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Buvusio "Lietuvos" kino teatro vietoje daugiafunkcinį pastatą ketinanti statyti bendrovė "M2 Invest" deda visas

pastangas, kad vilniečiai čia ir toliau galėtų žiūrėti gerą kiną. 2008 metais iškilsiančiame gyvenamosios ir

komercinės paskirties pastate investuotojai nori sudaryti visas sąlygas įkurti gero kino centrą ir suformuoti

kultūros erdvę, darniai integruotą į senamiesčio aplinką. Tokiu būdu siekiama prisidėti prie funkcinio Vilniaus

miesto paveldo išsaugojimo.

Pastaruoju metu kilusias diskusijas dėl sostinės nekomercinės kultūros erdvių likimo investuotojai siekia pasukti

konstruktyvaus dialogo keliu, todėl šią savaitę inicijavo apskritojo stalo diskusiją apie galimybes buvusio kino

teatro vietoje tęsti nekomercinio kino tradiciją.

"Stengiamės atsižvelgti į bendruomenės poreikius ir siekiame, kad buvusio kino teatro vietoje atsirastų naujos

kokybės kino centras, todėl kviečiame įvairių interesų grupes ir atsakingas institucijas sutelktai bei konstruktyviai

spręsti šį klausimą vilniečių naudai", - sako "M2 Invest" generalinis direktorius Dalius Kaveckas.

Į apskritojo stalo diskusiją pakviesti Vilniaus savivaldybės ir Kultūros ministerijos atstovai, aktyvūs buvusio kino

teatro uždarymui nepritariantys visuomenės nariai, kino režisieriai, menininkai.

Naujajame architektų Algimanto Nasvyčio ir Gedimino Paslaičio suprojektuotame pastate jau paskirtos patalpos

tęsti kultūrinės traukos tradiciją – tai atskiras 700 kv.m. korpusas, kuriame numatoma įrengti 280 vietų kino centrą.

Prie įėjimo į centrą projekto autoriai suplanavo viešąją erdvę, tinkančią įgyvendinti įvairius kino projektus.

Tai ne pirmas nekilnojamojo turto plėtros kompanijos projektas, kuriuo siekiama paremti kino kultūrą. Nuo 2005

metų "M2 Invest" bendradarbiauja su nekomercinio kino centru "Skalvija". Iškilus problemoms, kėlusioms

grėsmę šio centro veiklos tęstinumui, investuotojai jį parėmė technine įranga ir inventoriumi.

"M2 Invest" – tarptautinio kapitalo nekilnojamojo turto plėtros kompanija. Bendrovė Lietuvoje buvo įkurta įvertinus

dideles nekilnojamojo turto plėtros galimybes naujosiose Europos Sąjungos šalyse. Šiuo metu kompanija, be jau

minėto projekto Pylimo gatvėje, įgyvendina šv. Jokūbo ligoninės ir Mikalojaus žiedo projektus Vilniuje bei Neries

krantinės projektą Kaune.
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