
MČTAU Tautodailės fakulteto 2021-2022 mokslo metų veikla

Šiais mokslo metais pareiškė norą lankyti mūsų fakulteto užsiėmimus 44 nariai. Aktyviai lankė
apie 20 narių.

Fakulteto dekane iki 2021 metų gruodžio 20 dienos buvo Irena Jonkuvienė. Jai atsistatydinus,
buvo išrinkta Henrika Ivancienė. Irenai Jonkuvienei suteiktas Garbės dekanės vardas.

Didžiausius iššūkius ir darbus nudirbome persikraustydami iš senų į naujas universitetui 
skirtas erdves. Padėjome bendrai organizuoti persikraustymą ir įsikūrimą, o vienoje 
nuniokotoje patalpoje sukūrėme gana jaukią, tinkamą užsiėmimams auditoriją su baldais, 
langų užuolaidomis, kriaukle. Sukabinę sienines spinteles, turime galimybę eksponuoti savo 
sukurtus darbus tiek auditorijoje, tiek bendrose universiteto erdvėse.

Birželio mėnesį suorganizavome atsilupusių negražių sienų padažymą, kad būtų dar jaukiau.

Mūsų veikloje iki Naujųjų Metų buvo du fakultatyvai – tautinių juostų pynimas ir skiautinių 
kūrimas bei 10 narių lankė Vilniaus dizaino studijos tapybos užsiėmimus. Buvo dirbama kas 
savaitę. Kita veikla pagal sudarytą planą vykdavo kas antrą savaitę.

Po Naujųjų Metų abu fakultatyvai neteko prasmės, nes norinčios pramoko tų amatų, o dailės 
užsiėmimai toliau vyko visus metus.

Visų tų užsiėmimų pasekmėje buvo pagamintas skiautinių kilimas 2x1,2 m dydžio, kuris 
užkabintas auditorijoje ant negražių durų. Visos norinčios pramoko pinti tautines juostas, 
keturios mokinės nusipynė ilgas gražias juostas, kitos trumpesnes. Be to, turėjome kelis 
edukacinius užsiėmimus su vytinių juostų meistre, taigi ir toliau pinsime bei vysime. 

Turėjome  nemaža praktinių užsiėmimų įvairiomis tautodailės temomis – vėlimo, riešinių, 
pirštinių mezgimo, mandalų pynimo, papuošalų gamybos, piešimo, klausėmės paskaitų, 
rengėme edukacinius užsiėmimus su pažengusiomis tautodailininkėmis, lankėme 
organizuotai ir pavieniai muziejus, parodas, tautodailės muges, rengėme personalines ir 
bendras savo darbų parodas.

Surengėme šešiolika personalinių parodų įvairiose miesto erdvėse: I. Jonkuvienės skiautinių, 
tapybos ir siuvinėtų paveikslų parodos Seimo rūmuose bei Antakalnio seniūnijoje, G. 
Banevičienės, N. Januševičienės (dvi parodos), H. Vilks, R. Keblo, L. Kalnienės, D. 
Kisielienės, G. Gūdžiūnienės  tapybos darbų parodos įvairiose miesto erdvėse, G. 
Gūdžiūnienės  gaminių veltų iš vilnos paroda, V. Makuškienės karpinių paroda, H. Ivancienės 
pintų juostų ir kitų rankdarbių trys parodos - dvi Vilniuje ir viena Alytuje, suorganizuota 
Lietuvos universitetų moterų asociacijos, B.Palevičienės papuošalų paroda.

Be to, visų klausytojų darbų parodą suorganizavome naujose  MČTAU patalpose.



Dalyvavome bendruose universiteto renginiuose: Užgavėnių šventei paruošėme prisistatymą 
ir sukūrėme didelę, labai gražią beveik  2,5 m Morę, kurios nedeginome -  stovi sandėliuke, 
bus kitiems kartams. Dalyvavome projekte “Technologijos jungia kartas“ ir turėjome savo 
komandą „Proto mūšiui“. Pasirodėme gerai, gavome saldumynų. Dalyvavome ir organizatorių 
gretose buvome šventėje Vingio parke Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Kartų popietė“, 
surengėme liaudies amatų dirbtuves, organizavome piešimą su kreidutėmis ant asfalto, 
vedėme edukacinius užsiėmimus su vaikais. Turėjome didžiulį pasisekimą, 10 moterų 
dirbome kelias valandas.  

Organizavome ir dalyvavome birželio 28-29 dienomis Visagine vykusiame Nacionalinės TAU 
asociacijos projekte „Senjore būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti“ kūrybinėje 
stovykloje „Senjorų spiečius“. 

Buvome dvejose ekskursijose – Rumšiškių buities muziejuje ir Kaune, kur lankėme muziejus, 
dalyvavome vytinių juostų edukacijos užsiėmime. 

Mūsų fakulteto klausytojai labai aktyviai dalyvauja bendroje universiteto veikloje, lanko kitų 
fakultetų užsiėmimus, dainuoja, šoka, sportuoja, važiuoja į ekskursijas ir t. t.

Tarp klausytojų yra penki tautodailininkų vardus turintys nariai, o per šiuos mokslo metus 
pasipildė dar  dviem -  I. Jonkuvienė ir H. Ivancienė gavo garbingus tautodailininkių vardus, 
priimtos į Tautodailininkų sąjungą.  

Šiuo metu H. Ivancienė pakviesta dalyvauti Vilniaus krašto tautodailininkų parodoje, 
vyksiančioje Seimo rūmuose Pasaulio lietuvių Seimo proga  „Raštų margumas, parėdnių 
gražumas“. Pristatymas liepos 19 d.

Ateinantiems mokslo metams turime daug sumanymų, idėjų, kviesime naujus klausytojus, 
bandysime sudominti tautodailės lobynais ir gamybos technologijomis. Planuojame dalyvauti 
parodose, kurti naujus įdomius gaminius.

Henrika Ivancienė, Tautodailės fakulteto dekanė


