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- SENATE----------------------------------------------------Balandžio 25 d. posėdyje dalyvavo 24 nariai iš 30. Pirmiausia Senato
pirmininkės pavaduotojas prof. Petras Mazūras pristatė naujus Studentų
atstovybės visuotinio susirinkimo metu išrinktus atstovus Senate: Beatričę
Sindaravičiūtę, Mildą Jurkutę, Vincentą Saladį ir Emiliją Minikavičiūtę.
Pasisakė: R. Rimkūnas, V. Saladis, A. Slapšytė, R. Sabaliauskaitė, M.
Jurkutė, P Mazūras. Pažymėta, kad V. Saladis šiuo metu yra akademinėse
atostogose, o remiantis Studentų atstovybės veiklos nuostatais, akademinių
atostogų metu atstovavimo veikla nutrūksta. N utarta tvirtinti Senato nariais
studentų atstovus Mildą Jurkutę, Emiliją Minikavičiūtę ir Beatričę Sindaravičiūtę, o vietoje V. Saladžio išrinkti naują studentų atstovą.
Rektorius prof. Audrius Klimas pateikė išsamią V D A 2017 m etų veik
los analizę, apžvelgdamas Akademijos 2017 m etų pasiekimus, problemas,
rezultatus strateginio valdymo, meno, mokslo, projektinės veiklos, perso
nalo, finansų, infrastruktūros, ūkio ir visų Akademijos fakultetų ir studijų
pakopų srityse, pateikdamas daug palyginamųjų diagramų, grafikų, vaizdžiai
rodančių veiklos rodiklių pokyčius nuo 2013 iki 2017 metų. Pasisakė M.
Saliamoras, R. Kučinskas. N utarta vienbalsiai pritarti ir teikti V D A Tarybai
tvirtinti Vilniaus dailės akademijos 2017 m etų veiklos ataskaitą.
Po to svarstytas VD A studijų kokybės užtikrinimo, puoselėjimo ir kokybės
kultūros stiprinimo strategijos tvirtinimas. Studijų kokybės skyriaus vedėja
doc. dr. Vitalija Gražienė, pažymėjusi, kad dokumentas iki posėdžio buvo
pateiktas svarstyti Senato Studijų komitetui ir pastabų nesulaukta, išsamiai
pristatė teikiamą dokumentą. N utarta vienbalsiai tvirtinti V D A studijų
kokybės užtikrinimo, puoselėjimo ir kokybės kultūros stiprinimo strategiją.
Rektorius prof. Audrius Klimas pažymėjo, kad atsidūrus naujoje aukštojo
mokslo sistemos realybėje, Akademijai yra būtina persvarstyti savo buvimo
joje būdus ir pristatė V D A pokyčių programą „Geresnė akademija'1.
Programos vykdymo laikotarpis: 2018-2019 m.
V D A „Integruotos plėtros strategijoje 2012-202011 numatyti ambicingi
tikslai, siekiant tapti lyderiaujančia m enų akademija Baltijos šalyse. Nuo
2012 m. padaryta nemažai: visos studijų program os praėjo akreditacijos
procedūras, išmėginome naują fakultetų struktūrą Vilniuje, įkurtas Klai
pėdos fakultetas su kitokia, nei kiti geografiniai fakultetai akademine studijų

vykdymo ir valdymo struktūra, sustiprėjo m eno doktorantūros studijos,
suformuota M eno ir dizaino laboratorija. Vertinant šiandienos aukštojo
mokslo Lietuvoje iššūkius - mažėjantį studentų skaičių ir nepakankam ą
finansavimą, tačiau didėjantį studentų reikalavimą studijų kokybei, vis didesnę
Akademijos finansavimo priklausomybę nuo m eno ir mokslo rezultatų,
akivaizdu, kad gyvename naujoje realybėje, kurioje ir veikti turime naujai.
Vienas iš pokyčių programos tikslų - įvertinti galimybes mobilizuoti vidinius
Akademijos resursus dėstytojų ir darbuotojų darbo atlygiams didinti. Kviečiu
Akademijos bendruomenę aktyviai prisidėti prie naujos VD A vizijos kūrybos
ir jos įgyvendinimo. Siūlau įvertinti šiandieninę Akademijos būklę, padis
kutuoti apie galimybes ir sumodeliuoti siekiamą ateitį.
Pagrindiniai sektoriai, kuriose Akademija reiškiasi kaip unikalus eduka
cinis ir kultūrinis fenomenas yra šie: studijos, menas, mokslas. Šiai raiškai
realizuoti būtini šalutiniai sektoriai - tai studijų infrastruktūra, finansai, turtas
ir žmogiškieji ištekliai. Tikslinga sudaryti darbo grupes, kurios analizuotų,
apibendrintų ir siūlytų pokyčius būtent šiems sektoriams.
D arbo grupės sudarom os Senato kom itetų pagrindu, pritraukiant geo
grafinių padalinių dekanus, katedrų vedėjus, dėstytojus ir darbuotojus (gal
ir studentus):
Strateginiai tikslai'.
1. Stiprinti Akademijos kaip tarptautinės aukštosios mokyklos autoritetą.
2. Siekti reikšmingo tarptautinio m asto ir aukšto m eninės veiklos, m e
ninių ir mokslinių tyrimų lygio.
3. Žadinti studentų motyvaciją, vystyti kūrybinį potencialą.
4. Didinti Akadem ijos poveikį regionų, šalies ir tarptautiniu mastu.
Studijų pokyčių grupė: program ų ir katedrų optimizavimas; tarptautiškum as ir mobilumas; doktorantūros studijos.
Mokslo ir m eno pokyčių grupė: mokslo ir m eno veiklos struktūra; Dailėtyros institutas; galerijos; m eno ir mokslo rezultatai.
Infrastruktūros ir finansų pokyčių grupė: finansų ir turto valdymo opti
mizavimas; infrastruktūros atnaujinim o galimybės; išorės paslaugų pir
kimas.
Žmogiškųjų išteklių pokyčių grupė: personalo politika; atestacijų tvar
kos; darbo atlygio sistema; kvalifikacijos tobulinimo sistema, nukelta į 4psl.

Balandis
Iki 3 d. visuose fakultetuose vyksta atvirų durų dienos
4 d. Galerijoje „Akademija44 atidaroma VDA studentų
mozaikos paroda „Lustų istorijos44. 5 d. atidaroma
Kostiumo dizaino katedros magistro I kurso studen
tų paroda „Mada 1844
5 d. „Titanike44 atidarom a meno doktorantų paroda
„Mokslas ir gyvenimas44. 6-7 d. vyksta parodos pristatymas-konferencija
5 d. Telšių galerijoje atidaroma VDA Kauno fakulteto
Dizaino katedros studentų darbų paroda ir Dovydo
Alčiausko bei Eglės Petrošiūtės paroda „Užminijai44
10 d. Galerijoje „ArtifeV4 atidaroma Eglės Kuckaitės
paroda „Jaudulio gamta44
10 d. Vilniaus rotušėje pristatomas prof. Giedrės Janke
vičiūtės sudarytas dvitomis „Dailės kritikas ir isto

rikas Mikalojus Vorobjovas44
12 d. Kauno paveikslų galerijoje
atid a ro m a p aro d a „Jauna
Kauno ir Rygos tapyba41844
12 d. „Krematoriume/Meno kros
nys44atidaroma Eglės Maskaliūnaitės-Butkuvienės paroda
„Kelionė44
16 d. G alerijoje „A kadem ija44
atidarom a Paminklotvarkos
katedros paroda „Įvietinta
restauracija44
17 d. Lietuvos mokslų akademije
p ristato m a prof. V ytauto
Brėdikio „Trečioji knyga44
17 d. „VDA/Lauko ekspo44 pavil
jone pristatom a keturių IV
bakalauro kurso keramikos
studenčių darbų paroda „444.
17 d. VDA vyksta Zagrebo ani
macijos mokyklos pristaty
mas ir animacinių f ūmų per
žiūra
19 d. Galerijoje „Argentum44 ati
daroma šiuolaikinės juvelyrikos paroda „Tikras auksas
viduje44
19 d. Tamošaičių galerijoje „Ži
dinys44 a tid a ro m a Vilm os
Staniulienės tapybos paroda „Gyvenimas yra gražus11

20 d. liauno apskrities viešojoje bibliotekoje pristatoma „Kupiškėnų enciklopedija44
20 d. „T itanike44 m eno pro jek tą tem a
„(Melo)dramos. Trys kūno vizualizacijos
strategijos44 gina Laisvydė Salčiūtė. Ati
daroma menininkės paroda
23 d. „Krematoriume/Meno krosnys44atida
roma tapybos katedros II kurso darbų paro
da „Nepriklausomybė44
25 d. Senato posėdis
25-27 d. VDA bibliotekos meno skaityk
loje veikia 2017/2018 mokslo metais gautų
knygų paroda
27 d. Kupiškio etnografijos muziejuje ati
daroma doc. Linos Jonikės paroda

Paroda „Mistinė tikrovė, Sietlas-Vilnius"
Jubiliejiniais atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio m etais kovo 22 dieną
Vilniaus dailės akademijos A ntano ir Anastazijos Tamošaičių galerijoje „Židi
nys'1 atidaryta Jūratės M ažeikaitės-Harrison tapybos ir Jeffo Harrisono foto
grafijos paroda „Mistinė tikrovė, Sietlas-Vilnius11.
Jūratė Mažeikaitė-Harrison dailės pagrindus gavo dar vaikystėje iš savo
tetos Anastazijos Tamošaitienės ir Antano Tamošaičio, kurių sodyboje Kana
doje, prie Šv. Lauryno upės, leisdavo vasaras. Lietuviška sodybos aplinka - m e
dinė troba su drožiniais ir žirgeliais ant stogo bei etnografinėmis langinėmis,
senovės lietuvių mitologija, įkūnyta Tamošaičių kūriniuose ir močiutės sekamos
lietuvių liaudies pasakos paliko gilų įspūdį jos gyvenimui ir kūrybai. Vėliau me
nininkė tęsė studijas Corcorano m eno mokykloje, Merilando universitete ir Otiso
Parsonso dizaino mokykloje, Sietlo Gage akademijoje, DePaulo universitete.
Pati Jūratė save laiko tapytoja simboliste. Jai labai svarbi lietuviška tema kaip sim bolius ji pasitelkia senas kaim o varpines, pakelės
malūnus, paslaptingas žmonių figūras ar mažą paukštelį, vai
kystėje matytą liaudiškuose ornamentuose, kuriais buvo išda
bintos dėdės Antano skrynios.
Dailininkė yra surengusi individualių parodų Sietle - Gallety North, Semantics Gallery ir Wnrd Johnson Gallery, Otiso
Parsonso galerijoje Los Andžele ir Dotvney muziejuje Kalifor
nijoje. Ji dalyvavo ir pelnė apdovanojimų E dm ondso m enų
festivalyje ir lietuvių muziejuje Lemonte.
Jeffas H arrisonas pagal specialybę yra jūrų kapitonas, o
pagal pašaukimą - fotografas. Jis yra baigęs fotografijos menus
M odesto koledže. Reikšmingą postūm į jo kūrybai davė da
lyvavimas garsaus menininko ir fotografo Anselo Adamso kū
rybinėse dirbtuvėse aštuntojo dešimtmečio pradžioje vykusiose
Yosemičio nacionaliniame parke. „Kiek save prisimenu, mane
visada žavėjo šviesa, formos ir tekstūra - dažniausiai natūralioje
aplinkoje,11 - teigia fotografas. Jis yra surengęs individualių p a
rodų, kai kurias kartu su sutuoktine Jūrate.
Abu šie menininkai susitiko Aliaskoje. Juos suartino vidinis
-J' 1
poreikis ieškoti kūryboje paslapties, nes abiems svarbu paro
dyti, kad pasaulis yra paslaptingas, kupinas mistikos, kad dro
bėje ar fotografijoje sustabdyta akimirka gali būti išties iškalbinga.

T iL r f t i f -

Si f+ид VLlniujjr

Ik*.

S i

J ejf Harrison.
Perėjimas, 2016-2017.
Jūratė Mažeikaitė-Harrison
N eapolio švyturys, 2017.
Parodos plakatas.

Laimutė Lukoševičienė
Galerijos „ Židinys" vedėja

išleido Vilniaus dailės akadem ijos leidykla. Projekto rezultatai paro
dom is bei renginiais balandžio 9-11 dienom is buvo pristatyti ta rp 
tautinėje Londono knygų m ugėje ir Royal Over-Seas League. Čia eks
ponuoti išdidinti studentų darbai ir išleistos leporello knygelės.
Vilniaus dailės akadem iją atstovavo leporello knygas sukūrę studentai
Austė Lembergaitė, Elzė Grigonytė, Laima Matuzonytė, Sim ona Jurčiukonytė, Ignas Krakys, Grafikos katedros dėstytoja Jolanta Mikulskytė, Grafinio dizaino katedros vedėja Aušra Lisauskienė, VDA leidy
klos direktorius Marius Iršėnas.
Projektą rėmė Britų m enų taryba (Arts Council England). M ūsų inf.
G rupė Pop U p p rojekto dalyvių - VDA Vilniaus fakulteto studentų su vadovais

2017 metų pavasarį prasidėjo Pop Up projektas, kurio rezultatas
- 150 vaizdais perteiktų ir leporello form atu išleistų istorijų. Pro
jektas apjungė 17 m okslo įstaigų, kolegijų ir universitetų iš Baltijos
šalių ir Jungtinės Karalystės. Projekte dalyvavo ir 20 Vilniaus dailės
akadem ijos studentų iš Vilniaus fakulteto Grafikos ir Grafinio d i
zaino katedrų, bei Kauno fakulteto Grafikos katedros. Studentų
kūrybiniam darbui Vilniuje vadovavo m enininkė Emily Hughes, o
su Kauno fakulteto studentais dirbo Jim Stoten. Sukurtas istorijas
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Laisvydė Šalčiutė
Mokslas ir gyvenimas. V , 2018
To paties pavadinimo V D A m eno doktorantų pa
rodos katalogas, kuriam e pristatom i 22 autorių
darbai.
Edukacija m ene, menui, per meną. V., 2017
Sudarytoja Lina Michelkevičė
A d a Academia Arliu m ViInensis 84-as tomas, ku
riam e publikuojami straipsniai, skirti įvairioms su
m enu susijusios edukacijos form oms aptarti. Ats
kirai skelbiami m enininkų pasisakymai apie savo
praktikas.
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224
Vilniaus dailės akademija. M etinės veiklos
ataskaita. 2017. V., 2018
Sudarytoja Laima Spelskienė
Jau tradiciniu tapęs leidinys - Akademijos 224ųjų gyvavimo m etų veiklos ataskaita.

Trumpai
• V D A Klaipėdos fakulteto vizualiojo dizaino pro
gramos magistrantės Mildos Vyštartienės sukurtas
šviestuvas „Dangus'1laimėjo didžiausiame pasau
lyje dizaino konkurse A ’DesignAward apšvietimo
produktų ir apšvietimo projektų dizaino kategori
joje 2017/1018 • Grafinio dizaino katedros absol
ventas E dm undas Jankauskas laim ėjo sidabrą
A ’ Design Award & Competition konkurse, tvarių
produktų kategorijoje. Kita tos katedros absol
ventė Rasa Jančiauskaitė tarptautiniam e Sharjah
Evhibition fo r Childmn ’s B ook Illustration konkur
se laimėjo I vietą • Dėl vietos stokos sumažintas
V D A archyve saugomų dokumentų skaičius. Lite
ratūros ir m eno archyvui perduotos visos 19401967 m. studentų asm ens bylos (fondas N r.l,
aprašas Nr.4) arba 996 vienetai. 10 bylų nerasta •
Gegužės 10-11 d. Nacionalinėje dailės galerijoje
vyks V D A Dailėtyros instituto organizuota tarp
tautinė konferencija „M enas valstybėje - valstybė
m ene11. Konferencija sumanyta Lietuvos valstybės
šimtmečio minėjimo kontekste, tačiau konkretus
istorinis laikotarpis ar vieta neriboja jos temos. Tai
bus proga apsvarstyti valstybės bei valstybingumo
koncepciją įvairiais laikais ir įvertinti m eno vaid
menį valstybėje, jo reikšmę valstybingumo idėjos
formavimuisi bei įgyvendinimui ir m eno indėlį į
valstybinių santvarkų bei sampratų pokyčius •

Gimė Kaune, baigė Vilniaus M. K Čiurlionio
m eno mokyklą, Vilniaus dailės akademijos Vaiz
duojamosios dailės fakultete įgijo bakalauro ir m a
gistro laipsnius. 2013-2017 metais Vilniaus dailės
akademijoje studijavo dailės krypties m eno dokto
rantūroje.
Laisvydė Salčiūtė kuria tapybą, piešinius, gra
fiką, meninius objektus, instaliacijas, fotografijas,
literatūrinius tekstus. Menininkė yra surengusi per
keturiasdešimt personalinių ir dalyvavusi daugiau
kaip šimte grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.
Buvo apdovanota Lietuvos m eno kūrėjų premija,
penkis kartus įvertinta individualiomis Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos stipendijomis, jos
kūryba įvertinta diplomais grupinėse parodose.
M enininkės kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės
muziejus Vilniuje, MO muziejus Vilniuje ( iki 2017
m. birželio veikęs kaip M odernaus m eno centras
(MMC)), Nacionalinis M. K Čiurlionio dailės m u
ziejus Kaune, privatūs Lietuvos ir užsienio kolek
cininkai.
Savo kūryboje Laisvydė Salčiūtė remiasi idėja,
jog m ūsų jausm ai yra kultūriškai suform uoti „išmokti11. Tokie jausmai daro įtaką visuomenės in
dividams, jų socialiniams veiksmams duodami kryp
tį ir veikdami tų individų intuiciją, pojūčius, patirtį.
Laisvydė Salčiūtė savo darbuose perkuria realybę
išjausdama ir permastydama kultūrinį ir socialinį
kontekstus, jos kūryba yra (auto)ironiškai jausmin
ga ir intertekstuali. Menininkė tyrinėja mus supan
čio Vakarų pasaulio postjausmingiuną.
V Braziūno nuotr.
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Pokyčių program os vykdymo veiksmai:
Data
Eil. Veiksmai
nr. D arbo grupių veikla - išorinio m oderatoriaus 2018-04 - 05
1. pagalba surengiami susirinkimai, kuriuose anali
zuojama esama padėtis, siūlomi pokyčiai, apiben
drinti darbo grupių rezultatai teikiami Pokyčių
valdymo komitetui.
2. Sudarom as Pokyčių valdymo komitetas: padali- 2018-05 - 10-31
nių vadovai, dekanai, prorektoriai, rektorius.
Rengia Pokyčių program ą, suformuoja tikslus,
uždavinius ir nustato priem ones, parengia po
kyčių vykdymo program os planą.
3. Vykdoma pokyčių program a, suderinta Senate 2018-11 - 2019-06
ir patvirtinta V D A Taryboje.
4. Pokyčių korektūra ir efektyvumo stebėsena.
2019-06 - 12
Pasisakė: A. Lisauskienė, A. Slapšytė, E. G. Bogdanienė, Alv. Klimas, P
Mazūras, kurie pažymėjo, kad ši pokyčių iniciatyva kilo aktyviai bendraujant su
katedrų kolektyvais ir studentais, yra labai svarbi ir laiku. Prof. Petras Mazūras
informavo, kad yra gautas Senato akademinės etikos komiteto nario Rolando
Rimkūno prašymas atleisti iš komiteto nario pareigų. Vietoje jo komiteto nare
siūloma V D A Telšių fakulteto profesorė Laima Kėrienė, jos sutikimas yra gautas.
Nutarta tvirtinti prof. Laimą Kėrienę Senato akademinės etikos komiteto nare.

V iln ia u s d a ilė s a k a d e m ijo s leidykla
D om inikonų g. 15, V iln iu s 01131; ei. p. vidm antasj@ inbox.lt
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Skulptorius prof. Leonas Žuklys (g.1923 03 15). 2013.

V. Jankausko nuotr.
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