienų svetainė noar.eu

https://noar.eu/en/exhibition-posts/dominykas-sidorovas-firewall/

2021-02-26

Lietuvos dailininkų sąjungos interneto svetainė

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2712

2021-02-26

Kultūros savaitraštis „7 meno dienos“

https://www.7md.lt/daile/2021-02-26/2021-m-kovo-227-dienomis-Vilniaus-grafikos-meno-centro-galerijoje-Kaire-desine-veiks-Dominyko-Sidorovo-kurybos-

2021-03-26

7 meno dienos

https://www.7md.lt/daile/2021-03-26/Pereinamasis-etapas

2021-03-11

Kultūros savaitraštis „Literatūra ir menas“

https://literaturairmenas.lt/mediateka/karantino-ikalintos-parodos-dominyko-sidorovo-iugniasienei

2021-02-26

Meno galerijos „Vartai“ svetainė

https://www.galerijavartai.com/news/32-dominykas-sidorovas-solo-exhibition-firewall-at-vilnius-graphic-art-centre/

2021-07-07

Vilniaus grafikos meno centro svetainė

https://www.graphic.lt/parodos/arvydas-pakalka-pradzia-linija/7307

2021-07

Vilniaus grafikos meno centro Facebook
paskyra

https://m.facebook.com/events/vilniaus-grafikos-meno-centras/arvydas-pakalka-prad%C5%BEia-linija/1067117724113509/

2021-07-12

Šiuolaikinio meno naujienų portalas artnews.lt

https://artnews.lt/arvydo-pakalkos-piesiniu-paroda-pradzia-linija-galerijoje-kaire-desine-65494

2021-07-13

Lietuvos dailininkų sąjungos svetainė

NAUJIENOS - Lietuvos Dailininkų Sąjunga (ldsajunga.lt)

2021-06-25

Kultūros savaitraštis „7 meno dienos“

https://www.7md.lt/daile/2021-06-25/2021-m-liepos-1331-dienomis-Vilniaus-grafikos-meno-centro-galerijoje-Kaire-desine-veiks-Arvydo-Pakalkos-piesini

2021-07-13

Lietuvos radijo ir televizijos naujienų svetainė
lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1449312/renginiu-gidas-antradieni-minimali-gravitacija
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2021-08-31

Vilniaus grafikos meno centro svetainė

https://www.graphic.lt/parodos/kristina-daniunaite-samones-srautas/7291

2021-09

Kultūros renginio „Kultūros naktis“ svetainė

https://kulturosnaktis.lt/portfolio/dvi-parodos-kristina-daniunaite-samones-srautas-silvija-juozelskyte-vaiciuliene-linines-metamorfozes/

2021-09

Vilniaus grafikos meno centro Facebook
paskyra

https://www.facebook.com/events
/614242006629462?ref=newsfeed

2021-09-19

Kultūros naujienų svetainė vilniausgalerija.lt

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-112/

2021-09-07

Šiuolaikinio meno naujienų portalas artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/kristinos-daniunaites-paroda-samones-srautas-galerijoje-kaire-desine

2021-09-07

Lietuvos radijo ir televizijos naujienų svetainė
lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1488827/renginiu-gidas-antradieni-ivaskeviciaus-ir-tumino-mistras

2021-09-01

Lietuvos dailininkų sąjungos svetainė

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2939

2021-08-31

Vilniaus grafikos meno centro svetainė

https://www.graphic.lt/parodos/silvija-juozelskyte-vaiciuliene-linines-metamorfozes/7295

2021-09-03

Vilniaus grafikos meno centro Instagram
paskyra

https://www.instagram.com/p/CTW5OmMqxnb/

2021-09

Kultūros renginio „Kultūros naktis“ svetainė

https://kulturosnaktis.lt/portfolio/dvi-parodos-kristina-daniunaite-samones-srautas-silvija-juozelskyte-vaiciuliene-linines-metamorfozes/

2021-09

Kultūros renginio „Vilniaus galerijų savaitgalis“ svetainė

https://vilniausgalerijusavaitgalis.lt/

2021-09-03

Kultūros savaitraštis „7 meno dienos“

https://www.7md.lt/23776

Kultūros naujienų svetainė vilniausgalerija.lt

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-112/

2021-09-19

Lietuvos radijo ir televizijos naujienų svetainė
lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1488827/renginiu-gidas-antradieni-ivaskeviciaus-ir-tumino-mistras

2021-09-01

Lietuvos dailininkų sąjungos svetainė

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2939

2021-09

Vilniaus grafikos meno centro Facebook
paskyra

https://www.facebook.com/
events/567129581150566/

2021-09-07

Šiuolaikinio meno naujienų portalas artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/silvijos-juozelskytes-vaiciulienes-paroda-linines-metamorfozes-galerijoje-kaire-desine

2021-11-16

Vilniaus grafikos meno centro svetainė

https://www.graphic.lt/parodos/kunigunda-dineikaite-peizazo-uzkalbejimas/7332

2021-11

Vilniaus grafikos meno centro Facebook
paskyra

https://www.facebook.com/events
/4589055914541469/?ref=newsfeed

2021-11

Vilniaus grafikos meno centro Instagram
paskyra

https://www.instagram.com/p/CWVg3ECqn5e/

2021-11-17

Lietuvos radijo ir televizijos naujienų svetainė
lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1543767/tapytoja-kunigunda-dineikaite-peizazus-uzkalbes-potepiais-ir-spalvomis

2021-12-03

Kultūros savaitraštis „7 meno dienos“

https://www.7md.lt/daile/2021-12-03/Debesu-atminty

2021-11-23

Šiuolaikinio meno naujienų portalas artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/kunigundos-dineikaites-paroda-peizazo-uzkalbejimas-galerijoje-kaire-desine

2021-11-17

Naujienų portalas europenews.eu.uk

https://www.europenews.co.uk/lt/category/23/377819

2021-11

Lietuvos dailininkų sąjungos svetainė

https://www.ldsajunga.com/post/kunigundos-dineikait%C4%97s-tapybos-paroda-peiza%C5%BEo-u%C5%BEkalb%C4%97jimas
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2021-09-03

Vilniaus grafikos meno centro Instagram
paskyra

https://www.instagram.com/p/CTW5OmMqxnb/

2021 02 05

LRT laida KULTŪROS DIENA (reportažas)

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000140251/kulturos-diena-artejant-vilniaus-700-metu-jubiliejui-dailininkai-kvieciami-kitaip-sveikinti-sostine-su-gimtadieniu

2021 01 27

LRT radijo laida PAKELIUI SU KLASIKA
(pokalbis)

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000139138/pakeliui-su-klasika-komunikacijos-specialisto-arijaus-katausko-rysiai-su-politikais-ir-aistra-fotografijai

2021 02 17

DAILĖRAŠTIS

http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-93

2021 02 18

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/irmos-lescinskaites-paroda-tikroves-seseliu-atvaizdai-dailininku-sajungos-galerijoje-62350

2021 03 01

LRT laida PANORAMA (reportažas)

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000142841/dalis-galeriju-kuriose-irengtos-ir-parduotuves-atsidaro-uzejusiems-leidziama-apziureti-ir-ekspozicija

2021 03 02

LDSAJUNGA.LT

http://www.ldsajunga.lt/Virtualios_parodos1-35

2021 03 15

DELFI.LT

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/keramike-jolanta-kvasyte-gamta-zmogui-duoda-daugiau-nei-miestas-ir-zmones.d?id=86701491

2021 03 15

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/jolantos-kvasytes-paroda-gamtos-siltnamiai-dailininku-sajungos-galerijoje-62647

2021 03 22

DELFI LT:

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/kviecia-stabteleti-prie-vitrinos-vilniuje-puodukas-keramikoje-tarsi-haiku-poezijoje.d?id=86753465

2021 04 06

LRT laida LABAS RYTAS, LIETUVA

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147258/labas-rytas-lietuva-i-d-vilniuje-ranko-darbo-puoduku-paroda-prie-zinomu-lietuvos-keramikos-meno-kureju-prisijunge-dalyviai-is-uzsienio-saliu?time_start=895

2021 04 08

LRT laida LABAS RYTAS, LIETUVA

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147510/parodoje-zvilgsnis-i-nugarine-paveikslu-puse-arune-tornau-tapo-ir-ant-senu-staltiesiu-ar-lovatiesiu

2021 04 09

LRT laida KULTŪROS DIENA (reportažas)

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147829/kulturos-diena-pristatyti-jonui-karoliui-chodkeviciui-skirtu-metu-renginiai?time_start=72

2021 04 14

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/simono-skrabulio-paroda-spalvos-kvapas-dailininku-sajungos-galerijoje-63357

2021 04 16

7 MENO DIENOS

https://www.7md.lt/daile/2021-04-16/Daugyba-is-pusiu

2021 05 07

7 MENO DIENOS:

https://www.7md.lt/daile/2021-05-07/Anapus-seseliu

2021 09 07

LRT laida PANORAMA

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000171796/dainiaus-trumpio-parodoje-skarda-keliones-po-indija-ir-patirties-metalo-apdirbimo-fabrike-atspindziai?fbclid=IwAR1yXZHOWh1n0Ec8q0c_RjzrrmziJfYWPKNuB0BTYZ8NZtaF7GPew97g3s4

2021 09 24

7 MENO DIENOS:

https://www.7md.lt/daile/2021-09-24/Skardos-poezija?fbclid=IwAR0Z12RHYl_i4xNWfkeO1bFVbV-zcdmrJN9ha69OdDu0qE_Z3MMF-o_4iEw

2021 12 10

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/renginys/justino-vaitiekuno-kurybos-paroda-auksinis-laikas-albedo-pamenkalnio-galerijoje
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2021 12 10

7 MENO DIENOS

https://www.7md.lt/24664

2021

Galerijos internetinis puslapis www.menoparkas.lt (lietuvių k.)

http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.
html?paroda=59303
http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.
html?paroda=58920
http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.
html?paroda=58417
http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.
html?paroda=58071
http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.
html?paroda=57843
http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.
html?paroda=57206
http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.
html?paroda=57209
http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.
html?paroda=56939
http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.
html?paroda=56696

2021

Galerijos internetinis puslapis www.menoparkas.lt (anglų k.)

http://www.menoparkas.lt/36789/exhibitions.
html?paroda=59357
http://www.menoparkas.lt/36789/parodos.
html?paroda=58981
http://www.menoparkas.lt/36789/parodos.
html?paroda=58418
http://www.menoparkas.lt/36789/parodos.
html?paroda=58119
http://www.menoparkas.lt/36789/parodos.
html?paroda=57922
http://www.menoparkas.lt/36789/parodos.
html?paroda=57213
http://www.menoparkas.lt/36789/parodos.
html?paroda=57277
http://www.menoparkas.lt/36789/parodos.
html?paroda=56941
http://www.menoparkas.lt/36789/parodos.
html?paroda=56697

2021

Galerijos „Meno parkas“ facebook paskyra

https://www.facebook.com/galerija.meno.parkas
https://www.facebook.com/MPDusseldorf

2021

Galerijos „Meno parkas“ instagram paskyra

https://www.instagram.com/menoparkasgalerija/

2021

Galerijos „Meno parkas“ twitter paskyra

https://twitter.com/galerijamenopar

2021

Galerijos „Meno parkas“ LinkedIn paskyra

https://www.linkedin.com/company/meno-parkas

2021 03 17

Galerijos „Meno parkas“ YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yoFwX1cOX98&t=69s&ab_channel=MenoParkasVideo

2021

Viena reikšmingiausių internetinių šiuolaikinio meno platformų „Artsy.net“

https://www.artsy.net/show/meno-parkas-ausra-andziulyte-rhapsody-of-curonian-spit
https://www.artsy.net/show/meno-parkas-the-city-in-itself-by-pranas-griusys?sort=partner_show_position
https://www.artsy.net/show/meno-parkas-all-meaningful-sounds-turned-into-silence?sort=partner_show_position
https://www.artsy.net/viewing-room/menoparkas-midway-upon-the-journey-of-our-life-dotdot-dot
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https://www.artsy.net/show/meno-parkas-stories-of-the-station-district-or-mandela-effect
2021

Internetinė šiuolaikinio meno platforma „Artland“

https://www.artland.com/exhibitions/notes-c69nj9tmcsuc721eu11g
https://www.artland.com/exhibitions/ausra-andziulyte-rhapsody-of-curonian-spit (+ 3D virtualus
turas)
https://www.artland.com/exhibitions/saulius-paliukas-landescape
https://www.artland.com/exhibitions/neringa-poskutejukumiene-wtf (+ 3D virtualus turas)
https://www.artland.com/exhibitions/marijona-sinkevicienes-anniversary-textile-art-exhibition-letters
https://www.artland.com/exhibitions/pranasgriusys-the-city-in-itself
https://www.artland.com/exhibitions/all-meaningful-sounds-turned-into-silence (+ 3D virtualus
turas)
https://www.artland.com/exhibitions/midwayupon-the-journey-of-our-life (+ 3D virtualus turas)

2021 01 28

artrabbit.com

https://www.artrabbit.com/events/midwayupon-the-journey-of-our-life

2021 02 26

https://www.artrabbit.com/events/all-meaningful-sounds-turned-into-silence

2021 03 25

https://www.artrabbit.com/events/stories-of-thestation-district-or-mandela-effect

2021 03 31

https://www.artrabbit.com/events/the-city-initself

2021 06 09

https://www.artrabbit.com/events/letters

2021 11 10

https://www.artrabbit.com/events/virginija-babu%C5%A1yt%C4%97venck%C5%ABnien%C4%97-notes

2021 11 03

artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/virginijos-babusytes-venckunienes-paroda-uzrasai

2021 06 24

https://artnews.lt/renginys/neringos-poskutes-jukumienes-paroda-wtf-galerijoje-meno-parkas

2021 06 04

https://artnews.lt/marijonos-sinkevicienes-jubiliejine-tekstiles-darbu-paroda-laiskai-galerijoje-meno-parkas-64544

2021 03 25

https://artnews.lt/andriaus-makareviciaus-paroda-stoties-rajono-pasakojimai-arba-mandelos-efektas-galerijoje-meno-parkas-diuseldorfe-62969

2021 03 25

https://artnews.lt/prano-griusio-paroda-miestas-savyje-galerijoje-meno-parkas-62966

2021 03 18

https://artnews.lt/zidrijos-janusaites-paroda-visi-prasmingi-garsai-virto-tyla-galerijoje-meno-parkas-2-62720

2021 02 26

https://artnews.lt/zidrijos-janusaites-paroda-visi-prasmingi-garsai-virto-tyla-galerijoje-meno-parkas-62443

2021 01 28

https://artnews.lt/skulptoriaus-danieliaus-sodeikos-paroda-gyvenimo-nuejes-puse-kelio-galerijoje-meno-parkas-61999

2021 02 15

vimeo.com

https://vimeo.com/525003950

2021 08 20
2021 02 03

https://vimeo.com/625819276
allevents.in

https://allevents.in/kaunas/danielius-sodeika-gyvenimo-nu%C4%97j%C4%99s-pus%C4%
99-kelio/200020638080609?ref=past-event-page
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2021 11 12

7md.lt

https://www.7md.lt/24416

2021 09 24

https://www.7md.lt/daile/2021-09-24/Ausros-Andziulytes-personaline-paroda-Rapsodija-Kursiu-Nerijai

2021 06 25

https://www.7md.lt/23598

2021 03 26

https://www.7md.lt/22937

2021 02 26

https://www.7md.lt/22937

2021 01 29

mutualart.com

https://www.mutualart.com/Exhibition/Danielius-Sodeika--Midway-upon-the-journ/0CD911BE0E83787C

2021 01 27

echogonewrong.com

https://echogonewrong.com/midway-upon-the-journey-of-our-life-by-danielius-sodeika-at-meno-parkas-gallery/

2021 02 30

https://echogonewrong.com/march-exhibitions-at-meno-parkas-gallery/

2021 03 22

https://echogonewrong.com/all-meaningful-sounds-turned-into-silence-by-zidrija-janusaite-at-meno-parkas-gallery/

2021 03 24

https://echogonewrong.com/the-city-in-itself-bypranas-griusys-at-the-meno-parkas-gallery/

2021 07 15

https://echogonewrong.com/whiskey-tarot-foxtrot-the-exhibition-wtf-by-neringa-poskute-jukumiene-at-the-meno-parkas-gallery/

2021 08 12

https://echogonewrong.com/exhibition-by-saulius-paliukas-at-meno-parkas-gallery/

2021 06 09

kritikosatlasas.com

https://kritikosatlasas.com/2021/06/09/jubiliejine-marijonos-sinkevicienes-tekstiles-darbu-paroda-laiskai/

2021 09 30
2021 07 10

https://kritikosatlasas.com/2021/09/30/ausra-andziulyte-rapsodija-kursiu-nerijai/
Kauno diena

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/zodzio-ir-vaizdo-sinteze-tekstiliniuose-m-sinkevicienes-laiskuose-1033671

2021 07 22

https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/n-poskutes-jukumienes-parodoje-kitoks-santykis-su-juvelyrika-1035391

2012 03 19

LRT Kultūros diena

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000144911?fbclid=IwAR1yWLMbsHACr4WtUZgHaEwfd1gV5m7btjINvzRu4YzXwiau5d0qWSjKVyw

2021 04 10

LRT Kultūros savaitė

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147778/kulturos-savaite-investuotojas-alvydas-zabolis-tapytojas-pranas-griusys-ir-kulturos-eksporto-reitingas

2021 06 19

2021 03 26

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000156893/kulturos-savaite-dailininkas-donatas-pirstelis-kavafio-barbarai-ir-cvirkos-krukelis-tekstiliniu-laisku-paroda
kaunoaleja.lt

https://kaunoaleja.lt/pranas-griusys-miestas-savyje/

2021 06 03

https://kaunoaleja.lt/tag/marijona-sinkeviciene/

2021 06 28

https://kaunoaleja.lt/neringa-poskute-jukumiene-wtf/

2021 08 17

https://kaunoaleja.lt/saulius-paliukas-landescape/

2021 09 25

- https://kaunoaleja.lt/ausra-andziulyte-rapsodija-kursiu-nerijai/
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https://kaunoaleja.lt/virginija-babusyte-venckuniene-kaune/

2021 11 10
2021 01 21

https://kultura.kaunas.lt/renginys/danieliaus-sodeikos-paroda-gyvenimo-nuejes-puse-kelio/4097

kultura.kaunas.lt

2021 02 18

https://kultura.kaunas.lt/renginys/zidrija-janusaite-visi-prasmingi-garsai-virto-tyla/4226

2021 03 23

https://kultura.kaunas.lt/renginys/pranas-griusys-miestas-savyje/4071

2021 06 01

https://kultura.kaunas.lt/renginys/jubiliejine-marijonos-sinkevicienes-tekstiles-darbu-paroda-laiskai/4917

2021 06 24

https://kultura.kaunas.lt/renginys/neringos-poskutes-jukumienes-personaline-paroda-wtf/5138

2021 11 04

https://kultura.kaunas.lt/renginys/virginija-babusyte-venckuniene-uzrasai/6220

2021 08 21

delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/menininkas-saulius-paliukas-pradedame-priprasti-prie-situaciju-kurios-pries-keleta-metu-atrode-neimanomos.d?id=87975087

2021 05 07

literaturairmenas.lt

https://literaturairmenas.lt/daile/vita-opolskyte-arba-postkarantininiu-tapybos-parodu-apzvalga
Iš 3725 / 9 žurnalo (2021-05-07)

2021 07

https://issuu.com/kaunaspilnaskultros/docs/
kpk_2021_07_lt

issu.com/kaunaspilnaskulturos

https://issuu.com/kaunaspilnaskultros/docs/
kpk_2021_10_lt

2021 10
2021 03 25

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2737

ldsajunga.lt

2021 03 26

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2739

2021 06 07

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2827

2021 06 28

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2850

2021 08 16

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2907

2021 09 27

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2976

2021 11 05

https://www.ldsajunga.com/post/virginijos-babu%C5%A1yt%C4%97s-venck%C5%ABnien%C4%97s-personalin%C4%97-paroda-u%C5%BEra%C5%A1ai

2021 01 28

https://noar.eu/en/exhibition-posts/danielius-sodeika-midway-upon-the-journey-of-our-life/

noar.eu

2021 02 26

https://noar.eu/en/exhibition-posts/zidrija-janusaite-all-meaningful-sounds-turned-into-silence/

2021 03 25

https://noar.eu/en/exhibition-posts/pranas-griusys-the-city-in-itself/

2021 03 26

https://noar.eu/en/exhibition-posts/andrius-makarevicius-stories-of-the-station-district-or-mandela-effect/

2021 06 03

https://noar.eu/en/exhibition-posts/letters/

2021 03 16

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1365955/lrt-trumpai-atsidare-salies-muziejai-ir-galerijos-kur-ka-galima-pamatyti

Lrt.lt

- https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1470593/renginiu-gidas-treciadieni-liepsnojancios-garstycios

2021 08 18

2021 09 26

- https://kaunaspilnas.lt/marsrutas-rugsejo-27-30-dienoms/

kaunaspilnas.lt
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2021 10 21
2021 08 08

https://kaunaspilnas.lt/marsrutas-spalio-22-24dienoms/
vilniausgalerija.lt

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-106/

2021 12 05
2021 03 29

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-119/
mutualart.com

- https://www.mutualart.com/Exhibition/Andrius-Makarevicius--Stories-of-the-Sta/01DABED5D80F2DE0

2021 11 05

- https://www.mutualart.com/Exhibition/Virginija-Babusyte-Venckuniene--Notes/7B9AA06D7C9C2BA7

2021-06-21

Video reportažas per LRT

2021-06-19

Video reportažas per Šiaulių televiziją

2021-06-20

Laikraštis Šiaulių kraštas

https://www.skrastas.lt/kultura/dailininkus-subure-jubiliejine-paroda

2021-06-28

Laikraštis Šiaulių naujienos

http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/43291-siaulieciai-dailininkai-sukviete-i-sesiasdesimtaja-menu-pasaka

2021-06-18

Šiaulių dailės galerijos Facebook tinklapis

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=194932361640&set=a.10158059234651641

2021-06-17

Panevėžio miesto savivaldybės internetinis
puslapis

https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/panevezyje-prasideda-dailes-dienos.html

2021-07-17

Dienraštis ,,Respublika‘‘

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/
kulturos_naujienos/paroda_panevezio_dailes_dienos_2021_laisves_antologija/

2021-06-17

Alfa.lt

https://www.alfa.lt/aktualijos/kultura/atidaroma-paroda-panevezio-dailes-dienos-2021-laisves-antologija/222769/

2021-06-17

PANEVĖŽIO KRAŠTAS VIRTUALIAI

https://paneveziokrastas.pavb.lt/2021/06/paroda-panevezio-dailes-dienos-2021-laisves-antologija/

2021-06-15

„GALERIJA XX“ internetinė svetainė

https://galerijaxx.lt/panevezio-dailes-dienos/

2021-07-16

Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra

https://aina.lt/atidaroma-tarptautinio-plenero-darbu-paroda/

2021-07-16

LDS Dailėraštis

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-2453

2020-07-15

Panevėžio miesto savivaldybės internetinis
puslapis

https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/kulturos-naujienos/tarptautinis-pleneras-skirtas-w99q.
html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html

2021-07-24

Panevėžio miesto dienraštis „SEKUNDĖ“

https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/tarptautinio-tapytoju-plenero-dalyviai-kviecia-pasidalyti-savo-darbu-aura/

2021-07-20

„GALERIJA XX“ internetinė svetainė

https://galerijaxx.lt/tapybos-pleneras-panevezys/

2020-07-17

Panevėžio skyriaus „Facebook“ paskyra

https://www.facebook.com/
events/2993814360737942

2021-12-14

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1563635/lietuvoje-pirma-karta-ivyko-meno-kureju-apdovanojimu-ceremonija-menininkai-dziaugesi-kolegu-ivertinimu

2021-12-14

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1563998/meno-darbu-aukcionas-baltarusijos-politiniams-kaliniams-paremti-toliau-vyks-internetu

https://fb.watch/v/4oA2l_ggy/
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2021-12-09

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1560117/vilniuje-rengiamas-aukcionas-paremti-politinius-kalinius-ir-ju-seimas-baltarusijoje

2021-10-11

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000181000/tarp-gatviu-artejant-meno-mugei-art-vilnius-21-pokalbis-su-lds-pirmininke-egle-ganda-bogdaniene-meno-kaip-blynu-neiskepsi

2021-03-10

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000143827/kurybos-kontekstai-tuscios-laikmenos-mokescio-detektyvas-arba-kodel-pinigai-aplenke-dailininkus

2021-02-07

Lrt.lt

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1337248/dramatisko-likimo-tapytoja-molnikaite-savo-paveikslus-paliko-gyvuneliu-draugijai

2021-07-01

infomoletai.lt

https://www.infomoletai.lt/renginys/1-oji-tarptautine-meno-trienale-unpredictable-futures-nenuspejamos-ateitys-ufna/

2021-11-15

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/
artejant-aukcionui-uz-jusu-ir-musu-laisve-tapytojai-ragina-nepamirsti-kalinamu-baltarusiu.
d?id=88680289

2021-05-01

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/vilniuje-du-desimtmecius-veikianti-slaptoji-piesianciuju-draugija-nuogume-nieko-gedingo-nera.
d?id=87061069

2021-02-14

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/netiketai-rasti-aldonos-molnikaites-kuriniai-iskele-dilema-verti-buti-muziejuose-bet-testamentu-palikti-beglobiams-gyvunams.d?id=86457391

2021-07-01

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/kviecia-1-oji-tarptautine-meno-trienale-unpredictable-futuresnenuspejamos-ateitys

2021-07-01

Artnews.lt

https://artnews.lt/renginys/tarptautinis-uzutrakio-meno-festivalis-atkurti-buvusia-tikrove

2021-11-28

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/
knygu-dizainere-agne-dautartaite-krutule-deja-mokykloje-nemoko-klausytis-savo-sirdies.
d?id=88740045

2021-11-21

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/arune-tornau-savizudybe-galvoti-kaip-cia-nutapius-paveiksla-kuri-nupirks.d?id=88704193

2021-07-28

Delfi.lt

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/tarptautinis-uzutrakio-meno-festivalis-atkurti-buvusia-tikrove.d?id=87812839

2021-06-25

7md.lt

https://www.7md.lt/23597

2021-07-27

Pilotas.lt

https://pilotas.lt/2021/07/27/kultura/tikroji-tikrove-uzutrakio-dvaras-virsta-ekspozicinemis-erdvemis/

2021-06-20

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/u%C5%BEutrakis

2021-06-20

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/post/u%C5%BEutrakio-meno-festivalis

2021-07-29

Youtube.com (LDS‘o kanalas).

https://youtu.be/FbJu-3XjVBY

2021-06-10

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/ufna

2021-06-10

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/post/_ufna
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2021-06-30

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/post/kvie%C4%8Dia-1-oji-tarptautin%C4%97-meno-trienal%C4%97-unpredictable-futures-nenusp%C4%97jamos-ateitys-ufna

2021-08-23

Youtube.com (LDS‘o kanalas).

https://www.youtube.com/watch?v=_xj5aJ3cX04

2021-07-25

Youtube.com (LDS‘o kanalas).

https://youtu.be/jVtOn_qlJH0

2021-07-11

Youtube.com (LDS‘o kanalas).

https://youtu.be/U9-munqZqIE

2021-07-03

Youtube.com (LDS‘o kanalas).

https://www.youtube.com/watch?v=0h9G8-DVMdk

2021-10-21

Youtube.com (LDS‘o kanalas).

https://www.youtube.com/watch?v=gwDJvg17aCc&t=1s

2021-10-30

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/aukso-muza-2021

2021-11-15

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/post/per-daug-kitokia-ar%C5%ABn%C4%97-tornau

2021-11-15

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/post/agn%C4%97-dautartait%C4%97-krutul%C4%97-sugroti-duetu-su-autore

2021-11-15

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/post/draperija-kaip-m%C4%85stymo-medija-monikos-%C5%BEalt%C4%97s-k%C5%ABryboje

2021-04-01

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/common-ground

2021-10-09

Youtube.com (LDS‘o kanalas).

https://www.youtube.com/watch?v=U27Zy3fax-0&t=163s

2021-04-01

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/post/kvie%C4%8Diame-menininkus-dalyvauti-tarptautiniame-projekte-common-ground

2021-10-01

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/post/common-ground-k%C5%ABrybin%C4%97s-dirbtuv%C4%97s

2021-12-18

Ldsajunga.lt

https://www.ldsajunga.com/post/iki-ugnikalnio-ir-atgal

2021

Tinklapis Meno laboratorija

http://www.menolaboratorija.com/laikrascarontis.html

2021-12-27

Meno Šiauliai

https://www.facebook.com/laikrastis.kvadratas/
photos/a.2055253488110841/2712195195749997

2021-03-30

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/grupine-paroda-tik-kunas-sv-jono-gatves-galerijoje-63049

2021-03-30

ŽURNALAS „CIKADOS“

https://www.zurnalascikados.com/post/
grupin%C4%97-paroda-tik-k%C5%ABnas-%C5%A1v-jono-gatv%C4%97s-galerijoje

2021-03-30

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
tik-kunas

2021-03-31

PILOTAS.LT

https://pilotas.lt/2021/03/31/kultura/tik-kunas-grupine-paroda-vilniaus-sv-jono-gatves-galerijoje/

2021-03-31

VOXART.LT

https://www.voxart.lt/grupineje-parodoje-kunas-tampa-budu-kalbeti-apie-savo-vidu/

2021-04-02

7 MENO DIENOS

https://www.7md.lt/22980

2021-04-09

LRT radijo laida „Ryto allegro“. Pokalbis su
parodos „Tik kūnas?“ kuratore nuo 11 min 55
s

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147658/ryto-allegro-naujojo-amziaus-judejimo-renesansas-influenceriu-eroje-kokie-butini-kulturos-tarybos-pokyciai

2021-04-17

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
algimanto-svegzdos-kuriniu-paroda-isauginti-dangu-vynuoges-sakeleje
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2021-04-17

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/algimanto-svegzdos-1941-1996-grafikos-ir-akvareles-kuriniu-paroda-isauginti-dangu-vynuoges-sakeleje-63401

2021-04-18

BERNARDINAI.LT

https://www.bernardinai.lt/a-svegzdos-kurybos-paroda-isauginti-dangu-vynuoges-sakeleje/

2021-04-22

BERNARDINAI.LT

https://www.bernardinai.lt/algimantas-svegzda-visatos-atspindys-sutilpes-vynuoges-sakeleje/

2021-04-22

DELFI.LT

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/parodos-ta-pati-jura-kita-diena-autore-jei-gyvenciau-prie-juros-turbut-piesciau-tik-ja.d?id=87008357

2021-04-23

7 MENO DIENOS

https://www.7md.lt/23077

2021-04-23

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/raimondos-jatkeviciutes-kasparavicienes-paroda-ta-pati-jura-kita-diena-sv-jono-gatves-galerijoje-63579

2021-04-23

7 MENO DIENOS

https://www.7md.lt/daile/2021-04-23/Raimondos-Jatkeviciutes-Kasparavicienes-tapybos-kuriniu-paroda-Ta-pati-jura-Kita-diena

2021-04-26

VOXART.LT

https://www.voxart.lt/parodoje-ta-pati-jura-kita-diena-gilus-zvilgsnis-i-zmogu-ir-gamta/

2021-04-28

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
nuotraukos-is-grupines-parodos-tik-kunas

2021-04-28

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
raimonda-jatkeviciute-kasparaviciene-ta-pati-jura-kita-diena

2021-04-29

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=caPSihAfoMA

2021-05-17

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/tamaros-janovos-skulpturu-paroda-retrospektyva-sv-jono-gatves-galerijoje-64138

2021-05-25

FACEBOOK.COM

https://www.facebook.com/watch/?v=308955964214165

2021-05-25

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/tamara-janova-retrospektyva

2021-05-26

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
nuotraukos-is-algimanto-svegzdos-kuriniu-parodos-isauginti-dangu-vynuoges-sakeleje

2021-05-26

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
nuotraukos-is-raimondos-jatkeviciutes-kasparavicienes-tapybos-parodos-ta-pati-jura-kita-diena

2021-06-06

VILNIAUSGALERIJA.LT

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-98/

2021-06-09

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/astos-vasiliauskaites-skulpturu-ir-piesiniu-paroda-tik-tak-sv-jono-gatves-galerijoje-64678?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Artnewslt+%28artnews.lt%29

2021-06-09

Žurnalas „Cikados“

https://www.zurnalascikados.com/post/
astos-vasiliauskait%C4%97s-skulpt%C5%ABr%C5%B3-ir-pie%C5%A1ini%C5%B3-paroda-tik-tak-%C5%A1v-jono-gatv%C4%97s-galerijoje

2021-06-09

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
astos-vasiliauskaites-skulpturu-ir-piesiniu-paroda-tik-tak

2021-06-11

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
nuotraukos-is-tamaros-janovos-skulpturu-parodos-retrospektyva
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2021-06-11

DELFI.LT: Savaitės renginiai

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/savaites-renginiai-visos-navigacijos-parodys-laikas-neerimui.d?id=87433069

2021-06-13

VILNIAUSGALERIJA.LT

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-99/

2021-06-21

VILNIAUSGALERIJA.LT

https://vilniausgalerija.lt/2021/06/21/algimantas-svegzda-visatos-atspindys-sutilpes-vynuoges-sakeleje/

2021-07-09

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/vido-dregvos-ir-daliaus-dregvos-paroda-kartu-sv-jono-gatves-galerijoje-65454

2021-07-10

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
nuotraukos-is-astos-vasiliauskaites-skulpturu-parodos-tik-tak

2021-07-10

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/vidas-dregva-ir-dalius-dregva-kartu

2021-07-12

VILNIAUSGALERIJA.LT

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-103/

2021-07-27

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
nuotraukos-is-vido-dregvos-ir-daliaus-dregvos-parodos-kartu

2021-08-26

15MIN.LT

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/menininke-a-kleizaite-pats-gyvenimas-yra-nuostabi-medija-929-1555404

2021-08-26

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
ausra-kleizaite-stories-on-kings-gods-goats-andghosts-voli

2021-08-29

VILNIAUSGALERIJA.LT

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-109/

2021-09-03

ARTNEWS.LT

https://artnews.lt/renginys/ausros-kleizaites-paroda-stories-kings-gods-goats-ghosts-vol-sv-jono-gatves-galerijoje

2021-09-07

LRT radijo laida „Ryto allegro“

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000171410/ryto-allegro-naujoji-lietuvos-ambasadore-prie-unesco-jolanta-balciuniene (nuo
16:53 min)

2021-09-07

LITERATŪRA IR MENAS

https://literaturairmenas.lt/mediateka/ausros-kleizaites-karaliu-dievu,-oziu-ir-demonu-pasaulis

2021-09-22

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
nuotraukos-is-ausros-kleizaites-parodos-storieson-kings-gods-goats-and-ghosts-vol-i

2021-09-24

7 MENO DIENOS

https://www.7md.lt/23986

2021-09-24

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/grupine-individualistu-paroda-netobulas-sodas

2021-09-26

VILNIAUSGALERIJA.LT

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/54403/

2021-09-27

PILOTAS.LT

https://pilotas.lt/2021/09/27/kultura/individualistai-skulpturos-tapybos-ir-grafikos-paroda-netobulas-sodas/

2021-10-11

VILNIAUSGALERIJA.LT

https://vilniausgalerija.lt/2021/10/11/arteja-galeriju-festivalis-art-after-hours-iki-velumos-bus-atvertos-meno-erdviu-durys/

2021-10-11

DELFI.LT

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/
art-after-hours-darbo-valandos-baigesi-uzsukite-i-galerijas.d?id=88393023
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2021-10-15

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
nuotraukos-is-grupines-individualistu-parodos-netobulas-sodas

2021-10-19

DELFI.LT

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/profesionaliai-lietuvos-keramikai-90-vilniuje-atidaroma-jubiliejine-paroda.d?id=88466723

2021-10-19

15MIN.LT

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/
vizualieji-menai/profesionaliai-lietuvos-keramikai-90-vilniuje-atidaroma-jubiliejine-paroda-929-1583598

2021-10-20

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/archyvas-lds-vilniaus-keramikos-sekcijos-nariu-paroda-skirta-profesionaliosios-keramikos-lietuvoje-90-meciui

2021-10-22

RENGINIAI.KASVYKSTA.LT

https://renginiai.kasvyksta.lt/94660/profesionaliai-lietuvos-keramikai-90-paroda-archyvas

2021-10-22

7 MENO DIENOS

https://www.7md.lt/daile/2021-10-15/Profesionaliai-Lietuvos-keramikai--90-Vilniuje-atidaroma-jubiliejine-paroda-Archyvas

2021-10-24

VILNIAUSGALERIJA.LT

https://vilniausgalerija.lt/renginio-kalendorius/
savaites-parodu-lietuvoje-kalendorius-113/

2021-10-25

LRT.LT

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1528353/profesionaliai-lietuvos-keramikai-90-parodoje-vilniuje-atkreipiamas-demesys-i-sio-meno-dabarti

2021-10-26

LRT.LT MEDIATEKA

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000183231/vilniuje-atidaryta-paroda-archyvas-kurioje-daugiau-nei-70-skirtingu-kartu-lietuvos-keramiku-darbai

2021-11-12

ŠV. JONO GATVĖS GALERIJA svetainė

http://www.svjonogatvesgalerija.lt/sal279se/
nuotraukos-is-parodos-archyvas-90-metu-lietuvos-keramikai
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