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Menininko tekstas kaip kūrinys ir tyrimas 

Temos išskleidimas ir gairės kandidatams rengiant meninio tyrimo projekto aprašą 

 

Šia temą galėtų tirti ne tik meno studijų magistras, bet ir menotyros ar kitos humanitarinių 

mokslų srities magistrą turintis kandidatas, tačiau svarbiausias kriterijus yra pakankama 

kandidato publikuota ar eksponuota kūrybinio rašymo patirtis.  

 

Trumpas temos aprašymas  

Ši meno doktorantūros tema reikalinga siekiant apžvelgti menininkų tekstų įvairovę ir 

pasiūlyti sprendimą (us) kaip išvengti perskyros tarp teorijos ir praktikos, kuri nuolat 

kamuoja meno doktorantus, jų vadovus ir administratorius. Per rašymo praktiką ir geruosius 

pavyzdžius bus mėginama atrasti tas teksto savybes, kurios užtikrintų, kad menininko tekstas 

atitiks doktorantūros reikalavimus (sukuriamos naujos žinios ir kt.), ir tuo pačiu leistų 

kūrybinio rašymo laisvę. 

Tyrimas šia tema būtų naudingas ir menininkų, ir mokslininkų bendruomenei, nes padėtų 

atskleisti menininko-doktoranto teksto specifiką bei pateiktų kriterijus, kurie galėtų būti 

naudojami kituose meno doktorantūros projektuose. 

Tikslas: suteikti sąlygas menininkui atlikti tyrimus ir sukurti vieną kūrinį – meno projektą, 

kuris kartu būtų ir meno kūrinys, ir tiriamoji dalis. 

Orientaciniai uždaviniai: 

*Apžvelgti šiuolaikinių užsienio ir/ar Lietuvos menininkų tekstų  („artist writing“) amplitudę 

ir atrinkti tokias jų savybes, kurios būtų tinkamos disertacijai; analizuoti  Lietuvoje ir pagal 

poreikį užsienyje apgintas menininkų disertacijas;  

*Įvertinti meninio rašymo („art writing“) praktikas ir pavyzdžius bei galimybę pasinaudoti 

jais, kaip rašymo stiliaus variantais, menininkui rašant disertaciją; 

*Įvertinti kiek menininko (teksto) retorika gali būti tyrimo metodas (pvz., daugelyje 

tarptautinių doktorantūros programų menininko praktika yra pripažįstama pagrindiniu tyrimo 

metodu); 

*Išbandyti įvairius rašymo stilius ir struktūrinius teksto bei metateksto konstravimo metodus; 

*Surasti disertacijai tokią formą, kuri atitiktų ir tiriamojo rašto darbo  kriterijus, ir meno 

projekto kriterijus, bei ją parašyti (sukurti) ir apginti. 
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Gairės konteksto tyrimui (tiriamajam darbui) 

Tik nuo 2010 m. Lietuvoje buvo įteisinta meno doktorantūra ir nors jau sėkmingai apsigynė 

12 dailės krypties meno daktarų, tačiau viena iš didžiausių problemų ir iššūkių yra tiriamojo 

darbo (kitaip, tekstinės disertacijos) rašymas. Dažnai doktorantas turi sukurti dvi disertacijas: 

meno kūrinių seriją ar parodą ir disertacijos tekstą, kuris privalo atitikti akademinius 

reikalavimus. Tačiau šie reikalavimai nedaug skiriasi nuo mokslo doktorantūros reikalavimų: 

juos formuluojant nebuvo atsižvelgta į menininko kūrybos ir metodų specifiką. Justi 

akivaizdus poreikis reikalavimus pritaikyti būtent menininkų disertacijoms ir pasiūlyti, kaip 

būtų galima išvengti dvigubos disertacijos problemos. Geriausia tai pasiekti per praktiką – 

sėkmingus rašymo pavyzdžius ir apgintas disertacijas,  

Pastaruoju metu vis daugėja literatūros, teigiančios, kad akademinė ir mokslinė retorika gali 

būti stilinga ir meniška. Pavyzdžiui, Helen Sword knygos „Stylish Academic Writing“ (2012) 

arba „Air & Light & Time & Space How Successful Academics Write“ (2017), tačiau beveik 

nėra literatūros apie menininkų rašymo specifiką, siekiant daktaro laipsnio. 

Nors nuo praėjusio amžiaus 8 deš. vizualiuosiuose menuose ypač pagausėjo tekstų, 

naudojamų ne tik kaip refleksija, bet ir kaip kūrybos metodas (Theories and Documents of 

Contemporary Art: A Sourcebook of Artistsʼ Writings, 2012), tačiau kaip parašyti ir įvertinti 

doktorantūros lygio menininko tekstą tebelieka neaišku ir neapibrėžta. Vis dėlto yra vienas 

kitas sėkmingai apgintos tekstinės meno disertacijos pavyzdys. Antai, skulptorės iš 

Karališkojo meno koledžo Londone Katrinos Palmer disertacija Mirganti realybė: rašymas su 

rastais objektais ir įsivaizduojama skulptūra  sukurta ir apginta (2006–2012 m.) tik tekstine 

forma. Disertacijos struktūra kompleksiška, autorefleksyvi, joje akademiniai reikalavimai 

susipina su fikcija. Skulptūrą ji paverčia naratyviniu rašymu. Pati menininkė, turinti 

skulptorės išsilavinimą, teigė, kad šis (tekstinis) kūrinys ir yra jos meno kūrinys (skulptūra). 

Kitas – priešingas, tačiau puikiai iliustruojantis nekonvencinės disertacijos galimybes, – 

pavyzdys galėtų būti edukologijos srityje kaip disertacija apginta knyga-komiksas. 

Kolumbijos universitete (JAV) Nickas Sousanis apgynė disertaciją „Unflattening: A Visual-

Verbal Inquiry Into Learning in Many Dimensions“, įvertintą įvairiais apdovanojimais, iš 

kurių netikėčiausias  – už „meistriškumą humanitariniuose moksluose“. Knygoje tyrinėjama, 

kaip susaistyti komikso elementai atveria naujas kūrybos ir mokymosi erdves, kurios būtų 

nepasiekiamos vien rašymu. Pats tyrėjas šią knygą vadina filosofinių esė, kuriuose pasitelkia 

vaizdus ir metaforas, rinkiniu. Kritikai teigė, kad ji „nepaklūsta konvencinėms mokslo 

diskurso formoms ir siūlo skaitytojams įspūdingą grafikos meno kūrinį bei išsamų tyrimą 

apie tai, kaip žmonės konstruoja žinias“. 

Galimi tiriamojo darbo etapai: 

1) Lietuvos ir užsienio menininkų tekstų analizė: nuo kūrinių kuriuose tekstas naudojamas 

kaip pagrindinė kūrybinė medija (vietoj tapybos, fotografijos ar skulptūros) iki menininkų 

tekstų, kurie atitiktų menotyrinio ar filosofinio teksto reikalavimus. Dalis šių tekstų buvo 

publikuoti kaip straipsniai recenzuojamuose ir kultūriniuose leidiniuose, dalis kaip 

monografijos, o kita dalis kaip humanitarinių mokslų disertacijos, dažniausiai iki tol, kol 

menininkai dar neturėjo galimybės studijuoti meno doktorantūroje. 
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2) Menininkų disertacijų paieška ir analizė. Atrenkamos disertacijos, kuriose sinergiškai 

sujungtos tiriamosios ir kūrybinės dalys, ir tokios, kurias sudarė vien tekstas bei kurios turėjo 

grožinio ar meninio rašymo ypatybių. 

3) Paties doktoranto meninės praktikos refleksija. Pasirenkamas individualus rašymo stilius ir 

tyrimas pristatomas tekste, kuris atitiktų Lietuvos mokslo ir studijų įstatyme bei 

doktorantūros reglamente keliamus reikalavimus disertacijoms, tačiau tuo pačiu metu galėtų 

būti apgintas ir kaip meno projektas (meno kūrinys). 

 

Trumpas kūrybinės dalies programos aprašymas 

Tekstas yra svarbus kiekvienos disertacijos elementas: jis ne tik pristato tyrimo procesą ir 

rezultatus, bet yra (gali būti) kūrybos priemonė, meninis kalbėjimas ir retorika. Tai ryšku ir 

šiuolaikinio meno praktikoje, vis gausesnėje tekstu (o ne (vien) vaizdu ar garsu) grįstų meno 

kūrinių: esė, novelių, libretų, pjesių, romanų, komiksų ir pan. Šie kūriniai migruoja tarp 

šiuolaikinio meno ir literatūros, kartais – filosofijos, pedagogikos ar kitų sričių, o dažnai būna 

pripažįstami ir keliose. 

Tekstas ir jo santykis su kūrybine praktika yra viena jautriausių temų ir antroje, ir trečioje 

meno studijų pakopoje, todėl ją nuolat bandoma spręsti, bendradarbiaujant vadovams 

menininkams ir mokslininkams. Kiekvienas meninis tyrimas yra aktualus, todėl yra siekiama 

surasti labiausiai tinkamą metodą jam atlikti.  

Vis dėlto dažnai disertacijos tekstas yra rašomas tam, kad parodytų ar „ištrauktų“ naujas 

žinias ar žinojimus iš menininkų kūrinių, nes iki šiol nėra susitarta ir dėl aiškių kriterijų, kaip 

atskirti magistro ir doktoranto lygio meno kūrinį ir kaip nustatyti, kada sukuriamas naujas 

žinojimas ar prisidedama prie tyrimų lauko. Lietuvoje iki šiol apginta 21 dailės ir dizaino 

krypties disertacijų ir kiekvienoje jų tekstas vaidina labai skirtingą vaidmenį. Žanrai įvairūs: 

nuo analitinės esė iki kūrybinių metodų refleksijų ar literatūrinio teksto su tiriamojo darbo 

elementais. Tačiau pasitaiko ir referatyvaus atpasakojimo ar menotyrinės disertacijos 

imitacijų, kai vadovaudamiesi formaliais doktorantūros kriterijais, menininkai nesistengia 

atrasti savito rašymo stiliaus, kuris atskleistų jų praktikos stiprybes: automatiškai bandydami 

naudotis socialiniams ir humanitariniams mokslams būdingu stiliumi, jie veikiau tik išryškina 

akademinio rašymo įgūdžių trūkumą.  

Šioje doktorantūroje siekiama panaikinti skirtį tarp tiriamosios ir praktinės dalies ir suteikti 

galimybę bei sąlygas doktorantui sukurti vieną darbą, kuris turėtų ir tiriamosios, ir kūrybinės 

meno projekto dalies savybes ir tuo pačiu atitiktų doktorantūros reglamento kriterijus. 

Doktorantas studijų metu pirmiausiai susipažintų su istoriniu menininkų įvairiais rašymo 

stiliais kontekstu ir meninio tyrimo problemomis tam, kad surastų savo kūrybinei praktikai 

aktualų formatą, kurį naudodamas vienu metu atliktų kūrybinę ir tiriamąją dalį. 

 

Dėl konsultacijų apie temą galima kreiptis į vieną iš vadovų el. paštu 

vytautas.michelkevicius@vda.lt  
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