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LĖŠOMIS PROJEKTO VEIKLŲ ATASKAITA
Projekto pavadinimas

Jaunojo dizainerio prizas 2021

Projekto vykdytojas

Vilniaus dailės akademija

Ataskaitinis laikotarpis

2021-03-01 - 2021-10-31

Ataskaitos pateikimo data

2021-10-14

I. ĮVYKDYTOS PROJEKTO VEIKLOS
Veiklos pavadinimas

Trumpa projekto veiklos apžvalga

Esminiai veiklos rezultatai

5.1.1.1. Paskelbti
informaciją, apie
tai, kad konkurse gali
dalyvauti studentai iš visų
aukštųjų mokyklų, kurie
atitinka bent vieną iš darbų
kategorijų.

2021.06.11 - 06.20 d. (imtinai) buvo paskelbtas konkursas, kad priimame
visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus su jų baigiamaisiais darbais šiose
kategorijose: produkto dizaino, mados dizaino, komunikacijos dizaino ir
dizaino tyrimų.

Anketas pateikė 62 dalyviai iš šių Lietuvos
aukštųjų mokyklų: Vilniaus dailės
akademijos, Alytaus kolegijos,
Vilniaus dizaino kolegijos, Vilniaus
technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus
Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus
kolegijos.

5.1.1.2. Atrinkti
kompetentingą komisiją,
kuri svarstys studentų
darbus.
5.1.1.3. Suorganizuoti
komisijos posėdį.
5.1.1.4. Posėdžio metu
svarstyti ir atrinkti
geriausius studentų darbus.

Atitinkamų katedrų vedėjai buvo paprašyti pasiūlyti po du komisijos narius
kiekvienai konkurso kategorijai. Buvo pasirinkti šie 7 komisijos nariai:
dizaineris Dominykas Budinas, „Lietuvos dizaino forumo“ direktorė Gabija
Vanagė, grafikos dizainerė Gabija Lisauskaitė-Jonušienė, Intelektinės ir
pramoninės nuosavybės teisininkas Lukas Valentukevičius, dizaineris Nauris
Kalinauskas, reklamos agentūros „All Caps“ vadovas Nerijus Vertelka ir
tyrėja, lektorė bei menininkė Vidmina Stasiulytė.

2021.06.21 dieną vykusiame posėdyje, iš 62
darbų buvo atrinkta 15 geriausių, kurie buvo
eksponuojami parodoje, taip pat 4
pagrindinio prizo vietos bei 4 papildomo
prizo vietos.
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Komisijai pirmininkavo VDA projektų skyriaus koordinatorė Ieva Rudė.

5.2.1.1. Suorganizuoti
studentų apdovanojimų
ceremoniją.
5.2.1.2. Suorganizuoti
parodos ekspoziciją.
5.2.1.3. Kuruoti parodą

2021.06.21 - 06.30 buvo intensyviai ruošiamasi parodos atidarymui:
įgyvendinama parodos architekto sukurta koncepcija, organizuojamas meno
kūrinių transportavimas, dirbama su grafinio dizaino elementais, viešinimu.

201.06.30 d., 18 val. buvo atidaryta 15
geriausių jaunųjų dizainerių paroda ir
paskelbti konkurso nugalėtojai. Parodos
eksponavimo laikotarpiu ją aplankė 800
lankytojų.

5.3.1.1. Viešinti informaciją
žiniasklaidoje.

2021 06 -10 mėn. parengti ir publikuoti straipsniai, interviu su dizaineriais.
Informacija viešinta Vilniaus dailės akademijos svetainėje www.vda.lt ir
VDA Facebook paskyroje (2021 m. birželio - spalio mėnesiais).

Tikslus viešinimo sąrašas su nuorodomis
pridedamas lentelėje.

5.3.1.2. Surengti
informacinio partnerio
kanale studentų darbų
balsavimą.
5.3.1.3. Išleisti katalogą,
kuriame pateiktas geriausių
darbų pristatymas
(iliustracijos ir idėjos
apibūdinimas).

2021.06.23 - 2021.06.29 buvo organizuojamas publikos balsavimas ir
renkami publikos balso nugalėtojai visose 4 konkurso kategorijose.

Iš viso platformoje balsavo 6 712 asmenys.

Išleistas geriausiųjų darbų katalogas (lietuvių ir anglų kalbomis, tiražas - 900
egz.).

Leidinys dovanojamas įvairioms
suinteresuotoms šalims ir užsienio
institucijoms, švietimo įstaigoms, plačiajai
visuomenei.

5.3.1.4. Atrinktus studentų
darbus viešinti „Dezeen
virtualiame dizaino
festivalyje“.

2021.07.12 - 07.16 buvo rengiama medžiaga anglų kalba ir siunčiama
populiaraus dizaino ir architektūros naujienų portalo „Dezeen“ atstovams
(visi 15 parodos dalyvių pristatymų).

2021.08.07 vyko virtualus „Dezeen“ dizaino
festivalis, kuriame pristatyti JDP21 dalyviai
ir jų darbai. Su parodos dalyvių darbais
susipažino 3 000 portalo skaitytojų, buvo
išsiųsta 180 000 naujienlaiškių.
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Informacija apie projektą visuomenės informavimo priemonėse, organizacijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose:
Data

Informacijos šaltinio pavadinimas

Nuoroda internete (jeigu tokia yra)

2021 06 23 15min.lt: „Jaunojo dizainerio prizas 2021“:
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/jaunojo-dizainerio-prizas-2021išrinkite geriausią produkto dizaino kategorijos isrinkite-geriausia-produkto-dizaino-kategorijos-darba-1104darbą
1525168?fbclid=IwAR2nal3RZx6tfJvI4gKRe_c38meoCINZ1ywwIFPR6qF83vmZ_i
cF7Q66Brw
2021 06 23 15min.lt: „Jaunojo dizainerio prizas 2021“:
išrinkite geriausią mados dizaino kategorijos
darbą

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/jaunojo-dizainerio-prizas-2021isrinkite-geriausia-mados-dizaino-kategorijos-darba-1104-1525190

2021 06 23 15min.lt: „Jaunojo dizainerio prizas 2021“:
išrinkite geriausią komunikacijos dizaino
kategorijos darbą

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/jaunojo-dizainerio-prizas-2021isrinkite-geriausia-komunikacijos-dizaino-kategorijos-darba-11041525198?fbclid=IwAR2QM9p1BA364lGkGkyN
ThO5GoE2p7hAOUmPpDJudX68m92nxnjB17BIKA

2021 06 23 15min.lt: „Jaunojo dizainerio prizas 2021“:
išrinkite geriausią dizaino tyrimų kategorijos
darbą

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/jaunojo-dizainerio-prizas-2021isrinkite-geriausia-dizaino-tyrimu-kategorijos-darba-11041525178?fbclid=IwAR2dlbtpKrl0gC0f2nZUhJfms9uD9nxSPeazsKGCUTUxK7lu04
YUfMDfX-A
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2021 06 28 VDA Facebook: BALSUOKITE! 11-uosius
metus vykstančiam konkursui „Jaunojo
dizainerio prizas 2021“ buvo pateiktos 62
paraiškos, iš kurių komisija atrinko 15 darbų.
Kartu išrinkime publikos numylėtinius!

https://www.facebook.com/vilniausdailesakademija/photos/4259902230715426

2021 06 28 Artnews.lt: „Jaunojo dizainerio prizo 2021“
paroda ir apdovanojimai

https://artnews.lt/65180-65180

2021 06 29 Pilotas.lt: JAUNOJO DIZAINERIO PRIZAS:
2021 metų parodos atidarymas ir
apdovanojimai

https://pilotas.lt/2021/06/29/dizainas/jaunojo-dizainerio-prizas-2021-metu-parodosatidarymas-ir-apdovanojimai/

2021 06 30 Vda.lt: Jaunojo dizainerio prizas 2021

https://www.vda.lt/lt/renginiai/jaunojo-dizainerio-prizas-2021

2021 07 01 Vda.lt: Sveikiname konkurso „Jaunojo
dizainerio prizas 2021“ laureatus

https://www.vda.lt/lt/dizaino-inovaciju-centras/naujienos/naujienos/sveikinamekonkurso-jaunojo-dizainerio-prizas-2021-laureatus-1

2021 07 02 LRT „Labas rytas, Lietuva“ reportažas

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000158083/vda-dizaino-inovaciju-centresurengtas-jaunuju-dizaineriu-darbu-konkursas-gausu-tvarumu-paremtu-meno-darbu

2021 07 02 15min.lt: Vilniaus dailės akademijoje –
konkurso „Jaunojo dizainerio prizas 2021“
paroda

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/vilniaus-dailes-akademijojekonkurso-jaunojo-dizainerio-prizas-2021-paroda-929-1529904

2021 07 02 VDA Facebook: Konkurso „Jaunojo dizainerio https://www.facebook.com/media/set/?vanity=vilniausdailesakademija&set=a.42720
prizas 2021“ apdovanojimai
05699505079
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2021 07 05 Valstybinio patentų biuro svetainė: Jaunojo
dizainerio prizas 2021

https://vpb.lrv.lt/lt/naujienos/jaunojo-dizainerio-prizas-2021

2021 07 05 Valstybinio patentų biuro Facebook: Jau 11-ą
kartą apdovanoti geriausi jaunieji dizaineriai!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=830521100923035&id=17496
0989812386

2021 07 09 LRT Plius, „Kultūros Diena“ reportažas

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000159119/kulturos-diena-savaites-apzvalgateatru-sezonai-vasara-akrobatines-keliones-vilniuje-ir-poziuris-i-zaliasias-erdves

2021 07 09 15min.lt: „Jaunojo dizainerio prizo“ laureatė
kviečia panirti į sapno būseną

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/jaunojo-dizainerio-prizolaureate-kviecia-panirti-i-sapno-busena-929-1532764

2021 07 10 Vda.lt: „Jaunojo dizainerio prizo“ laureatė
kviečia panirti į sapno būseną

https://www.vda.lt/lt/dizaino-inovaciju-centras/naujienos/jaunojo-dizainerio-prizolaureate-kviecia-panirti-i-sapno-busena

2021 07 09 VDA Facebook: „Jaunojo dizainerio prizas
https://www.facebook.com/vilniausdailesakademija/photos/4291351570903825
2021“ laureate komunikacijos dizaino
kategorijoje tapo Elena Kanarskaitė, pristačiusi
grafinio dizaino bakalauro baigiamąjį darbą
2021 07 09 15min.lt: „Jaunojo dizainerio prizo“ laureatė
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/jaunojo-dizainerio-prizokviečia lankyti artimųjų kapus su ledo žvakide laureate-kviecia-lankyti-artimuju-kapus-su-ledo-zvakide-929-1532758
2021 07 10 Vda.lt: „Jaunojo dizainerio prizo“ laureatė
https://www.vda.lt/lt/dizaino-inovaciju-centras/naujienos/jaunojo-dizainerio-prizokviečia lankyti artimųjų kapus su ledo žvakide laureate-kviecia-lankyti-artimuju-kapus-su-ledo-zvakide
2021 07 12 15min.lt: „Jaunojo dizainerio prizo“ laureatės
mados kolekcijoje – sapnų ir realybės sintezė

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/jaunojo-dizainerio-prizolaureates-mados-kolekcijoje-sapnu-ir-realybes-sinteze-929-1533958
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2021 07 12 VDA Facebook: Pagrindinį prizą produkto
dizaino kategorijoje pelnė Milda Pakarklytė,
sukūrusi dizaino objektų rinkinį „Gyvenimas
po gyvenimo“.

https://www.facebook.com/vilniausdailesakademija/photos/4299827023389613

2021 07 12 VDA Facebook: „Jaunojo dizainerio prizas
https://www.facebook.com/vilniausdailesakademija/photos/4299487913423524
2021“ laureate dizaino tyrimų kategorijoje tapo
Viktorija Stundytė, atlikusi dizaino magistro
baigiamojo darbo tyrimą ir sukūrusi stalo
atributų dizainą, skatinantį valgymo
sąmoningumą
2021 07 13 VDA Facebook: Pristatome ketvirtąją
konkurso „Jaunojo dizainerio prizas 2021“
laureatę mados dizaino kategorijoje - Adelę
Burokaitę

https://www.facebook.com/vilniausdailesakademija/photos/4302515333120782

2021 07 13 Vda.lt: „Jaunojo dizainerio prizo“ laureatės
mados kolekcijoje – sapnų ir realybės sintezė

https://www.vda.lt/lt/dizaino-inovaciju-centras/naujienos/jaunojo-dizainerio-prizolaureates-mados-kolekcijoje-sapnu-ir-realybes-sinteze

2021 07 13 15min.lt: „Jaunojo dizainerio prizo“ laureatės
indų kolekcija skatina valgymo sąmoningumą

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/jaunojo-dizainerio-prizolaureates-indu-kolekcija-skatina-valgymo-samoninguma-929-1534374

2021 07 14 Vda.lt: „Jaunojo dizainerio prizo“ laureatės
indų kolekcija skatina valgymo sąmoningumą

https://www.vda.lt/lt/dizaino-inovaciju-centras/naujienos/jaunojo-dizainerio-prizolaureates-indu-kolekcija-skatina-valgymo-samoninguma

2021 07 25 Verslo žinios: „Jaunojo dizainerio prizas“ –
nuo kūrinio iki produkto

https://www.vz.lt/laisvalaikis/pomegiai/2021/07/25/jaunojo-dizainerio-prizas--nuokurinio-iki-produkto
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2021 07 25 Newsbeezer.com: Jaunojo dizainerio prizas –
nuo darbo iki produkto

https://newsbeezer.com/Lietuva/jaunojo-dizainerio-prizas-nuo-darbo-iki-produkto/

2021 09 20 Kultūros ir meno gidas jaunimui „370“:
Jaunųjų dizainerių darbuose - tapatybės
paieškos

Laikraštis „370“.

II. VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAI:

Projekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė)

(parašas)

