
MENININKO ŽINOJIMO BŪDAI IR SISTEMOS: 

NELINGVISTINĖ KALBA, MATERIALUS MĄSTYMAS, 

ŽEMĖLAPIAVIMAS IR EKSPOZICIJA  
 

Ši konkursinė doktorantūros vieta kviečia teikti pasiūlymus menininkus, kuriems būtų aktualu 

per savo meninę praktiką apmąstyti patį meninį tyrimą ir jo problemas: 

a) Kaip ir kokias žinias sukuria menininkas atlikdamas tyrimą per praktiką; 

b) Kiek pajėgus žemėlapiavimas būti tiek tyrimo metodu, tiek meno praktikos rezultatu; 

c) Kokiais būdais menininkas gali integraliai pristatyti savo tyrimą ir praktiką, kad toks 

pristatymas (pvz. ekspozicija) būtų relevanti tiek meniniam, tiek moksliniam kontekstui. 

 

MENO PROJEKTO TIRIAMOSIOS DALIES VADOVO SIŪLOMOS TIRIAMOJO 

DARBO TEMATIKOS APRAŠYMAS 

 

      1. Trumpas tyrimų aprašymas (nurodant tikslus ir uždavinius) 

Šiandien kalbame ne tik apie vizualų posūkį humanitariniuose ir socialiniuose moksluose, bet ir 

apie tyrimo posūkį menuose. Šie abu posūkiai prisidėjo prie to, kad menininkų ir dizainerių 

praktika buvo pripažinta disertabili ir jie bent iš dalies naudodami savo praktiką gali apginti 

daktaro disertaciją, o mokslininkai gali naudoti vizualius tyrimų metodus. 

Vienas pagrindinių kriterijų menininkui ginantis disertaciją yra prisidėjimas prie šiandieninio 

žinojimo konkrečioje srityje, tačiau su tuo teiginiu iškart kyla daug klausimų.  Ar menininkas 

gali kurti žinias ir žinojimą: jei taip, ar jis įtelpa į mokslams įprastus žinojimo rėmus, jei ne, gal 

jis vis dėl to kuria kažką kitą, kas galėtų būti prilyginama žinojimui? Šios diskusijos dalyviai 

filosofai, menotyrininkai, mokslo istorikai ir patys menininkai neprieina prie vieningos 

nuomonės. Pavyzdžiui, menotyrininkas Jamesas Elkinsas (2009, 2014) suabejojo, ar menininkai 

kurdami ir atlikdami tyrimus gamina žinias ar žinojimą, gal jie ir jų kūriniai sukuria naują 

supratimą (pagal Dilthey, Heideggerio ar Gadamerio sampratą), interpretaciją (pagal Ricoeuro 

sampratą), rašymą (pagal Hélène Cixous ar Josepho Grigely sampratą), nekonceptualias, 

neverbalias, neišreikštas žinias ar tiesiog abejonę esama žinijos ar kažkurios srities padėtimi. 

Tikslas 

Per integruotą kūrybinę ir tiriamąją praktiką išanalizuoti ir praktiškai išbandyti menininko žinių 

kūrimo metodus ir gautus rezultatus argumentuotai susieti į konkrečią žinojimo sistemą 

Uždaviniai 

 Išanalizuoti ir susieti su savo menine praktika istorinius pavyzdžius, kaip menininkai kūrė 

įvairias žinojimo sistemas ir metodologijas ir akademiniame, ir meno kontekste 

 Atskleisti įvairių žinojimo būdų (neverbalinės, nelingvistinės, neišreikštos, 

nekonceptualios, įkūnytos žinios) gamybos ir sklaidos poetiką 

 Suformuluoti žinojimo skleidimo ir „ištraukimo“ iš meno kūrinių principus 

 Pristatyti savo tiriamojo darbo rezultatus įvairiuose kontekstuose: mokslo, meno ir 



edukaciniame 

      2. Problemos aktualumas, naujumas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu 

Naujai sukurtos meno doktorantūros programos Lietuvoje (VDA ir LMTA) neturi tvirto 

ontologinio ir metodologinio pagrindo. Kol kas apsigynę tik keli meno daktarai, todėl šio lauko 

tyrimas iš paties menininko pozicijų būtų naudingas tiek esamiems ir būsimiems doktorantams, 

tiek jų vadovams. 

Lietuvoje šiuo metu yra apginta tik viena meno disertacija dailės srityje – Žygimanto Augustino 

„Vaizdo poreikis“ (2015). 

Yra svarstymų, kokio tipo naujos žinios yra sukuriamos meno praktikoje ir meno doktorantūroje, 

tačiau jie ganėtinai abstraktūs ir neišvystyti. Galima būtų kalbėti apie tokius skirtingus žinių tipus 

ir svarbiausia, meno doktorantas ne tik apie juos kalbėtų, bet ir juos materializuotų, t. y. įkūnytų, 

įvaizdintų, įgarsintų ir pan. 

Tarptautinėje mokslinių ir meninių tyrimų erdvėje iki šiol yra nedaug tyrimų, kuriuose 

lygiaverčiai bendradarbiautų mokslininkai ir menininkai. Vienas iš neseniai pasirodžiusių 

rezultatų – tęstinio tyrimo „Spekuliatyvi poetika“ monografija „Spekuliatyvus piešimas“ 

(Sternberg Press, 2014), kuriame filosofas Armenas Avanessianas rašo, o menininkas Andreas 

Topferis konceptualiai piešia (vaizdas + tekstas (koncepcijos). Čia teigiama, kad „piešiniai nėra 

tekstų iliustracijos ir čia nekuriamas reprezentacinis ryšys tap vaizdiškai teisingo supratimo ir 

atitinkamos konceptualios minties. <...> Greičiau piešiniai suteikia progą mąstyti apie mąstymą – 

spekuliatyvų mąstymą ir rašymą koncepcijomis ir vaizdais.“ 

 

      3. Tyrimų metodai ir galimybės šiems tyrimams atlikti 

Vilniaus dailės akademijos techninė ir intelektinė infrastruktūra (profesūra, doktorantūros 

komitetas, siūlomi kursai) sudaro visas sąlygas įgyvendinti siūlomą tyrimų ir kūrybinę programą. 

Konkreti humanitarinių mokslų ar tarpdisciplininė metodologija bus parinkta pagal įstojusio 

doktoranto konkretaus tyrimo plano poreikį. Daroma prielaida, kad čia labiausiai tiktų menotyros 

ir mokslo ir technologijų studijų (STS) disciplinų metodų derinimas. 

Galimi metodai: 

 Literatūros analizė ir sintezė 

 Praktika grįstas tyrimas 

 Žemėlapiavimas 

 Vizualizavimas 

 Ekspozicijos kūrimas (ne įprastinės parodos, bet darnaus kūrybinio ir tiriamojo darbo 

vienoje plokštumoje ar erdvėje) 

 Meninė praktika (konceptualus piešimas, erdvinis instaliavimas, medijų menas,ir t. t.) 

Meno doktorantas ir tiriamuoju, ir kūrybiniu darbu turėtų kontekstualizuoti jam priimtinas įvairių 

tipų žinias ir jas jungiančias žinojimo sistemas bei atskleisti jas savo darbe. Pavyzdžiui, būtų 



galima kalbėti apie tokių tipų žinias: 

 neišreikštos žinios: dalykai, kurių mes dar iki galo nežinome, bet žinome, kad galėtume 

žinoti arba aprašyti. Neišreikštos žinios slypi medijoje (priemonėje) ir tarsi žadama, kad 

jos galėtų būti bent iš dalies artikuliuotos, ištrauktos iš jų medžiagos ir išreikštos 

kalba.  Šis žinių tipas diskusijose dažniausiai minimas kaip meninio tyrimo rezultatas, bet 

iki šiol nėra bendro sutarimo, ar jos vis dėl to skiriasi nuo kitų šiame sąraše minimų žinių. 

 vizualios žinios: jei vizualus menas turi tik jam specifiškas žinias, tai jos galėtų būti 

vadinamos vizualiomis. Jos apimtų tai, ką modernistai vadino „optinėmis“ žiniomis, taip 

pat žinias, kurios, kaip manoma, priklauso meno medžiagai ar substancijai. Tokios žinios 

yra nelingvistinės, jos gali būti randamos tik meno kūriniuose, bet ne juos palaikančioje 

ar papildančioje medžiagoje meno doktorantūros procese. Į vizualias žinias galima 

nurodyti, jas galima nustatyti, parafrazuoti, surasti joms analogijų, bet jų negalima 

išreikšti kalba. 

MENO PROJEKTO KŪRYBINĖS DALIES VADOVO SIŪLOMOS KŪRYBINĖS 

DALIES PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

      1. Trumpas kūrybinės dalies programos aprašymas 

Dauguma veikalų apie menininko žinojimą yra parašyta tekstu ir šioje palyginti naujoje 

diskusijoje labai pasigendama menininko balso ir menininko mąstymo būdų, kurie skiriasi nuo 

dažniausiai lingvistine forma išreikštų tyrimo rezultatų. Todėl vienas iš pagrindinių siekių šiame 

projekte yra suteikti sąlygas menininkui doktorantui kalbėti apie meno doktorantūrą ir meninį 

tyrimą jam priimtinais metodais. Iš esmės šią doktorantūros programą galima pavadinti tyrimu 

apie tyrimą menininko naudojamais metodais. 

Todėl pagrindinis tikslas yra konkretaus menininko praktikai būdingų žemėlapių, vizualizacijų, 

proceso artikuliacijų kaip baigtinio kūrinio kūrimas. 

Programa suteikia menininkui galimybes pirmaisiais metais susipažinti, ištyrinėti, nustatyti, 

identifikuoti meninio tyrimo metodus; kurti žemėlapius, taikyti materialaus mąstymo įrankius 

(nuo įprastinio piešimo iki vizualaus programavimo); vizualizuoti tiriamojo proceso metu gautus 

rezultatus; vėliau komunikuoti meninio tyrimo metodus vaizdinėmis priemonėmis ir sukurtais 

meno kūriniais. 

Čia daroma prielaida, kad menininko sukurti kūriniai yra jo intelektinio ir emocinio mąstymo 

rezultatai, išreikšti nelingvistine kalba, t. y. vizualiais, erdviniais ar garsiniais elementais. Sukurti 

kūriniai bus materialaus mąstymo rezultatai, kurie veiks ir meno, ir tyrimų kontekstuose. 

Studijuodamas trečiojo pakopoje menininkas turi laisvę pasirinkti jo kūrybai tinkamas 

priemones, o jo vadovai suteikdami tyrimo ir kūrybos gaires padeda orientuotis šiandieninėje 

tyrimų ir kūrybos aplinkose. 

 

       



2. Kūrybinės dalies problemos aktualumas ir vieta meno raidoje 

Nuo XX a. 6-7 dešimtmečių konceptualūs menininkai vietoj baigtinių įprastų meno kūrinių 

pradėjo eksponuoti jų procesą, eskizus, instrukcijas, diagramas teigdami, kad tai ir yra galutiniai 

meno kūriniai, nes svarbiausia idėja, o jos atlikimas yra antraeilis. Tarp jų buvo ir lietuvis 

Niujorke kūręs Fluxus menininkas Jurgis Mačiūnas, kurio „Besimokančios mašinos“ („Learning 

Machines“) diagramų, schemų ir žemėlapių forma pristatė menininko mąstymo modelius. Tuo 

metu dar nebuvo kalbama apie menininko žinias ir sukuriamas žinojimo sistemas ir buvo toli iki 

to momento, kai menininkai už savo praktiką ir praktinį tyrimą galės gauti daktaro laipsnį, nes 

jiems pavyks įrodyti, kad jie taip pat prisideda prie žmonijos žinojimo. 

Kūrybinio proceso vizualizavimas visada buvo paranki priemonė menininkų veikloje. Tačiau 

dažniausiai ši priemonė būdavo maskuojama vardan didžiojo tikslo - baigtinio rezultato ir meno 

kūrinio paslaptingumo. Dėka konceptualistų (Setho Siegelaubo ir kitų) priekaištų vizualiajam 

menui, reikalaujant aiškesnės argumentacijos kūrybiniuose, minčių bei sumanymų 

žemėlapiavimas tapo vertinamas lygiai taip pat kaip ir baigtiniai kūriniai. 

Šiuolaikinio meno praktikose kūrybos procesų atskleidimas, eksponavimas (kartais įdarbinant 

pačią teoriją kaip praktiką) transformavo ir meno sąvokų žodyną. Tokios kertinės sąvokos kaip 

autorystė, žiūra ir nuosavybė yra keičiamos dalyvavimo, vartojimo, naudos sąlygomis, pvz., 

Stephen Wright „Toward a Lexicon of Usership“ („Naudotojiškumo leksikonas“, 2014). 

Kadaise pasiūlyta performatyvumo sąvoka persmelkė visas šiuolaikinio meno praktikas (John L. 

Austin „How to do Things with Words“ („Kaip veikti žodžiais“, 1955, paskaitų ciklas apie 

performatyvo ir šnekos akto teoriją). Ne tik paveikslas, instaliacija, bet ir procesas, tyrimas, 

intencija gali būti siekiamu meno kūrinio rezultatu. 

      

 3. Doktoranto meistriškumo, profesinės brandos ir meninės individualybės tobulėjimo 

galimybės 

Ši meno doktorantūros programa yra svarbi menininkų savivokai ir jų mąstymo bei kūrybos 

procesų refleksijai. Reikia pabrėžti tai, kad vienas iš tokio tyrimo tikslų yra gautų rezultatų ir 

įžvalgų pasidalijimas su meno ir mokslo bendruomenėmis. 

Apsigynęs meno daktaro laipsnį menininkas galės inicijuoti ir vykdyti individualius tiriamuosius 

projektus arba dalyvauti kolektyvinėse tyrimų grupėse kartu su kitais menininkais ir 

mokslininkais. Įgyti įgūdžiai padės lengviau komunikuoti savo idėjas ir ne tik būti 

konkurencingu kultūros ir mokslo veiklose, bet ir labiau socialiai atsakingu ir gebėti analizuoti 

situacijas bei dalintis žiniomis tarpdisciplininiuose laukuose, susijusiuose ir su socialine, 

ekonomine bei politine sfera. 

Siekiama į doktorantūrą priimti menininką, kuris pats atliktų ir mokslininko, ir menininko 

vaidmenis. Pavyzdžiui, kaip choreografijos profesorė Efva Lilja savo knygoje „Do You Get 

What I‘m Not Saying. On Dance as a Subversive Declaration of Love“ („Ar tu suprantai tai, ko 

aš nesakau. Apie šokį kaip subversyvią meilės deklaraciją“, 2012) pateikia integruotai savo 

tekstą ir piešinius. 



Meninė kūryba įvyksta individo valios ir pasirinkimų pagrindu. Subjekto sąvokos supratimas nuo 

Renesanso laikų (Decartes) keitėsi per ankstyvąją psichoanalizę (Freud, Lacan), dekonstrukciją 

(Derrida), poststruktūralizmą (Deleuze & Guattari, Foucault) iki neurobiologų duomenų apie 

žmogaus mąstymo neurodinamiką kai „protas yra visame kūne, o ne vien smegenyse“ (Antonio 

Damasio „Descartes' Error“, 1994).  

Meno doktorantūros programa sudaro aplinkybes tolimesniam savarankiškam individualios 

menininko asmenybės vystymuisi, reaguojant į siūlomą tyrimų ir kūrybos lauką. 
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