
MČTAU Tautodailės fakulteto 2017–2018 mokslo metų veikla 

Į Tautodailės fakultetą dvidešimt trečiaisiais mokslo metais registravosi 65 klausytojai. 

Užsiėmimai vyko du kartus per mėnesį, iš viso surengėme penkiolika užsiėmimų. 

Džiaugėmės, kad šie mokslo metai yra Lietuvos šimtmečio metai, tad savo veikloje 

numatėme kuo daugiau renginių šiam garbingam jubiliejui pažymėti. Su nekantrumu laukėme 

pirmojo užsiėmimo, su kokia patirtimi ateis mūsų naujieji draugai, ko jie pageidaus išmokti 

fakultete, kokius savo darbelius mums parodys. Žinoma, mes, senieji fakulteto klausytojai, 

per vasarą irgi netinginiavome, rengėme išvažiuojamąsias sesijas, dalinomės darbo patirtimi, 

kūrėme naujus gaminius. Ir mūsų lūkesčiai buvo neapvilti, improvizuota darbų parodėlė 

džiugino visus. Susipažinome vieni su kitais, aptarėme rudens semestro darbo planą. 

Spalio mėn. išvykome į edukacinę kelionę ,,Pažink ir kurk Lietuvos šimtmečiui“. Susitikome 

su Visagino TAU klausytojais, pasidalinome kūrybine patirtimi, apžiūrėjome Visaginą ir 

Dūkštą. Visaginiečiai mus nustebino gausia pastoviai veikiančia tapybos, rankdarbių bei 

drabužių ekspozicija, išradingai pravestu edukaciniu užsiėmimu. Šokio teatro fakulteto 

klausytojos, pasipuošusios autentiškais kostiumais, pademonstravo mitologinį baltų deivių 

šokį. 

Lapkričio 6 d. paskaitą ,,Tradiciniai lietuviški sodai“ skaitė Vilniaus etninės kultūros centro 

vyriausioji koordinatorė edukacinei veiklai Marytė Liugienė. Žiūrėjome Algirdo Tarvydo 

filmą ,,Dangaus sodai.“ Nors esame susipažinusios su sodų rišimu, bet nepaliaujamai 

grožėjomės profesionalų darbais. 

Du užsiėmimus, lapkričio 20 ir gruodžio 4 dienomis, įsisavinant gobeleno technologiją, 

pravedė LEU lektorė Lina Ringelienė. Tai kruopštus ir sudėtingas darbas – kelios moterys 

pagamino po kilimėlį. 

Gruodžio 18 d. užbaigėme rudens semestro veiklą, analizuodami namų šventinio interjero 

sukūrimo galimybes. Daug pamokymų suteikė architektė Irena Blinkevičienė. 

Pavasario semestrą pradėjome svarbiausiu fakulteto renginiu: sausio 9 d. LEU ,,Verdenės“ 

galerijoje atidaryta paroda ,,Minties ir spalvų dialogas.“ Parodoje dalyvavo 27 fakulteto 

klausytojai, pristatydami 235 gaminius, atliktus net aštuoniolika įvairių technologijų. Parodos 

pristatymo idėją, gaminių išpildymo įvairovę, kokybę nuoširdžiai vertino ne tik MČTAU 

rektorė dr. Zita Žebrauskienė, fakultetų dekanai ir kiti lankytojai, bet ir LEU Gamtos, 

matematikos ir technologijų fakulteto dekanas prof. dr. Virginijus Sruoga bei Technologijų ir 

technologinio ugdymo katedros vedėja dr. Inga Kepalienė. 

Sausio 15 d. aptarėme parodos eigą, rengimo silpnąsias ir teigiamas puses, gaminių kokybę, 

kėlėme tikslus ateinančioms parodoms. 

Net tris užsiėmimus paskyrėme pintinių juostų gaminimui įvairia technika. Mūsų tikslas, kad 

kiekviena klausytoja sugebėtų pinti juostą, šį ypač reikšmingą tautinio paveldo atributą. Šio 

meno mokė ilgametės fakulteto klausytojos Matilda Jucienė, Henrika Ivancienė ir Nijolė 

Pivorienė. 



Balandžio 16 d. lankėmės Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Dvejus metus pasimokę 

tapybos jau visai kitomis akimis apžiūrėjome paveikslus. Visu širdies pajautimu stebėjome 

prof. Jono Rustemo tapytą prof. Mykolo Romerio portretą. Mąstėme, kad profesoriaus 

paveikslas mūsų širdyse paliko graudulio jausmą todėl, jog buvome jo palaidojimo vietoje – 

tolimose nuo žmonių akių kapinaitėse. 

Irena Jonkuvienė, Tautodailės fakulteto dekanė 


