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kalba

Mieli Absolventai,
Likimas lėmė mums gyventi nerimastingais laikais, kai
didelius iššūkius ir išbandymus keičia dar didesni. Šiemetinės
parodos idėja atskleisti tarpines būsenas labai svarbi. Pastarieji metai siejasi su bėgimu per ledo lytis sraunioje upėje,
kai nestabilus pagrindas bet kada gali išslysti iš po kojų.
Kaip niekada iki šiol juntame gyvenimo ir kertinių vertybių
trapumą. Akistatoje su juo kitaip imame žvelgti į save ir mus
supantį pasaulį.
Jūs – išskirtinė laida ilgametėje Akademijos istorijoje – tie,
kurie didelę laiko dalį studijavote neišeidami iš namų, tik
ekrane matydami dėstytojų veidus, o vietoj bendramokslių
veidų – mažas beveides ikonėles; kūrybos mastelį ir raiškos
priemones dažnu atveju turėjote apriboti tuo, kas telpa jūsų
namų kambaryje. Kai jau atrodė, kad pandemija traukiasi,
ir gyvenimas grįžta į įprastas vėžes, užklupo dar baisesnė
nelaimė – Rusijos užpultoje Ukrainoje prasidėjo brutalus
karas; jis įsiveržė ir giliai įsirėžė į mintis, sujaukė kasdienybę, iš visų mūsų atėmė tokią reikalingą ramybę. Apima
didžiulis džiaugsmas ir pasididžiavimas matant, kad visa tai
atlaikėte! Žvalgantis po parodą akivaizdu: šie iššūkiai paliko
įspaudą ne tik jūsų gyvenime, bet ir kūryboje. Apie tai liudija ir teminiai parodos pjūviai, ir eksponuojami baigiamieji
darbai.

Tokiomis aplinkybėmis mes – Akademijos vadovybė, privalėjome dar kartą permąstyti universitetinių studijų ir Akademijos veiklos akademiškumo ir šiuolaikiškumo santykį, labiau
atkreipti dėmesį į jų verčių proporcijas. Užklupus netikėtumams, pamatėme, kaip plačiai ir lanksčiai galime suprasti
ir vertinti akademiškumą, koks jis neatsiejamas nuo šiandienos aktualijų, pradedant tarptautine geopolitine padėtimi
baigiant asmenine kiekvieno studento ir dėstytojo būsena. Nepaprastai greitai teko išmokti daug itin sudėtingų
pamokų. Visa tai paveikė Akademijos veiklą. Džiaugiuosi,
kad ypač sudėtingomis ir nuo mūsų nepriklausančiomis sąlygomis darbą ir studijas tęsėme.
Ši paroda liudija, kad aplinkybių primestus sunkumus bendromis jėgomis įveikėme. Pajėgėme išlikti pačioje sudėtingiausioje tarpinėje būsenoje – dabartyje, kai saugi praeitis
jau pasibaigusi, o visų laukiama rami ateitis dar neatėjusi.

Rektorė prof. Ieva Skauronė
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atminties ir užmaršties, tarp daug ir mažai, tarp egoizmo ir altruizmo, tarp fikcijos ir realybės, tarp formos
ir antiformos, tarp gamtos ir žmogaus, tarp harmonijos
ir chaoso, tarp juodo ir balto, tarp minties ir veiksmo,
tarp plano ir atsitiktinumo. Tarp realybės ir virtualybės,
tarp sapno ir prabudimo, tarp tikėjimo ir abejonės, tarp
tylos ir garso, tarp trūkumo ir privalumo, tarp vidaus ir
išorės, tarp pasirodymo ir slėpynių. Mes, parodos kuratoriai ir šio katalogo rengėjai, nesiimame vertinti ar
hierarchizuoti – šiuo atveju esame it brandūs meno kolekcininkai: įsiklausėme į skambančius autorių darbus ir,
užsidėję baltas aksomines pirštines, juos sudėliojome į
nepatogiai patogias, bet iš tikrųjų ribų neturinčias vietas. Taip, sukalbėjus menotyros burtažodžius, kiekvienas kūrinys rado savo skyrių, o skyrius, atsižvelgęs į
abėcėlės raides – savo gyventojus.
Šioje kelionėje susitiksime ir tarp miestų. Ne tik tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ar Telšių, bet ir tarp Latvijos, Kinijos, Ukrainos miestų. Vis labiau mezgamas ir kūrybinis
tinklas – baigiamieji Vilniaus dailės akademijos Kauno
fakulteto magistrų darbai bus eksponuojami jų mieste,
minint Kauno meno mokyklos 100-metį. Vorai, virtę tarpininkų padėjėjais, čia atlieka ne tik tamsiųjų paribių,
tačiau ir atstovų vaidmenį. Be to, jie tarytum jaunieji
kuratoriai – tampriais savo siūlais kuria stiprius ateities
audinius. Tad būsimoje tvarioje ekosistemoje vieni su
kitais esame neatskiriamai susiję.
2022 m. Vilniaus dailės akademijos baigiamųjų magistro darbų parodos kuratorės ir katalogo sudarytojos –
Dailės istorijos ir teorijos katedros studentės Karolina
Kontutytė, Emilija Lipska, Justina Markevičiūtė, Marija
Martinaitytė, Viktorija Mištautaitė, Monika Pakerytė.
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TARP

TARP
tarp.ininkai
tarpininkauja
tarp
interpretacijų
tarp kuriančiųjų ir atėjusių tos kūrybos akimis apglėbti
tarp suprantančiųjų ir bandančiųjų susipažinti
tarp šurmuliuojančių minčių ir vizualinės švaros
tarp jausmų juvelyrikos ir brutualios urbanistikos
tarp tvarių minčių ir jas bandančių pasivyti kūnų
tarp teptuko intymumo ir uždarų maketų sienų
tarp bangų mūšos ir noro išplaukti sausam
tarp nebylių pauzių ir garso, sprogdinančio esatį
tarp noro pakeisti pasaulį ir supratimo, kad
reikia keisti save…
TARP yra apie vidinius tektoninius lūžius: viduje ir išorėje. Tarp mūsų kuriamos personos ir vidinio aš. Būtent ten auga, randasi, šėlsta ar rėkia tikrosios vidinės
kūrybos. Tapančios, lipdančios, skambančios, žvitriai
skenuojančios aplinką, konstruojančios modelius, virstančius į miestus. Audeklas ankstesnio žinojimo, praeities yra audžiamas vėl ir vėl, kiekvieną kartą pridedant
dalelę dabarties (ne)žinojimo.
Taip atsiranda tarpininkavimas tarp praeities ir dabarties, manęs ir tavęs, to kūrėjo ir jo atspindžio, žiūrinčio
į tai, kas buvo ir niekada nebus.
V. M.
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TARP
atminties
ir
užmaršties

Stipriausiai įsišakniję atsiminimai yra labiausiai užsimiršę.
Vis pergalvojami jie dingsta jau perkuriančių, perpasakojančių minčių srovėje. Kiti atsiminimai net neužsimiršta, nes
jau nuo pat pradžių jie neįsimenami, pranyksta nuobodybių
kategorijoje ar dėl kitų priežasčių miršta, nepalikę ženklų.
Kartais atsiminimai – tiek tie, kuriuos taip norime išsaugoti,
tiek tie, kurių nesinori prisiminti – išnyksta. Kaip juos atgaivinti? Kaip išlaikyti, prisijaukinti? Kaip iš jų ką nors išauginti?
O gal elgtis atvirkščiai – retsykiais pasiduoti užmarščiai?...
M. M.
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MANTAS
BUČIŪNAS

RUGILĖ
BUTKUTĖ

telefono nr.: +370 608 51742

telefono nr.: +370 618 89043

el. paštas: mantasbuciunas@gmail.com

el. paštas: rugile.butkute@stud.vda.lt

Kūrybinis darbas:

Restauravimo darbas:

Pramoninio kvartalo prie kranto konversija:

Nežinomo dailininko paveikslo „Jėzaus Krikštas“ (drobė

Klaipėdos celiuliozės fabriko atvejis

aliejus, 175 × 122 cm, Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo

Vadovas – doc. Tomas Kuleša

bažnyčia) restauravimas
Vadovas – doc. Linas Lukoševičius

Tiriamasis darbas:
Pramoninio kvartalo prie kranto konversija:

Tiriamasis darbas:

Klaipėdos celiuliozės fabrikas

Krakeliūros – molbertinės tapybos kūrinio autentiškumo,

Vadovė – lekt. Kristina Budrytė-Genevičė

senėjimo ir jo estetinės išvaizdos kaitos požymis
Vadovė – dr. Jurga Bagdzevičienė

Vientisųjų studijų programa,
Architektūros katedra, Kauno fakultetas

Dailės ir interjero restauravimo studijų programa,
Restauravimo katedra, Vilniaus fakultetas

17

18
INGA
DUMBRAUSKAITĖ

URTĖ
KRANIAUSKAITĖ

telefono nr.: +370 688 84996

telefono nr.: +370 6787 7763

el. paštas: idumbrauskaite@gmail.com

el. paštas: urtekran@gmail.com

Restauravimo darbas:

Kūrybinis darbas:

Vilniaus šventųjų Pranciškaus Asyžiečio ir Bernardino

Kuršių nerija kitaip

Sieniečio bažnyčios interjero šiaurinės sienos XVIII a.

Vadovas – prof. Alvydas Klimas

iliuzorinės sienų tapybos vakarinės dalies fragmento
konservavimas - restauravimas

Tiriamasis darbas:

Vadovas – prof. Juozas Algirdas Pilipavičius

Kuršių nerija kitaip
Vadovas – doc. dr. Tomas Kiauka

Tiriamasis darbas:
Vilniaus Bernardinų bažnyčios tapyti portalai - baroko

Vizualiojo dizaino studijų programa,

perspektyvos dėsnių ir trompe l’oeil mados sienų tapyboje

Vizualiojo dizaino katedra, Klaipėdos fakultetas

atspindžiai. Istorija ir restauravimo iššūkiai
Vadovė – prof. dr. Dalia Klajumienė
Dailės ir interjero restauravimo studijų programa,
Restauravimo katedra, Vilniaus fakultetas
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POVILAS
KUPČINSKAS

VAIVA MONIKA
LANSKORONSKYTĖ
telefono nr.: +370 646 05233

telefono nr. : +370 639 44262

el. paštas: vaiva.lanskoronskyte@stud.vda.lt

el. paštas: Ugninispovilas@gmail.com
internetinis puslapis: http://www.povasonfire.com

Kūrybinis darbas:
Into Asylum: vidinė Zona

Kūrybinis darbas:

Vadovė – doc. dr. Jurgita Ludavičienė

“Mamutų prikėlimas“ Ugninis piešinys
Vadovas – prof. Kęstutis Vasiliūnas

Tiriamasis darbas:
Sentimentalūs įrašai Nerimi: vienos kelionės dienoraštis

Tiriamasis darbas:

Vadovė – doc. dr. Jurgita Ludavičienė

Mamutų prikėlimas
Vadovė – doc. dr. Jurgita Ludavičienė

Grafikos studijų programa, Grafikos studijų programa,
Grafikos katedra, Vilniaus fakultetas

Grafikos studijų programa,
Grafikos katedra, Vilniaus fakultetas

*
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RŪTA
NAZARAITĖ

ANTON
PEDOS (Ukraina)

telefono nr.: +370 658 32059

telefono nr.: +370 663 76991

el. paštas: ruta.nazaraite@gmail.com

el. paštas: anton.pedos@stud.vda.lt

internetinis puslapis: www.rutanazaraite.com
Kūrybinis darbas:
Restauravimo darbas:

Kaina

Nežinomo dailininko paveikslo „Šv. Ambraziejus“ (84 × 60

[The cost]

× 2,5 cm, 1680–1683, Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia)

Vadovas – doc. Jonas Vaitekūnas

restauravimas
Vadovas – doc. Linas Lukoševičius

Tiriamasis darbas:
Kaina

Tiriamasis darbas:

[The cost]

XV–XVII a. molbertinės tapybos ant medinio pagrindo

Vadovas – doc. Vygintas Orlovas

restauravimo metodai ir jų tvarumas. Lietuvos atvejis
Vadovė – dr. Tojana Račiūnaitė

Tapybos studijų programa, Tapybos katedra,
Vilniaus fakultetas

Dailės ir interjero restauravimo studijų programa,
Restauravimo katedra, Vilniaus fakultetas
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LAURA
RAŠKAUSKAITĖ
telefono nr.: +370 677 30894
el. paštas: raskauskaiteee@gmail.com
Restauravimo darbas:
Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio ir Bernardino
Sieniečio bažnyčios interjero šiaurinės sienos XVIII a.
iliuzinės sienų tapybos centrinės dalies fragmento konservavimas-restauravimas
Vadovas – prof. Juozas Algirdas Pilipavičius
Tiriamasis darbas:
Vilniaus XVI–XVIII a. sakralinės architektūros eksterjerų
polichromijos restauravimo problemos
Vadovė – dr. Rūta Janonienė
Dailės ir interjero restauravimo studijų programa,

LI
SHENFENG (Kinija)
telefono nr.: +86 186 63079029 / +370 609 48296
el. paštas: lsficey@163.com
Kūrybinis darbas:
Atminties detalės mieste
[Memory details in the city]
Vadovas – lekt. Petras Lincevičius
Tiriamasis darbas:
Senamiesčio atmintis: Pekinas ir Vilnius tapyboje
[Beijing and Vilnius in painting]
Vadovė – doc. dr. Odeta Žukauskaitė
Tapybos studijų programa, Tapybos katedra,
Kauno fakultetas

Restauravimo katedra, Vilniaus fakultetas
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AIRIDAS
SKUBLICKAS

MILDA
TIČKAITĖ

telefono nr.: +370 630 61244

telefono nr.: +370 620 65624

el. paštas: airidas.b.skublickas@gmail.com

el. paštas: milda.ti@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Restauravimo darbas:

Preparavimas

Bažnytinės vėliavos su nežinomo XIX a. II pusės liaudies

Vadovė – prof. Remigija Vaitkutė

dailininko dvipuse tapyba „Marijos karūnavimas“ / „Angelas
sargas“ (vilna, medvilnė, metalizuoti siūlai, aliejus, drobė)

Tiriamasis darbas:

(178 x 129 cm, LM - 3774 / a-b, ED - 31562 / a-b)

Ritualas. Ritualo analizė archajinėje metalurgijoje

restauravimas

Vadovas – doc. dr. Gvidas Slah (Latvija)

Vadovas – doc. Linas Lukoševičius

Taikomojo meno programa, Telšių fakultetas

Tiriamasis darbas:
Procesinių vėliavų su tapyba restauravimo problemos:
Bažnytinio paveldo muziejaus Vilniuje atvejis
Vadovė – dr. Rūta Janonienė
Dailės ir interjero restauravimo studijų programa,
Restauravimo katedra, Vilniaus fakultetas

27

28
MILDA
VAIŠTARAITĖ

NATALIA
VILKIALIIENIE (Ukraina)

telefono nr.: +370 655 18954

telefono nr.: +370 650 94717

el. paštas: meskumilda@gmail.com

el. paštas: natalija.vilkeliene@gmail.com

Restauravimo darbas:

Kūrybinis darbas:

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio ir Bernardino
Sieniečio bažnyčios interjero šiaurinės sienos XVIII a.
iliuzorinės sienų tapybos rytinės dalies fragmento konservavimas - restauravimas

Kolekcija „rOZe“
Vadovės – prof. Žydrė Ridulytė,
prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Vadovas – prof. Juozas Algirdas Pilipavičius

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

tradicijos

Architektūros polichromijos ir sienų tapybos tyrimai
Lietuvoje: Vilniaus atvejis
Vadovė – prof. dr. Dalia Klajumienė
Dailės ir interjero restauravimo studijų programa,

Tapatybės paieškos: Ukrainos graikų kilimų audimo
Vadovės – prof. Žydrė Ridulytė,
prof. Eglė Ganda Bogdanienė
Tekstilės meno ir dizaino studijų programa,
Tekstilės menoir dizaino katedra, Vilniaus fakultetas

Restauravimo katedra, Vilniaus fakultetas
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ERIKA
VILKINYTĖ
telefono nr.: +370 630 41735
el. paštas: erika.vilkinyte@gmail.com
Restauravimo darbas:
Švėkšnos šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios (u.k.k.v.r. 1648),
dešiniojo šoninio šv. Judo Tado altoriaus, antro tarpsnio
skulptūros „Nežinomas šv. Vyskupas kankinys“
konservavimas ir restauravimas
Vadovė – lekt. Ramunė Balandžiūnienė
Tiriamasis darbas:
Gipsinių kūrinių restauravimas:
fragmentų klijavimo metodai
Vadovė – lekt. dr. Indrė Užuotaitė

MANTVYDAS
ZAUKAS
telefono nr.: +370 623 38016
el. paštas: mantvydaszaukas@gmail.com
Kūrybinis darbas:
„Šiaip pas mus nieko naujo, viskas kaip buvę“, instaliacija
Vadovė – doc. Laura Gudaitė
Tiriamasis darbas:
„Tarpukario Lietuvos naratyvai“
Vadovas – lekt. dokt. Jurij Dobriakov
Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedra,
Vilniaus fakultetas

Dailės ir interjero restauravimo studijų programa,
Restauravimo katedra, Vilniaus fakultetas
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NATALIA
VILKIALIIENIE (Ukraina)
telefono nr.: +370 650 94717
el. paštas: natalija.vilkeliene@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Kolekcija „rOZe“
Vadovės – prof. Žydrė Ridulytė, prof. Eglė Ganda Bogdanienė
Tiriamasis darbas:
Tapatybės paieškos: Ukrainos graikų kilimų audimo tradicijos
Vadovės – prof. Žydrė Ridulytė, prof. Eglė Ganda Bogdanienė
Tekstilės meno ir dizaino studijų programa, Tekstilės meno ir
dizaino katedra, Vilniaus fakultetas

W

TARP

daug
ir
mažai
Mažiau pavydo, daugiau meilės.
Mažiau smerkimo ir daugiau supratimo.
Daugiau ar mažiau norėti nėra blogai. Kodėl žmogus taip
smerkiamas arba gerbiamas už jo ambicijas, už norėjimą
„kažko daugiau“? Ar tai priklauso nuo jo siekių? Kokie siekiai
yra geri, o kokie blogi? Darosi painu atskirti. Tad kviečiu į
būseną TARP, kur niekas nieko nesmerkia. Svetimo laimėjimas – ne tavo pralaimėjimas. Juk kiekvienas turime savo
kelią...

J. M.
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GIEDRĖ
BALTAKYTĖ

VĖJŪNĖ
DŪDĖNIENĖ

telefono nr.: +370 606 24791

telefono nr.: +370 611 86399

el. paštas: baltagiedre@gmail.com

el. paštas: vejune.dudeniene@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Tiriamasis darbas:

Pirminis šaltinis

Arthouse kino teatro auditorija ir jos plėtra:

Vadovas – doc. Remigijus Sederevičius

,,Skalvijos“ kino centro atvejis
Vadovė – doc. dr. Renata Šukaitytė-Coenen

Teorinis darbas :
Organinių struktūrų raiška šiuolaikinėje keramikoje

Kultūros vadybos ir kultūros politikos magistro studijųprograma,

Vadovė – dr. Jolanta Zabulytė

UNESCO Kultūros politikos ir kultūros vadybos katedra,
Vilniaus fakultetas

4D meno objekto studijų programa
(Taikomosios keramikos specializacija)
4D katedra, Kauno fakultetas
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ZITA
KISIELIENĖ

LAURA MARIJA
ŠALKAUSKIENĖ
telefono nr.: +370 686 07772

telefono nr.: +370 652 88556

el. paštas: pitrovna1@yahoo.com

el. paštas zkisieliene@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Tiriamasis darbas:

Tuštuma, išvarytos mintys

Dailės terapijos poveikis gimnazijos pedagogų stresui

Vadovas – prof. Rimvydas Kepežinskas

Vadovas – prof. Stanislovas Mostauskis
Tiriamasis darbas:
Dailės terapijos studijų programa,

Tuštuma kaip priešprieša pertekliaus kultūrai

Humanitarinių mokslų katedra, Kauno fakultetas

Vadovė – doc. dr. Jurgita Ludavičienė

Slaugos ir rūpybos katedra,
Slaugos fakultetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Grafikos studijų programa,
Grafikos katedra, Vilniaus fakultetas
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TARP
egoizmo
ir
altruizmo

Pasirinkimas tarp „aš“ ir „mes“.
Pasirinkimas tarp asmeninio ir bendruomeninio.
Pasirinkimas – matyti ar užsimerkti, girdėti ar neklausyti, suprasti ar atstumti, padėti ar apleisti…
Tai pasirinkimas, skiriantis du esminius kelius, vienas
nuo kito tolstančius į skirtingas puses. Riba tarp egoizmo
ir altruizmo skiria visuomenės teisiamą ir visuomenės
garbinamą, daugumą bauginantį ir daugumos trokštamą
terminus, arba, kitaip tariant, „diagnozes“, priskiriamas
kiekvieno pasirenkančiojo gyvenimo byloje.
Bet ar tikrai rūpinimasis išskirtinai tik asmeniniais reikalais yra vienareikšmiškai neteisingas požiūris? O aukojimasis dėl kitų vertas vien pagarbos? Kur atsiranda
tas teisingasis Tarp, leidžiantis atsisakyti kraštutinumų,
suteikiantis galimybę ir teisę saugiai rinktis bei veikti nepaisant mūsų pačių susikurtų įsitikinimų, nebijant viešos
inkvizicijos?
K. K.
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IZABELA
CARLUCCI

GINTARĖ
PETKEVIČIŪTĖ

telefono nr.: +370 622 82693

telefono nr.: +370 629 47475

el. paštas: contact@izacarlucci.com

el. paštas: gintare.petkeviciutee@gmail.com

internetinis puslapis: www.izacarlucci.com

internetinis puslapis: www.gire.lt

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Raudos

Įkalinimo bausmę atlikusiųjų socialinės integracijos

Vadovas – doc. Žydrūnas Mirinavičius

atvejo studija
Vadovas – prof. Juozas Brundza

Tiriamasis darbas:
Transgresija ir smurtas mene: moralinė panika

Tiriamasis darbas:

Vadovė – doc. dr. Deima Katinaitė

Deviantinio elgesio pokytis: dizaino metodai
Vadovė – doc. dr. Rasa Janulevičiūtė

Įvietinto meno (freska-mozaika, vitražas) studijų programa,
Įvietinto meno ir scenografijos katedra,

Dizaino studijų programa, Dizaino katedra,

Vilniaus fakultetas

Vilniaus fakultetas
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EGLĖ
ŽIEMYTĖ
telefono nr.: +370 683 41258
el. paštas: egle.ziemyte@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Pūdinys
Vadovė – prof. dr. Renata Maldutienė
Tiriamasis darbas:
Meninės išraiškos ir komercinės sėkmės konfliktas
šiuolaikinio mados dizainerio kūryboje
Vadovė – dr. Ieva Pleikienė
Mados dizaino studijų programa,
Mados dizaino katedra, Vilniaus fakultetas
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TARP
fikcijos
ir
realybės

Kada realybė tampa fikcija? Gal tos ribos nebėra? Kada
realaus pasaulio nuotrupos virsta visiškai fiktyvia istorija?
Gal tai visada pinasi? Juk dažnai ir fiktyvūs pasakojimai
apima (ar nematomai slepia) realių pasakotojų (iš)gyvenimus – nepaisant absoliutaus eskapizmo, sunku išvengti
realybės. Be jos pėdsakų fikcija nebūtų tokia įtikinama.
O ir pati netikriausia fikcija kartais gali taip stipriai įtikinti
joje pasilikti ir įstrigti, jog darosi sunku ją atskirti nuo realybės. Fiktyvūs išgalvojimai kažkam vis tampa realybe,
o kažkam tikras pasaulis neįtikėtinas.
M. M.
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DAINA
KAŠELIONYTĖ

LINAS

telefono nr. +370 609 26649

telefono nr.: +370 642 01276

el. paštas daina.kaselionyte@stud.vda.lt

el. paštas: kaziulionislinas@gmail.com

KAZIULIONIS

internetinis puslapis: https://kaziulionis.com
Kūrybinis darbas:
Pseudomokslinis projektas „Invisibilia“

Kūrybinis darbas:

Vadovas – doc. Marius Žalneravičius

Kontrolierius
Vadovas – doc. Jonas Vaitekūnas

Tiriamasis darbas:
Automatizacija: besivystančio dirbtinio intelekto įtaka

Tiriamasis darbas:

vizualiųjų komunikacijų dizainui bei dizainerio profesijai

Kontrolierius

Vadovas – dr. Vygintas Orlovas

Vadovė – doc. dr. Agnė Kulbytė

Vizualiųjų komunikacijų dizaino studijų programa,

Tapybos studijų programa, Tapybos katedra,

Grafinio dizaino katedra, Vilniaus fakultetas

Vilniaus fakultetas
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LAURA
ZAVECKAITĖ
telefono nr.: +370 607 00144
el. paštas: lzaveckaite@yahoo.co.uk
Kūrybinis darbas:
Lėlių kambarys: medžiagiškumo kodas
Vadovas – prof. Ričardas Nemeikšis
Tiriamasis darbas:
Lėlių kambarys: medžiagiškumo kodas
Vadovė – prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Tapybos studijų programa, Tapybos katedra,
Vilniaus fakultetas
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TARP
formos
ir
antiformos

Kad ir kur būtum šią akimirką – apsidairyk. Plačiai atmerktomis žvitriomis, smalsiomis akimis, siekiančiomis
analizuoti. Paleidęs tą vienodoje kasdienybėje įsišaknijusį ir jau įprastu tapusį nerūpestingą abejingumą.
Aplinkos detalėms, vyraujantiems dėsniams, kurie atrodo tokie savaime suprantami, kad nebepajėgia įprastomis sąlygomis pritraukti dėmesio. Ar tos akys geba rasti
vieną, itin svarbų, elementą, jungiantį ir apibūdinantį
kiekvieną objektą – tiek gyvą, tiek neturintį širdies?
Tai forma – tokia natūrali ir neišvengiama, tačiau ir tokia
nepastebima. Neatsiejama nuo kiekvieno fizinio kūno,
kurianti jo pavidalą bei gebanti neįtikėtinai suvienodinti
arba drastiškai išskirti. Bet ar įmanoma formą svarstyti
kaip savarankišką veiksnį, stengtis suprasti, kas jį nulemia, kas apibrėžia? Ar tai tėra susitarimas, veikiant
skirtingoms aplinkybėms, galintis pasidaryti privalumu,
padedančiu pritapti išorinėse struktūrose, arba trūkumu, suveržiančiu valdingais gnybtais, spraudžiančiais į
rėmus?
O kaip atvirkščias jos pavidalas – veidrodinis atspindys?
Ar teisinga teigti, jog tuo pat gyvuoja ir antiforma? Ar tai
tebūtų bandymas bėgti nuo vienų formų, neišvengiamai
atvedančių prie kitų?
Vienam tekantis vanduo – tai bet kokiai formai prieštaraujanti ir išorinių galių nepalaužiama jėga, kitam –
objektas, nepaliaujamai ir nenuspėjamai keičiantis savo
pavidalą… Tad, galbūt, tai tik požiūrio reikalas?
K. K.
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BENAS
LIANDZBERGIS

DONATAS
REPEIKA

telefono nr.:+370 674 49193

telefono nr.: +370 608 74003

el. paštas: benas.liandzbergis@gmail.com

el. paštas: repeikadonatas@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Gimęs (NE)Priklausomybėje

Objektai

Vadovas – Gintaras Palemonas Janonis

Vadovas – doc. Mindaugas Šimkevičius

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Komiškumo apraiškos mene (paskutiniai 10 metų)

Uždengimo fenomenas šiuolaikiniame mene:

Vadovas – doc. dr. Vygintas Orlovas

turinys ir forma
Vadovė – doc. dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė

Įvietinto meno (freska-mozaika, vitražas) studijų
programa, Įvietinto meno ir scenografijos katedra,

Taikomojo meno programa, Telšių fakultetas

Vilniaus fakultetas
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ARNAS
SKALSKIS

AGNĖ
ŽIŪKAITĖ

telefono nr.: +370 645 09938

telefono nr.:+370 601 14045

el. paštas: arnasskalskis@gmail.com

el. paštas: agne.ziukaite@gmail.com
internetinis puslapis: www.agneziukaite.com

Kūrybinis darbas:
Dizaino objekto ir erdvės sąveikos koncepcija

Kūrybinis darbas

Vadovas – prof. Juozas Brundza

„Meninė tiesa“, fotografija, video
Vadovas – prof. Artūras Raila

Tiriamasis darbas:
Dizaino objekto ir erdvės sąveika jutiminio dizaino kontekste

Tiriamasis darbas

Vadovė – doc. dr. Rasa Janulevičiūtė

„Meninė tiesa post-tiesos eroje“
Vadovas – prof. Artūras Raila

Dizaino studijų programa, Dizaino katedra,
Vilniaus fakultetas

Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra,
Vilniaus fakultetas
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TARP
gamtos
ir
žmogaus

[...] Ir kai trys mėnuliai patekės kartu ir užtemdys saulės
šviesą, bus girdėti dejonės ir traiškomi kaulai, nes jie pamiršo savo kilmę ir nebepažįsta Medžio šaknų. [...]
(Iš: Leonora Carrington, Klausymo ragelis: Vilnius: Rara,
2021, p. 117)

57

58
VIKTORIJA
LAPINSKAITĖ

BIRUTĖ
LEMKE

telefono nr.: +370 690 35020

telefono nr.: +370 616 70002

el. paštas: v.lapinskaite@gmail.com

el. paštas: birute.lemke@gmail.com
internetinis puslapis: www.birutelemke.com

Kūrybinis darbas:
Dizaino sukurta turbulencija gamtinėje aplinkoje

Kūrybinis darbas:

Vadovas – prof. Ramūnas Banys

Nuo triušio iki karvės: šuolis per riestainio skylę
Vadovas – prof. Arvydas Šaltenis

Tiriamasis darbas:
Pažintinis takas kaip gamtos ir meno diskurso erdvė:

Tiriamasis darbas:

Šventosios regioninis parkas

Nuo triušio iki karvės: šuolis per riestainio skylę

Vadovė – lekt. Goda Giedraitytė

Vadovė – dr. Agnė Kulbytė

Taikomojo meno programa, Telšių fakultetas

Tapybos studijų programa, Tapybos katedra,
Vilniaus fakultetas
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KAROLINA
MIKALAJŪNAITĖ

INDRĖ
SPITRYTĖ

Telefono nr. +370 624 24981

telefono nr.: +370 654 23404

el. paštas mikalajunaikarolina@gmail.com

el. paštas: indrayaclothing@gmail.com

Tiriamasis darbas:

Kūrybinis darbas:

Nyksta bitės. Vizuali komunikacija sutrikdytai ekosistemai

Naujojo medžiagiškumo laboratorija „Vegetuojanti tekstilė“

Vadovė – D. Rūta Mickienė

Vadovės – prof. Laima Oržekauskienė,
doc. Monika Žaltauskaitė-Grašienė

Kūrybinis darbas:
Interaktyvi instaliacija „Nyksta bitės”

Tiriamasis darbas:

Vadovė – prof. Aušra Lisauskienė

Tvarioji tekstilė ir naujasis medžiagiškumas
Vadovė – doc. dr. Odeta Žukauskienė

Vizualiųjų komunikacijų dizaino programa,
grafinio dizaino katedra, Vilniaus fakultetas

Tekstilės meno ir medijų studijų programa,
Tekstilės katedra, Kauno fakultetas
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LOLITA
TUČINSKAITĖ

LUKRECIJA
ZIGMANTAITĖ
telefono nr.: +370 643 22085

telefono nr.: +370 617 09975
el. paštas: lolitatuc21@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Mikrodumbliai-Mikrokosmosas
Vadovės – prof. Eglė Ganda Bogdanienė,
doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė
Tiriamasis darbas:
Gamtos patirčių reikšmės biomenui analizė,
plėtra mene ir individualioje kūryboje
Vadovės – prof. Eglė Ganda Bogdanienė,
doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė

el. paštas: lukazigmantaite@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Kolekcija „Re-“
Vadovės – prof. Laima Oržekauskienė,
doc. Monika Žaltauskaitė-Grašienė
Tiriamasis darbas:
Nostalgija ir tvarumas džinsinės aprangos kultūroje
Vadovė – doc. dr. Odeta Žukauskaitė
Tekstilės meno ir medijų studijų programa,
Tekstilės katedra, Kauno fakultetas

Tekstilės meno ir dizaino studijų programa,
Tekstilės meno ir dizaino katedra, Vilniaus fakultetas
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TARP
harmonijos
ir
chaoso

Senovės graikai kurį laiką įsivaizdavo, jog kadaise nebuvo nei dievų, nei žmonių – visiškai nieko. Iš to visiškai
nieko atsirado chaosas, žiojinti beribė erdvė, o iš jo –
visa kita, kas sudaro iki šių dienų mus supantį pasaulį.
Tačiau kaip chaosas funkcionuoja ir kokias asociacijas
jis įgyja dabartinėje visuomenėje? Jeigu gyvenimą suvoktume kaip dvipolių sistemų visumą, greta chaoso
kaip priešingybė galėtų atsirasti harmonijos sąvoka. Visi
siekiame harmonijos. Tačiau, manydami ją pasiekę netikėtai (sąmoningai ar ne), pasijuntame patekę į chaosą.
Ar įmanoma šiandieną surasti šių dviejų polių balansą?
E. L.
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IGNĖ
GRIKEVIČIŪTĖ

AURELIJA
KAUNECKAITĖ

telefono nr.: +370 629 44077

telefono nr.: +370 638 78485
el. paštas: aurelijakauneckaite@gmail.com

el. paštas: igne.grikeviciute@gmail.com
internetinis puslapis: ignegrikeviciute.com
Kūrybinis darbas:
Piešiniai
Vadovas – prof. Deimantas Narkevičius
Tiriamasis darbas:
Užrašai
Vadovė – lekt. Simona Žemaitytė

Kūrybinis darbas:
Išskaidyti namai
Vadovė – doc. Jolanta Mikulskytė
Tiriamasis darbas:
Namų koncepcija ir benamystė
Vadovė – doc. dr. Jurgita Ludavičienė
Grafikos studijų programa,
Grafikos katedra, Vilniaus fakultetas

Šiuolaikinės skulptūros studijų programa,
Skulptūros katedra, Vilniaus fakultetas
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ROKAS
LAŽAUNYKAS

INDRĖ
LUBYTĖ

telefono nr.: +370 621 12142

telefono nr.: +370 681 41780

el. paštas: rokas.laz@gmail.com

el. paštas: indree.lubytee@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Spektaklis „Aš – žvėris“

Nerimo konstravimas: vaizdai

Vadovė – doc. Giedrė Brazytė

Vadovas – doc. Matas Jonas Dūda

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Aktoriaus ir objekto (lėlės) santykis scenografijoje

Nerimo konstravimas: tekstas

Vadovė – doc. dr. Deima Katinaitė

Vadovė – doc. dr. Jurgita Ludavičienė

Scenografijos (teatro kino) studijų programa,

Grafikos studijų programa,

Įvietinto meno ir scenografijos katedra, Vilniaus fakultetas

Grafikos katedra, Vilniaus fakultetas
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DAINA
MASLAUSKAITĖ (Daina Light)

AGNĖ
TAMALIŪNAITĖ

telefono nr.: +370 687 92469

telefono nr. +370 663 71348

el. paštas: dainalight1@gmail.com

el. paštas brusokaite.agne@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Tiriamasis darbas:

De Profundis

Dailės terapijos poveikis pabėgelių psichoemocinei būsenai

Vadovė – prof. Aušra Vaitkūnienė

Vadovas – Linas Pauliukėnas

Tiriamasis darbas:

Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų

Visuminis žvilgsnis ir dvasinis subjektyvumas teorijoje ir

katedra, Kauno fakultetas

tapybos praktikoje

Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Vadovė – doc. dr. Odeta Žukauskaitė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Tapybos studijų programa,
Tapybos katedra, Kauno fakultetas

*
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TARP

juoda
ir
balta

Juoda Vakarų kultūroje simbolizuoja mirtį, tamsą, liūdesį, gedulą. Tačiau tai paviršutiniškos reikšmės – net ir
atspalvis, sugeriantis visą šviesą, turi gylio. Juoda – ir
turto, seksualumo, klasės simbolis. Balta dažnai matoma kaip juodos priešingybė – atspindinti visus šviesos
spindulius, tai vilties, taikos, gėrio ir nekaltumo simbolis, tačiau kai kuriose Rytų Azijos kultūrose balta – gedulo ir mirties spalva. O kas lieka pilkai? Nuobodulys,
stabilumas, ramybė. Paprasti jausmai, kurių nenoriu priprasti jausti, noriu degti tarp juoda ir balta.
Man tarp juoda ir balta – pilka ir neaišku. „Juoda ir balta
yra ne spalvos, tai atspalviai“, – sako tėtis. Ne! Juoda mano mėgstamiausia spalva! O balta nepatinka…
„Negali kubo štrichuoti juodai, o apšviestą sieną palikti
baltą“, – aiškina piešimo mokytoja. Kodėl? Juk tuomet
daug aiškiau: forma nepradingsta tarp nerangių rankų
paliktų pilkų dėmių ant akinančiai balto popieriaus lapo.
Tada piešinys susivelia. Noriu išpainioti linijų ir tonų
raizgalynę ir ant balto lapo sustatyti juoda plačia linija
nubrėžtus objektus ir tiesas. Kad jiems būtų aišku. Ir
tuomet gal ir man paaiškės.
M. P.
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JULIUS
GUZAITIS

DARIUS
JANČAUSKAS

telefono nr.: +370 693 00290

telefono nr.: +370 678 59979

el. paštas: julius.guzaitis@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Spaudos išteklių mažinimo priemonių sistema
Vadovas – prof. Virgilijus Trakimavičius
Tiriamasis darbas:
Spaudos išteklių mažinimas grafinio dizaino priemonėmis
Vadovė – doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė
Grafinio dizaino studijų programa,
Grafikos katedra, Kauno fakultetas

el. paštas: d.jancauskas@yahoo.com
Kūrybinis darbas:
Draugai tamsoje
Vadovas – lekt. Algimantas Kensminas
Tiriamasis darbas:
Tamsa kaip įkvėpimo šaltinis, kuriant „Draugai tamsoje“
Vadovė – doc. dr. Dalia Ramutė Karatajienė
Įvietinto meno (freska-mozaika, vitražas) studijų programa, Įvietinto meno ir scenografijos katedra,
Vilniaus fakultetas
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GINTARĖ
POČIŪRAITĖ

MONIKA
TEKUTIENĖ

telefono nr.:+370 608 85288

telefono nr. 370 600 35574

el. paštas: gintare.pociuraite@gmail.com

el. paštas: monikatekutiene@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Tiriamasis darbas:

Buvo, yra ar bus?

Savaiminį nėštumo nutrūkimą išgyvenusių moterų

Vadovas – doc. Matas Jonas Dūda

patyrimai dailės terapijos procese
Vadovai – Audronė Brazauskaitė,

Tiriamasis darbas:

Vaida Almonaitytė-Navickienė,

Naktį man baisu / Dienoraštinė apysaka

konsultantė – Milda Kukulskienė

Vadovė – doc. dr. Jurgita Ludavičienė
Dailės terapijos studijų programa,
Grafikos studijų programa, Grafikos katedra,

Humanitarinių mokslų katedra, Kauno fakultetas

Vilniaus fakultetas

Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
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TARP
minties
ir
veiksmo

Jis buvo pirklys, parduodantis naujausias piliules troškuliui malšinti. Nuryji vieną per savaitę ir jau nebenori
gerti.
– Kodėl tu jas pardavinėji? – paklausė mažasis princas.
– Jos sutaupo daug laiko, – atsakė pirklys. – Specialistai
viską apskaičiavo. Jas gerdamas, sutaupai penkiasdešimt tris minutes per savaitę.
– O ką žmogus veikia su tomis penkiasdešimt trimis minutėmis?
– Ką tik nori.
,,Jeigu aš turėčiau penkiasdešimt tris laisvas
minutes, – pagalvojo mažasis princas, – tiesiog lėtai nueičiau prie šulinio…“
(Iš: Antoine de Saint-Exupéry, Mažasis princas, Vilnius:
Alma littera, 2005, p. 81)
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SILVIJA
ALMONAITIENĖ
telefono nr.: +370 694 86451
el. paštas: silvija7design@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Teatras kaip žaidimo erdvė
Vadovas – prof. Vakaris Bernotas
Tiriamasis darbas:
Teatras kaip žaidimo erdvė
Vadovas – doc. dr. Tomas Kiauka
Vizualiojo dizaino studijų programa,
Vizualiojo dizaino katedra, Klaipėdos fakultetas

DARIA

ANTYP (Ukraina)
telefono nr.: +370 626 93568
el. paštas: dashantyp@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Praeities prisiminimai kitokioje dabarties konfigūracijoje
[Memories of the past in a different configuration of the
present]
Vadovas – prof. Konstantinas Bogdanas
Tiriamasis darbas:
Praeities prisiminimai kitokioje dabarties konfigūracijoje
[Memories of the past in a different configuration of the
present]
Vadovas – doc. Vygintas Orlovas
Tapybos studijų programa,
Tapybos katedra, Vilniaus fakultetas
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VILIUS
DRINGELIS
telefono nr.: +370 671 95810
el. paštas: info@dringelis.com
internetinis puslapis: www.dringelis.com
Kūrybinis darbas:
Kūrybiškumo tipų analizė. Autentiška dizaino kūryba
masinės gamybos kontekste
Vadovas – prof. Juozas Brundza
Tiriamasis darbas:
Kūrybiškumo tipų analizė. Autentiška dizaino kūryba
masinės gamybos kontekste
Vadovas – doc. Mantas Lesauskas
Dizaino studijų programa,

TATJANA

FRENKEL
telefono nr.: +370 629 70014
el. paštas: tatjana.frenkel@gmail.com
Kūrybinis darbas:
„Sėdėti su nepažįstamuoju“
Vadovas – prof. Artūras Raila
Tiriamasis darbas:
Edukacija per istorijų pasakojimą ir kitos (ne)materialios
jėgos (ne)matomuose menuose
Vadovas – lekt. dokt. Jurij Dobriakov
Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra,
Vilniaus fakultetas

Dizaino katedra, Vilniaus fakultetasT
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GABIJA

PERNAVAITĖ
telefono nr.:+370 647 03943
el. paštas: allsofeatherlightseven@gmail.com
Kūrybinis darbas:
„Ilgainiui“, spektaklis
Vadovas – doc. dr. Vytautas Michelkevičius
Tiriamasis darbas:
„Nedidelis viso to šalutinis produktas: plunksnos,
žibintai, net
Vadovas – lekt. dokt. Jurij Dubriakov
Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedra,
Vilniaus fakultetas
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TARP
plano
irplano
ir
atsitiktinumo
atsitiktinumo

Veikiamas sąmonės, o kartais – pasąmonės žaidimų,
nors pats to nesuvoki, esi linkęs siekti kontrolės. Šis
įprotis seka tave koja kojon, pažingsniui ir nepalieka ramybėje – nepriklauso nei nuo aplinkybių ar tikslo, nei
nuo įsitikinimų ar lūkesčių…
Kontrolės galią prilygini valdžiai – gebėjimui koordinuoti situacijas, įgalinant savo veikimą. Burbulas, kuriame
veiki, valdomas proto ir racionalių sprendimų, kurdamas
planus ir schemas, instinktyviai tau suteikia taip reikalingą saugumo jausmą. Netekęs šios galios, imi skęsti
trikdančių ir bauginančių jausmų vandenyse, tampi „nepakankamu“, „bejėgiu“.
Kodėl gi bijai paleisti ten, kur, tiki, yra reikalingas tavo
įsikišimas, gebėjimas keisti, pakreipti, kurti ar naikinti, vengi atsiduoti organiškiems, natūraliai, o kartais ir
atsitiktinai, besikuriantiems ir vykstantiems procesams?
Kodėl gi bijai veikti, skatinamas intuicijos – nematomos,
tokios neaprėpiamos ir neišmatuojamos jėgos?
Net tie kūrėjai be paliovos dvejoja dėl pasirinkimo: veikti sąmoningai ir disciplinuotai ar pasiduoti įkvėpimui
tikint, jog rizika yra viskas, o kontrolė tik griauna bet
kokią tikrąją vertę.
Bet, kaip skulptorius Mindaugas Navakas yra sakęs:
„Manau, kad kūryba yra instinktas. Pirminis ją įtakojantis impulsas yra intuityvus.“ („Meno liudijimai / Art as a
Witness. Mindaugą Navaką kalbina Elona Lubytė in Interviu, 2006, nr. 5, p. 12,¸13, 40, 41)
K. K.

87

88
LIUDVIKAS
KESMINAS

VIOLETA

telefono nr.: +370 645 62366

telefono nr.: +370 629 29009

el. paštas: liudvikaskesminas@yahoo.com

el. paštas: violeta.mackialo@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Hibridinis nepatogumas

Kelionė tęsiasi gilyn

Vadovas – prof. Antanas Šnaras

Vadovė – prof. Marija Marcelionytė-Paliukė

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Instrukcija

Kelionė tęsiasi gilyn. Patyriminis kūrinys:

Vadovė – lekt. Simona Žemaitytė

atsitiktinumas kaip metodas, tema ir medžiaga kurti

MACKIALO

Vadovė – doc. dr. Jurgita Ludavičienė
Šiuolaikinės skulptūros studijų programa,
Skulptūros katedra, Vilniaus fakultetas

Grafikos studijų programa, Grafikos katedra,
Vilniaus fakultetas
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MATAS
ZALOGA

GEDAS
ŽIEMELIS

telefono nr.: +370 651 9095

telefono nr.: +370 616 49188

el. paštas: matas@zazu.tv

el. paštas: gedas.ziemelis@gmail.com

internetinis puslapis: http://zazu.tv/
Kūrybinis darbas:
Kūrybinis darbas:

Klaipėdos rotušės ir pilietinės aikštės rekonstrukcija

Gyventojų informavimo ir perspėjimo įrankio prototipas

Vadovas – doc. Vytautas Biekša

Vadovas – doc. Marius Žalneravičius
Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

Savivaldos architektūra: Klaipėda

Vizualios komunikacijos svarba ekstremalių situacijų metu

Vadovas – doc. Vytautas Biekša

Vadovė – dr. Rūta Mickienė
Vientisųjų studijų programa,
Vizualiųjų komunikacijų dizaino studijų programa,
Grafinio dizaino katedra, Vilniaus fakultetas

Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

UGNĖ
DZEVENTAUSKAITĖ
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TARP
realybės
ir
virtualybės
realybės
ir
virtualybės

Daugumos mūsų realybę šiandien neretai keičia virtualybė. Instagram’as ir Facebook’as tapo ekvivalentūs
meno galerijoms ir muziejams. Juose kada tik nori gali
apsilankyti draugo autoportretų parodoje. Pakliuvę į virtualiosios erdvės spąstus, retsykiais nebegalime (o gal
nebenorime?) grįžti atgal į realybę. Juk ten visi save
rodo kaip žaviausius, ten nėra nepatrauklių žmonių. Kas
gi nenorėtų niūriosios tikrovės iškeisti į „nufotošopintą“
ir filtrais papuoštą alternatyviąją realybę, kur visi tokie
išvaizdūs ir laimingi?
E. L.
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UGNĖ
DZEVENTAUSKAITĖ

LEONARDAS
SINDARAVIČIUS

telefono nr.:+370 622 95606

telefono nr.: +370 686 86348

el. paštas: ugnedzeven@gmail.com

el. paštas: l.sindaravicius@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Prevencinė socialinė reklama „Prekyba žmonėmis darbui“

Žmogaus sąsaja su skaitmeninėmis erdvėmis: papildy-

Vadovė – doc. Rita Brakauskaitė

tos realybės technologijų pritaikymas skaitmeninio meno
eksponavimui

Teorinis darbas:

Vadovas – doc. Deividas Juozulynas

Grafiniai iliustracijos metodai, siekiant socialinės reklamos
paveikumo

Tiriamasis darbas:

Vadovė – doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė

Žmogaus sąsaja su skaitmeninėmis erdvėmis:
papildytos realybės technologijų pritaikymas skaitmeninio

Grafinio dizaino studijų programa,

meno eksponavimui

Grafinio dizaino katedra, Kauno fakultetas

Vadovė – lekt. dokt. Gintarė Černiauskaitė
Dizaino studijų programa,
Dizaino katedra, Vilniaus fakultetas
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AKVILINA
ŠIMKEVIČIŪTĖ
telefono nr.: +370 627 48271
el. paštas: akvioji@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Ryšio zona
Vadovas – doc. Eimutis Markūnas
Tiriamasis darbas:
„Skaitmeninių medijų poveikis šiuolaikinių vizualiųjų menų
ikonografijai“
Vadovas – prof. dr. Stanislovas Mostauskis
Tapybos studijų programa,
Tapybos katedra, Kauno fakultetas
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TARP
sapno
sapno
ir
ir
prabudimo
pabudimo

Sapnuoju: ramus žalias vanduo, sidabriniai saulės
blyksniai ant žuvelių žvynų, ilgos vandens žolių rankos
mojuoja, sukasi ir glamonėja. Prisimenu, kaip jų bijau,
bet dabar puolu į painų jų glėbį.
Sapne tikrovėje skęstu rožinėje šviesoje, minkštame
krėsle ir aksominiame balse. Skardus juokas ir šaltas
vėjo gūsis grąžina į realybę, sapnas dūžta ir pradingsta.
Akies kampučiu matau sapną, besislapstantį už kampo.
Jis švelnus, jaukus, kaip baltas zuikis iš „Alisos stebuklų
šalyje“, tik be laikrodžio. Bet su uodega, kurią norisi sučiupti. Tekina vejuosi jį ir jo šilumą. Sukdama už kampo,
slysteliu, krintu, bet stojuosi ir bėgu toliau.
M. P.
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BRIGITA
KASPERAITĖ

GERDA
LIUDVINAVIČIŪTĖ

telefono nr.: +491 763 4679734

telefono nr.: +370 653 25580

el. paštas: kasperu.brigita@gmail.com

el. paštas: gerda.liudvinaviciute@stud.vda.lt

internetinis puslapis: www.brigitakasperaite.com

internetinis puslapis: www.realybrasciai.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

„Tas Nakties Jausmas“, instaliacijos menas: video kūrinys,

Šiuolaikinio siurrealistinio dizaino perspektyvos

objektas (stiklas, metalas, elektronika, garso elektronika)

ir ritualinis kūrybos metodas

Vadovas – prof. Artūras Raila

Vadovas – doc. Mantas Lesauskas

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

„Sprogstančių sistemų plastiškumas.Vizualinė perkrova“

Šiuolaikinio siurrealistinio dizaino perspektyvos

Vadovas – lekt. dokt. Jurij Dobriakov

ir ritualinis kūrybos metodas
Vadovas – doc. Mantas Lesauskas

Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra,

Dizaino studijų programa,

Vilniaus fakultetas

Dizaino katedra, Vilniaus fakultetas
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ŠARŪNAS
RUDYS
telefono nr.:+370 623 47969
el. paštas: sarunas.rudys.mail@gmail.com
Kūrybinis darbas:
„Kaip kūriau termobranduolinės sintezės reaktorių“
Vadovas – prof. Alvydas Lukys
Tiriamasis darbas:
„Mokslinės logikos ir kūrybinės intuicijos reikšmė mene“
Vadovas – lekt. dokt. Jurij Dubriakov
Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra,
Vilniaus fakultetas
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TARP
tikėjimo
tikėjimo
ir
ir
abejonės
abejonės

Menininkas – pusdievis. Juokiuosi. Nenoriu mitologizuoti
žmogaus: menininkas toks pat žmogus kaip kiti. Nenoriu duoti galios bergždžiam genijaus mitui. Bet kaip paaiškinti tą dvasinį pakylėjimą, kurį pajuntu, žiūrėdama į
meno kūrinius? Galbūt mano religijos sąvoka per siaura,
galbūt neturiu žodžių tam jausmui išreikšti. Nemokėčiau
jo ir apibūdinti nepatyrusiam, bet jis panašus į meilę –
be atstūmimo baimės, be jokios baimės, tik šiluma ir
rusenimas krūtinėje, malonus kutenimas pilve ir rijimas
akimis. Man menotyra yra to jausmo ieškojimas vis iš
naujo.
M. P.
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URŠULĖ
BALTĖNAITĖ

KAROLINA
BUKOVSKYTĖ

el. paštas: ursule.baltenaite@stud.vda.lt

el. paštas: karolina.bukovskyte@stud.vda.lt

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Šeimos fotografijų albumas ir žiūrinčiojo vaizduotė.

Vilniaus Acheiropita: paveikslas ar relikvija?

Arūno Baltėno atvejo analizė

Vadovė – prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Vadovė – prof. dr. Agnė Narušytė
Dailės istorijos ir teorijos studijų programa,
Dailės istorijos ir teorijos studijų programa,

Dailės istorijos ir teorijos katedra,

Dailės istorijos ir teorijos katedra, Vilniaus fakultetas

Vilniaus fakultetas
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EDGARAS

GERASIMOVIČIUS
telefono nr.: +370 675 89313
el. paštas: edgaras.geras@gmail.com
Tiriamasis darbas:
Kritinė amatininkystė Lietuvos šiuolaikinio meno kūrėjų
praktikose
Vadovė – doc. dr. Lolita Jablonskienė
Dailės istorijos ir teorijos studijų programa,
Dailės istorijos ir teorijos katedra, Vilniaus fakultetas

SOLVEIGA
JAKUČIŪNAITĖ
el. paštas: solveiga.jakuciunaite@stud.vda.lt
Tiriamasis darbas:
Lietuvos XX a. II pusės žymių liaudies meistrų
ir profesionaliosios dailės sąsajos
Vadovė – doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė
Dailės istorijos ir teorijos studijų programa,
Dailės istorijos ir teorijos katedra, Vilniaus fakultetas
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AUSTĖJA
ŠMIGELSKAITĖ

INDRĖ
URBELYTĖ

el. paštas: austeja.smigelskaite@gmail.com

telefono nr.: +370 601 81183
el. paštas: indre.urbelyte@gmail.com

Tiriamasis darbas:
Divino artista humanistų tekstuose bei Lenkijoje ir

Tiriamasis darbas:

Lietuvoje: Jacopo Caraglio (~1500–1565) atvejis

Antrojo pasaulinio karo naratyvas vizualinis okupuotos

Vadovė – prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Lietuvos dailėje 1940–1990 metais
Vadovė – prof. habil. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Dailės istorijos ir teorijos studijų programa,
Dailės istorijos ir teorijos katedra, Vilniaus fakultetas

Dailės istorijos ir teorijos studijų programa,
Dailės istorijos ir teorijos katedra, Vilniaus fakultetas
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TARP
tylos
ir
garso
tylos
ir
garso

Sakoma, jog vidinėje tyloje atsispindi garsas.
Nors vizualiojo ir išorės garso pastaraisiais metais padėjo išvengti priverstinio karantino momentas, tačiau
ar dėl to neatsirado daugiau triukšmo mūsų galvose?
Įkyrios mintys, neišvaikščioti socialiniai kilometrai, neapkabinti artimieji ir persikėlimas iš atvirųjų erdvių į
personalizuotus kūrybinius inkilus. Intymios, asmeninės
vietos tyla galbūt suskambėjo iš naujo. Įsiklausymas į
mus supančius garsus buityje, miške, kompiuterių ekranuose atvėrė erdves gyvenimo muziką išgirsti kitaip.
Sustoti, lėtai įsižiūrėti į vaizdo kūrinius, garso instaliacijas ar vaizdus, skambančius savaime iš vidaus. Svarbu
išmokti apdoroti tylą, nes rėkti juk galima ir nebyliai?
V. M.
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GODA
GUSTAITYTĖ

RENATA
KRASOVSKAJA

telefono nr.: +370 662 15836

telefono nr.: +37066371350

el. paštas: sokirok@yahoo.com

el. paštas: krasovskaja.renata@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Inovatyvus medžiagų panaudojimas liturginiuose

Konceptuali instaliacija „Manifestinė [iš]klausykla“

balduose ir objektuose

Vadovė – prof. Aušra Lisauskienė

Vadovas – doc. Renatas Šukys
Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

Vilkėti manifestą – XXI a. mizoginijos manifestas

Inovatyvus medžiagų panaudojimas sakraliniuose

Vadovė – doc. Rūta Mickienė

balduose ir objektuose

Vizualiųjų komunikacijų dizaino studijų programa,

Vadovė – prof. dr. Rasutė Žukienė
Vizualioji komunikacija, dizaino studijų programa,
Dizaino studijų programa,

Grafinio dizaino katedra, Vilniaus fakultetas

Dizaino katedra, Kauno fakultetas
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BARBORA
MATONYTĖ

BENEDIKTA
RUKAITĖ

telefono nr.: +370 650 47211

telefono nr.: +370 699 31919

el. paštas: barbora.matonyte@gmail.com

el. paštas: benedikta.rukaite@stud.vda.lt

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Voices over voices

Tuskulėnų g. 8, interaktyvi animacija

[Balsai]

Vadovas – prof. Žilvinas Lilas

Vadovas – prof. Henrik B. Andersen (Danija)
Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

Šiuolaikinės daugiabučių namų bendruomenės ir jų

Diagram of an artwork

kultūrinis susiskaldymas

[Kūrinio sudėtis]

Vadovas – lekt. dokt. Jurij Dubriakov

Vadovas – prof. Henrik B. Andersen (Danija)
Fotografijos ir medijos meno programa,
Šuolaikinės skulptūros studijų programa,

Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra,

Skulptūros katedra, Vilniaus fakultetas

Vilniaus fakultetas

fakulteta
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PATRICIJA
VYTYTĖ
telefono nr.: +370 676 77496
el. paštas: patricija.vytyte@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Trumpametražis filmas „Sala“
Vadovė – doc. Jurgita Gerdvilaitė
Tiriamasis darbas:
Vizualus poetiškumas trumpametražiame filme „Sala“
Vadovė – doc. Dalia Karatajienė
Scenografijos (teatro kino) studijų programa,
Įvietinto meno ir scenografijos katedra, Vilniaus fakultetas
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TARP
trūkumo
ir
privalumo

Privalumas – gera savybė, pranašumas
Trūkumas – nepriteklius, stoka
Kaip trūkumas gali tapti privalumu? Kokiomis aplinkybėmis trūkumas yra blogai? Kartais net nesuvokiama,
kokia plona riba yra tarp trūkumo ir privalumo. Tai, ką
žmogus laiko trūkumu, netikėtai gali tapti jo privalumu.
Netgi unikaliu TAVO išskirtinumu. Gal trūkumus nuo privalumų skiria tik požiūris. Juk, į trūkumą žvelgiant kaip
į neigiamą bruožą, kaip į kompetencijos stoką – gali kilti
noras keistis. Noras neigiamą paversti teigiamu, trūkumą – privalumu, gali atsirasti paskata nuolat mokytis,
tobulėti, gilinti žinias. Tik žengę iš trūkumo į privalumą
suvokiame, kokia trapi riba skiria šias savybes. Tai kurią
iš jų pasirinkti?
J. M.
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OLGA
ASTRATOVA (Latvija)

RIMA
BLAŽYTĖ

telefono nr.: +371 203 96359

telefono nr.:+370 616 2752

el. paštas: olga.astratova@gmail.com

el. paštas: rima.blazyte@gmail.com

internetinis puslapis: www.olgaastratova.com
Kūrybinis darbas:
Kūrybinis darbas:

Rimbla vitraže

„Sėdėti su nepažįstamuoju“, fotografijų instaliacija + videoesė

Vadovas – doc. Žydrūnas Mirinavičius

[„Sit with a Stranger&quot; photography project + video essay]
Vadovas – doc. dr. Vytautas Michelkevičius

Tiriamasis darbas:
Rimbla vitraže

Tiriamasis darbas:

Vadovė – doc. dr. Deima Katinaitė

„Tobago svajonė pokolonijinei Latvijos realybei. Kaip menas gali
skatinti antirasizmą ir

Įvietinto meno (freska-mozaika, vitražas) studijų programa,

toleranciją šiuolaikinėje pokolonijinėje visuomenėje“

Įvietinto meno ir scenografijos katedra,

[Tobago Dream for Postcolonial Reality in Latvia. How art can

Vilniaus fakultetas

promote anti-racism and
tolerance in a contemporary postcolonial society]
Vadovas – lekt. dokt. Jurij Dobriakov
Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedra,
Vilniaus fakultetas
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ŽYGIMANTAS
KUDIRKA

VYTAUTĖ
PETKEVIČIŪTĖ

telefono nr.: +370 696 57458

telefono nr.: +370 630 98320

el. paštas: kurkudirka@gmail.com

el. paštas: petkeviciutevytaute@gmail.com

internetinis puslapis: www.kdrk.eu
Kūrybinis darbas:
Kūrybinis darbas:

Vaizdo instaliacija „Stereotipų poveikis Kauno miesto

„Totalus svetimumas“, autonominis performansas /

įvaizdžiui“

multimedijos instaliacija

Vadovas – prof. Virgilijus Trakimavičius

Vadovas – prof. Artūras Raila
Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

Stereotipų poveikis miesto įvaizdžiui: Kauno atvejis

„Puikus naujas kūnas: problema įaudrinusi žmonijos

Vadovė – doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė

vaizduotę“
Vadovas – lekt. dokt. Jurij Dobriakov

Grafinio dizaiino studijų programa,
Grafikos katedra, Kauno fakultetas

Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra,
Vilniaus fakultetas
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EVELINA
SIMOKAITYTĖ
telefono nr.: +370 681 70354
el. paštas: esimokaityte@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Sovietmečio buitinių ir komercinių paslaugų objekto Kaune
Taikos pr. ir Birželio 23-iosios sankryžoje atgaivinimas ir
tvari plėtra
Vadovas – doc. Edmundas Jackus
Tiriamasis darbas:
Sovietmečio periodo buitinių ir komercinių paslaugų
pastatų kaitos bei universalumo jungtys
Vadovė – dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė
Vientisųjų studijų programa, Architektūros katedra,
Kauno fakultetas
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TARP
vidaus
ir
išorės
vidaus
ir
išorės

Sėdžiu ant aprūdijusių sūpynių Vilniaus Žirmūnuose, apsupta blokinių namų. Taip, jie baisūs ir padėties negerina grafičiai, aptrupėjusios sienos, balandžių nutupėtos
palangės ir skirtingomis šiferio plokštėmis „papuošti“
balkonai. Bet žvilgsniui norisi skverbtis gilyn, norisi nepakviestai apsilankyti privačiame kaimynų gyvenime,
tad laukiu, kol saulėlydžio žara nudažys langus, kol galop ją pakeis vasaros nakties ramybė, ir languose sužibs šviesos, leidžiančios bent trumpam pamatyti namo
vidų, susipažinti su gyventojais: su vakarienę ruošiančia
šeima, su šokančia pora, su kate, stropiai prausiančia
snukutį. Vidus gražus ir gyvas.
Apie vidų dažnai sprendžiame pagal išorę, bet šviesūs
langai – kaip atviros akys. Gal juose atsispindi visas vidus? Gal tik savininko norimas atverti vidinis pasaulis?
Kokios paslaptys glūdi už jo sielos langų ir durų?
M. P.
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VIKTORIJA
ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ

UGNĖ
BURVYTĖ

telefono nr.: +370 639 55276

telefono nr.: +370 671 58545

el. paštas: andriuskeviciute.v@gmail.com

el. paštas: u.b.none@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Holistinis požiūris į architektūrą: senelių globos namų

Metafizinė būtis

atvejis

Vadovė – doc. Beata Zdramytė

Vadovas – prof. Jonas Audėjaitis
Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

Metafizinė būtis: sielos vaizdavimas pirminiuose rašytiniuose

Holistinis požiūris į architektūrą: senelių globos namų

šaltiniuose antikinėje Europoje

atvejis

Vadovas – doc. dr. Gvidas Slah (Latvija)

Vadovė – doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė
Taikomojo meno programa,
Vientisųjų studijų programa,

Telšių fakultetas

Architektūros katedra, Kauno fakultetas
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MYKOLAS
DAVEIKIS

VIKTORIJA
JUKNEVIČIŪTĖ

telefono nr.: +370 613 24327

telefono nr.: +370 654 89079

el. paštas: mykolasd1@gmail.com

el. paštas: viktorija.jukneviciute@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Individualios ir kolektyvinės erdvės santykio darna ben-

Bendruomenės centras bei viešoji erdvė Žemuosiuose

drabučių architektūroje

Šančiuose

Vadovas – doc. Tomas Kuleša

Vadovas – doc. Tomas Kuleša

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Individualios ir kolektyvinės erdvės santykio darna ben-

Vietos gyventojų įtraukties į teritorijos kaitą problematika:

drabučių architektūroje

Žemųjų Šančių atvejis

Vadovė – doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė

Vadovė – doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė

Vientisųjų studijų programa,

Vientisųjų studijų programa, Architektūros katedra,

Architektūros katedra, Kauno fakultetas

Kauno fakultetas
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TAISIJA
KALININA

IEVA
KRIKŠTAPONYTĖ

telefono nr.: +370 624 05012

telefono nr.: +370 662 98046

el. paštas: taisija.kalinina@stud.vda.lt

el. paštas: ieva.krikstaponyte.k@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Vaiko ir suaugusiojo – dailininko/dizainerio bendradarbiavimas

„Homara“ videoinstaliacija

mene ir dizaine

Vadovas – prof. Artūras Raila

Vadovė – doc. dr. Rūta Būtėnaitė
Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

„Identiteto paieškos globalizuotame pasaulyje: kitų

Vaiko ir suaugusiojo – dailininko/dizainerio bendradarbiavimas

kultūrų bruožų naudojimas kūrybiniuose ieškojimuose“

mene ir dizaine

Vadovas – lekt. dokt. Jurij Dobriakov

Vadovė – doc. dr. Miglė Lebednykaitė
Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Tekstilės meno ir dizaino studijų programa,

Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedra,

Tekstilės meno ir dizaino katedra, Vilniaus fakultetas

Vilniaus fakultetas
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SVITLANA
MATVIEIENKO (Ukraina)

LINA
NAVICKAITĖ

telefono nr.: +370 623 77269

telefono nr.: +370 678 82322

el. paštas: matveenkosveta@gmail.com

el. paštas: lina.navickaite@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Izoliacija ir menas; asmeninė istorija

Lietuviškų medžiagų biblioteka: vietinių išteklių, tautinio

[Lockdown and art: personal story]

tapatumo, ir dizainerių kuriamų medžiagų aspektai

Vadovas – prof. Kęstutis Vasiliūnas

Vadovas – prof. Juozas Brundza

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Izoliacija ir menas: asmeninė istorija

Lietuviškų medžiagų biblioteka: vietinių išteklių, tautinio

[Lockdown and art: personal story]

tapatumo, ir dizainerių kuriamų medžiagų aspektai

Vadovė – doc. dr. Jurgita Ludavičienė

Vadovė – doc. dr. Rasa Janulevičiūtė

Grafikos studijų programa,

Dizaino studijų programa,

Grafikos katedra, Vilniaus fakultetas

Dizaino katedra, Vilniaus fakultetas
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TARP
pasirodymo
ir
slėpynių
pasirodymo
ir
slėpynių

Slepiuosi, nes nespėju ir nenoriu pasirodyti. Slepiuosi,
nes patinka. Slepiuosi, nes vengiu viešumos. Slepiuosi,
nes manęs neįmanoma pagauti. Slepiuosi, nes trokštu
pasinerti į kūrybinio privatumo vienatvę. Galbūt žinai
mano vardą, bet manęs dar taip lengvai nerasi. Gal ir
gerai, kad kažkas išlieka paslaptyje, neatskleidžiama,
svarbiausia – surasti mane ir mano kūrybą gyvai, tikrovėje…
M. M.
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VAIDA
ADOMAITIENĖ

telefono nr.: +370 689 46080

AISTĖ
ALKSNYTĖ

telefono nr.: +370 689 33188

el. paštas: vaida.adomaitiene@gmail.com

el. paštas: aiste.aistula@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Viešoji biblioteka Marijampolėje
Vadovas – doc. Artūras Burba
Tiriamasis darbas:
Biblioteka skaitmeniniame amžiuje

Šokio spektaklis „Meistras ir Margarita“ pagal
M. Bulgakovo romaną
Vadovė – prof. Virginija Idzelytė-Dautartienė
Tiriamasis darbas:

Vadovas – doc. Artūras Burba

Netradicinės teatro erdvės galimybės, kuriant

Vientisūsų studijų programa,

Vadovė – doc. dr. Dalia Ramutė Karatajienė

Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

KRISTUPAS
ALIŠAUSKAS

telefono nr.: +370 613 95524
el. paštas: kristupas.alisauskas@stud.vda.lt
Kūrybinis darbas:
In memoriam
Vadovas – prof. Gintaras Makarevičius
Tiriamasis darbas:
Prisimenant prisiminimus
Vadovė – doc. dr. Agnė Kulbytė
Tapybos studijų programa,
Tapybos katedra, Vilniaus fakultetas
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scenografiją M. Bulgakovo romano „Meistro ir Margaritos“ motyvais

Scenografijos (teatro kino) studijų programa,
Įvietinto meno ir scenografijos katedra,
Vilniaus fakultetas

MILVYDĖ
ARLAUSKAITĖ

telefono nr.: +370 609 84747
el. paštas: arlauskaite.milvyde@gmail.com
Restauravimo darbas:
Nežinomo dailininko paveikslo „Miško kelias“ restauravimas (drobė,
aliejinė tapyba, 57,5 × 86 cm, Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės muziejus, XIX a. pab.)
Vadovas – doc. Linas Lukoševičius  
Tiriamasis darbas:
Molbertinės tapybos tekstilinis pagrindas: pažeidimai ir
restauravimo metodikos
Vadovė – dr. Jurga Bagdzevičienė
Dailės ir interjero restauravimo studijų programa,
Restauravimo katedra, Vilniaus fakultetas

NOJUS
ARMONAS

DANIELĖ
ĄŽUOLAITĖ

el. paštas: Nojus24@gmail.com

el. paštas: danieleazuolaite@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Kelmės linų fabriko teritorijos konversija į miesto identitetą pra-

Nacionalinis mados centras

turtinantį objektą

Vadovas – prof. dr. Tomas Grunskis

telefono nr.: +370 695 06367

telefono nr.: +370 629 97033

Vadovas – doc. Edmundas Jackus

Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

Tvari industrinio paveldo objektų konversija mieste išlaikant

Kelmės linų fabriko teritorijos konversija į miesto identitetą pra-

gamybos funkciją

turtinantį objektą

Vadovas – prof. dr. Tomas Grunskis

Vadovė – doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė

Vientisųjų studijų programa,
Vientisųjų studijų programa,
Architektūros katedra, Kauno fakultetas

JOELIS
AŠKINIS

Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

KAROLINA
BAJORINAITĖ

telefono nr.: +370 659 72980
el. paštas: kotryna.bajorinaitei23@gmail.com

el. paštas: noelis.askinis@stud.vda.lt

Kūrybinis darbas:
Kūrybinis darbas:

Kokybiškos aplinkos formavimas pagal Naujojo Europinio Bauhau-

Be pavadinimo

zo kriterijus: Naujoji Vilnia

Vadovas – prof. Antanas Šnaras

Vadovė – doc. Aušra Siaurusaitytė-Nekrošienė
Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Naujasis Europinis Bauhauzas. Grožis, tvarumas, įtrauktis

Be pavadinimo
Vadovė – lekt. Simona Žemaitytė

Vadovė – doc. Aušra Siaurusaitytė-Nekrošienė
Vientisųjų studijų programa,

Šiuolaikinės skulptūros studijų programa,
Skulptūros katedra, Vilniaus fakultetas

Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas
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SKAIDRĖ
BUTNORIUTĖ

INDRĖ
ČIŽIKĖ

el. paštas: skaidrebutnoriute@gmail.com

el. paštas: Indre.cizike@gmail.com

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Aklųjų ir silpnaregių paauglių patyrimai vaizduojant nurodytas

Asmenų, priklausomų nuo alkoholio, psichoemocinės būklės kaita

emocijas dailės terapijos procese

taikant dailės terapiją

Vadovai – Audronė Brazauskaitė,

Vadovė – dr. Jolita Rapolienė

telefono nr.: +370 655 99649

telefono nr.: 867236296

prof. Stanislovas Mostauskis
Dailės terapijos studijų programa,

Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,
Kauno fakultetas

Humanitarinių mokslų katedra, Kauno fakultetas

Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

KRISTINA
ČEBATAVIČIUTĖ

telefono nr.: +370 605 08977

RASA
DEVEIKYTĖ-ŽUMBAKIENĖ
telefono nr.: +370 624 83382

el. paštas: rasa.dev@gmail.com

el. paštas: cebataviciute@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Tiriamasis darbas:

per-valgyt/re-ea

Nerimo simptomus patiriančių asmenų

Vadovė – doc. dr. Eglė Ulčickaitė

psichinės-emocinės savijautos kaita, taikant dailės terapiją
Vadovė – dr. Viktorija Grigaliūnienė,

Tiriamasis darbas:

konsultantė – lekt. Aušra Sebeikaitė

per-valgyt/re-eat
Vadovė – doc. dr. Eglė Ulčickaitė

Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,
Kauno fakultetas

Tapybos studijų programa,

Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Tapybos katedra, Vilniaus fakultetas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

UGNĖ
DOMBRAUSKAITĖ

JŪRA
JUKNIENĖ

el. paštas: ugne.dombrauskaite@stud.vda.lt

el. paštas: jura.juk@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Tiriamasis darbas:

Dizainas demokratijai: rinkimų Lietuvoje infografinė sistema

Mobingo aukų patyrimai dailės terapijos procese

Vadovas – prof. Vakaris Bernotas

Vadovės ir konsultantės – Audronė Brazauskaitė,

telefono nr.: +370 604 58739

telefono nr.: +370 615 92629

Rūta Butkevičienė
Tiriamasis darbas:
Dizainas demokratijai: rinkimų Lietuvoje infografinė sistema

Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,

Vadovas – doc. dr. Tomas Kiauka

Kauno fakultetas
Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Vizualiojo dizaino studijų programa,
Vizualiojo dizaino katedra, Klaipėdos fakultetas

DALIA
JAKUBONĖ

telefono nr.: +370 687 26779

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

VIRGINIJA
JUGELEVIČIENĖ

telefono nr.: +370 699 89955
el. paštas: jusytev@yahoo.com

el. paštas: dalialama7@gmail.com
Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

Stresą darbe patiriančių bendrosios praktikos slaugytojų

Kopriklausomų moterų savimonės kaitos vertinimas taikant dailės

psichoemocinės būklės pokytis taikant dailės terapiją

terapiją

Vadovė – Kristina Dambrauskienė, konsultantė – Aušra Sebeikaitė

Vadovė – Viktorija Grigaliūnienė
Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,
Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,

Kauno fakultetas

Kauno fakultetas

Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
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BIRUTĖ
KAKARIENĖ

RASA
KIRKAITĖ

telefono nr.: +370 696 16227

telefono nr.: +370 624 93922

el. paštas: birute.kakariene@gmail.com

el. paštas: rkrasele@gmail.com

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Sergančiųjų galvos smegenų insultu patyrimai dailės terapijos

Dailės terapijos poveikis pacientų, patyrusių išeminį galvos smegenų

procese

insultą, kognityvinėms funkcijoms ir psichoemocinei būklei

Vadovai – dr. Audronė Brazauskaitė, prof. Stanislovas Mostauskis,

Vadovė – dr. Jolita Rapolienė

konsultantė – dr. Jolita Rapolienė
Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,
Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,

Kauno fakultetas

Kauno fakultetas

Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

DEIMANTĖ
KALASŪNAITĖ

telefono nr.: +370 608 27280

AURELIJA
KNIUKŠTAITĖ

telefono nr.: +370 678 49678
el. paštas: aurelijakniukstaite@gmail.com

el. paštas: deimante.kalasunaite@vda.lt
Kūrybinis darbas:
Kūrybinis darbas:

Kokybiškos aplinkos formavimas pagal naujojo europinio Bauhauzo

Trumpametražių animacinių filmų ciklas, skirtas socialinėms

kriterijus: Naujoji Vilnia

medijoms „Life is Scary“

Vadovas – lekt. Aurimas Syrusas

Vadovas – doc. Vaidas Naginionis
Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

Naujasis europinis Bauhauzas: architektūros ir meno tarpdiscipliniš-

Trumpametražių animacinių filmų sklaida socialinėse medijose

kumo įtaka

Vadovė – doc. dr. Odeta Žukauskaitė

Vadovas – lekt. Aurimas Syrusas

Taikomosios grafikos studijų programa,

Vientisųjų studijų programa,

Grafikos katedra, Kauno fakultetas

Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

ADRIJA
KVEDARAVIČIENĖ

GRETA ANELĖ
LABANAUSKAITĖ

el. paštas: adrija.jestremskaite@gmail.com

el. paštas: greta.anele@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Švietimo ir laisvalaikio centras Alytuje

Medijų centras Vilniuje

Vadovas – doc. Sigitas Sparnaitis

Vadovė – doc. Aušra Siaurusaitytė-Nekrošienė

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Kokybiškų Alytaus viešųjų erdvių formavimas darnaus vystymosi

Architektūros naratyvumas

principu

Vadovė – doc. Aušra Siaurusaitytė-Nekrošienė

telefono nr.: +370 672 86165

telefono nr.: +370 653 85096

Vadovas – doc. Sigitas Sparnaitis
Pastatų architektūros studijų programa,
Vientisųjų studijų programa,
Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

AUGUSTINAS
KONČIUS

telefono nr.: +370 644 44821

Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

GRETA
LIEPINAITĖ

telefono nr.: +370 600 25362
el. paštas: gretalie@gmail.com

el. paštas: augustinas027@gmail.com
Tiriamasis darbas:
Kūrybinis darbas:

Moterų, sergančių valgymo sutrikimais, depresijos ir nerimo

„Užvingio“ parkas apatinėse Neries slėnio terasose Vilniuje

simptomų bei savigarbos kaita dailės terapijos metu

Vadovas – doc. Eduardas Lozuraitis

Vadovė – doc. dr. Kristina Dambrauskienė,
konsultantė – lekt. Aušra Sebeikaitė

Tiriamasis darbas:
Miesto gamtinių ir urbanizuotų teritorijų sąveika upių slėniuose

Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,

Vadovas – doc. Eduardas Lozuraitis

Kauno fakultetas
Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,

Vientisųjų studijų programa,
Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
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146
MEDA
MAKAUSKAITĖ

el. paštas: medamakauskaite@gmail.com

AUKSĖ
MIKUTYTĖ

telefono nr.: +370 694 42182
el. paštas: aukse.mikutyte@gmail.com

Kūrybinis darbas:
Miražas

Kūrybinis darbas:

Vadovas – prof. Ričardas Nemeikšis

Naujas Vilniaus oro uosto terminalas
Vadovas – doc. Romualdas Kučinskas

Tiriamasis darbas:
Ieškant Evernia divaricata

Tiriamasis darbas:

Vadovė – doc. dr. Eglė Ulčickaitė

Biomorfinės architektūros principai oro uostų struktūrose:
Vilniaus atvejis

Tapybos studijų programa,

Vadovas – doc. Romualdas Kučinskas

Tapybos katedra, Vilniaus fakultetas

INDRĖ
MAURAT

el. paštas: indreim9@gmail.com
Kūrybinis darbas:

Vientisųjų studijų programa,
Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

EMA
MILAŠAUSKYTĖ

telefono nr.: +370 652 16055

Badyti mėlyna

el. paštas: milasauskyte@gmail.com

Vadovas – prof. Gintaras Makarevičius

internetinis puslapis: http://www.efukum.com

Tiriamasis darbas:

Kūrybinis darbas:

Badyti mėlyna

Transformuojama mada tvarumo aspektu: dėvimi žaislai

Vadovė – doc. dr. Eglė Ulčickaitė

[Transformable fashion approached through sustainability: wearable toys]
Vadovė – doc. Alevtina Ščepanova

Tapybos studijų programa,
Tapybos katedra, Vilniaus fakultetas

Tiriamasis darbas:
Transformuojama mada tvarumo atžvilgiu: dėvimi žaislai
[Transformable fashion approached through sustainability: wearable toys]
Vadovė – dr. Jolita Liškevičienė
Mados dizaino studijų programa,
Mados dizaino katedra, Vilniaus fakultetas

DIANA
MONKEVIČIŪTĖ-RAKAUSKIENĖ
telefono nr.: +370 612 31507

el. paštas: monkdia@yahoo.co.uk
Tiriamasis darbas:
Paauglių, sergančių cukriniu diabetu, psichoemocinės būklės kaita
taikant dailės terapiją
Vadovė – dr. Jolita Rapolienė
Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,
Kauno fakultetas
Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

JUSTINA
PLIENAITIENĖ

telefono nr.: +370 636 15701
el. paštas: justina.ogintaite@stud.vda.lt
Kūrybinis darbas:
Baltų ir skandinavų mitologija: mitinių būtybių vizualinė tapatybė.
Pop-up projektas
Vadovas – prof. Arūnas Sakalauskas
Tiriamasis darbas:
Baltų ir skandinavų mitologija: mitinių būtybių vizualinė tapatybė
Vadovas – doc. dr. Tomas Kiauka
Vizualiojo dizaino studijų programa,
Vizualiojo dizaino katedra, Klaipėdos fakultetas

ANA BELA
OLEŠKEVIČIŪTĖ

telefono nr.: +370 684 40861
el. paštas: ana.oleskeviciute@stud.vda.lt
Kūrybinis darbas:
Gemalai
Vadovas – prof. Konstantinas Bogdanas
Tiriamasis darbas:
Leidžiu sau žaisti
Vadovė – doc. dr. Agnė Kulbytė
Tapybos studijų programa,
Tapybos katedra, Vilniaus fakultetas

SIMONAS
PUNDZIUS

telefono nr.: +370 610 32776
el. paštas: simonasp@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Konversija Vilniaus termofikacinės elektrinės teritorijoje
Vadovas – doc. Vytenis Gerliakas
Tiriamasis darbas:
Tvarios konversijos metodika vystant Vilkpėdės rajoną
Vadovas – doc. Vytenis Gerliakas
Vientisųjų studijų programa,
Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas
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INDRĖ
ROŽĖNIENĖ

telefono nr.: +370 600 95688
el. paštas: indre.rozeniene@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Mokslo muziejus
Vadovas – doc. Romualdas Kučinskas
Tiriamasis darbas:
XXI a. Muziejaus samprata. Mokslo muziejus
Vadovas – doc. Romualdas Kučinskas
Pastatų architektūros studijų programa,
Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

PAULIUS
RUKAS

el. paštas: paulius.rukas@stud.vda.lt
Kūrybinis darbas:
In Situ
Vadovė – prof. Remigija Vaitkutė
Tiriamasis darbas:
Lietuvos XX a. II pusės archeologinių tyrinėjimų, vaizdinių
dokumentų meninių interpretacijų analizė
Vadovas – doc. dr. Gvidas Slah (Latvija)
Taikomojo meno programa, Telšių fakultetas

LORETA
STANIUKYNAITĖ

telefono nr.: +370 625 10560
el. paštas: loreta.staniukynaite@gmail.com
Tiriamasis darbas:
Dailės terapijos poveikis insultą patyrusių pacientų
psichoemocinei būklei
Vadovė – dr. Jolita Rapolienė
Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,
Kauno fakultetas
Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

GRETA
ŠTIORMER

EVELINA
SIMONAITYTĖ

telefono nr.: +370 643 70231
el. paštas: evelinutesim1414@gmail.com
Kūrybinis darbas:
AB ,,Klaipėdos energija“ teritorijos Danės g. 8, Klaipėda, konversija
Vadovas – doc. Artūras Burba
Tiriamasis darbas:
Pramonėsteritorijų konversija: AB ,,Klaipėdos energijos“ atvejo studija
Vadovas – doc. Artūras Burba
Vientisųjų studijų programa,
Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas

VYKINTAS
SNIEČKUS

telefono nr.: +370 646 45372
el. paštas: vykintomail@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Vienetinių žetonų kolekcija „Futurimika“
Vadovas – doc. Vaidas Naginionis
Tiriamasis darbas
Mados fotografija: nuo tikrovės fiksavimo iki įvaizdžių kūrimo
Vadovas – prof. Stanislovas Mostauskis
Taikomosios grafikos studijų programa,
Grafikos katedra, Kauno fakultetas

MAŽVYDAS
TRUKLICKAS

telefono nr.: +370 654 11899
el. paštas: truklickas457@gmail.com
Kūrybinis darbas:
Kvantinė klasika
Vadovas – prof. Antanas Šnaras
Tiriamasis darbas:
Nesąmonė
Vadovas – prof. Antanas Šnaras
Šiuolaiknės skulptūros studijų programa,
Skulptūros katedra, Vilniaus fakultetas

PAULINA

el. paštas: greta.stiormer@stud.vda.lt

TUTKĖ

Kūrybinis darbas:

el. paštas: pbpaulinos90@gmail.com

Tiktok Opera

telefono nr.: +370 662 68712

Vadovas – prof. Deimantas Narkevičius

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

depresiškumui

Tapatybės kodai „Tiktok Operoje“
Vadovė – lekt. Simona Žemaitytė
Šiuolaiknės skulptūros studijų programa,
Skulptūros katedra, Vilniaus fakultetas
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Dailės terapijos poveikis demencija sergančių pacientų nerimui ir
Vadovė – dr. Jolita Rapolienė
Dailės terapijos studijų programa, Humanitarinių mokslų katedra,
Kauno fakultetas
Slaugos ir rūpybos katedra, Slaugos fakultetas,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
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RŪTA
VENSKUTĖ

DEIRA
VIRKŠTYTĖ

telefono nr.: +370 647 08831

telefono nr.: +370 685 33202

el. paštas: ruta.venskute@stud.vda.lt

el. paštas: deira.virkstyte@gmail.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Trumpametražis animacinis filmas „Dabartis su tavimi“

Pakruojo miesto, Kruojos užtvankos viešųjų erdvių konversija

Vadovė – doc. Jurgita Gerdvilaitė

Vadovė – doc. Aušra Siaurusaitytė-Nekrošienė

Tiriamasis darbas:

Tiriamasis darbas:

Trumpametražis animacinis filmas „Dabartis su tavimi“ – vaikys-

Vandens kaip gamtinės ypatybės reikšmė ir

tės patyrimų svarba suaugusiojo gyvenimui

funkcionavimas miesto viešųjų erdvių audiniuose

Vadovė – doc. dr. Deima Katinaitė

Vadovė – doc. Aušra Siaurusaitytė-Nekrošienė

Scenografijos (teatro kino) studijų programa,

Vientisųjų studijų programa,

Įvietinto meno ir scenografijos katedra,

Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas
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Vilniaus fakultetas

JONĖ
VIRBICKAITĖ

PAULIUS
ZAVADSKIS

telefono nr.: +370 679 33913

telefono nr.: +370 633 87311

el. paštas: paulius.zavadskis@gmail.com

el. paštas: vijone993@gmail.com

internetinis puslapis: www.pauliuszavadskis.com

Kūrybinis darbas:

Kūrybinis darbas:

Kokybiškos aplinkos formavimas pagal Naujojo Europinio Bauhau-

„Be pavadinimo“, fotografijų ciklas

zo kriterijus. Naujoji Vilnia

Vadovas – prof. Alvydas Lukys

Vadovas – lekt. Aurimas Syrusas
Tiriamasis darbas:
Tiriamasis darbas:

“Fotografijos naratyvo sintaksės beieškant”

Naujasis Europinis Bauhauzas. Naujos iniciatyvos

Vadovas – Lekt. dokt. Jurij Dobriakov

formavimas, vertybės ir įtaka architektūrai
Vadovas – lekt. Aurimas Syrusas

Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedra,

Vientisųjų studijų programa,

Vilniaus fakultetas

Architektūros katedra, Vilniaus fakultetas
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152
Kauno fakultetas

Taikomosios grafikos studijų programa, Grafikos katedra
Kalasūnaitė Deimantė 144

Dailės terapijos studijų programa,
Humanitarinių mokslų katedra
Slaugos ir rupybos katedra, Slaugos fakultetas,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Sniečkus Vykintas 148

Butnoriutė Skaidrė 142

Shenfeng Li

Čebatavičiūtė Kristina 142

Šimkevičiūtė Akvilina 96-97

Tapybos studijų programa, Tapybos katedra
Maslauskaitė Daina 70-71
24-25

Čižikė Indrė 142
Jakubonė Dalia 143

Tekstilės meno ir medijų studijų programa, Tekstilės katedra

Juknienė Jūra 143
Jurgelevičienė Virginija 143
Kakarienė Birutė 144
Kirkaitė Rasa 144

Spitrytė Indrė

60-61

Zigmantaitė Lukrecija 62-63

Vientisųjų studijų programa, Architektūros katedra

Kisilienė Zita 36

Andriuškevičiūtė Viktorija 130-131

Liepinaitienė Greta 145
Monkevičiūtė-Rakauskienė Diana 147
Staniukynaitė Loreta 149
Tamaliūnienė Agnė 70

Armonas Nojus 141
Bučiūnas Mantas 16-17
Daveikis Mykolas 132-133
Juknevičiūtė Viktorija 132-133

Tekutienė Monika 76

Simokaitytė Evelina 126-127

Tutkė Paulina 149

Dizaino studijų programa, Dizaino katedra
Gustaitytė Goda 114-115

4D meno objektų studijų programa (Taikomosios keramikos specializacija),
4D katedra
Baltakytė Giedrė

34-35

Grafinis dizaino studijų programa, Dizaino katedra
Dzeventauskaitė Ugnė

94-95

Guzaitis Julius 74-75
Petkevičiūtė Vytautė

124-125

Klaipėdos fakultetas

Vilniaus fakultetas

Vizualiojo dizaino studijų programa,
Vizualiojo dizaino katedra

Dailės ir interjero restauravimo studijų programa,
Restauravimo katedra

Almonaitienė Silvija

80-81

Arlauskaitė Milvydė 140

Dombrauskaitė Ugnė 143

Butkutė Rugilė 16-17

Kraniauskaitė Urtė 18-19

Dumbrauskaitė Inga 18-19

Plienaitienė Justina 147

Nazaraitė Rūta 22-23
Raškauskaitė Laura 24-25
Vaištaraitė Milda 28-29
Vilkinytė Erika 30-31
Tičkaitė Milda 26-27

Dailės istorijos ir teorijos studijų programa,
Dailės istorijos ir teorijos katedra

Telšių fakultetas
Taikomojo meno programa
Burvytė Ugnė 130-131
Lapinskaitė Viktorija 58-59
Repeika Donatas 52-53
Rukas Paulius 148
Skublickas Airidas 26-27

Baltėnaitė Uršulė 106
Bukovskytė Karolina 106
Gerasimovičius Edgaras 108
Jakučiūnaitė Solveiga 108
Šmigelskaitė Austėja 110
Urbelytė Indrė 110

Dizaino studijų programa, Dizaino katedra
Dringelis Vilius 82-83
Liudvinavičiūtė Gerda 100-101
Navickaitė Lina 136-137
Petkevičiūtė Gintarė 40-41
Sindaravičius Leonardas 94-95
Skalskis Arnas 54-55

153

154
Fotografijos ir medijos meno studijų programa,
Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra

Įvietinto meno studijų programa (freska-mozaika, vitražas),
Įvietinto meno ir scenografijos katedra

Astratova Olga 122-123

Blažytė Rima 122-123

Frenkel Tatjana 82-83

Carlucci Izabela 40-41

Kasperaitė Brigita 100-101

Jančauskas Darius 74-75

Krikštaponytė Ieva 134-135

Liandzbergis Benas 52-53

Kudirka Žygimantas 124-125
Pernavaitė Gabija 84-85
Rudys Šarūnas 102-103
Rukaitė Benedikta 116-117
Zaukas Mantvydas 30-31
Zavadskis Paulius 150

Kultūros vadybos ir kultūros politikos magistro studijų
programa,
UNESCO Kultūros politikos ir kultūros vadybos katedra
Dūdėnienė Vėjūnė 34

Žiūkaitė Agnė 54-55

Mados dizaino studijų programa, Mados dizaino katedra

Grafikos studijų programa, Grafikos katedra

Milašauskytė Ema 146

Kauneckaitė Aurelija 66-67
Kupčinskas Povilas 20-21
Lanskoronskytė Vaiva Monika 20-21
Lubytė Indrė 68-69
Mackialo Violeta 88-89
Matvieienko Svitlana 136-137
Počiūraitė Gintarė 76-77
Šalkauskienė Laura Marija 36-37

Žiemytė Eglė 42-43

Pastatų architektūros studijų programa,
Architektūros katedra
Adomaitienė Vaida

140

Labanauskaitė Greta Anelė 145
Rožėnienė Indrė 148

Scenografijos (teatro, kino) studijų programa, Įvietinto
meno ir scenografijos katedra
Alksnytė Aistė 140
Lažaunykas Rokas 68-69
Venskutė Rūta 150
Vytytė Patricija 118-119

Šiuolaikinės skulptūros studijų programa,
Skulptūros katedra

Vientisųjų studijų programa, Architektūros katedra

Aškinis Joelis 141

Ąžuolaitė Danielė 141

Grikevičiūtė Ugnė 66-67
Kesminas Liudvikas 88-89
Matonytė Barbora 116-117
Greta Štiomer 149
Truklickas Mažvydas 149

Tapybos studijų programa, Tapybos katedra
Ališauskas Kristupas 140
Antyp Daria 80-81
Deveikytė-Žumbakienė Rasa 142
Kaziulionis Linas

Adomaitienė Vida 140
Bajorinaitė Kotryna 141
Kvedaravičienė Adrija 145
Kniukštaitė Aurelija 144
Končius Augustinas 145
Mikutytė Auksė

146

Pundzius Simonas 147
Simonaitytė Evelina 148
Virbickaitė Jonė 150
Virkštytė Deira 150
Žiemelis Gedas 90-91

46-47

Lemkė Birutė 58-59
Makauskaitė Meda 146
Maurat Indrė 146

Vizualiųjų komunikacijų dizaino studijų programa,
Grafinio dizaino katedra
Kašelionytė Daina 46-47

Oleškevičiūtė Ana Bela 147

Krasovskaja Renata 116-117

Pedos Anton 22-23

Mikalajūnaitė Karolina 60-61

Zaveckaitė Laura 48-49

Zaloga Matas 90-91

Tekstilės meno ir dizaino studijų programa,
Tekstilės meno ir dizaino katedra
Kalinina Taisija 134-135
Tučinskaitė Lolita 62-63
Vilkialiienie Natalia 28-29
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