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Dėstytojas / Name of lecturer: prof. Kristupas Sabolius 

 

Dalyko anotacija / Objectives of the course: 

Kurse siekiama supažindinti su šiuolaikinėmis meno filosofijos problemomis ir estetikos 

sampratos transformacijomis, ugdyti meno filosofijos teorinių sistemų ir metodų supratimą 

bei gebėjimą juos taikyti konkrečių socialinių, politinių, psichologinių ir kūrybinių praktikų 

analizei, įsisąmoninti meno kūrinio statuso pasikeitimus ir jo sampratos alternatyvas. 

 

 

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 meno doktorantūros 

programos siekiami 

rezultatai 

Dalyko rezultatai 

Žinios, jų taikymas: 

Naujausios sistemingos 

mokslinių tyrimų 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 žinių apie svarbiausias 

šiuolaikines meno procesus 

įtakojančias filosofines 

teorijas, įgyja supratimą apie 

filosofijos ir meno santykį 

šiandienos Vakarų tradicijoje.  

 

Geba taikyti naujas žinias 

diagnozuojant meno vietą 

šiuolaikiniame teoriniame 

diskurse bei išryškinant 

teorinės kūrybos refleksijos 

svarbą. 

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. 

Suvokia meno santykio su 

tikrove specifiką ir šio santykio 

kompleksiškumą, kūrybinių 

praktikų santykį socialiniame 

kontekste. 

Yra pasirengusi/ęs 

savarankiškai semtis žinių apie 

teorijos ir meno santykį, gilinti 

supratimą apie kūrybinių 

praktikų funkciją 

šiuolaikiniame pasaulyje: 

gebės rinkti, analizuoti ir 

aktualizuoti informaciją, daryti 

išvadas šiuolaikinio meno 

fenomenus. 



tyrimus arba kultūros ir meno 

projektus, kurie reikšmingai 

išplečia žinių ribas. 

 geba savarankiškai dirbti 

intelektinį, meninį ir kūrybinį 

darbą. 

 

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 

kultūrinei, kūrybinei ir 

tiriamajai meno veiklai 

vykdyti ir naujovėms diegti. 

 geba kurti inovatyvias savo 

srities mokslines ir kūrybines 

idėjas ir priemones bei 

instrumentus jų raiškai. 

Geba kurti idėjas, kuriose 

įtraukiamas meno procesų 

vertinimas, su vizualumo 

įsigalėjimu iškilusių fenomenų 

vaidmens išskyrimas, plėtoja 

individualią intelektinę veiklą, 

susiejančią meno procesus ir 

juos formuojančius kultūrinius, 

socialinius, epochinius, 

ideologinius ir mentalinius 

faktorius. 

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. 

Disponuoja žiniomis, kurios 

leidžia atlikti tyrimus išskiriant 

meno vaidmenį ideologijos, 

institucijų, politikos, teorinės 

raiškos, klimato kaitos 

procesuose.  

 

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. 

Yra pasirengusi / ęs, plėtoti 

meninio tyrimo, kritikos ir 

praktikos projektus, kuriuose 

būtų kvalifikuotai 

atsižvelgiama į šiuolaikinės 

meno filosofijos problematiką. 

 

Dalyko turinys / Course content: 

 

1. Meno pabaigos problema. Hegelio „meno pabaigos“ recepcija šiuolaikinėje meno 

filosofijoje. Arthuro Danto ir Theodoro W. Adorno meno filosofijos gairės. Meno 

funkcijos pokytis. Meno kūrinio statuso transformacija. Menininko vaidmens 

problema. 

2. Šiuolaikybės problema. Šiuolaikybės dimensija šiandienos mene. Jos suvokimo, 

formavimo, periodizavimo problema. Giorgio Agambeno ir Peter‘io Osborne‘o 

šiuolaikybės sampratos. 

3. Estetikos sampratos transformacijos. Estetikos sampratos genezė ir šiandienės 

transformacijos. Jacques‘o Rancière‘o trijų meno režimų teorija, išskirtinis estetinio 



režimo vaidmuo. Alaino Badiou „Inestetikos“ teorija. Armeno Avanessiano 

„singuliariai dinamiškos formos“ idėja. 

4. Vaizdinio statuso problema. Vaizdų išplitimas techniškai reprodukuojamose 

medijose. Vaizdų valia ir savarankiškumas. Vaizdų heterogeniškumas ir asembliažai. 

Intermedialiniai ryšiai. Didingumo problema ir reprezentuojamumas. 

5. Performatyvumo teorijos ir estetika. J. L. Austino performatyviųjų ir konstatyviųjų 

teiginių skirtis. Jacques‘o Derrida ir Judith Butler performatyvo vaidmuo tapatybės ir 

kontekstų kūrime. Erikos Fischer-Lichte performatyvmo estetika. 

6. Antropoceno problema ir ekokritiškumas. Esminiai antropoceno naratyvai. 

Kapitaloceno, Chtuluceno, Gajos teorijos alternatyvos. Vizualumo kritika 

antropoceno polemikos kontekste. 

 

Studijų metodai / Teaching methods:  

 

probleminis dėstymas, savarankiškas darbas, svarbiausių autorių tekstų skaitymas, 

seminarinis darbas, aktyvaus mokymosi metodai: grupės diskusija, minčių lietus, tekstų 

analizė ir vertinimas, rašto darbų rašymas. 

 

Vertinimo kriterijai ir metodai/ Criteria and methods of assessment:  

pranešimas seminarų metu, rašto darbas analizuojantis šiuolaikinę meno filosofijos 

problematiką, egzaminas raštu, rašto darbo gynimas egzamino metu 

 

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 

Egzaminas 40%. 

Konkrečių teorinių tekstų analizė ir 

interpretacija 

30%. 

Rašto darbas 30%. 

  

  

  

 

Dėstymo kalba / Language of instruction:  

lietuvių k. 

 

Privaloma literatūra / Reading list: 

I SEMINARAS. Meno pabaiga ir transformacija 

1. Danto, A. 1986. “The End of Art’, in: The Philosophical Disenfranchisement of Art, 

New York: Columbia University Press, p. 81–115. 

2. Adorno, Th.W. 2002. “Art, Society, Aesthetics”, in: Aesthetic Theory. London, New 

York: Continuum. P. 1-15 

 

II SEMINARAS. Šiuolaikybė 



3. Agamben, G. 2009. “What is Contemporary”, in: What is Aparatus? Stanford: 

Stanford University Press. P. 39-54. 

4. Osborne, P. 2013. “The Fiction of the Contemporary”, in: Anywhere or Not at All: 

The Philosophy of Contemporary Art, London, New York: Verso.  

 

III SEMINARAS. Estetikos transformacijos 

5. Badiou, Alain. 2004. “Art and Philosophy” in: Handbook of Inaesthetics. Stanford: 

Stanford University Press. P. 1-15. 

6. Rancière, Jacques. 2006. “The Distribution of the Sensible”, in: The Politics of 

Aesthetics: The Distribution of the Sensible, New York & London: Continuum. P. 7-

46. 

 

IV SEMINARAS. Vaizdas ir atmintis 

7. Didi-Huberman, G. 2008. „Fact-Image or Fetish-Image“, in: Images in Spite of All. 

Four Photographs from Auschwitz. Chicago, London: University of Chicago Press. P. 

52-88. 

8. Steyerl, H. 2016. A Sea of Data: Apophenia and Pattern (Mis-)Recognition. P. 88. 

 

V SEMINARAS. Peformatyvumas 

9. Fischer-Lichte, Erika. 2013. „Performatyvumo estetikos ištakos“, In: Performatyvumo 

estetika, vertė Austėja Merkevičiūtė, Vilnius: Menų spaustuvė. P. 17-36. 

10. Butler, J. 1988. Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 

Phenomenology and Feminist. Theatre Journal, Vol. 40, No. 4 (Dec., 1988), p. 519-

531 

 

VI SEMINARAS. Antropoceno naratyvai 

11. Latour, B. 2017. “Fourth Lecture. The Anthropocene and the destruction of (the 

image of) the Globe”. Facing Gaia. Eight Lectures on the New Climatic Regime. 

Cambridge, UK: Polity Press. 

12. Sabolius, K. 2019. Antropocenas kaip vaizduotės problema. ATHENA, Nr. 14, p. 

175-189. 

 

VII SEMINARAS. Vizualumo problema antropoceno polemikoje 

13. Demos, TJ. “Capitalocene Violence”, in Against Anthropocene. 2017, p. 61-82 

14. Mirzoeff, N. 2018. “It’s Not the Anthropocene, It’s the White Supremacy Scene; Or, 

the Geological Color Line”, in Grusin, R. (ed.). After Extinction. Minneapolis: 

University of Minnesota Press, p: 123–144. 

 

Papildoma literatūra / Additional literature: 

1. Avanessian, A. 2011. „Aesthetics of form revisited“, in Aesthetics and Contemporary 

Art. Berlin: Sternberg Press, p. 33-49. 

2. Bishop, C. 2012. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. 

Verso Books. 

3. Cox, C, Jaskey, J, Malik, S. (eds). 2015. Realism, Materialism Art. Annandale-on-

Hudson, NY: Center for Curatorial Studies, Bard College; Berlin: Sternberg Press. 



4. Greenberg C., 2012. „Modernistinė tapyba“. Vertė A. Narušytė. In: Dailės istorijos 

šaltiniai: Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija, sud. G. Jankevičiūtė. 

Vilnius: Vilniaus dailės akademija, p. 83-90. 

5. Hantelman, D. von. 2010. How to Do Things With Art: The Meaning of Art‘s 

Performativity. Zürich: JRP Ringier; Dijon: Les Presses du Réel. 

6. Joselit, D. 2012 After Art. Princeton: Princeton University Press. 

7. Sabolius K. 2014. Quentinas Meillassoux ir radikali meno (ne)galimybė. Problemos. 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. t. 85, p. 153-166 

8. Sabolius, K. (sud.) 2018. Materija ir vaizduotė. Hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo. 

Gasiūnas, G., Jatautas, M., Tautvaišas, D., Černiauskaitė, N., Urbonienė, N., Urbonas, 

G., Gapševičius M.,  Rybakova, V., Budvytytė, G., Michelkevičius, V.,  Burokas, M. 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 


