
Keramikos, dailėtyros ir vadybos studentų konferencijos tema yra 
„Keramikos idėja“.

Dalys:

14:30 - 15:00 – registracija

15:00 - 15:45 – pokalbis su dirbančiais keramikais (45 min.);

15:50 - 16:20 – pertrauka;

16:20 - 17:40 – keramikos studentų darbų pristatymas (15 min./stu-
dentui, 15 min. aptarimui);

17:40 - 18:00 – neformalus bendravimas.

„Žiemos sesijos“ keramikos dirbtuvių metu sukurtų ir lauko krosnyje 
išdegtų keramikos darbų ekspozicija „VDA/Lauko ekspo“ paviljone. 
www.vda.lt/kkc 

„VDA/Lauko ekspo“ yra 4,2 m ilgio, 1,3 m pločio ir 2,5 m aukščio 
konstrukcija, kurios pagrindą sudaro metalinis karkasas bei 8 mm 
storio grūdintas stiklas. Skaidri stiklo konstrukcija leidžia meno 
kūrinius matyti iš visų pusių, neįeinant į statinio vidų. Kūriniai viduje 
yra saugūs, kadangi apsaugos sistema praneša VDA apsaugos 
tarnybai apie pavojus. 

Stiklinis paviljonas, naktį virsta šviečiančia atkarpa, savaime patraukia 
praeivius. Kiekvienas miestelėnas gali aplankyti parodą sau patogiu 
laiku — ryte, vakare, net naktį. Šiuo būdu, įprastoje miesto erdvėje 
eksponuojami dailės kūriniai, tiesiog perkeliami į kasdienę žmogaus 
aplinką, maksimaliai juos priartinant prie kiekvieno praeivio.

„Lauko ekspo“ paviljonai (Maironio g. ir Gedimino pr.) jungia dvi sritis: 
a) meninę — pateikiant ekspoziciją kaip skaidrią menininko kūrybinę 
erdvę lauke, ir b) visuomeninę — tolerancijos ugdymo vienų kitiems, 
gyvenamajai aplinkai, kultūros vertybėms, taip pat skatinančią vaikų 
bei paauglių kultūrinį švietimą, laisvą mąstyseną bei inspiruoja meninę 
saviraišką.

Vadovai: doc. dr. Helmutas Šabasevičius, VDA 
Dailės istorijos ir teorijos katedra; Rasa Bartku-
tė, VDA UNESCO kultūros vadybos ir kultūros po-
litikos katedra.

Koordinatorės: Onė Maldonytė ir Monika Eidėjūtė

2. Studentų konferencija

4. Darbų ekspozicija

a) Keramikos kūrybinių dirbtuvių tema yra „Moliniai totemai“. Tai 
funkcionalūs ar abstraktūs, bet vientisi moliniai daiktai, kurių aukštis 
iki 30 cm., o plotis/gylis 20 cm. Vienas dalyvis, pagal pageidavimą, 
įgyvendina 1 arba 2 projektus. Medžiaga – aukštos temperatūros baltas 
šamotas.

b) Keramikos kūrybinėse dirbtuvėse kviečiami dalyvauti Vilniaus ir 
Kauno fakultetų keramikos BA II I  - IV kursų studentai, atsiuntę asmeninį 
prašymą, trumpą motyvacinį laišką bei planuojamų darbų eskizus. 
Dalyvių skaičius ribotas.

c) Dalyviams iš kitų miestų suteikiama nemokama nakvynė VDA Hostelyje.

VDA Keramikos kūrybinis centras inicijuoja Vilniaus dailės akademijos keramikos 
studentų praktinio ir teorinio bendradarbiavimo su kitų specialybių studentais 
veiklos pavasario, vasaros, rudens ir žiemos Sesijas, bendru pavadinimu – 
„Keramika/Menas ir edukacija“.

Tikslai:

a) skatinti VDA įvairių specialybių studentus bendrai kelt i  ir įgyvendinti novatoriškas 
kūrybines idėjas, jas argumentuoti prieš auditori ją ir dalintis specialybinėmis 
žiniomis;

b) stimuliuoti VDA studentų tarpspecialybinį bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas 
daugiafunkcinių ryšių atsiradimui ir mikro segmentų „dail ininkas-dailėtyrininkas-
vadybininkas“ kūrimuisi.

Pirmoji „Žiemos Sesija“ vyks 2016 m. gruodžio mėn. ir sujungs keramikos, dailėtyros 
ir kultūros vadybos katedrų studentus. 

Tomas J. Daunora

KKC direktorius

Žiūrovų akivaizdoje Keramikų kiemelyje bus sukonstruota ir išdegta 
vienkartinė keramikos krosnis. Į jos vidų bus sudėti Keramikos 
dirbtuvių metu studentų sukurti „Moliniai totemai“ ir užpilti smulkia 
anglimi. Šis įdomus eksperimentinis degimas trunka apie 12 val. ir 
aušta apie 24-36 val.

Procesas yra labai patrauklus žiūrovams. Pirmoji kulminacija yra 
kai degimas pasiekia aukščiausią tašką ir pro šviečiančius krosnies 
plyšius galima matyti kūrinius, esančius krosnies viduje. Antras 
iškilus momentas – krosnies išardymas ir išdegtų dirbinių apžiūra. 
Pažymėtina, kad degimo metu, esant palankioms meteorologinėms 
sąlygoms (gausesniam vėjui), pasiekiama aukšta degimo temperatūra. 
Jos dėka balto šamoto šukė sukepa ir dirbiniai tampa atsparūs 
meteorologiniams poveikiams.

Lokali VDA etno-paradoksinė šventė

Senai visų užmiršta archajinė šventė, rengiama tamsiausiu metų laiku 
ir i lgiausių naktų laikotarpiu, kai virš miesto siaučia vėjai ir nelabieji, 
o žmonės (akademijoje) bijo išeiti iš studijų ar barako...

Visada atsirasdavo drąsuolių (keramikai, menotyrininkai ir kult. 
vadybininkai), kurie rinkdavosi draugėn ir dirbindavo rankdarbius, 
mistinius amuletus, molio totemus. Tada kraudavo juos į krūvą ir 
apdėdavo akmenimis, po to įpūsdavo ugnį, kliukino viralą ir laukdavo. 
Vadino tai Ugnies Monais, o šalia lipdė Sniego Bobą ir Senį (jei būdavo 
sniego).

Vakarop, sušvitus ugniai, prasidėdavo šventė: gražiausio Sniego Senio 
ir Bobos rinkimai, pažintuvės su atvykėliais, kitų Senių tirpdymai ir 
pan. Visgi yra žinoma, kad neradus sniego, Sniego Senį ar Sniego Bobą 
rinkdavo iš savų tarpo, o išrinktieji turėdavo skystu moliu pašventinti 
visus užsižiopsojusius...

Ugnies Monai — Šventės burtų ir spėjimų dalis. Ant liepsnojančios 
ugnies pildavo pjuvenas, mesdavo sniegą ir žiūrėdavo, kiek bus 
žiežirbų ar garų, pagal tai spėdavo ateinančių mokslų metų sėkmę, 
molio gerumą ir pan.

Ugnis teikdavo ir dovanas — būdavo kliukinamas viralas, karštas 
gėrimėlis ir l iedavosi šiluma. Juos dalindavo tikri ar išrinkti Sniego 
Senis su Boba. Taip pat susirinkę šokdavo ir dainuodavo...

Koordinatorė – Onė Maldonytė

Atsakingas – Vilmantė Žegulytė

Vadovas - Tomas J. Daunora

Koordinatorius - Lukas Šilinskas

(Pagal nežinomus Raštus, etno-paradoksinę 
šventę rekonstravo KKC Org. komitetas)

Vilniaus dailės akademijos Keramikos kūrybinis centras
Maironio g. 4, Vilnius, tel./faks.: (5) 212 3641;
el. paštas: tomas.daunora@vda.lt, www.vda.lt/kkc

1. Keramikos dirbtuvės

3. Krosnies degimas ir legenda


