
Dalyko pavadinimas / Course title: Atvaizdo antropologijos iššūkis: praeities ir 

dabarties vizualumo tyrimai  

 

Dalyko tipas / Type of course: Privalomas doktornatūros dalykas / Compulsory doctoral   

programme course 

                                                    Pasirenkamas doktorantūros dalykas / Optional doctoral 

programme course 

 

Apimtis kreditais (ECTS) / Number of credits allocated (ECTS): 6 

 

Dėstytojas / Name of lecturer: Tojana Račiūnaitė 

 

Dalyko anotacija / Objectives of the course: 

 

Siekiami dalyko studijų rezultatai / At the end of the course a doctoral student is 

expected to be able to: 

Trečiosios studijų pakopos 

studijų rezultatų aprašymo 

dalys 

VDA, LKTI ir LMTA 

menotyros krypties 

doktorantūros programos 

siekiami rezultatai 

Dalyko rezultatai 

Žinios, jų taikymas: 

Naujausios sistemingos 

mokslinių tyrimų arba meninės 

veiklos žinios, kurias geba 

taikyti kuriant naujas 

fundamentines žinias ir idėjas, 

sprendžiant strateginio 

pobūdžio veiklos uždavinius. 

 įgyja naujausių sistemingų 

savo srities mokslinės veiklos 

žinių ir patys jas kuria. 

 geba taikyti naujas 

fundamentines žinias ir 

idėjas, keliant ir sprendžiant 

savo srities strateginio 

pobūdžio uždavinius. 

Įgyja naujų sistemingai 

pateiktų žinių apie atvaizdo 

antropologijos kaip disciplinos 

raidą, svarbiausius teminius 

aspektus, konceptus ir jų 

taikymo būdus. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: 

Geba pasiūlyti, analizuoti, 

sintetinti, sisteminti ir kritiškai 

vertinti naujas ir sudėtingas 

idėjas, ieškant originalių 

mokslinių, meninės veiklos ir 

visuomeninės reikšmės 

strateginių sprendimų, 

sprendžiant sudėtingas mokslo, 

visuomenės ir kultūros plėtros, 

profesinės veiklos arba 

meninės veiklos problemas. 

Geba planuoti ir vykdyti 

fundamentinius ir taikomuosius 

mokslinius didelės apimties 

tyrimus arba kultūros ir meno 

projektus, kurie reikšmingai 

išplečia žinių ribas. 

 geba pasiūlyti, analizuoti ir 

kritiškai vertinti naujas 

idėjas, ieškant originalių 

mokslinės veiklos ir 

visuomeninės reikšmės 

strateginių sprendimų. 

 geba planuoti ir vykdyti 

fundamentinius ir 

taikomuosius mokslinius 

didelės apimties tyrimus arba 

kultūros ir meno projektus, 

kurie reikšmingai išplečia 

žinių ribas. 

Įgytų žinių taikymas 

fundamentiniuose ir 

taikomuosiuose tyrimuose. 

Specialieji gebėjimai: 

Geba, remiantis naujausiomis 

mokslinių tyrimų teikiamomis 

žiniomis, kurti originalias 

mokslinių tyrimų, studijų, 

kultūrinės ir meninės veiklos, 

 turi susiformavusią 

pasaulėžiūrą, profesines ir 

bendrąsias kompetencijas, 

reikalingas savarankiškai 

mokslinei tiriamajai veiklai 

vykdyti ir naujovėms diegti. 

Originalių ižvalgų iškėlimas, 

savarankiškų tyrimų rezultatų 

dalykiškas ir inovatyvus 

pateikimas. 



naujovių kūrimo priemones ir 

instrumentus. Geba 

savarankiškai dirbti intelektinį, 

meninį ir kūrybinį darbą. 

 geba kurti inovatyvias savo 

srities mokslines ir kūrybines 

idėjas ir priemones bei  

instrumentus jų raiškai. 

Socialiniai gebėjimai: 

Geba bendrauti su kolegomis, 

moksline bendruomene ir 

visuomene, perteikiant savo 

veiklos srities naujoves ir 

tolesnės plėtros perspektyvas, 

plėtoti kūrybinę veiklą bei 

kultūrą, skatinti visuomenės 

raidai palankią techninę, 

visuomeninę ir kultūrinę 

pažangą. 

 geba bendradarbiauti su 

mokslo ir kultūros 

bendruomene inicijuojant 

inovatyvius nacionalinės 

reikšmės ir tarptautinius 

mokslinės  tiriamosios 

veiklos projektus. 

 plėtoja mokslinę tiriamąją 

veiklą, formuojančią 

visuomenei palankų kultūrinį 

ir socialinį kontekstą. 

 

Asmeniniai gebėjimai: 

Geba tobulėti, projektuoti 

tolesnę savo ir ekspertų 

komandos mokymosi 

perspektyvą. Imasi 

atsakomybės kritiškai vertinti 

strateginius savo veiklos srities 

sprendimus, geba greitai 

reaguoti į dinamiškus 

visuomeninės, ekonominės, 

kultūrinės ir technologinės 

aplinkos pokyčius, atskleisti ir 

plėtoti kūrybinius intelektinius 

asmens gebėjimus. 

 plėtoja asmeninę saviraišką, 

formuoja mokymosi visą 

gyvenimą įgūdžius, kritinio 

vertinimo nuostatas. 

 plėtoja kūrybinius ir 

intelektinius gebėjimus 

nuolat kintančioje profesinėje 

ir socialinėje aplinkoje. 

 

 

Dalyko turinys / Course content: 

 

Atvaizdo antropologija. Įvadas 

Trumpa antropologijos istorija. Socialinė antropologija ir kultūrinė antropologija. Menas kaip kultūros 

sistema kultūrinėje antropologijoje. Kultūros antropologijos įtaka meno istorijai. Atvaizdo  

antropologijos teorinės prieigos 

 

Atvaizdas ir kūnas.  

Atvaizdo gimimas. Pėdsakai, įspaudai, atspindžiai, šešėliai. Atvaizdai ant kūnų - kaukės. Kūno 

atstovavimas atvaizduose. Kūnai dalimis (relikvijos, ženklai).  

Kūnas – atvaizdų ir tekstų vieta.  

 

Atrodymas ir reikšmė. Veido mokslai. Išorinės kūno raiškos atpažinimas ir skaitymas. 

Gestai visuomeninėse sistemose. Judesio vaizde problematika.  

 

Veikiantys ir veiksmo atvaizdai 

Atvaizdai ir lėlės. Lėlės efektas ir simuliakrai. Kultinis atvaizdas ir bendruomenė, galia ir atsaku 

grįstastas jų santykis. Stebuklingi (hieratiniai) ir stebuklų (naratyviniai) atvaizdai. Krikščioniškosis 

kultūros performatyvumas ir šiuolaikinio performatyvaus meno aspektai. 



 

Atvaizdas ir jo vietos 

Atvaizdas-vieta-medija Hanso Beltingo teorijoje. Kultinių atvaizdų vietos - hierotopijos. Kolekcijos, 

perkelti atvaizdai, meno kolekcionavimas antropologinėje perspektyvoje.  

 

Atvaizdo socialinės reprezentacinės galios 

Portretas ir konstruojama socialinė asmens tapatybė. Visuomeninių pareigybių reprezentavimo 

formos. Veidas ir konstruojama genetinės asmens tapatybė. Fotografinis atvaizdas antropologinėje 

perspektyvoje. Tobulas atvaizdas ir laikiškumas, „belaikiai portretai”. 

Atvaizdas ir kelionė 

Antropologinis dėmesys kelionėms, kelionių dienoraščiai. Patirčių schemos ir jų korekcijos. Kelionių 

atvaizdai ir atvaizdai kelionėse: artefaktai, šedevrai, kulto objektai ir įdomybės. Importinių-kultinių 

atvaizdų fenomenas LDK: vakarietiški ir rytietiški kontekstai. 

 

 

 

Studijų metodai / Teaching methods: 1. Paskaitų skaitymas ir aptarimas, studentams užduodant 

klausimus. 2. Seminarų rengimas, kuriuose  studentai pristato ir viešoje diskusijoje aptaria 

savarankiškai parengtas su dėstomu dalyku susijusias temas (20 min. presentacijos). 

 

Vertinimo kriterijai ir metodai/ Criteria and methods of assessment:  

  

Studentas privalo lankyti pasirinkto dalyko paskaitas ir seminarus. Praleidus daugiau kaip 40% 

užsiėmimų dalykas neįskaitomas ir žinios nevertinamos. 

Verinamas savarankiško tyrimo originalumas, pagrįstumas ir atitikimas dalyko problematikai, taip pat 

jo  raštiško bei žodinio jo pristatymo kokybė. 

 

Atsiskaitymo formos / Forms of assessment forms: 

 

Užduotys, atsiskaitymo formos, vertinimas / During the course students are expected 

to fulfill the following assignments: 

Užduotis / Assignment Procentinė galutinio įvertinimo vertė / Value 

in per cent from the final grade 

Tyrimo presentacija auditorijoje, atsakymai  į 

klausimus per seminaro diskusiją 

40% 

Tyrimo teksto, kuris atsiusčiamas dėstytojai el. 

būdu kokybė (apie 0,5 a l. ) 

50% 

Dalyvavimas paskaitų ir seminarų diskusijose 10 % 

Dėstymo kalba / Language of instruction:  

lietuvių 

Privaloma literatūra / Reading list: 

 

Hans Belting, An anthropology of images: picture, medium, body, transl. by Thomas Dunlap., 

Oxford: Princenton University Press, 2011 

Hans Belting, Face and Mask: A double History, Oxford: Princenton University Press, 2017 

Rene Descartes, Sielos aistros, „Pradai“, 2002 



Claude Lévi-Strauss. Laukinis mąstymas, Baltos lankos, 1997 

Cliford Greetz, Kultūrų interpretavimas, sud. A. Sverdiolas, Vilnius: baltos lankos, 2005 

Erika Fisher-Lichte, Performatyvumo estetika, vert. Austėja Merkevičiūtė, Mintis, 2013 

Roland Barthes, Camera lucida: pastabos apie fotografiją, Vertė Agnė Narušytė, Kaunas: 

„Kitos knygos“, 2012. 

Odeta Žukauskaitė, Žiūros antropologija: apie kasdienybę ir ekranų kultūrą, in: Logos 63, 

210 balandis-birželis, p. 165-173 

Robert H. Lavenda, Core Concepts in Cultural Anthropology, London Toronto: Mayfield 

Publishing Conpany, 2000 

Marvin Harris, Kultūros antropologija, vertė E. Gendrolis ir V. Vilkončius, Kaunas: 

„Tvermė“, 1998 

Victor I Stoichota, The Pygmalion effect. From Ovid to Hitchocock. The University of 

Chicago, 2008 

 

Papildoma literatūra / Additional literature: 

 

Georges Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, przełożyła Barbara 

Brzezicka, Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2011 

Jacques Lacan, „The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in 

Psychoanalytic Experience“, in: Erits, The First Complete Edition in English, tralsnlate by 

Bruce Fink, New York. Lomdon: WW. Norton & Company, p. 93-81 

Walter Benjamin, „Meno kūrinys techninio jo reprodukuojamumo epochoje“, in: Walter 

Benjamin, Nušvitimai. Esė rinktinė, vertė Laurynas Katkus, Vilnius: Vaga, 2005, p. 214–243 

Sabine Melchior-Bonet, Veidrodžio istorija, Vilnius: baltos lankos, 2005 

Jean-Jacques Courtine, Claudine Haroche, Historia twarzy, Gdank: slowo/obraz – terytoria, 

2007 

Ernest H. Kantorowicz. Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, 

Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2007 

Jolita Mulevičiūtė, Besotis žvilgsnis. Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865-1914, Lietuvos 

kultūros tyrimų institutas, 2012 

Tojana. Račiūnaitė, Portretas ir asmens tapatybė: karalaitė Marija Ona Teresė, in: Socialinių 

tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, ser. Dailės istorijos 

studijos, 4, sud. A. Paliušytė , Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. p. 150–171. 

Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis. Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis 

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštytėje XVII-XVIII a., Vilniaus dailės akademija, 2014. 

 


