
Dalyko pavadinimas / Course title: Naujos valstybės dailės tapsmo kolizijos: Lietuva, 

1900–1939 / The collisions of art genesis in new born state: Lithuania, 1900–1939 

 

Dalyko tipas / Type of course: Pasirenkamas doktorantūros dalykas / Optional doctoral 

programme course 

 

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

 

Dėstytojas / Name of lecturer: Giedrė Jankevičiūtė 

 

Dalyko anotacija / Objectives of the course: 

Kurso metu per probleminę prizmę permąstant XX a. I p. Lietuvos dailę ir dailės gyvenimą, 

gilinamos ankstesniuose studijų etapuose įgytos žinios, ieškoma konteksto istorinėms ir 

teorinėms interpretacijoms, efektyviausių tyrimų instrumentų. Taip pat įgyjama įgūdžių 

kritiškai vertinti istoriografiją. Seminarai, diskusijos ir ypač baigiamųjų projektų rengimas 

leidžia susitelkti ties vieno konkretaus autoriaus, kūrinių grupės, dailės gyvenimo fakto 

išsamia analize, pritaikant turimas ir naujai įgytas žinias bei formuluojant ir argumentuotai 

pagrindžiant taikomas teorines įžvalgas. 

 

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 naujausių sistemingų 

žinių apie jaunų nacionalinių 

valstybių dailę ir dailės 

gyvenimą, patys jas kuria. 

 geba taikyti naujas 

fundamentines žinias ir 

idėjas, tiriant jaunų 

nacionalinių valstybių dailę ir 

dailės gyvenimą, sprendžiant 

šios srities tyrimų strateginio 

pobūdžio uždavinius. 

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 

 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. 

 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. 



tyrimus arba kultūros ir meno 

projektus, kurie reikšmingai 

išplečia žinių ribas. 

Specialieji gebėjimai: 

Geba, remiantis naujausiomis 

mokslinių tyrimų teikiamomis 

žiniomis, kurti originalias 

mokslinių tyrimų, studijų, 

kultūrinės ir meninės veiklos, 

naujovių kūrimo priemones ir 

instrumentus. Geba 

savarankiškai dirbti intelektinį, 

meninį ir kūrybinį darbą. 

 turi susiformavusią 

pasaulėžiūrą, profesines ir 

bendrąsias kompetencijas, 

reikalingas savarankiškai 

mokslinei tiriamajai veiklai 

vykdyti ir naujovėms diegti. 

 geba kurti inovatyvias savo 

srities mokslines ir kūrybines 

idėjas ir priemones bei  

instrumentus jų raiškai. 

 geba generuoti inovatyvias 

mokslines ir kūrybines idėjas, 

tikslingai pasirinkti 

priemones bei instrumentus 

jų raiškai, tyrinėjant 

nacionalizmo aplinkoje 

gimusius dailės fenomenus. 

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. 

 plėtoja mokslinę tiriamąją 

veiklą, formuojančią 

visuomenei palankų ir 

aktualų kultūrinį ir socialinį 

kontekstą, susijusį su 

nacionalizmo aplinkoje 

gimusių dailės fenomenų 

tyrimais bei interpretacija. 

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. 

 dėka atsiradusio jautrumo 

kritinio diskurso kaitai 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: 

Pagrindinis tikslas – pagilinti žinias apie XX a. I p. Lietuvos dailės istoriją, suteikti pagrindą 

problemiškai vertinti minėto laikotarpio dailės paveldą, gebėti sieti Lietuvos dailės raidą su 

kaimyninių šalių ir Vakarų meninių centrų dailės procesais, įkontekstinti Lietuvos dailės 

istorijos raidą platesniame kultūrinio ir socialinio gyvenimo lauke, paskatinti kritiškai 

permąstyti XX a. I p. Lietuvos dailės istoriografiją, taikant socialinės dailės istorijos ir 

vizualinės kultūros teorijos siūlomas įžvalgas, ir apčiuopti naujas perspektyvias tyrimų 

kryptis. Priklausomai nuo kurso klausytojus dominančios tematikos analizuojami keli atvejai, 

siekiama atskleisti tradicinių ir naujosios dailėtyros prieigų efektyvumą. 

Doktorantas turi būti susipažinęs su Vakarų ir Vidurio Europos, taip pat JAV Naujausių laikų 

meninės kultūros, architektūros ir dailės istorija. Pageidaujamos modernizmo meninės 

kultūros ir XX a. I p. Lietuvos dailės istoriografijos žinios. 

 



Seminarų ir diskusijų temos: 

Visuomenės poreikiai, lūkesčiai ir dailė. 

Dailės ir politikos sąsajos bei išraiškos formos. 

Valstybės mecenatas ir oficialiojo stiliaus formavimo mechanizmas. 

Kietoji dailė: paminklai ir architektūros dekoras. 

Visuomenė vaizdų veidrodyje: nuo portreto iki prekių ir paslaugų reklamos. 

Dailės švietimo kryptys ir orientyrai. 

Dailės rinkos formavimasis ir mechanizmai. 

Menininko statusas jaunoje valstybėje: tarp kūrėjo individualumo ir amatininko tarnystės. 

Stiliaus problema: modernizmo keliai ir akligatviai. 

 

Studijų metodai / Teaching methods:  

 

Seminarai, diskusijų grupės, projekto rengimas, konsultacijos.  

Savarankiškas nurodytos ir savomis jėgomis surastos literatūros bei artefaktų tyrimas, 

interpretacija, pasiruošimas struktūruotai diskusijai, individualių tyrimo projektų rengimas ir 

pristatymas (projekto parengimas įtraukia ir rašto darbo rašymą). 

 

Vertinimo kriterijai ir metodai/ Criteria and methods of assessment:  

 

Mokslinės analizės gilumas, pagrįstumas, pasirinktų teorinių prieigų efektyvumas, 

kontekstinė intepretacija. 

Mokslinės diskusijos logika ir nuoseklumas. 

Teorinių įžvalgų pritaikymo faktinės medžiagos intepretacijai gebėjimas. 

Argumentacijos nuoseklumas ir pagrįstumas. 

Terminijos pasirinkimo ir taikymo gebėjimai. 

Kalbos sklandumas ir taiklumas. 

Rašytinio teksto akademiškumas. 

 

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 

Mokslinios tyrimo ir jo istoriografinių bei 

vizualinių šaltinių pristatymas žodžiu  

25% 

Mokslinė diskusija individualių tyrimų ir 

istoriografijos kritinės analizės pagrindu 

25% 

Pristatyto tyrimo pagrindu parengtas projektas 

(iki 3000 žodžių), susietas su disertacijos tema, 

jos tikslais ir uždaviniais, turintis disertacijoje 

naudosimus priedus – literatūros ir šaltinių 

sąrašus, jų kritinio įvertinimo aprašą. 

50% 

 

Dėstymo kalba / Language of instruction:  



Lietuvių, literatūra – lietuvių, anglų, esant poreikiui ir galimybėmis įvairiomis kitomis 

kalbomis (be literatūros didžiosiomis kalbomis galimas šaltinių regionui aktualiomis rusų, 

lenkų, latvių, vokiečių, jidiš kalbomis panaudojimas) 
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