
MČTAU Tautodailės fakulteto 2018–2019 mokslo metų veikla 

Pastaraisiais metais Tautodailės fakulteto klausytojai įvaldė ir įsisavino 31 technologiją – tai 

pintinės juostos, šiaudų sodai, vilnos vėlimas sausuoju ir šlapiuoju būdu, dailusis 

siuvinėjimas, dažymas ir antspaudavimas augalais, papuošalai, lėlių gamyba, simegrafija, 

mandalos, gobelenai, tapyba ir kt. Tautinio kostiumo metais dauguma fakulteto moterų pačios 

pasisiūdino tautinius rūbus, galvos apdangalus, šiuo metu populiarėjančius delmonus. 

Tautodailės fakultetą mokslo metų pradžioje panoro lankyti 64 klausytojai. Pastoviai 

užsiėmimuose dalyvavo iki 50 asmenų. Mokslo metų eigoje pravedėme 15 užsiėmimų. Jau 

tapo tradicija pirmojo užsiėmimo metu susipažinti su naujai įstojusiais klausytojais, surengti 

vasaros laikotarpiu atliktų darbų parodėlę ir ją aptarti. Naujokai pristatė savo darbus, 

supažindino su savo įgūdžiais rankdarbių gamyboje. 

Mokslo metų pradžioje susipažinome su įvairių tautodailės gaminių užbaigimo, laikymo, bei 

paruošimo ekspozicijai ypatumais. Tekstilininkė Gintarė Skapienė pasidalino naudinga 

informacija ir pravedė praktinį užsiėmimą apie šilko dažymą augaliniais dažais. Metų eigoje 

daug dėmesio skyrėme gaminių iš vilnos technologijai, tiek sauso, tiek šlapio vėlimo būdu – 

susipažinome su įrankiais ir medžiagomis, mokėmės velti skraistes, palerinas, šalius, 

papuošalus, svarstėme panaudojimo galimybes. Namuose atliktus gaminius klausytojai 

pristatydavo užsiėmimų metu – išskirtiniai Vidos Vaišvilienės ir naujokės Gintarės 

Gudžiūnienės darbai. Rudens semestro pabaigoje floristė Genovefa Zuokienė supažindino su 

kalėdinių papuošalų įvairove, surengėme savo darbų parodėlę. 

Pavasario semestre daug laiko skyrėme Literatūros fakulteto klausytojų kūrybos rinkinio 

,,Gyvenimo tėkmėje“ iliustravimo darbams. Literatų rinktinėje publikuota 19 klausytojų 

meniškų darbų nuotraukos (autorius fotografas Albertas Bakutis). 

Dvejuose užsiėmimuose susipažinome su rankinių gamybos technologija, lekalais, 

medžiagomis, darbo eiga, ieškojome naujų modelių, surengėme pagamintų rankinių parodėlę. 

Domėjomės dažymo augaliniais dažais ant šilko, vilnos, lino, medvilnės technologijomis. 

Balandžio pabaigoje fakulteto klausytojai surengė edukacinę išvyką į Anykščius ,,Dalinkimės 

tautinio paveldo vertybėmis“ – Kultūros centro patalpose susitikome su Anykščių TAU 

senjorais, susipažinome su anykštiečių veikla, apžiūrėjome jų darbus, pasidalijome patirtimi, 

aptarėme rankdarbių technologijas bei gamybos subtilybes. 

Karininkų ramovėje surengėme parodą ,,Įprasmintas laikas“. 20 fakulteto klausytojų pristatė 

250 įvairių meniškų gaminių, tarp jų 48 paveikslus. Lankytojai palankiai įvertino 

tautodailininkų atliktus darbus, ypač domėjosi tapybos darbais, demonstruotais atskiroje 

salėje. Paroda veikė nuo balandžio 18 iki gegužės 20 dienos. 

Kartu su MČTAU Šokių studija surengėme šventinę popietę „Senjorai vaikams“, skirtą 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Fakulteto klausytojos pagamino 9 suvenyrines lėles, 

kuriomis buvo apdovanoti šventėje koncertavę kolektyvai. Edukaciniuose popietės 

užsiėmimuose senjorės mokė renginio mažuosius dalyvius juostų pynimo, rištinių gaminimo, 



antspaudavimo augalais, siuvinėjimo juostelėmis ir kitų amatų. Vaikai piešė ant asfalto ir 

molberto – kūrė vieną didžiulį bendrą piešinį. 

Mokslo metų pabaigoje aptarėme atliktus darbus, numatėme pagrindines naujųjų, jau 25-ųjų 

MČTAU mokslo metų gaires. 
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