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Žvilgsnis atgal – per dekadą... 2013-ieji

“Meno forto” nuotr. 

2013-ųjų metų gruodžio 6-7 d. buvo suvaidinti paskutiniai 

E. Nekrošiaus  režisuoto V. Šekspyro “Hamletas”  spektakliai...

Daugiažanrė drama:

žmogiškoji, politinė,

filosofinė; -- detektyvas, 

išdavystė, meilė, apgaulė... 

Spektaklis “gyveno” 16 metų – nuo 1997- ųjų pavasario...



2013-ieji – mokslas – nieko šekspyriško



2013-ieji – ruduo

“Meno forto” nuotr. 
Epizodas iš “Hamleto” –

Horacijus: 

Kas tu esi, kuris nakties tamsybe

(...)

Pavidalu karingu prisidengęs,

Čionai žingsniu didingu ateini? 

A. Churgino vertimas, Vaga, 1986 

Vadovavimas FTMC -- nuo 2013-ųjų 

spalio mėn.

Šekspyriškai kalbant – tai  

yra ”šmėkliškas” reikalas 

LRT stop kadras 



FTMC geografija 

FTMC archyvo nuotraukos -- plius Tekstilės institutas Kaune, Demokratų g.

FTMC: 719 darbuotojų, 58 doktorantai; 132 alm. straipsniai (205), 9 patentai; 

biudžetas – 19.544 mln. €, BL -- 4,914 mln. €.; – EK “Appolo” projektas  



Saulėtekio startas: 2013-ųjų spalis... 

VU nuotraukos 

Viljamas Šekspyras turbūt pasakytų – Ilio vyskupo iš

dramos “Ričardas III” žodžiais:

“ Rytoj lai būna ta diena džiaugsminga.”



2014-ieji – THz lustų link



Kompaktinė optika – on-chip integration

Electron. Lett. vol. 50, 1367  (2014)

Apie mus rašo:

Electron. Lett. featured article, 2014 m. rugsėjis



Japoniškasis FTMC epizodas

FTMC ir RIKEN : 2013-2015 – kelionė po RIKEN institucijas, 

konferencijos Tokyo, Tsukuba, Osaka, Okinawa GV ir LR ambasados Japonijoje nuotr.



Vis dar ta pati FTMC geografija... 

FTMC archyvo nuotraukos -- plius Tekstilės institutas Kaune, Demokratų g.

FTMC: 728 darbuotojų, 64 doktorantai; 149 alm. straipsniai (206), 4 patentai; 

biudžetas – 14.500 mln. €, BL -- 5,441 mln. €.



Saulėtekis : 2014-ieji... 

Lino Galkausko nuotraukos 

VU nuotrauka 

šekspyriškai  kalbant – Polonijaus iš “Hamleto” 

žodžiais:

“ Taip mes, kurie įgudrinti ir guvūs / painiais drąsių 

užuolankų keliais // išeiname į kelią reikalingą; (…)”



2015-ieji – THz vaizdinimas ir kvantinės   

puslaidininkinės struktūros 



Centro penkmečio konferencija

Tarptautinė patarėjų taryba
Metinės mokslinės konferencijos



Centro ordinas –

Plejadų (Sietyno) ženklas 

PLEIADES SIGN 

FTMC logo ir pavadinimas

Inter bonus bene

Cicero

Tarp gerų gĕra.



Saulėtekio slėnio technologijų ir inovacijų centras

LITEK nuotraukos 

2015-ųjų birželio 11 d.



Vis dar ta pati FTMC geografija... 

FTMC archyvo nuotraukos -- plius Tekstilės institutas Kaune, Demokratų g.

FTMC: 728 darbuotojų, 70 doktorantai; 191 alm. straipsniai (222), 9 patentai; 

biudžetas – 23.505 mln. €, BL -- 5,998.5 mln. €.

Lino Galkausko nuotrauka 



2015-aisiais buvo daug Šekspyro…

LRT stop kadras “Meno forto” nuotr. 

“Meno forto” nuotr. 

Ir čia jau Hamleto monologas 

iš III veiksmo:

“ Būt ar nebūt - štai  klausimas 

Kas prakilniau: ar nusilenkti 

dvasioj // Strėlėms ar dūžiams 

atšiauraus likimo, 

Ar su ginklu prieš negandų

marias

Į kovą stot ir jais nusikratyti?”



2016-ieji -- keičiasi FTMC geografija... 

FTMC archyvo nuotraukos -- plius Tekstilės institutas Kaune, Demokratų g.

FTMC: 670 darbuotojų, 70 doktorantai; 179 alm. straipsniai (244), 5 p+patent.; 

biudžetas – 16.570,9 mln. €, BL – 6.528,7 mln. €; tekstilės proj. – 4.429 mln. €; 

NFTMC projektas: 69.195 938 € -- sėkminga pabaiga

Mariaus Jovaišos nuotraukos 



2016-ųjų kovo 15-oji Saulėtekyje

Remigijaus 

Juškėno nuotr. Andriaus Šiurio “Inercijos momentai” fortepionui, smuikui ir elektronikai 



Saulėtekio slėnis Vilniuje

Mariaus Jovaišos nuotr. 

VU GMC
VU MKIC

NFTMC

2016 –ieji  šekspyriškai – vienuolis pranciškonas Fra Lorencas  iš 

“Romeo ir Džiuljetos” pasakytų:

“Diena atrieda vežimu saulėtu… ”



2016 –ieji – šiapus mokslo

Linas Minkevičius: geriausia disertacija 

Rimvydas Venckevičius: disertacija tarp laureatų 

GV nuotr. 



2017-ieji – kompaktiško THz vaizdinimo link 



2017-ieji – anapus optoelektronikos ir 

THz ... 

FTMC: 674 darbuotojų, 88 doktorantai; 174 alm. straipsniai (260), 4 p+patent.; 

biudžetas – 16.730,4 mln. €, BL – 7.280,8 mln. €. 

Mariaus Jovaišos nuotrauka 

Mokslo ir centrų vaidmuo studijų ir 

mokslo sistemoje ? 

Kur mūsų, FTMC, vieta šalies 

moksle? 

GV nuotr. 

V. Šekspyras  turbūt pasakytų – Mankolmo  iš 

“Makbeto” žodžiais:

“ Nemaža dar kitų dalykų rasis, / kuriuos atlikt 

padės dangus gerasis. ”

LMA nuotr. 



2018-ieji  – šiapus įvairiapusio mokslo



2018-ieji – anapus terahercų ... 

FTMC: 670 darbuotojų, 87 doktorantai; 197 alm. straipsniai (272),

8 p+patentai; biudžetas – 17.718,5 mln. €, BL – 7.824,8 mln. €. / 

1916 moksl pasl., 380 kompanijų, 7.3 pasl./ d. dieną – 3. 621 mln. € 

Alberto Malinausko nuotrauka 

FTMC vizija ir misija  

Ekonominės vertės kūrimas kaip

FTMC veiklos matavimo vienetas 

V. Šekspyras  – Polonijus Laertui – iš “Hamleto”:

“ …svarbiausia – nemeluoki sau: / Tada, kaip rytas 

paskui naktį seka, / Tu ištikimas būsi ir kitam.”

ETCETERA nuotr. 

FTMC vertybės

FTMC kaip RTO



2018-ieji – dar anapus mokslo...

IUPAP vadovybės posėdis



2019-ieji – THz pluoštelių inžinerija ir puslaidininkiniai 

nanodariniai 



2019-ieji – RTO ir EARTO  

FTMC: 659 darbuotojai, 97 doktorantai; 215 alm. straipsniai (286), 

17 p+patentai; biudžetas – 23.423 mln. €, BL – 9.402  mln. €.  

Mariaus Jovaišos nuotrauka 

FTMC nuotr. 

nuo 2019 m. liepos 25 d.

šekspyriškai  kalbant – Sinjora Kapuleti iš “Romeo ir 

Džiuljetos”:

“ Knyga, auksinių kupina minčių / auksinių reikalauja 

ir sagčių ”



2019-ieji – dar anapus mokslo...

FTMC Šachmatų turnyras,2019-ųjų metų gruodžio 13 d.

Lietuvos-Lenkijos fizikos ir technologijų dirbtuvės

Vilnius, 2019 –ųjų metų rugsėjo 26-27 d.

Technical Program Committee

International Advisory Committee

Su fizika ir technologija,

su istorija, su muzika ....

…tapo “Lublin Readings” sekcijoje

APROPOS konferencijoje



2020-ieji – THz bolometrai ir ”THz žibintai”



2020-ieji – anapus mokslo...

Mecenatystės FTMC atsiradimas –

akad. Eugenijus Norkus

Jubiliejinė FTMC 10-ečio konferencija

Porcija iš “Venecijos pirklio”:

“ Jeigu daryti būtų lengva, kaip žinoti, kas darytina, tai 

koplyčios virstų katedromis, o vargšų lūšnos – karalių 

rūmais…”  V. Šekspyras
Auguste Rodin, Katedra

FTMC: 634 darbuotojų, 106 doktorantai; 267 alm. straipsniai (339),

12 p+patentai; biudžetas – 24.913 mln. €, BL – 9.753,8 mln. €. / 

Sukurta ekonominė vertė – 1 biudžetinis euras sukuria 3.11 € vertės 

Inv. projektas:

Fotonikos ir inovatyvios gamybos

technologijų inkubatorius – 13.6 mln. €

Inv. projektas:

Saulėtekio aukštųjų technologijų 

verslo vystymo ir plėtros inkubatorius

– 10.2 mln. €



2021-ieji: THz holografija, vaizdinimo 

kelrodis ir trupmeninės dimensijos



2021-ieji – iš anapus mokslo... 

FTMC: 663 darbuotojų, 113 doktorantai; 244 alm. straipsniai (304),

15 p+patentai; biudžetas – 21.580 mln. €, BL – 10.836  mln. €. / 

Sukurta ekonominė vertė – 1 biudžetinis euras sukuria 2.42 € vertės 

Remigijaus Juškėno nuotrauka 

FTMC pradeda veikti 

kaip viešoji įstaiga

V. Šekspyras  – 5 sonetas - pradžia:  

“ Bemiegis Laikas dirba pamažu /

Ir rodo mums didingą savo meną….”

šekspyriškai kalbant –

Hercogas Glosteris iš “Ričardo III”:  

“ Po Jorko saule vasara 

suspindo….”

GV nuotr. 



2022-ieji – parametrinis stiprinimas 

supergardelėse ir THz struktūrizuota šviesa



2022-ieji – anapus mokslo ... 

FTMC: 664 darbuotojai, 122 doktorantai; 260 alm. straipsniai (336),

14 p+patentai; biudžetas – 23.982 mln. €, BL – 13.456,7  mln. €. / 

(„laimėtos“ lėšos – 10. 525,8 mln. € ) 

Mariaus Jovaišos nuotrauka 
Energetinė krizė ... 

Buvo nelabai jauku 

V. Šekspyro  dramos “Audra” herojus Prosperas,

gebėjęs sukelti ir suvaldyti audras… FTMC kaip RTO toliau

sėkmingai evoliucionavo...

OKT, D. Matvejev nuotr. 



2023-ieji – optoelektronika ir THz

Supergardelių THz stiprintuvai

THz holografija

Koherentinė struktūrizuota

THz šviesa

3D hidridinė integruota fotonikaGV nuotr. 



2023-ieji – šekspyriškoji aproksimacija

OKT, D. Matvejev nuotr. 

2023-ųjų kovo 3 d. bus suvaidintas paskutinis 

O. Koršunovo  režisuoto V. Šekspyro “Hamletas”  spektaklis...

Kas tu esi?

Aktorių klausimas patiems

sau sėdint prieš veidrodį…

OKT spektaklis “gyveno” 15 metų – nuo 2008 -ųjų lapkričio...

DM “Ghousts again” stop kadras



2023-ieji …

Austėja žiūrinti į ežero 

tolį...  

Čia viskas buvo autentiška. 

Tai nebuvo daugiažanrė drama:

Tai tik mokslinio potencialo analizė

su ambicingos perspektyvos

ekstrapoliacija Saulėtekyje... 

Pirmąją Saulėtekiui skirtą galimybių studiją parašiau 2007-ųjų rudenį – prieš 

beveik 15 su pusę metų...

VR nuotr. 

…dabar laukia nauji toliai... 

-- Buvo absoliučiai tikra.
Ačiū Jums !

-- Buvo tikra.
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