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Žemaitija. Samogitia. V., 2020 
Sudarytojai Adomas Butrimas, Marius Irsėnas 
Dailininkė Rasa Janulevičiūtė

Žemaitijos pirmojo paminėjimo 800 metų jubi
liejui skirta dvikalbė (lietuvių ir anglų) knyga, ku
rioje įvairiais aspektais aptariami šio krašto isto
rijos ir kultūros ypatumai. Knygą sudaro įvairių 
autorių parengti 49 straipsniai, gausiai iliustruoti 
šiuolaikinėmis ir istorinėmis fotografijomis, meno 
kūrinių reprodukcijomis, dokumentų faksimilė
mis. Tai puiki dovana visiems, norintiems iš arčiau 
pamatyti kur žiba žemaičių kultūros kūrėjų idealų 
viršūnės, kur būta didžiausių netekčių ir tragedijų, 
kurios visada yra išlikimo istorijoje kaina.

Kaukė ir veidas: atvaizdo Istorijos aspektai 
Mask and Face: The Aspects of Pictorial Htetory

Mikalojaus Kristupo Chaleckio embleminių 
meditacijų knygos: Alegorijos (1618) ir Dvi
naris (1642). V, 2020 
Sudarytoja Jolita Liškevičienė 
Dailininkė Edita Namajūnienė

Knygoje skelbiami du Lietuvos ir Lenkijos literatū
ros ir dailės istorijai svarbūs LDK didiko M. K. Cha
leckio kūriniai, iliustruoti ir išspausdinti Vilniuje. 
Pirmą kartą pateikiami jų vertimai į lietuvių kalbą. 
Vertimus lydi tiriamieji mokslo straipsniai, kuriuo
se daug dėmesio skiriama šių kūrinių ypatumams, 
kompozicijai, sandarai, meninių įtakų recepcijai. 
Aptariamos dailės, literatūros ir religijos įtakos, to 
laiko Lietuvos ir Europos literatūros kontekstas.
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2012 2011 Jaunojo dizainerio prizas Young 
Designer Prize. V, 2020 
Sudarytojai Marius Urbanavičius, Rūta 
Kubiliūtė
Dailininkė Monika Janulevičiūtė

Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos aspektai.
V., 2020
Sudarytoja Toj ana Račiūnaitė

96-asis Actą Academiae Artium Vilnesnis tomas, 
kuriame publikuojami straipsniai, parengti 2019 m. 
VDA Dailėtyros instituto organizuotos to paties 
pavadinimo mokslinės konferencijos pranešimų 
pagrindu. Vienas iš tyrimo aspektų -  veido ir kau
kės kaip duoties ir jos maskuotės, individualumo ir 
schemos ar bendrybės skirtis ir sąveika, aptinkama 
konkrečiuose dailės kūriniuose, kultūros fenome
nuose. Apmąstoma ir pati kaukė, kaip savitas ant 
veido skirtas dėvėti daiktas, jos rūšys, naudojimo 
būdai, virsmas ikonografiniu motyvu, simboliu. Te
mą itin aktualizuoja prasidėjusi COVID-19 pande- 
mija ir paskelbtas karantinas, kai apsauginės kau
kės netikėtai tapo kasdieniu reikmenių.

Aleksandras Macijauskas 
Žemaitijos turguose. V., 2020 
Sudarytojas Vytautas Ramanauskas

Šiais metais Mažeikių muziejuje organizuotos foto
grafijų parodos katalogas.

Trumpai
• Rugsėjo 30 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje 
(LDS) įvyko laureatų parodos atidarymas ir garbin
giausių LDS apdovanojimų -  Auksinių ženkliukų 
įteikimo šventė. Tokiu ženkliuku įvertinta ir VDA 
Vilniaus fakulteto Tapybos katedros dėstytoja doc. 
Eglė Vertelkaitė • Spalio 14 d. vykusiame visuoti
niame ataskaitiniame rinkiminiame Lietuvos ar
chitektų sąjungos suvažiavime buvo išrinkta nauja 
Taryba, pirmininkė ir Lietuvos architektų sąjungos 
garbės ženklais iškilimingai apdovanoti architek
tai už nuopelnus šalies architektūrai, tarp j ų -  VDA 
Vilniaus fakulteto dekanas prof. Marius Pranas Sa- 
liamoras • VDA partnerio teisėmis pakviesta daly
vauti tarptautiniame Erasmus-\- programos pro
jekte „Plastic Justice: a new dimension in art and 
design cducation“. Projekto partneriai: Islandijos 
dailės akademija, Karališkoji Hagos dailės akade
mija (Nyderlandai), Fundacio privada Elisava esco- 
la universitaria (Ispanija), Vilniaus dailės akade
mija, The University of the Arts London (Jungtinė 
Karalystė), European League of Institutes of the 
Arts (ELIA). Projektas, prasidėjęs 2020 m. spalį, 
bus vykdomas dvejus metus. Europos taryba šiam 
projektui vykdyti skyrė 190 644 eurų paramą. Pagal 
ją numatytoms veikloms -  projekto administra
vimui, susitikimams partnerių mokyklose, dėstytojų, 
dalyvaujančių projekte bendriems mokymams ir 
intelektiniam rezultatui finansuoti VDA suteikta 
21 060 eurų. VDA projekte atstovaus Vilniaus fa
kulteto Grafinio dizaino katedra -  profesoriai Aud
rius Klimas ir Aušra Lisauskienė bei 5 bakalauro 
baigiamojo kurso studentai, kurie baigiamuosius 
diplominius darbus įgyvendins projekto tematika. 
Kūrybiniai studentų darbų rezultatai bus eksponuo
jami Hagoje (Nyderlandai) 2022 m. •

2020 m. Jaunojo dizainerio prizo konkurso parodos 
katalogas, tam tikra prasme reziumuojantis ir visą 
jau dešimtį metų besitęsiančio konkurso istoriją.

LIETU VIŲ  D AILININKAI

Skulptorius Vincas Grybas (1890 10 03-1941 07 03). Iš 
kn: Vincas Grybas. Gyvenimo ir kūrybos drama.
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Mieli Vilniaus dailės akademijos bendruomenės nariai, 
nuo rytojaus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose skelbiamas 
lokalus karantinas. Kol nesame gavę nurodymo iš LR Vyriausy
bės pereiti visa apimtimi prie nuotolinių studijų ir turime teisę 
rinktis, studijas vykdykime kaip ir iki šiol -  mišriu būdu:
-v iso s  teorinės paskaitos, seminarai, ilgai trunkantys aptarimai, 
posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu;
-  praktiniai užsiėmimai auditorijose bei meno ir dizaino labora
torijose ir toliau vyksta akivaizdiniu būdu, laikantis visų nustatytų 
saugos reikalavimų (dėvimos kaukės, dezinfekuojamos rankos ir 
jrankiai, vėdinamos patalpos, laikomasi atstumo irt.t.). 
Administracijos darbuotojai, galintys darbo funkcijas visavertškai 
vykdyti dirbdami nuotoliniu būdu, gali pasirinkti nuotolinę, dalinai 
nutolinę arba akivaizdinę darbo formą, suderinę su savo padali
nio vadovu.
Elkimės atsakingai, saugokime save ir kitus!

Iš m ados paveikslų parodos „Mada: spalvų is to rijos11 atidarym o LR Seime 

-  SENATE--------------------------------------------------------------------------
Spalio 28 d. posėdis vyko Meet konferencijos būdu. Dalyvavo 27 nariai. 

Kvorumas susidarė. Pirmiausia svarstyta 2020 m. stojamųjų į BA ir MA 
apžvalga. Prorektorė studijoms dr. Ieva Pleikienė pasidžiaugė, kad Akade
mijos priėmimo rezultatai bendrų Akademijos ir LAMA BPO pastangų ir 
politinių sprendimų dėka šiemet yra geri. Apžvelgė bendrojo priėmimo į 
universitetus 2020 m. rezultatus: pasirašytų valstybinių vietų sutarčių skaičių, 
šimtukininkų skaičių (VDA 2020 m. -  59 šimtukininkai, o 2019 m. buvo 31), 
aukštą Akademijos vidutinį konkursinį balą (į vf vietas -  9, o į nvf -  8,9), 
studijų krypčių populiarumą, priimtųjų į VDA skaičių pagal programas ir 
fakultetus į BA ir MA studijas. Bendrojo priėmimo į BA ir nuosekliąsias 
studijas skaičius padidėjo 29 vf vietomis: iš viso į vf vietas priimti 274 studentai, 
palyginus su 245 studentais 2019 metais. Nereikėjo grąžinti nei vienos ŠMSM 
skirtos vf vietos. Surinkta nemažai studentų, mokančių už studijas. Paminėjo, 
kad šiemet buvo užpildytos ir visos 120 MA vf studijų vietos. Didesnį MA 
vietų skaičių lemia geri Akademijos meno ir mokslo rezultatai. Aukšti hu
manitarinių mokslų darbuotojų rezultatai lėmė, kad dailėtyros MA studijoms 
buvo skirtos 22 vf vietos. Atsižvelgiant į programos galimybes ir specialistų 
poreikį, 11 iš jų buvo nukreipta meno krypčių studijoms.

Po to svarstyta Senato pritarimas/nepritarimas siūlyti VDA Tarybai tvir
tinti naujas Nidos meno kolonijos apgyvendinimo paslaugų ir įrangos/ 
nuomos kainas. Senato pirmininkė doc. Marija Marcelionytė-Paliukė, pri
statydama šį klausimą, paminėjo, kad atnaujintas NMK kainynas buvo 
derintas Rektorate, taip pat su vyr. finansininke Aldona Lankauskiene ir 
rektorės pavaduotoju ūkiui Virgilijumi Kireiliu. Įkainiai buvo apsvarstyti 
Senato Strateginio planavimo komitete, kuris pritarė naujų VDA Nidos 
meno kolonijos apgyvendinimo paslaugų ir įrangos/nuomos kainų teikimui 
Senato nariams teikti juos tvirtinti VDA Tarybai.

VDA NMK administracijos direktorė Monika Kalinauskaitė pateikė 
atnaujintą kainyną, pažymėdama, kad NMK apgyvendinimo paslaugų ir 
įrangos/nuomos kainos VDA bendruomenei nesikeičia, o išorei šiek tiek 
didėja. Siūloma įvesti trijų kategorijų kainas, panaikinti VDA NMK drau
gams taikomas nuolaidas, įvesti NMK narystę už 25 eurų metinį mokestį.
Nariais galėtų tapti ne VDA menininkai, tyrėjai iš socialinių, hum anita
rinių, gamtamokslinių sričių, artimai susijusių su VDA dėstomomis pro
gramomis. Iš naujai siūlomų paslaugų būtų platesnė galimybė atsivežti au
gintinius, taip pat kopijavimo ir plačiaformatės spaudos paslaugos.

Doc. M. Marcelionytė-Paliukė pasidžiaugė, kad NMK veikloje siekiama 
daugiau skaidrumo. Pasisakę V Kireilis, dr. I. Pleikienė atkreipė dėmesį į 
gyvūnų buvimo NMK laiko suderinimą su darbuotojų poilsio laiku, taip 
pat galimybę visiems naudotis NMK dviračiais. Nutarta pritarti naujų VDA 
Nidos meno kolonijos apgyvendinimo paslaugų ir įrangos/nuomos kainų

Pagarbiai,
Ieva Skauronė 
Rektorė

teikimui tvirtinti VDA Tarybai.
Svarstyta pedagoginių vardų Telšių fakulteto dėstytojams tvirtinimas. 

Senato pirmininkė doc. M. Marcelionytė-Paliukė pasiūlė ir aptarė balsa
vimo procedūrą, pažymėjo, kad visi siūlomi kandidatai atitinka kvalifika
cinius reikalavimus, buvo pateikti visi reikalingi procedūrinius reikala
vimus atitinkantys dokumentai. TF dekanas doc. Ramūnas Banys pažy
mėjo, kad vardams suteikti siūlomi kandidatai yra Telšių fakulteto bran
duolys, trumpai supažindino su kiekvieno kandidato veikla, neabejotinai 
reikšminga ne tik Akademijoje, bet ir Lietuvoje. Tai profesionalai ne tik 
kūryboje, bet ir darbe su studentais, prisideda prie nuolatinio studijų ko
kybės gerinimo, studentų parodų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių organi
zavimo ir vykdymo. Buvo išplatinti slapto balsavimo biuleteniai, balsuo
jama, suskaičiuoti balsai. Senato pirmininkė doc. M. Marcelionytė-Pa
liukė supažindino su balsavimo rezultatais: buvo išdalinti 27 balsavimo 
biuleteniai, gauti 25 biuleteniai, sugadintų biuletenių nebuvo. Kiekvienas 
kandidatas surinko po 25 balsus Už. Nutarta suteikti pedagoginius profe
soriaus vardus Telšių fakulteto dėstytojams Zitai Inčirauskienei, Rom u
aldui Inčirauskui, Laimai Kėrienei ir Algirdui Žebrauskui ir pedagoginius 
docento vardus Telšių fakulteto dėstytojams Ramūnui Baniui, dr. Liepai 
Griciūtei-Sverebienei, Laimai Mikalauskienei, Mindaugui Simkevičiui, To
mui Vaičaičiui, Remigijai Vaitkutei ir Beatai Zdramytei.

Po to svarstyti dėstytojų krūviai, etatai, koeficientai. Apžvelgta esama situa
cija. Rektorė doc. Ieva Skauronė paminėjo, kad dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
pareiginiai koeficientai yra pateikti VDA Tarybos posėdyje 2017-01-12 
patvirtintuose VDA Darbuotojų darbo laiko sandaros ir darbo apmokėjimo 
nuostatuose (pirmas lentelės stulpelis). Lentelėje pateikti koeficientai rodo 
didelius koeficientų intervalus, dėl ko atsiranda situacijų, kai lektorius gali 
uždirbti daugiau už profesorių ar profesorius mažiau už lektorių.
Pareigybės lygis Pareiginės Vilniaus Kauno Klaipėdos Telšių

algos koef. fakultete fakultete fakultete fakultete
(47,2 Eur) 
ribos YDA

2020-10-27 2020-10-27 2020-10-27 2020-10-27

Asistentai ir jau
nesnieji mokslo 
darbuotojai

13,2-16,7 13,2-15 16,7

Lektoriai ir
mokslo
darbuotojai

13,2-24,2 13,2-17 17-22 15-24 17

Docentai ir
vyresnieji mokslo 
darbuotojai

15,6-31,8 19-24 22-25 18-25 20

Profesoriai ir
vyriausieji mokslo 
darbuotojai

22,7-40,9 22,7-34 28,5 23-30 24
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2-4 d. VDA galerijos dalyvauja „Litexpo11 veikiančioje meno mugėje „Art 
Vilnius'2011. Geriausiu menininku paskelbtas Remigijus Treigys, geriausia 
jaunąja menininke dr. Rūta Spelskytė-Liberienė

5 d. Parodų erdvėje „5 malūnai'1 nuotoliniu būdu atidaroma virtuali paro
da „Floratopijos liudijimas 222211.

6 d. Galerijoje „Akademija11 atidaromos dvi parodos: Dainoros Vingytės „Že
miškųjų linksmybių sodas11 ir Viltės Žumbakytės „Tekstūros11

7 d. Atidaroma VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos
organizuota interaktyvioji, tarpdisciplininė paroda „Psichikos atspaudai11, 
kurioje eksponuojami VDA Vilniaus fakulteto Tekstilės, Keramikos ir Gra
fikos katedrų studentų, absolventų ir dėstytojų kūriniai

8 d. „Titanike11 atidaroma Audriaus Janušonio paroda „Signalai ir Giesmės11
8 d. VDA Telšių galerijoje pristatoma MO muziejaus paroda „90-tųjų DNR11
9 d. „Titanike11 atidaroma Ievos Trinkūnaitės paroda „Instinktas11
12 d. Parodų erdvėje „5 malūnai11 atidaroma Lauros Marijos Salkauskaitės

paroda „Išsilaisvinimo m eterijos11
13 d. Galerijoje „Artifex11 atidaroma Gabrielės Gervickaitės paroda „Atmin

ties oda11
15 d. Jono Meko vizualiųjų menų centre atidaroma prof. Alvydo Lukio paroda 

„Jetlag11
15 d. Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo galerijoje pristatoma VDA Vilniaus

fakulteto Mados dizaino katedros vedėjos doc. dr. Renatos Maldutienės 
ir fotomenininkės Vaivos Abromaitytės mados paveikslų paroda „Mada: 
spalvų istorijos11. Parodą atvėrė jos iniciatorė Seimo narė Ingrida Simonytė

16 d. VD A  Senuosiuose rūmuose atidarom a simpoziumo „Meninio ugdymo
gerinimas: pedagogų patirtys, tyrimai, kūrybinė raiška11 paroda 

20 d. Naujai įsikūrusioje VDA galerijoje „Tapybos koridorius11 atidaroma pir-

cija „Tekstilė ateičiai11/ „Tex- 
tile for Future11, skirta pa
minėti šios katedros 80-ies 
m etų jubiliejui.

27 d. Galerijoje „Kreatoriumas. 
Meno krosnys11 atidaroma 
Algio Judicko, Mato Judic
ko, Kosto Poškaus ir Vido 
Poškaus paroda „COVID'2011

27 d. Vilniaus įgulos karininkų 
ramovėje atidarom a prof. 
Jo n o  K azlausko p a ro d a  
„Arkties preliudai11

27 d. Panemunės dvaro parke
atidaroma grupinė šiuolai
kinės skulptūros kūrėjų pa
roda „Būvis11

28 d. Lietuvos architektų sąjun
goje pristatoma knyga „Skai
tm eninė architektūra Vil
niaus dailės akademijoje / Di
gital architecture at the Vil
nius Academy of Arts".

IRGI galerijoje veikia tarp tau
tinė tekstilės m eno paroda 
„Š iuolaik in is m ąstym as, 
tekstilinis pamatymas11

Tamošaičių galerijoje „Židinys11 
veikia Urtės klubo skiauti
nių paroda Parodoje „Atminties oda4

Parodos „Žemiškųjų linksmybių sodas44 fragmentas

moji paroda „Po vieną11
21 d. Senųjų rūmų kieme vyksta ak

cija „10 000 krokų11 -  Aistės Ki- 
sarauskaitės doktorantūros dar
bo „Daržas kaip m eno prakti
ka11 dalis

22 d. 18 val. galerijoje „V artai11
atidarom a danų skulptoriaus, 
VDA Skulptūros katedros lek
toriaus H enriko B. A nderse
no paroda „The Morphogenesis 
of Mass11

22-23 d. VD A  K auno fakulteto  
Tekstilės katedros organizuota 
tarptautinė virtuali konferen-
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Rektorė pristatė, kas nuveikta, kad pareiginiai koeficientai nepersi
dengtų, kad jų intervalai būtų mažesni. Rektorė trumpai supažindino su 
2020 m. balandžio 6 d. Rektoriaus įsakymu Nr. VĮU-30 patvirtintu Vilniaus 
dailės akademijos 2020-2021 studijų m etų dėstytojų pedagoginio darbo 
krūvio apskaitos tvarkos aprašu ir pažymėjo, kad visose VD A  studijų p ro
gramose dabar akademinio personalo kontaktinis darbas su studentais 
yra skaičiuojamas pagal vieną sistemą.

Studijų prorektorė dr. Ieva Pleikienė pažymėjo, kad dokumentas kol 
kas parengtas vieneriems metams, metodika nėra tobula, taisytina, ties ja 
ir toliau daug dirbama. Pasisakė prof. Aušra Lisauskienė, prof. Laima 
Kėrienė, prof. Audrius Klimas, prof. Rolandas Rimkūnas, dr. Marius Ir- 
šėnas.

Pristatyta Aukštosios mokyklos vertinimo metodika. Studijų prorektorė

dr. I . Pleikienė informavo ir padėkojo Dailėtyros katedros ir Doktorantūros 
skyriaus kolektyvui už sėkmingai paruoštą medžiagą menotyros krypties 
BA, MA ir Doktorantūros studijų išoriniam vertinimui. Ji pažymėjo, kad 
2022 m. laukia Dizaino krypčių vertinimas. Rektorė doc. I. Skauronė infor
mavo, kad 2021 m. laukia visos Akademijos penkerių m etų veiklos išorinis 
institucinis vertinimas, kuriam visa į anglų kalbą išversta medžiaga turi būti 
išsiųsta iki 2021 m. rugsėjo 15 dienos. Trumpai apžvelgė Aukštosios mokyk
los veiklos analizę pagal vertinamąsias sritis -  valdymą, kokybės užtikrinimą, 
studijų ir mokslo (meno) veiklą, poveikį regionų ir visos šalies raidai pagal 
daugybę šias sritis atspindinčių rodiklių ir kriterijų, taip pat daug reikalingų 
paruošti priedų ir kitos vizito metu reikalingos medžiagos. Pakvietė Senato 
narius aktyviai prisidėti prie šio labai didelio ir svarbaus Akademijos atei
čiai darbo.

NAUJI  PROJ EKTAI
VDA dizaino inovacijų centras konsultuoja di

zaino srities projektų valdymo klausimais ir rengia pa
raiškas projektų įgyvendinimo finansavimui gauti -  nuo 
projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendi
nimo. Dizaino inovacijų centras prisidėjo prie to, jog 
finansavimą gavo UAB „Dizaino agentūra11 CRITICAL. 
Ji kurs kultūros infrastruktūros ženklinimo sistemą 
įvairius poreikius turintiems žmonėms.

Pradinė projekto idėja ir paruošiamieji darbai atlikti 
bendradarbiaujant su Všį „Kaunas 202211, kuri išsikėlė 
prioritetą remtis „Dizainas visiems11 koncepcija ir meni
nės programos „Kaunas -Europos kultūros sostinė 202211 
apimtyje užtikrinti maksimalų kultūros prieinamumą 
visiems. Projektui finansavimą skyrė Lietuvos kultūros 
taryba. Taip pat teikėme paraišką ir finansavimą gavo

, , , . . . . T . . , Vilnius dailės akademijos absolventų įsteigta M B„Me-Archeologe, žymiausia Lietuvoie akmens am- „ . .. . . . .  AL, A ™ ,. . . , , , , ,  , naspenas , vystanti prekini ženklą EGYBOY.ziaus tyrinetoia, VDA leidyklos bičiule prote- ‘ „ .  — - i  • • j -. A  . 2 .  . . f  . EGYBOY įmone kurs 3 originalius gaminių di-
sore Rimute Rimantiene spalio 25 d. atšventė . . , .  „. . Ti m .  . .. . . . . .  , „ , . , 5 ,  , ,  , , , zainus-pro|ektątinansuoiaLVPA(Lietuvosverslopa-100 metų lubiheių. VDA leidyklos bendradar- 1- ; , • A -  •. „ 3 , :  . . . . . .  ramos agentūra) pagal priemonę „Dizainas Lfbiavimas su R. Rimantiene prasidėjo jos m o
kinio prof. Adomo Butrimo dėka. Buvo išleis
tos kelios archeologės knygos: mokykloms 
skirta „Lietuva iki Kristaus11 (1995), lietuviškai 
ir vokiškai pasirodžiusi „Kuršių Nerija arche
ologo žvilgsniu11 (1999) bei „Aš iš dvidešimto
jo amžiaus. Pluoštas archeologės prisiminimų11 
(2010). Nuotraukoje -  akimirka iš profesorės 
R. Rimantienės 90-mečio jubiliejui skirtos pa
rodos atidarymo V DA bibliotekoje.

Sukurta pasaulinė inovacija -  paralelinio roboto prototipas
Vilniaus dailės akademija kartu su atžaline 

įmone UAB „Meniniai tyrimai11 baigė įgyvendinti 
MTEP projektą, skirtą sukurti galutinį paralelinio 
roboto prototipą. Šio projekto mokslinis vadovas 
-  VD A  tyrėjas ir dėstytojas Julijonas Urbonas.

Paralelinis robotas, dar vadinamas judėjimo 
p la tfo rm a, yra sk irtas judėjim o sim uliacijai 
(skrydžio, šokio, vairavimo, sportinių judesių ir 
kt.). Lyginant su rinkoje egzistuojančiais įrengi
niais, kuriamas robotas išsiskiria savo funkcinėmis 
galimybėmis -  leidžia simuliuoti ypatingai platų 
judesių spektrą (nuo labai subtilių iki labai gru
bių) ir tokiu būdu naudotojui sukelia daugybę įdo
mių pojūčių. Jo valdymas yra nesudėtingas -  
valdytojui nebūtina turėti inžinerinio išsilavinimo.

Kuriamas robotas tu ri didžiulį pritaikymo 
potencialą kūrybinių industrijų sektoriuje (atlie
kamuosiuose menuose, atrakcionų parkuose, 4D 
kine, video žaidimuose, specialiuosiuose efektuo
se, audiovizualinėse medijose), taip pat aukštųjų 
mokyklų ir MTEPI organizacijų veikloje tyrimų 
vykdymui ir edukacijai.

VDA Dizaino inovacijų centras padėjo supla
nuoti M TEP projektą, parengė paraišką ir verslo 
planą finansavimui gauti, konsultavo dėl atžalinės 
įmonės įsteigimo, koordinavo MTEP projekto įgy
vendinimo eigą. Projektą finansuoja M ITĄ
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