
MČTAU  Tautodailės fakulteto  2020–2021 mokslo metų veikla

Tautodailės fakultetas 2020–2021 mokslo metais, iki karantino paskelbimo dėl COVID-19
pandemijos turėjo du užsiėmimus, vėliau visa veikla buvo vykdoma nuotoliniu ir virtualiu būdais.
Fakultetas, kaip ir ankstesniais metais, išliko nedidelis, 50 klausytojų, naujų įstojo 8.
Pirmame užsiėmime susipažinome su naujai įstojusiais, apžiūrėjome vasaros metu pagamintus
klausytojų darbus, malonu, kad ir naujieji klausytojai atsinešė savo darbų ir juos pristatė. Antrame
užsiėmime nagrinėjome spalvų derinimo ypatumus.
Tolesnė fakulteto veikla dėl COVID-19 pandemijos tiesioginiu būdu nebuvo vykdoma, bet
klausytojai ir toliau gilinosi į pamėgtų tautodailės gaminių technologijas, ruošėsi virtualioms
parodoms. Džiugu, kad visi elgėsi kolegiškai, dalinosi naujų gaminių schemomis bei
technologijomis per FB ir Mesenger tinklus, palaikė glaudžius ryšius telefonu, tokiu būdu buvo
išvengta užsisklendimo, depresijos ir kitų negatyvių socialinės izoliacijos  pasireiškimo apraiškų.
Sėkmingai dirbo tautodailininkė Gintarė Gudžiūnienė, ji per šį laikotarpį surengė asmeninę parodą
ir dalyvavo dviejose konkursinėse parodose. Klausytoja Danguolė Kiselienė taip pat surengė parodą
Tautodailininkų galerijoje, o Rimantas Keblas – Gerosios vilties bibliotekoje. Šių klausytojų
parodos buvo paviešintos ir per FB Tautodailė tinklą.
Daug dėmesio susilaukė FB tapybos meno estafetė ART FORUM, kurią iš organizatorių priėmė
Irena Januševičienė ir pagarsino mūsų fakultete. Aktyviai į estafetę įsijungė pati Irena, Honorata
Vilks, Marija Misiūnienė, Gražina Banevičienė, Gintarė Gudžiūnienė pateikdamos per dešimt
dienų dešimt paveikslų.
Malonu pristatyti ir pavieniui gražius gaminius kūrusius klausytojus: Henriką Ivancienę, Virginiją
Vinciūnienę, Mariją Misiūnienę, Viktoriją Leikienę, Virginiją Makuškienę ir kt. Rima Kalinina
susipažino su bonsų auginimo ypatybėmis ir FB Tautodailė tinkle įkėlė įdomių, meniškų
kompozicijų augalus.
Irena Jonkuvienė įrodė, kad tvarius gaminius galima pagaminti ir iš jau atlikusių medžiagų, vąšeliu
nunerdama 1,5 m diametro kilimą iš ateityje nenumatomų naudoti vilnonių siūlų. Birželio 11 d.,
pakviesta žurnalo ,,60+ redaktorės Lauros Balčiūtės dalyvavo renginyje senjorams, pristatydama
skiautinius ir minėtą kilimą.

Fakulteto Tapybos fakultatyvo klausytojai mokslo metų užbaigimo proga surengė išvyką į
Užutrakį: aplankė parodą ,,Figura metaphysica“, surengė gamtoje tapybos plenerą, maloniai
pabendravo.
Visiems, visiems nuoširdus ačiū už pagalbą ir palaikymą šiuo nelengvu karantino laikotarpiu, juk ir
sirgome, patyrėme didžiulę netektį, nuo COVID-19 infekcijos mirė MČTAU garbės narė Zita
Šaltmerienė ir Jūratė Motiejūnienė.
Nuoširdžiai Fakulteto Tarybos vardu linkiu sveikatingų ir kūrybingų vasaros atostogų, bendrystės
akimirkų ir tos paprasčiausios žmogiškos sėkmės ir laimės.

P.S. Ataskaita išsiųsta MČTAU rektoratui ir fakulteto klausytojams.
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