Dizaino dienų ‘2019 renginių programa
2019 m. gegužės 6–9 d., VTDK Dizaino fakultetas, Olandų g. 16, Vilnius
2019 m. gegužės 6 d., pirmadienis
12.00 – 15.20

Dėstytojo Bojan Banjanin (Novy Sad un-tas, Serbija) paskaitos „Tvaraus grafinio dizaino
principai“ ir „Ekologinis dizainas ir tipografika”. 202 aud.

14.00 – 17.00

Kaligrafijos kūrybinės dirbtuvės (dėst. V. Kalinauskaitė, R. Mozūraitė). 214 aud.

16.00 – 18.00

Kūrybinės dirbtuvės „Kinetiniai objektai“ (dėst. V. Kunigelytė, J. Malinauskas) ir „Raidės
šviesoje“ (dėst. V. Kunigelytė, V. Dmitrijevienė). 221 ir 222 aud.

2019 m. gegužės 7 d., antradienis
15.00 – 16.30

Grafikos dizaino pirmakursių koliažo dirbtuvės su Birute Bikelyte ir Kristina Alijošiute bei
biomimikrijos dirbtuvės su Mariumi Stankevičiumi (218 ir 221 aud.)

16.00–20.00

Kūrybinės dirbtuvės „Kinetiniai objektai“ (dėst. V. Kunigelytė, J. Malinauskas) bei „Raidės
šviesoje“ (dėst. V. Kunigelytė, V. Dmitrijevienė). 221 ir 222 aud.

2019 m. gegužės 8 d., trečiadienis
10.00 – 14.30

Gdansko Dailės akademijos Skulptūros katedros dėstytojų ir VTDK DN18D grupės studentų
keramikos kūrybinės dirbtuvės (lauke prie pagrindinio įėjimo).

10.00 – 14.30

Grafikos dizaino pirmakursių koliažo bei biomimikrijos dirbtuvės su Kristina Alijošiūte ir
Mariumi Stankevičiumi. 221 aud.

12.00–15.00

Dėstytojų iš Gdansko meno akademijos darbų parodos „Erdvės“ (piešinys, plakatas)
eksponavimas II a. koridoriuje, ats. dėst. J. Daveiko.

12.00–15.00

Absolventų darbų parodos eksponavimas.
Studentų zona, ats. dėst. V. Kalinauskaitė.
Fotografijos technologijos studentų fotografijų parodų eksponavimas:
- Austėjos Riškutės (DF17D gr.) fotografijų paroda „Išardytas laikas“
Gabriel Khiterer (DF17D gr.) fotografijų paroda „Jei Magritte‘as būtų fotografas“.
II a. koridorius prie 209 a., ats. dėst. R. Valujavičienė.
- DF17D gr. studentų projekto darbų paroda „7 F“.
III a. koridorius fotografų zonoje, ats. dėst. R. Valujavičienė.
Piešimo šviesa kūrybinės dirbtuvės.
360 a., ats. dėst. G. Bagaliūnas.
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15.00-19.30

Dizaino dienų‘ 2019 atidarymas

15.00 – 15.10

Dizaino dienų atidarymas.
I a. vestibiulis prie įėjimo.

15.10 –15.30

Kūrybinių dirbtuvių „Archiperturbacijos” ir „5-toji stichija...” rezultatų pristatymas.
I a. vestibiulis prie įėjimo ir Studentų zona

15.30 – 15.40

Gdansko Dailės Akademijos Skulptūros katedros dėstytojų ir VTDK DN18D grupės studentų
keramikos kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas.
I a. vestibiulis prie įėjimo ir Studentų zona.

15.40 – 16.00

Virtualios realybės instaliacijos „IDK” pristatymas.
I a. „Akvariumas“ studentų zonoje.

16.00 – 16.30

Grafinio dizaino studentų ir absolventų parodų pristatymas.
Studentų zona ir I a. koridorius.

16.30 – 16.45

Studentų ir dėstytojų iš Balstogės technikos universiteto ir VTDK bendrų kūrybinių
dirbtuvių „Bionika” rezultatų pristatymas.
Laiptinė prie Aktų salės

16.45 –17.10

Fotografijos technologijos studijų programos studentų darbų parodų pristatymas.
II a. koridorius prie 209 aud. ir III a. koridorius fotografų sparne

17.10 – 17.30

Menininkų ir dėstytojų iš Gdansko dailės akademijos autorinių darbų parodos pristatymas
II a. koridorius

17.30 – 18.00

Kaligrafijos kūrybinių dirbtuvių, projektų „Kinetiniai objektai“, „Raidės šviesoje“ ir
K. Alijošiūtės koliažo kūrybinių dirbtuvių pristatymas.
214 aud. ir II a. koridorius.

18.00 – 18.30

Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto studentų „Ekodizaino” mados kolekcijų
pristatymas.
261 aud. (kino salė)

18.00 – 18.30

Vilniaus kolegijos studentų kurtų madų kolekcijų pristatymas.
261 aud. (kino salė)

18.30 – 19.30

Medijų katedros eksperimentinių filmų programa.
261 aud. (kino salė)

2019 m. gegužės 9 d., ketvirtadienis
10.00 – 14.00

Praktinė konferencija „DIZAINAS: PLATESNIS POŽIŪRIS".
261 aud. (kino salė)
VTDK Dizaino fakultetas, df@vtdko.lt
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