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2017 m. Vilniaus dailės akademijos 

pirmakursiai per įvadinę savaitę

Šiais ypatingais 2017-ais ir 224-aisiais Vilniaus dailės akademijos klestėjimo  metais 

įvyko pirmo kurso įvadinė sesija, kurios metu studentai atliko studijų  iniciaciją. 

 Siekta tikslo išsamiai supažindinti pirmakursius su akademijos vertybėmis, tvarka, 

teisėmis ir atsakomybe, studijų, meno, mokslo ir praktinių veiklų galimybėmis. Sesi-

jos metu įvesdinti pirmakursius į praktikuojančio menininko ar mokslininko būseną.

VDA choro vadovas Arvydas Adamonis ,,užvedė“ sesiją linksma improvizacija. 

Apie studijas, meno ir mokslo specifiką kalbėjo prorektorė studijoms prof. Eglė Ganda 

Bogdanienė, Vilniaus fakulteto dekanas doc. Česlovas Lukenskas. Šiuolaikinio meno 

sampratą VDA aplinkoje pristatė Laima Kreivytė, apie pripažintus VDA absolventus 

ir dėstytojus pranešimą parengė dr. Agnė Narušytė. Ekskursiją į VDA biblioteką orga-

nizavo bibliotekos direktorė Rūta Kuodienė. 

Specialybių dieną prisistatė visos VDA VF programos. Sveikatos ir pilietiškumo 

dieną buvo perskaitytas pranešimas ir surengtos kūrybinės dirbtuvės ,,Studijos ir psichi-

nė sveikata“ (pranešėja Nijolė Goštautaitė-Midttun). Paskaita ,,Pilietinis pasipriešini-

mas“ (pranešėjas plk. ltn. Valerijus Šerelis iš Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademijos) daugelį labai sudomino, tikimasi dar kartą panašų renginį suorganizuoti jau 

platesnei auditorijai. Sveikatos ir sporto centras organizavo paskaitą „Sveika gyvensena“ 

(asist. Lina Grūnovaitė) ir sportinį-kūrybinį užsiėmimą. Vilniaus dailės akademija, 2017



Mokslas ir menas buvo pristatomi supažindinant su meno bei mokslo projektais. VDA galerijos prisistatė atskleisdamos savo planus ir galimybes. Suorganizuotos dvi ekskursijos su gidais į Šiuolaikinio meno centrą ir Nacionalinę dailės galeriją.Svarbiausias šios įvadinės sesijos elementas buvo praktiniai užsiėmimai meno  ir  dizaino laboratorijose. Spaudos centras atspausdino fotografijas, sukurtas Fotografijos 
ir medijos meno laboratorijoje, Dizaino laboratorija pagamino vėliavų ir transparantų 
kotus bei karūnas, rutulio karkasą ir daug kitų paruošiamųjų elementų eksponatams, Kostiumo laboratorija kūrė, siuvo ,,kostiumą / kokoną“ rutuliui. Grafikos laboratorija 
spaudė ant medžiagos šūkius ir ,,manifestus“, Keramikos laboratorija dekoravo plyteles, 
Monumentalistų laboratorija kūrė išradingą mozaiką / instaliaciją ,,Namelis“, Restau  ra-
vimo laboratorija vykdė ,,kultūrinę“ restauraciją, paveikslą iš fragmentų. Tekstilės labo-
ratorija margino vėliavas, Metalo laboratorija gamino barškančius būgnus... Studentai 
kūrė esė ,,Pirmi įspūdžiai VDA“. Žinoma, viską vainikavo kūrybinių darbų ekspozicijos 
įrengimas Naujųjų rūmų vestibiulyje ir eisena Vilniaus senamiesčio gatvėmis.Reiškiu nuoširdžią padėką sesijoje aktyviai dalyvavusiems pirmokams, visiems  pranešėjams ir meno bei dizaino laboratorijų darbuotojams.

VDA VF dekanas
Doc. Česlovas Lukenskas



5

The Introduction Week for first year students in Vilnius Academy of Arts, 2017

In this exceptional 2017 and the 242nd  flourishing year of Vilnius Academy of Arts,  the Introduction Week for first year students took place, during which  the students carried  out the initiation of the studies.The aim of the Introduction Week was to comprehensively introduce the Academy 
values which involve an active orientation on academic and social norms and e xpectations, an awareness of structures and responsibilities as well as the possibilities 
for studies, art, science and practical activities. During the session the first year  students were emerged into the state of an active artist or scientist.VAA choir conductor Arvydas Adamonis started the session with „entertaining“ improvisation.

Pro-rector for studies prof. Eglė Ganda Bogdanienė and assoc.prof. Česlovas Lukenskas, the Dean of Vilnius Faculty, delivered the speeches on the studies and the specifics of art and science. The concept of contemporary art in the context of VAA 
was introduced by Laima Kreivytė. Dr. Agnė Narušytė presented the renowned VAA graduates and lecturers. An excursion to the library was organized by the director of the library Rūta Kuodienė.



 The day of the specialty saw the introduction of all Vilnius Faculty study 

 programmes. On the Health and Citizenship day the report was presented and 

workshop “Studies and Mental Health” (presenter Nijolė Goštautaitė-Midttun) 

was organized. The Academy community got interested in the lecture “Civilian 

Resistance” (presenter Lt. Col. Valerius Šerelis from the General Jonas Žemaitis 

Military Academy of Lithuania) an idea worth spreading to wider audience.

Health and sports centre organized a lecture “Healthy life” (asist. Lina Grūno-

vaitė) and creative sports activities. Science and Arts were presented introducing 

art and science projects. VAA galleries introduced their plans and possibilities. 

Two excursions with the guides were organised to the Contemporary Art Centre 

and the National Art Gallery.

The press center printed out photographs created by the Photography and 

 Media Arts Laboratory; the Design Laboratory made poles and crowns for the flags 

and banners, the ball carcass and constructed many other  preparatory items; 

the Costume Design lab created costume / cocoon which was designed to fringe 

the ball carcass. The Graphic Design lab printed out slogans and “manifests” 

on various fabrics. The Ceramics Laboratory decorated the tiles; the Laboratory 

of Monumental Arts created an inventive mosaic / installation „The Lodge“, 

the  Laboratory of Restoration performed a „cultural „restoration, a picture made 
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of fragments. The Textile laboratory tie-died the banners; the Metal Laboratory 

produced bouncing drums ... Students were involved into the creative writing 

under the topic: „First impressions of Vilnius Academy of Arts“.  Finally, all the 

activities were crowned by two events: the installation of the exposition of artworks 

in the lobby of the New Building C and street procession in the Old Town.

I would like to express my sincere gratitude to the first year students who 

actively participated in the session, to all the speech-makers and to the staff of 

the art and design laboratories.

ass. prof. Česlovas Lukenskas

Vilnius Faculty Dean
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