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„Ką darai, daryk gerai“ x
„Palanga Street Radio“

Do the Right Thing x
Palanga Street Radio

Kovo 27 d.,
19:00

March 27th,
19:00

http://palanga.live
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Events programme

Kovo 27-tą dieną projekto „Ką
darai, daryk gerai“ organizacinė
komanda užims radijo eterį
pačioje Vilniaus miesto širdyje.
Parodos kuratoriai ir koordinatoriai
pristatys projekto esmines temas,
menininkus ir jų nuomones, bei
viešus renginius, lydinčius projekto
parodą.
„Palanga Street Radio“
yra jauna, pelno nesiekianti
bendruomenė, įkūrusi „pasidaryk
pats“ principais paremtą
internetinį radiją Vilniaus centre.
Jų tikslas – suburti bendraminčių
kūrėjų platformą, skirtą muzikos
puoselėjimui Lietuvoje analoginiu ir
virtualiu formatu.

Parodos „Ką darai, daryk
gerai“ atidarymas
Kovo 28 d.,
18:00

VDA parodų salės „Titanikas“, 2 a.
VDA doktorantų kūrinių ir tyrimų
paroda suteikia projektui materialų
pagrindą ir kuria erdvę diskusijoms,
todėl yra vienas iš svarbių „Ką
darai, daryk gerai“ elementų.
Siekiant išplėtoti šių metų
doktorantų projekto ir jo parodos
probleminį lauką, viešą atidarymą
lydės trumpa projekto komandos
narių apskritojo stalo diskusija.

http://palanga.live

„Antakių inventorizacija“

Kovo 28–
30 d.

parodos darbo valandomis, VDA
parodų salės „Titanikas“, 2 a.
„Pati fotografija dažniausiai tėra
atvaizdas, kurį grupė sukuria savo
sanglaudai paliudyti.“
Pierre Bourdieu

On March 27th the Do the Right
Thing project team will take over
the airwaves in the heart of Vilnius.
The curators and coordinators will
present and discuss the project’s
participants and the major issues it
raises, as well as the public event
programme accompanying the
project’s exhibition.
Palanga Street Radio is a young,
non-profit initiative and growing
DIY community radio based in
Vilnius, Lithuania. Their mission is
to create a networking and arts
platform for music lovers locally in
Lithuania and online.

KVIETIMAS! Vilniaus
dailės akademijos meno
doktorantūros studentai kviečiami
nusifotografuoti su savo vadovais
ir konsultantais. Bet kokiu tikslu.
Tiesiog nusifotografuokite.
Idėjos autorė Eglė
Grėbliauskaitė.

„Geresnėje akademijoje
nieko naujo?!1
Pasisakyk dabar
arba
nutilk amžiams“
Kovo 28 –
balandžio
14 d.

parodos darbo valandomis, VDA
parodų salės „Titanikas“, 2 a.

Do the Right Thing
exhibition opening

Eyebrow Inventory

March 28th–
30th
during exhibition working hours,
VAA Titanikas Gallery, 1st floor
‘Photography itself is most
frequently nothing but the
reproduction of the image that
a group produces of its own
integration.’
Pierre Bourdieu
An OPEN CALL for Vilnius
Academy of Arts doctorate
students to take a picture with
their supervisors and consultants,
and to do so for any and all
possible reasons.
Just take a picture.
Idea by Eglė Grėbliauskaitė.

All Quiet In The Better
Academy?!2
Speak Now
Or
Forever Hold Your Peace

March 28th,
18:00

VAA Titanikas Gallery, 1st floor
The exhibition of works and
research projects by VAA doctoral
students provides a material

foundation and a space for the
project’s themes and discussions,
and as such is one of the major
elements of Do The Right Thing.
To further elaborate on the issues
addressed by this year’s project
and its exhibition, the public
opening will be followed by a brief
roundtable discussion between
the team members.

VDA bendruomenės apklausa:
1

 Geresnė akademija“ yra VDA vykdomas
„
akademijos atnaujinimo projektas.

March 28th –
April 14th
2

‘Better Academy’ is a revitalisation project
implemented by the VAA.
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1. Formuluok pastebėjimą,
pasiūlymą, problemą.
2. P
 ritark arba prieštarauk
suformuluotoms.
3. A
 nonimiškai, tiek kartų, kiek
tau svarbu.
Idėjos autorė Eglė
Grėbliauskaitė

Diskusija „Reformatų
skvero aktyvizmas. Ar nuo
to pradedame?“
Balandžio
3 d., 17:00

VDA parodų salės „Titanikas“, 2 a.

Events programme

during exhibition opening hours,
VAA Titanikas Gallery, 1st floor
A poll of the VAA community:
1. Formulate an observation,
a suggestion, a problem, an
elephant in the room.
2. A
 ccept or object to the
previous formulations.
3. D
 o it anonymously and as
many times as you see fit
Idea by Eglė Grėbliauskaitė.

Discussion: Reformed
Evangelicals’ Park
activism. Have we
started it right?
April 3rd,
17:00

VAA Titanikas Gallery, 1st floor
4

2018 metais Vilniaus miesto
savivaldybei pristačius Reformatų
skvero rekonstrukcijos projektą,
visuomenė ir architektūros
specialistai išreiškė jam
nepritarimą. Susibūrusi Reformatų
skvero aktyvistų grupė organizavo
protesto renginius, rinko parašus,
siuntė savivaldybei peticijas.
Nepaisant argumentų gausos,
savivaldybė toliau laikėsi
pasirinkto plano, parkas buvo
aptvertas ir statybos bendrovė
pradėjo esamo parko griovimą.
Projekto „Ką darai, daryk
gerai“ kontekste kviečiame

In 2018, after the Reformed
Evangelicals’ Park reconstruction
project was presented by Vilnius
City Municipality, the public and
architectural specialists expressed
their disagreement. When a
group of activists critical of the
reconstruction project gathered,
protests were organized,
signatures collected, petitions
sent to the Municipality. Despite
the plethora of arguments, the
Municipality continued to follow
the chosen plan, the park was
fenced off, and the construction
company started demolishing the
existing park infrastructure.
In the context of the project Do
The Right Thing, we invite you to
discuss the reconstruction of the
Reformed Evangelicals’ Park and

diskutuoti Reformatų skvero
rekonstrukcijos ir kitų Vilniaus
viešųjų erdvių valdymo,
pertvarkymo, griovimo bei
statymo klausimais. Kviečiame
ne vien kritikuoti oficialią
savivaldybės tvarką, bet kalbėtis
ir apie viešų erdvių aktyvizmo
strategijas, tikslus ir priemones.
Tai proga kritiškai įvertinti pačių
aktyvistų pareiškimus, pasiūlyti
naujus požiūrius bei veiksmus šiuo
ir panašiais atvejais. Klausdami „ar
nuo to pradedame?“, kviečiame
pažvelgti į šią savivaldybės
ir miestiečių konfrontaciją iš
atstumo, bendresnių procesų
fone.
Diskusijos dalyviai:
Žemartas Budrys, Laima
Kreivytė, Jakaterina Lavrinėc,
Kasparas Pocius, Ūla Tornau,
Skaidra Trilupaitytė
Moderuoja Eglė Mikalajūnė

„Bulvių akys viską mato“
Balandžio
4 d., 8:00
VDA valgykla

Rytinė mankšta VDA valgykloje.
Darbo terapija ir meno praktika.
Bulvių istorijos mene ir literatūroje.
Išrinktieji susipažįsta su VDA
virtuvės labirintais ir prisideda
prie cepelinų gimimo. Dalyvauja
doktorantų ir virėjų darbo dainų
ir šokių ansamblis. Norintys
prisijungti kreipkitės į virėjos
padėjėją Laimą Kreivytę:
laima72@yahoo.com.

the management, restructuring,
demolition and construction of
other public spaces in Vilnius,
not just to criticise the official
municipal order, but also to
discuss strategies for activism in
public spaces more generally. This
event is an opportunity to critically
evaluate the activists’ statements,
and to propose new attitudes
and actions relating to this and
similar cases. To ask ‘have we
started it right?’ is to look at this
confrontation between the city
and the citizens from a distance,
in the context of more general
processes, in order to then zoom
in the question of what needs to
come next.
Invited contributors:
Žemartas Budrys, Laima
Kreivytė, Jakaterina Lavrinėc,
Kasparas Pocius, Ūla Tornau,
Skaidra Trilupaitytė
Moderator: Eglė Mikalajūnė

Potato Eyes See
Everything
April 4th,
8:00
VAA canteen
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„Ką darai, daryk gerai“
x „Autarkia“ x „Palanga
Street Radio“
Balandžio
5 d., 21:00
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„Autarkia“, Naugarduko g. 41,
Vilnius
Balandžio 5-tą dieną projektas
vienam vakarui pavirs vakarėliu.
„Ką darai, daryk gerai“ projekto
komanda, bendradarbiaudama su
„Palanga Street Radio“ didžėjais,
projekto turinį pavers muzikos
ritmais ir perims „Autarkia“
erdvės valdymą Ševčenkos loftų
rajone.
„Autarkia“ yra menininkų
priežiūros centras, skirtingų
interesų klubas, bendradarbiavimo
erdvė nenuspėjamoms patirtims
ir menamiems sprendimams,
eksperimentinės kulinarijos
bistro, galerija ir projektų vystymo
viešbutis Vilniuje.

Ekskursija po paralelines
parodas ir pokalbiai
su autorėmis Dalia
Grybauskaite ir Asta
Valskiene
Balandžio
9 d., 17:00,

VDA Piešimo katedra (Malūnų g.
5, 212 kab.);

18:00,

VDA Fotografijos ir medijos meno
katedra (Maironio g. 3, 428 kab.)
Norėdama patyrinėti Vilniaus
dailės akademijos pasąmonę ir

Events programme

Morning exercise at the VAA
canteen. Work therapy and
art practice. A short history of
the potato in art and literature.
Selected participants will explore
the labyrinth of the VAA kitchen
and contribute to the birth of
cepelinai. A song-and-dance
ensemble of doctoral students
and cooks will be present. To join,
please contact cook assistant
Laima Kreivytė at laima72@yahoo.
com.

Do the Right Thing x
Autarkia x Palanga Street
Radio
April 5th,
21:00

Autarkia, Naugarduko Str. 41,
Vilnius

On April 5th the project will turn
into a party for one evening. Do
the Right Thing in collaboration
with Palanga Street Radio DJs
will translate the project’s content
into music vibes, overtaking the
Autarkia space in the Ševčenkos
loft district.
Autarkia is an artist day care
centre, an interest group, an office
space for putative experiences
and imaginary solutions, an
experimental gastronomy bistro, a

savirefleksiją, Laima Kreivytė
kreipėsi į Piešimo bei Fotografijos
ir medijos meno katedrų
koordinatores Dalią Grybauskaitę
ir Astą Valskienę. Ji pakvietė
jas sudalyvauti išplėstiniame
on-site kuravimo performanse
kaip tyrėjoms, menininkėms
ir metraštininkėms, savo
kasdiene veikla formuojančiomis
akademijos savimonę.
Piešimo katedroje vyks žinomų
menotyrininkų mokomųjų darbų
paroda, kur susitiks gipsinės
galvos ir jų piešiniai, odiniuose
albumuose saugomos klasikų
akademinio piešimo fotografijos
ir meno istorijos studentų
etnografiniai tyrimai. Fotografijos
ir medijos meno katedroje
suksis jos dėstytojų, studentų
ir kitų lankytojų filmas iš Astos
Valskienės kadrų.
Ekskursija kvies įsitikinti, kad
kiekviena/s yra menininkas, bet
ne visos institucijos tą žino.

Diskusija „Ar reikia
išdaužti langą? Meninis
aktyvizmas ir Vilniaus
dailės akademija“
Balandžio
11 d., 17:00

VDA parodų salės „Titanikas“, 2 a.

gallery, and a project development
hotel in Vilnius.

Exhibition tour of parallel
exhibitions and meetings
with the authors Dalia
Grybauskaitė and Asta
Valskienė
April 9th,
17:00

VAA Drawing Department
(Malūnų Str. 5, room 212)

18:00 VAA Department

of Photography and Media Arts
(Maironio Str. 3, room 428)
Eager to explore the Academy’s
subconscious and self-reflection,
Laima Kreivytė approached the
coordinators of the Drawing
and Media Art and Photography
departments, Dalia Grybauskaitė
and Asta Valskienė. She invited
them to participate in an expanded
on-site curatorial performance as
researchers, artists, and annalists
who shape the Academy’s selfconsciousness through their
everyday activity.
The Drawing Department
will host an exhibition of training
assignments done by well-known
art critics. It will bring together
plaster heads and drawings
based on them, photographs of
the classics’ academic drawings
stored in leather-bound albums,
and ethnographic studies by art
history students. The Media Art
and Photography department
will screen a film assembled
from photographs taken by
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Projekto „Ką darai, daryk gerai“
leitmotyvas yra amerikiečių
režisieriaus Spike’o Lee filmas,
skirtas rasinėms įtampoms ir
kovai prieš baltųjų galią XX a. 9-to
dešimtmečio Niujorke. Pabandžius
atrasti šioms temoms atliepiančią
patirtį Lietuvos ar VDA kontekste,
kila su daile ar dizainu tiesiogiai
nesusijusių klausimų.
Ar tikrai naivu kalbėti apie
meninį aktyvizma VDA?
Ar šioje aukštojoje meno
mokykloje egzistuoja kritinis
diskursas, politiškumas,
ideologinis sąmoningumas? Ar
pasipriešinimo galiai tema, kuri
pasirinkta šiam projektui, gali
buti išgirsta kaip provokacija?
Ar meninis aktyvizmas gali tapti
mokymo programa? Ar dailės
ir dizaino pamokose yra vietos
socialinėms aktualijoms? Ar
šioje mokykloje puoselėjamas
bendruomeniškumas ir
bendradarbiavimas, ar vien tik
individualizmas ir konkurencija? Ar
VDA yra aktyvizmo atvejų? Kiek
galima būti kritiškam neoliberalios
meno rinkos atžvilgiu ir generuoti
kritinę minti meno institucijoje? Ar
jauno menininko dėmesys skirtas
vien karjerai? Kodėl studentams
nerūpi politika? Kas pasisavino
menininko naivumą? Kas išdauš
langą?
Diskusijos dalyviai:
Eglė Grėbliauskaitė, Gintautas
Mažeikis, Deimantas
Narkevičius, Kasparas Pocius,
Vidas Poškus
Moderuoja Laima Kreivytė

Events programme

Asta Valskienė, featuring the
department’s staff, students, and
other visitors.
The tour will demonstrate that
everyone is an artist, but not all
institutions know it.

Discussion: Is there
any reason to smash a
window? Artistic activism
and Vilnius Academy of
Arts

„Poezijos purslai“.
Šiuolaikinio meno ir
poezijos interakcija
Balandžio
12 d., 17:00

VDA parodų salės „Titanikas“, 2 a.

April 11th,
17:00

VAA Titanikas Gallery, 1st floor
The leitmotif of the Do the Right
Thing exhibition is Spike Lee’s
eponymous film about racial
tension in 1980s New York, and
the implicit fight against white
power. Trying to find analogous
experiences that echo these
topics in the context of Lithuania
or the VAA raises questions that
are not necessarily related only to
art or design.
Is it really naive to talk about
artistic and design activism at
VAA? Does there exist a critical
discourse, politics, and ideological
awareness in this art school?
Can the slogan ‘fight the power’,
originally chosen for this project
and its exhibition, be heard
as a provocation? Can artistic
and design activism become a
training program? Is there room
for social issues in art and design
lessons? Does this School
foster community, communality,
and cooperation or merely
individualism and competition? Is

there any activism at VAA? How
can an art institution be critical
towards the neoliberal art market
and design profession? Should the
focus of a young artist or designer
be solely on their career? Why do
students not care about politics?
Or do they? Is there any reason to
smash a window?
Invited contributors:
Eglė Grėbliauskaitė, Gintautas
Mažeikis, Deimantas
Narkevičius, Kasparas Pocius,
Vidas Poškus
Moderator: Laima Kreivytė

Pop-Up Poetry. Splash
Your Poems At The
Titanic!
April 12th,
17:00

VAA Titanikas Gallery, 1st floor
Dalyvavimo instrukcija:
komunikacija vyksta eilėmis;
eilės ir jų fragmentai skaitomi
mintinai;
poezija parodoje rezonuoja su
aplinka;
poezija skaitoma pasirinkta
kalba be vertimo;
vienu metu skaito viena/s
skaitovas (-ė), jei nėra sutarta
kitaip;
eilėraščių meninė, pažintinė,
auklėjamoji ir kt. vertė nesvarbi;
galima dainuoti, skanduoti,
slemuoti, skiemenuoti savo ir
kitų eiles;
dalyvauja visi norintys
Instruktorė Laima Kreivytė

Instructions for participation:
all communication is in verse;
poems and fragments must be
read by heart;
poetry resonates the
environment;
any language is good, no
translation necessary;
reading takes place one person
at a time, unless agreed
otherwise;
the artistic, cognitive or
educational value of verses is
not important;
you can sing, chant, slam,
speak your own poems and
those of others;
everyone is welcome.
Instructor Laima Kreivytė
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