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įžanga

Leidinio idėja susiformavo, Lietuvos kultūros tarybai parėmus viešosios įstaigos Menų 
terapijos centras ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos bendrą projektą „Menininkų ir 
neįgaliųjų socialinės sąveikos tarpdisciplininio meno kontekstuose“ bei tarpsritinį 
mokslinį tyrimą „Menininkų ir neįgaliųjų patyrimas kuriant bendrą performansą“. Ty-
rimu buvo siekta moksliškai apibendrinti ir pagrįsti per ilgą laikotarpį sukauptą daili-
ninkės, VšĮ Menų terapijos centro vadovės ir dailės terapeutės dr. Audronės Brazauskai-
tės ir kompozitorės, LŽNS meninių socialinių projektų vadovės Snieguolės Dikčiūtės 
patirtį, sukauptą kuriant meninius-socialinius performansus, ištirti ir aprašyti, kaip šis 
procesas veikia dalyvių socialinę sąveiką bei asmenybę ir žiūrovo – visuomenės nario – 
požiūrį. Performansų dalyviai – neįgalūs asmenys, kartu su profesionaliais meninin-
kais įtraukti į bendrą modernaus tarpdisciplininio meno kūrybą.

Apibendrinus tyrimo rezultatus, norėjosi leidinį papildyti tekstais, kurie nagrinėtų 
performansų sociokultūrinį kontekstą, kūrybos tarpsritiškumo fenomeną, skirtingus 
kūrybos socialinius aspektus. Todėl esame dėkingos muzikologei dr. Vitai Gruodytei ir 
menotyrininkui, filosofui dr. Stanislovui Mostauskiui, sutikusiems parašyti straipsnius 
mūsų leidiniui, papildančius tyrimo aprašymą ir analizę naujomis mokslinėmis įžval-
gomis ir apibendrinimais. 

Dr. V. Gruodytė nagrinėja muzikinį ir meninį Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
laikotarpio kontekstą, įžvelgdama aiškią ribą tarp privalomos okupacinės sovietinės 
ideologijos ir nevaržomos kūrybinės sklaidos. „Perestroika suveikė kaip iš Aladino lem-
pos išleistas Džinas: jaunieji lietuvių kompozitoriai ir muzikologai tuoj pat pradėjo or-
ganizuoti ne akademinės pakraipos festivalius“. Tokiame istoriniame-politiniame kon-
tekste ir formavosi meninių-socialinių performansų ištakos Lietuvoje. Dr. S. Mostaus-
kis kviečia diskutuoti nauja, provokuojančia tema – kūno reprezentaciją mene siūlo 
analizuoti kaip socialinio veiksmo fenomeną. Iš pirmo žvilgsnio knygos kontekstui 
tolima tema iš tiesų paliečia esminius aspektus, atrandamus ir neįgalaus kūno meninė-
se reprezentacijose. Straipsnio tikslas – aptarti prielaidas, lėmusias kūno, kaip meninės 
formos, ir žiūrovui siunčiamos žinios priešpriešą, pademonstruoti jos funkcijas remian-
tis Femen kūno sąvoka. 

Rašytoja Violeta Šoblinskaitė nagrinėja socialinius aspektus S. Dikčiūtės misterijose ir 
interoperoje. Šalia mokslinių tekstų ir tyrimo aprašymo bei apibendrinimo, norėjome, 
kad leidinyje būtų autentiškų prisiminimų ir įspūdžių iš patirties meniniuose-sociali-
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niuose performansuose. Todėl labai dėkojame visiems, kurie pasidalijo su mumis savo 
brangia patirtimi – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentei Rasai Kavaliauskai-
tei, chirurgui, rašytojui ir poetui Gasparui Aleksai, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 
meninių veiklų dalyvei Svetlanai Rybakienei, psichologijos doktorantei Laurai Alčiauskai-
tei, aktyviam aklųjų ir silpnaregių veiklų organizatoriui bei dalyviui Pranui Pliuškai. 

Dėkojame LR Kultūros ministerijai, Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvos dailės terapi-
jos taikymo asociacijai, Lietuvos muzikos terapijos asociacijai, Pal. J. Matulaičio sociali-
niam dienos centrui, Lietuvos kompozitorių sąjungai. Dėkojame menininkams, negalią 
turintiems asmenims, savanoriams: visiems jums, kurie patikėjote mūsų idėja, dalyvavo-
te mūsų performansuose ir suteikėte mums visiems, neįkainojamos patirties ir laimės 
potyrį. Dėkojame tyrėjai Daivai Svirušytei už jos kruopštumą, nagrinėjant tyrimo duo-
menis. Dėkojame performanso „Ratas“ dalyviams, įsijungusiems į tyrimą ir sukūru-
siems inovatyvų meninį-socialinį performansą.

Leidinys skirtas menininkams, besidomintiems „menas sveikatai“ idėjomis, dailės 
terapeutams, muzikos terapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams, ergo-
terapeutams.
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Kūryba kaip socialinis veiksmas.  
Performansų sociokultūrinės ištakos

Audronė Brazauskaitė

Visa dailės istorija – tai vizualinio suvokimo būdų istorija, at-
spindinti, kaip žmogus mato pasaulį [...] Menas yra realybės 
konstravimas. Herbert Read 1

1  H. Read Herbert, Trumpa moderniosios tapybos istorija, 1994,   
Vilnius: Vaga, p. 10.
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Performansas „Dialogai“, 2009,  
Vilniaus mokytojų namų kiemelis.  
Audronė Brazauskaitė, Snieguolė Dikčiūtė

Performansas „Tiltai“, 2008, repeticijos 
fragmentas

M an svarbu pažinti reiškinio ištakas. Atradus, apčiuopus reiškinys tampa labiau artimas, 
tvirtesnis pats savaime, lyg su šaknimis. Bendra kūryba su kompozitore Snieguole Dik-

čiūte, rengiant meninius-socialinius performansus, buvo lydima domėjimosi tokios kūrybinės 
veiklos istorija. Noras atrasti meninių-socialinių performansų reiškinio idėjines, formos bei iš-
raiškos šaknis skatino gilintis, apibendrinti, struktūruoti. Kita 
vertus, tai yra galimybė pažinti save, savo kūrybinio skonio 
(kas yra asmenybės neatsiejama dalis) pamatus. Šis tekstas yra 
puiki galimybė pasidalinti surinkta medžiaga ir įžvalgomis. 
Performansas – postmodernistinio meno rūšis, kur meninė 
kalba yra tarpdisciplininė – dailė, šokis, muzika, judesys, veiks-
mas, teatras, technologijos ir kt. Performansas prasmingas kaip 
socialinis reiškinys, jis visada demonstruojamas žiūrovams, 
siekiant juos įtraukti ar paveikti emociškai bei intelektualiai, 
t. y. komunikuojant su žiūrovu. Mūsų su Snieguole performan-
suose dalyvaudavo neįgalūs asmenys, profesionalūs meninin-
kai ir kiekvienu atveju vis kiti papildomi dalyviai – savanoriai, 

socialiniai darbuotojai. Performansų metu vy-
ko komunikacija ne tik tarp atlikėjo ir žiūrovų, 
bet pirmiausia ir tarp dalyvių tarpusavyje, visą 
performanso kūrimo procesą. Kuriant ir orga-
nizuojant meninius-socialinius performansus 
mums buvo svarbu ne tik idėjos išsakymas žiūrovui, bet ir šiuolaikinio meno 
kūrybinis procesas, kuriame sąveikauja neįgalūs asmenys, menininkai ir kiti 
dalyviai. Mūsų asmeninė profesinė patirtis rodė, kad kūrybinis darbas su neį-
galiu asmeniu visapusiškai praturtina visus proceso dalyvius. Mums, panašios 
profesinės patirties ir panašaus estetinio skonio menininkėms, meninių socia-
linių performansų kūrybinis procesas, kaip dalyvių tarpasmeninių sąveikų ga-
limybė, buvo svarbiausias. Šiuo tarpasmeninių sąveikų aspektu mūsų perfor-
mansai skyrėsi nuo kitų, kurtų Lietuvoje iki 2013 metų. 

Audronės Brazauskaitės (teksto aut.) ir Snieguolės Dikčiūtės sukurti ar ini-
cijuoti meniniai-socialiniai performansai: „Pasaulio sukūrimas“ (2004); „Ka-
tedra“ (2005); „Grožio kontūrai“ (2007); „Tiltai“ (2008); „Dialogai“ (2009); 
„Portretai“ (2010); „Grožio ontologija“ (2011); „Veidrodis“ (2013); „Ratas“ 
(2014). Plačiau jie bus pristatyti kituose leidinio skyriuose. Čia toliau nagrinė-
siu sociokultūrinį-istorinį kontekstą, kuris formavo sąlygas meninei kalbai, 
naudotai mūsų kurtuose meniniuose-socialiniuose performansuose. Šis kon-
tekstas formavo mane kaip menininkę, išryškinami aspektai rezonavo many-

je ir formavo mano skonį, meninę raišką. To-
kiame kūrybiniame procese susitinka šiuolai-
kinio meno estetika, vizualinio meno kalba ir 
socialinės-humanistinės temos bei nuostatos.
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sociokultūrinės ištakos 
Aukštas XXI-ojo amžiaus „bokštas“ mums atveria plačias galimybes žvelgti į kūrybos ontologi-
ją meno antropologijos, meno istorijos, meno sociologijos, asmenybės raidos aspektais. Džiau-
giuosi atrasdama, kad kūrybos ištakos – tai bendravimas, kalbėjimas. Regis, asmuo, patirdamas 
prigimtinį poreikį bendrauti su jį supančiais artimaisiais, bendraminčiais, visuomene, pasauliu, 
dievais – kuria. Pamatinė kūrybos motyvacija – komunikacija. Didžiausia naujovė žmonijos 
istorijoje buvo ne akmeniniai įrankiai ar plieniniai kalavijai, o simbolinė išraiška.2 Komunikuo-
ti simboliais yra ypatingas žmogaus prigimtinio kūrybiškumo įrodymas. Pirmykštėse kultūrose 
piešinys ir spalva turėjo maginės ir neverbalinės komunikacijos reikšmę. Piešimas, vaidyba, 
muzika buvo pirmieji gydymo, bendravimo su gyvūnų, dievų pasauliu būdai. Simbolinė spal-
vos, piešinio reikšmė buvo savotišku žodžiu, gimdančiu arba užmušančiu, geru arba blogu. 
Įtrauktas į ornamento struktūrą arba tapybinį atvaizdą, toks simbolis taip pat atlikdavo ir kitas 
žodžio funkcijas – palaikyti ryšį ir bendravimą tarp žmogaus ir jo dievų bei dvasių.3 Būti susie-
tam su kitais, būti suprastam, priimtam yra vienas pirmųjų impulsų pastebimas jau kūdikystėje. 
Pirmieji vaiko piešiniai, kaip ir pirmieji mūsų protėvių piešiniai, yra ir buvo skirti bendravimui 
palaikyti bei kurti. Daugelis mokslininkų patvirtina, kad ankstyvoje vaikystėje vaikas savo min-
tis ir jausmus lengviau išreiškia vaizdais piešiniuose ar žaidimuose nei žodžiais.4

Kiekvieno kūrėjo lūkestis – būti išgirstam, „perskaitytam“, suprastam. Aš asmeniškai kur-
dama siekiu apibendrinti, konceptualizuoti idėjas, grįstas mano asmenine patirtimi, įžvalgo-
mis, grožio samprata, o kartu tikiuosi bendraminčių supratimo. Antanas Andrijauskas teigia, 
kad meninė veikla sujungia specifinius būties bruožus. Menas, būdamas ontologinė struktūra, 
sudaro prielaidas gnoseologiniam ir sociologiniam tyrinėjimui. Atspindėdamas, pažindamas 
ir transformuodamas žmogaus sąmonėje tikrovę, menas tampa ir pažinimo objektu.5 

Analizuojant kūrybiškumo ištakas asmenybės raidos aspektu, psichoanalitikų indėlis yra 
svariausias. Dailininkė ir psichoanalitikė Melanie Klein (1882–1960), psichiatras ir psichoana-
litikas Donaldas Winnicottas (1896–1971), dailininkė ir psichoanalitikė Marion Milner (1900–
1998) savo darbuose nagrinėjo kūrybiškumo ištakas jau nuo pirmųjų kūdikio gyvenimo dienų 
ir padarė esminę įtaką meno psichologijos, dailės terapijos teorinio pagrindo formavimuisi. Šių 
autorių darbai grindė kūrybiškumo priežastingumą, kuris gali būti introjekcija, projekcija, 
sublimacija, transformacija, pereinamasis objektas ar kitas psichinio proceso rezultatas. Šie 
procesai formuojasi asmens psichikoje ir veikia, sąlygodami komunikaciją su artimaisiais bei 
aplinkiniais. Jau pirmomis kūdikio gyvenimo akimirkomis formuojasi kūdikio ir motinos 
santykio erdvė, kurioje slypi daugybė kūdikio psichinės sveikatos, savivokos, kūrybiškumo 
prasmių. Šią erdvę Donaldas Woodsas Winnicottas vadina „potencialia erdve“, kurioje prasi-
deda pirmieji žmogaus žaidimai, kūryba – „tarpinė patyrimo sritis“.

2 Chip Walter, „Pirmieji menininkai“, in National Geografic Lietuva, 2015 m. sausis, nr. 1, p. 37.
3 Л. Н. Миронова. Цветоведение. Minsk: Изд. «Вышейшая школа», 1984, p. 25.
4  Audronė Brazauskaitė, „Žymaus ir vidutinio protinio atsilikimo vaikų savivokos ugdymas daile“, 
soc.m.daktaro disertacija, VPU, 2001, p. 25.

5  Antanas Andrijauskas, Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika, Vilnius: Kultūros, filoso-
fijos ir meno institutas, 2008, p. 51. 

12

modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai-socialiniai performansai 



„Ši tarpinė patyrimo sritis, kurios priklausymas vidinei ar išorinei (bendrai) realybei nėra 
kvestionuojamas, užima didelę kūdikio patyrimų dalį, ir yra išlaikoma visą gyvenimą intensy-
vių patyrimų, kuriuos sukelia menas, religija ar kūrybinis mokslinis darbas, forma [...] Perei-
namoji sritis [...] yra sritis tarp pirminio kūrybiškumo ir objektyvios percepcijos, paremtos 
realumo patikrinimu.“6

Turint omeny socialinių temų ir klausimų kėlimą visuomenėje ir mene, galima teigti, kad 
svarbiausią postūmį šia linkme padarė Didžioji prancūzų revoliucija XVIII a. Revoliucijos dva-
sia užaugino daugelį asmenybės laisvės, demokratijos, socialinės lygybės idėjų. Šios dvasios 
veikiami kūrė daugelis menininkų, mokslininkų, visuomenės veikėjų. Algirdas Gaižutis išski-
ria literatę ponią de Staël, kurios mintys ir idėjos buvo reikšmingos to meto gyvenime. Jos 
meno sociologija išsamiai aprašyta knygose De la littérature dans ses rapports avec les instituti-
ons sociales (Apie literatūros ir visuomenės sąveiką, 1800), De l’Allemagne (Iš Vokietijos, 1810–
1813). Gilindamasi į įvairių tautų ir epochų meno procesus, ji stengėsi suvokti politikos, religi-
jos ir dorovės poveikį menui ir meno įtaką šioms gyvenimo sritims. Tuo metu mažai kas abe-
jojo ypatinga klasikinio meno verte. Ponia de Staël suabejojo – kinta visuomenės gyvenimas, 
kinta ir menas... šių laikų klasikai taikosi į „dvasios judesius“ ir būtent emocinis patyrimas 
jiems darosi svarbiausias... senieji ir naujieji menininkai skiriasi savo vaizduote. Klasikas vaiz-
duotę pažaboja, šių laikų poetai jos nevaržo. Ponia de Staël gludino meno socialumą, ji subti-
liau aiškino meno ir visuomenės ryšius.7 XVIII a. pabaigoje – XIX a. politikos reformatoriai, 
žymiausi medicinos bei ugdymo atstovai stojo ginti vaikų ir suaugusių invalidų teisių, reika-
lauti, kad šie „netobuli“ ar „nepilnaverčiai“ individai būtų mokomi įgūdžių, leidžiančių jiems 
tapti darbingais ir nepriklausomais piliečiais. Šie humaniški jausmai reiškė ne tik troškimą 
apsaugoti ir apginti neįgaliuosius. Reformų šalininkai siekė padaryti ypatinguosius vaikus kuo 
normalesnius ir suteikti jiems taip trūkstamą žmogišką orumą. Buvo sukurti veiksmingi būdai 
mokyti vaikus, turinčius sensorinių sutrikimų – akluosius ir kurčiuosius. Atsirado pirmieji 
sistemingi mėginimai lavinti vaikus „idiotus“ ir „bepročius“ – šiandien juos vadiname protiš-
kai atsilikusiais ar turinčiais emocinių ar elgesio sutrikimų.8

Pokyčiai visuomenėje atsispindėjo ir mene. Kryptingas domėjimasis kitokia, ne parodine 
salonų daile pastebimas XIX a. pradžioje. Pirmą kartą menas tapo tobula asmenybės raiškos 
priemone. Tik šiame amžiuje atsivėrė praraja tarp klestinčių menininkų, kūrusių „oficialųjį 
meną“, ir neprisitaikėlių – šie paprastai būdavo pripažįstami tik po mirties. Tokie menininkai 
pradėjo ieškoti „tikrų“ išgyvenimų, „tikros“ patirties, kuri inspiruotų asmeninę jų kūrybą. 
1832 m. Delacroix išvyksta į Šiaurės Afriką atrasti ir patirti naujus spalvinius derinius.9 Vyra-
vusiam neoklasicizmui ir akademizmui formuojasi impresionizmo opozicija, kurio esmė – 
įspūdžio išgyvenimas ir jo išraiška. Pradėta domėtis vaikų ir psichikos ligonių kūryba. Tai 
buvo susiję su kultūrinėmis bei socialinėmis permainomis visuomenėje, kai brendo demokra-

6 Donald Woods Winnicott, Žaidimas ir realybė, Vilnius: Vaga, 2009, p. 37–42.
7 Algirdas Gaižutis, Meno sociologija, Vilnius: Enciklopedija, 1998, p. 17.
8  Daniel P. Hallahan, James M.Kauffman, Ypatingieji mokiniai: specialiojo ugdymo įvadas, Vilnius: Alma 
littera, 2003, p. 25–26.

9 А. И. Копытин, Основы Арт-терапии, Санкт-Петербург: Лань 1999.
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tijos, asmenybės laisvės idėjos. Domėjimasis vaikų bei psichikos ligonių kūryba tapo atsvara 
akademiniam neoklasicistiniam, kanonų ir reikalavimų suvaržytam menui. A. Andrijauskas 
apibendrina: „Atsižvelgiant į konceptualias nuostatas estetinėje ir meninėje Vakarų sąmonėje 
galima išskirti keletą bjaurumo kategorijos atsiradimo tarpsnių, kurie dažniausiai siejosi su 
įvairiomis socialinėmis ir kultūrinėmis krizėmis.“ Jis mini Hieronymą Boschą, Fransiscą Goya 
ir kt.10 Socialinių klausimų, nuskriaustųjų problemų iškėlimas, neįgaliųjų ugdymo idėjos vi-
suomenėje formavo bjaurumo estetikos atsiradimą mene.

Susidomėjimas ankstyvąja vaikų kūryba, pirmykščių kultūrų, Azijos ir Afrikos šalių me-
nu tampa geriausiais „tikrojo“ išgyvenimo, subtiliausios išraiškos pavyzdžiais. „Tikrovišku-
mas nėra tiesa“ – tai viso modernizmo tezė, bet pirmieji ją suformuluoja Matisse‘as ir fovis-
tai.11 Deklaruojami vis kiti menininkų šūkiai, išsakantys jų pasaulėjautą. „Mėlynojo raitelio“ 
grupė teigia: „Kurti formas – vadinasi gyventi. Ar vaikai, kūryboje atvirai išreiškiantys savo 
jausmus, nėra didesni kūrėjai už graikų formų mėgdžiotojus? Ar pirmykščio dailininko ku-
riamos formos stiprumu neprilygsta žaibo formai?“12 1886, 1887, 1913 metais atsiranda pir-
mosios vaikų kūrybos studijos, kurios siekė pagrįsti vaikų piešimo proceso priežastingumą.13 
Kartu auga susidomėjimas „patologiniu“ menu. Atsiranda psichinių ligonių bei protiškai 
atsilikusiųjų kūrybos kolekcijos, tyrinėjimai. Didžiojoje Britanijoje susiformuoja „meno kaip 
gydymo“ koncepcija. „Mėlynojo raitelio“ grupė kartu su Pauliu Klee, vėliau Jeanas Dubuffet 
ir kiti menininkai profesionalai savo kūryboje siekia imituoti protiškai atsilikusiųjų, vaikų 
meną, kaip laisvės, spontaniškumo ir nepriklausymo jokioms kultūrinėms tradicijoms pa-
vyzdį. Radikalusis Dada judėjimas, susijęs su Rusijos 1917 metų revoliucijos idėjomis, pritaria 
Bakunino šūkiui „griovimas – irgi kūryba“. Jie teigia, kad natūralizmas remiasi mirtino prie-
šo – buržuazijos motyvų psichologiniu skverbimusi į meną. Menas neturi būti realistinis nei 
idealistinis, bet tikras – tuo jis norėjo pasakyti, kad bet koks gamtos imitavimas, kad ir kaip 
nuslėptas, yra melas. Šia prasme Dada turėjo atverti naujas galimybes tiesai. Dada sukaupė 
kūrybinę abstraktaus meno energiją ir davė pradžią tarptautiniams dailininkų sąjūdžiams.14 
Dada filosofija turėjo įtakos siurrealistams, vėliau Fluxus sąjūdžiui. Jų filosofija gyva ir šian-
dieniniame mene. Vienas ryškiausių ir savo amžininkus labiausiai paveikusių XX a. 4–6-ojo 
dešimtmečio menininkų – prancūzų tapytojas Jeanas Dubuffet, vystęs nekonformistinio 
meno idėjas, bjaurumo estetiką. Jo veikla turėjo didžiulės įtakos tuometinių menininkų, sie-
kusių peržengti oficiozinio meno ribas, ieškojusių naujų galimybių meninei saviraiškai, pa-
žiūroms. Jis subūrė Art Brut – autsaiderių meno grupę, kuri propagavo, rėmė visuomenėje 
nepritampančių, atsiskyrėlių, protiškai atsilikusių, psichikos ligonių meną bei organizavo jų 
parodas. J. Dubuffet surinko didelę ir įdomią psichinių ligonių kūrybos kolekciją, kuri buvo 

10  Antanas Andrijauskas, Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika, Vilnius: Kultūros filoso-
fijos ir meno institutas, 2008, op. cit., p. 51, 25.

11 H. Read Herbert, Trumpa moderniosios tapybos istorija, 1994, Vilnius: Vaga, p. 15.
12 Op. cit., p. 20.
13 Auronė Brazauskaitė, Vaikų dailės terapinis aspektas, Vilnius: Gimtasis žodis, 2004, p. 5–6.
14 H. Read Herbert, op. cit., p. 22.
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eksponuojama Europoje bei JAV ir pritraukė didelį visuomenės ir specialistų susidomėjimą.15 
A. Andrijauskas apibendrina:

„Posūkis į estetinės ir meninės bjaurumo vertės suvokimą ir jo išskyrimas į savarankišką es-
tetinę kategoriją išryškėjo tik dekadentizmo ir modernizmo estetikos vystymosi laikais. Paskiruo-
se simbolistinio, dekadentinio, ekspresionistinio, dadaistinio ir siurrealistinio meno apraiškose 
bjaurumas estetinamas ir jo įvairių bruožų įprasminimas tampa sąmoningu siekiu. Tačiau rea-
liame gyvenime gyvuojančių ar iš pasąmonės gelmių išnyrančių bjaurumo apraiškų išryškinimas 
ir netgi jų traktavimas kaip autentiško meno tikslo vedė prie grožio išstūmimo iš estetinių priori-
tetų lauko. Čia bjaurumas neretai buvo suvokiamas kaip grožio antipodas ir būdas išsakyti savo 
kritinį požiūrį į socialinės, asmenybės susvetimėjimo, dehumanizacijos problemas.“16

Žemiau pateiksiu lentelę, kurioje siekiau išskirti tas modernaus meno sroves, kurios labiau-
siai akcentuoja socialinį, komunikacinį kūrybos aspektą:

 modernaus meno socialiniai aspektai 
MODERNAUS MENO KRYPTIS SOCIALINIS-KOMUNIKACINIS ASPEKTAS 

Dada Kuriamos menininkų bendruomenės, rengiami festivaliai, 
koncertai, įvairios meninės akcijos; Fluxus sąjūdis. Skleidžia-
mos revoliucingos politinės ir socialinio protesto nuotaikos.

Futuristiniai koncertai ir  
hepeningai, Naujasis šokis.  
J. Cage koncertinės programos,  
Yves Klein

Trinama riba tarp meno ir kasdienio gyvenimo; kuriamas  
atsitiktinio, netikėto įvykio įspūdis; į meninį vyksmą  
įtraukiama publika; menas perkeliamas į gatvę, viešą urba-
nistinę erdvę.

Konceptualizmas –  
tiesioginė menininko  
minties fiksacija

Vyksta intelektualiniai procesai, kuriuose menininkas kviečia 
dalyvauti ir žiūrovus; tiriama, kaip menas suvokiamas visuo-
menėje, kvestionuojami dailės interpretacijos stereotipai; pa-
sitelkus lingvistiką, filosofiją, sociologiją, meno kritiką ar kas-
dieninį patyrimą, analizuojamos meno idėjos.

Art Brut – autsaiderių menas Pabrėžiamas vaikų ir psichinių ligonių kūrybos unikalumas ir 
spontaniškumas; imituojamas vaikų ir ligonių kūrybos stilius;  
rengiamos psichinių ligonių meno parodos.

Tokiame kontekste XX a. menas siekė vis labiau išreikšti menininko unikalumą, kūryba 
laužė kanonus, trynė ribas tarp meno ir kasdienio gyvenimo. Buvo pateisinamos visos išraiš-
kos priemonės, net ir pačios radikaliausios, tačiau išryškinančios menininko unikalumą. „Ki-
ta vertus, klasikinio modernizmo estetikoje išskirtine estetine vertybe tapo individualios  
meninės tiesos ir didžiai asmeninio stiliaus ar savito požiūrio į analizuojamus reiškinius at-
skleidimas, nes subjektyvus menininko regėjimas čia yra suvokiamas kaip aukščiausia ir 
nekvestionuojama tiesa ir meninė vertybė.“17

15 А. И. Копытин, op. cit., p. 61.
16 Antanas Andrijauskas, op. cit., p. 25–26.
17 Antanas Andrijauskas, op. cit., p. 30.
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Čia pateikiu schemą, kuria noriu apibendrinti įžvalgą, kad po Didžiosios prancūzų revoliu-
cijos galime stebėti demokratinių, humanistinių idėjų evoliuciją skirtingose srityse: mene, me-
dicinoje, visuomenėje. Šios evoliucijos tikslas yra bendras – besąlygiškas asmens individualu-
mo pripažinimas. Tokios nuostatos susiformavimas sociokultūriniame kontekste sudarė gali-
mybes rastis meno sveikatai ir menų terapijų sritims bei veikloms.

 besąlygiškas asmens individualumo pripažinimas

MENAS MEDICINA VISUOMENĖ 

Menininko asmenybės neigi-
mas, pavaldumas tradicijai iki 
XVIII a. pabaigos 

Nuo XVIII a. Didžioji pran-
cūzų revoliucija keitė po-
žiūrį į ligonius. 

XVIII a. Didžioji prancūzų revo-
liucija. Skleižiasi demokratijos, 
individo laisvės ir lygybės idėjos

Nuo XIX a. iki dabar „pateisi-
nami“ visi būdai, išreiškiantys 
menininko asmenybės indivi-
dualumą

XIX a. susiformavo psicho-
logijos mokslas

XVIII–XIX a. formavosi socialinio 
darbo ir specialaus ugdymo 
praktika, pabrėžianti individua-
laus mokymo svarbą pagal as-
mens gebėjimus

Meno sveikatai, menų terapi-
jos idėjos ir praktikos susifor-
mavimas XX a.

Individualizuotas gydy-
mas, psichoterapijos prak-
tika XX a.

menas sveikatai ir menų terapija
Antrojo pasaulinio karo reabilitacinio judėjimo laikotarpiu formavosi meno sveikatai ir dailės 
terapijos veiklų sritys bei terminai. Dailės terapijos terminą pirmą kartą pavartojo dailininkas 
Adrianas Hillas ir psichoterapeutė Irene Champernowne apie 1940 m. Anglijoje. Būdamas 
pacientu, Hillas, kad laikas neprailgtų ligoninėje, pradėjo piešti. Vėliau skatino ir kitus tuber-
kulioze sergančius ligonius imtis kūrybos. Piešimas pasirodė labai veiksminga priemonė iš-
reikšti nerimą kariams, kurie dalyvavo II-ajame pasauliniame kare. Irene Champernowne 
rėmėsi K. G. Jungo teorija ir 1942 m. įsteigė centrą, kuriame kartu su medicinos specialistais 
dirbo dailininkai, šokėjai, muzikantai.18

XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigoje jau ištisos dailininkų grupės buvo susidomėjusios akty-
viomis kultūrinių alternatyvų paieškomis, siekdamos savo kūryboje sujungti dvasią ir kūną. 
Susidomėjimas kultūrinėmis ištakomis skatino dailininkus tyrinėti skirtingas sąmonės būse-
nas, sietinas su išėjimu už kasdienės realybės ribų. Nykstant sienoms tarp laisvojo „sveiko“ 
meno ir „patologiško“ meno, juos atskirti darosi praktiškai neįmanoma. Daugybė 8–9-to de-
šimtmečio parodų ir projektų parodė, kad ir dailininkas, ir psichiškai sergantis žmogus savo 
kūryba siekia rasti optimalias dialogo formas su savo pasąmone, sukurti paralelinius pasaulio 
paveikslus, išreiškiančius vaizduotės žaismą, seksualinę energiją, gimimo ir mirties misteriją.19 
Šiuos procesus visuomenėje įprasmina humanistinės psichologijos teorija, kuri pabrėžia visa-

18  Diane Waller, Kim James, „Dailės terapeutų profesinis rengimas“, in Dailė kaip terapija: dailės taikymo 
gydymui įvadas, sudarytoja Tessa Dalley, Vilnius: Apostrofa, 2004, p. 223–232.

19 А. И. Копытин, op. cit., p. 65.
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pusiškai funkcionuojančio, kūrybingo, savojo „aš“ įprasminimo siekiančio žmogaus idealą, 
plačiai taikant muzikos, dailės, dramos kūrybą, kaip viena kitą papildančias asmens saviraiš-
kos galimybes. Menininkai dirbo su skirtingomis socialinės atskirties grupėmis, ligoniais, at-
rasdami naujas kūrybinio proceso prasmes. Daugeliui šio laikotarpio menininkų psichinių li-
gonių kūryba buvo kaip stimulas jų pačių kūrybai. Šį laikmetį Antanas Andrijauskas apiben-
drina: Menas pagal dabartinę sampratą tarsi išeikvojo savo šimtmečiais gyvavusią mimetinę 
funkciją, tikrovės reiškinius mėgdžiojančio dirbinio vietą užima simuliakras, verbalizuotas 
konceptas, meno kūrinio idėja, išreikšta glaustu formalizuotu pavidalu. Todėl tradicinį meno 
kūrinį pakeitęs artefaktas, vaizdo renginiai, instaliacijos, objekto, performanso ar virtualiosios 
tikrovės pavidalu traktuojamas tik kaip antraeilis savo svarba priedėlis koncepcijos svarbai 
pagrįsti. Todėl išskirtinis dėmesys skiriamas ne pačiam artefaktui, o jo sukūrimo idėjos forma-
vimosi, meno kūrinio funkcionavimo idėjoms.20 

JAV priimami neįgaliųjų įstatymai, sudarantys galimybes kurti ugdymo ir lavinimo progra-
mas gilias negalias turintiems asmenims, suformuluojama „normalizacijos“ idėja ir terminas. 
Tai paskatino kurti ir teoriškai pagrįsti daugelį meno taikymo metodikų bei programų neįga-
liesiems, kur pabrėžiamas kūrybinis procesas ir naudojami modernaus meno elementai.21

Tik 8-ojo XX a. dešimtmečio pradžioje Anglijoje ir JAV susiformavo dailės terapijos profe-
sija, pradėjusi normaliai funkcionuoti visuomenėje.22 Šiandien dailės terapeutai ruošiami dau-
gelyje pasaulio universitetų. Menų terapeutų (dailės terapijos, muzikos terapijos) kvalifikacija 
įgyjama antros pakopos universitetinėse studijose. Nuo 2013 m. Lietuvoje veikia pirmoji jung-
tinė magistro studijų programa „Dailės terapija“, kurią vykdo Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versitetas kartu su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu. Šiandien menų terapija apibrė-
žiama kaip sveikatos priežiūros veikla, kurią vykdo menų terapeutai – dailės terapeutas ar 
muzikos terapeutas. 2014 m. spalio 30 d. LR Sveikatos apsaugos ministrė išleido įsakymą 
Nr. 1114 dėl profesinių kvalifikacinių reikalavimų meno terapeutui patvirtinimo, kuriame dai-
lės terapeutas apibrėžiamas kaip asmuo, reikalavimų nustatyta tvarka įgijęs dailės terapeuto 
profesinę kvalifikaciją ar ją atitinkantis. Dailės terapija – tai kvalifikuoto dailės terapeuto vyk-
doma sveikatinimo veikla, skirta paciento fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti, naudojant 
dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius. Dailės terapija yra tarpdisciplininė profe-
sija, integruojanti dailės, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialiojo ugdymo ir soci-
alinio darbo disciplinų atitinkamus žinių ir praktikos įgūdžius. 

Kultūra ir menas formuoja kūrybiškumui palankią aplinką, skatina pilietiškumą, toleran-
ciją, gerus socialinius santykius. Atskiri menininkai pasaulyje ir Lietuvoje, vedami socialinių, 
humanistinių, pilietinių nuostatų, aktyviai dalyvauja socialinėse ir meninėse veiklose, kurių 
tikslas – įvairias atskirties grupes įtraukti į kūrybinį procesą skirtingoje aplinkoje. Tokio pro-
ceso tikslai yra labai įvairūs: dalyvių socialinės atskirties, stigmos mažinimas, socialinės inte-

20 Antanas Andrijauskas, op. cit., p. 37.
21  Frances E.Anderson, Art for All the Children: Approaches to Art Therapy for Children With Disabilities, 

Springfield: Charles C Thomas publisher, 1992, p. 3–5.
22 Diane Waller, Kim James, op. cit., p. 223–232.
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gracijos didinimas, estetinės, psichologinės, socialinės, fizinės gerovės sukūrimas ir kt. Euro-
poje šios srities veikla ir tyrimai atliekami nuo XX a. 5-ojo dešimtmečio. Daugybė tyrimų na-
grinėja dalyvavimo kūrybinėje veikloje naudą, daroma išvada, kad dalyvių su skirtingais svei-
katos socialiniais poreikiais įgalinimo laipsnis stipriai išauga, vystoma jų savivoka, aiškesnis 
savęs vaizdinys, didesnis pasitikėjimas savimi. Kūrybinė veikla mažina psichikos sveikatos 
sutrikimų turinčių asmenų bei jų šeimų stigmą ir socialinę atskirtį. Tokių veiklų ir tyrimų 
autoriai pabrėžia – kūrybinė patirtis meninėje veikloje ir humanitariniuose moksluose vysto 
įvairių rūšių sąryšius ir tarpusavio sąveiką bei pokyčius, kurie skatina psichikos sveikimo pro-
cesą, didina gerovės jausmą. Meninė kūryba tokiame kontekste plačiai naudoja visas moder-
naus meno koncepcijas ir priemones:
 ⁕ Svarbiausia yra procesas, o ne kūrybos rezultatas, nebūtinas mokėjimas piešti.
 ⁕  Kūrybiniame procese svarbu išreikšti unikalią ir ne visada tobulą asmenybę.
 ⁕ Veiksmo ir rezultato atsitiktinumas, spontaniška raiška – vertybė. 
 ⁕ Išraiškos nuoširdumas, atvirumas.
 ⁕  Naudojamos šiuolaikinės muzikos technikos, kurioms būdingas improvizaciškumas: alea-

torika (atsitiktinumas laike), sonorika (nefiksuoto aukščio blokai), modalinė technika, gra-
finė muzika, grupės technika, intuityvumas – garsiniai impulsai.

 ⁕  Kūrinio rezultatas (jo estetinė vertė, pristatymas visuomenei) taikomas dalyvio savivertės 
stiprinimui, socialinės integracijos gerinimui, aplinkos harmonizavimui.

Pateikiu lentelę, kuria noriu parodyti modernaus meno kryptis, atradusias ir palikusias 
mums kūrybinės raiškos būdus, kuriuos šiandien sėkmingai taikome profesiniame-praktinia-
me darbe sveikatos, ugdymo, socialinėje srityse:

 modernaus meno raiškos būdai, taikomi dailės terapijoje  
 ir dailės saviraiškoje

IMPRESIONIZMAS ĮSPŪDŽIO IŠGYVENIMAS IR JO IŠRAIŠKA

FOVIZMAS ERDVĖ IR SPALVA DEKORATYVI, SIMBOLINĖ

EKSPRESIONIZMAS ASMENINIŲ IŠGYVENIMŲ IŠRAIŠKA

ABSTRAKCIONIZMAS IŠGYVENIMŲ APIBENDRINIMAS,  
KOMPOZICIJA NE FIGŪRINĖ, O GEOMETRINĖ,  
VAIZDINIAI KOMPONUOJAMI LAISVAI

KUBIZMAS FAKTŪRA, KOLIAŽAS

FUTURIZMAS JUDĖJIMO VAIZDAVIMAS, OPTINIS MENAS

DADA INSTALIACIJA, AKCIJOS, HEPENINGAI, NEBŪTINAS  
MOKĖJIMAS PIEŠTI

SIURREALIZMAS PASĄMONĖS IŠRAIŠKA

VEIKSMO TAPYBA SPONTANIŠKA IŠRAIŠKA, ATSITIKTINUMAI,  
IŠLAISVINTA PASĄMONĖ, TAPYBAI  
NAUDOJAMAS KŪNAS / RANKOS, KOJOS, KT.
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Savo praktiniame darbe vis susiduriu su dažnu veiklų apibūdinimų supainiojimu, kai bet 
kokia kūrybinė veikla su neįgaliaisiais ar kitomis atskirties grupėmis yra įvardijama kaip meno 
ar dailės terapija. Todėl iškilo poreikis apibrėžti, kas sieja ir kas skiria menų terapeutą, dailinin-
ką, dailės terapiją taikantį psichologą, socialinį darbuotoją ar kitą specialistą. Lentelėje išskirti 
specialistai, naudojantys dailę savo profesinėje veikloje, profesinė veikla ir profesinė etika, kuri 
apibrėžia veiklos ribas:

specialistas sritis / veikla proFesinė etika

Menų terapeutas – tai asmuo, 
įgijęs menų terapeuto profe-
sinę kvalifikaciją, įgalinančią 
dirbti vienoje iš menų terapi-
jos sričių: dailės terapeutas, 
muzikos terapeutas

Sveikatos priežiūros sritis, 
menų terapeuto veikla, api-
brėžta LR įstatymais

Vadovaujasi sveikatos prie-
žiūros specialisto ir menų 
terapeutų profesine etika

Menų terapijos metodų taiky-
tojas-psichologas – menų te-
rapijos metodų / technikų in-
tegravimas į profesinę psicho-
logo veiklą

Psichologinė veikla, apibrėž-
ta LR įstatymais

Vadovaujasi psichologo 
profesine etika

Menų terapijos metodų taiky-
tojas – pedagogas (meno, 
specialaus ugdymo, sociali-
nis): menų terapijos metodų / 
technikų integravimas į profe-
sinę pedagogo veiklą

Pedagoginė, ugdomoji vei-
kla, apibrėžta LR įstatymais

Vadovaujasi pedagogo pro-
fesine etika

Menų terapijos metodų taiky-
tojas – socialinis darbuotojas: 
menų terapijos metodų / tech-
nikų integravimas į profesinę 
socialinio darbuotojo veiklą

Socialinio darbo veikla, api-
brėžta LR įstatymais

Vadovaujasi socialinio dar-
buotojo profesine etika

Menų terapijos metodų taiky-
tojas – ergoterapeutas: 
menų terapijos metodų / 
technikų integravimas į profe-
sinę ergoterapeuto veiklą

Ergoterapeuto veikla, api-
brėžta LR įstatymais

Vadovaujasi ergoterapeuto 
profesine etika

Menas sveikatai: vykdo  
menininkas 

Sociokultūrinė veikla, nau-
dojant meną žmogaus ir 
bendruomenės fizinei, psi-
chinei, socialinei sveikatai ir 
gerovei stiprinti

Vadovaujasi menininko, as-
menine ir institucijos, kurio-
je veikia, etika
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kūryba kaip socialinis veiksmas. performansų sociokultūrinės ištakos



Performansas „Dialogai“, 2009, Vilniaus mokytojų namų kiemelis

Performansas „Dialogai“, 2009, Vilniaus mokytojų namų kiemelis. Alvydas Stašiauskas, Matas Gele žauskas, Laura Alčiauskaitė
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Performansas „Dialogai“, 2009, Vilniaus mokytojų namų kiemelis. Jurgita Masiulionytė, Damjanas Masiulionis

Performansas „Dialogai“, 2009, Vilniaus mokytojų namų kiemelis. 
Juta Pranulytė

Performansas „Dialogai“, 2009, Vilniaus mokytojų namų kiemelis

2009 m. dialogai 
 Meninė idėja.  Neverbalinių dialogų užmezgimas – veiksmo tapybos, garso, judesio. Dialogai – 

duetai. Skirtingų meno medijų kolektyvinė neverbalinė komunikacija. Veiksmo tapyba 
kūnais ir neįgaliųjų vežimėliais. 

 Priemonės:  vyniojamas popierius, baltas vyniojamas vatmanas, guašas, muzikiniai instru-
mentai, projektorius, ekranas.   
Renginys interakcija „NEGALIA – NE KLIŪTIS“.

 Vieta:  Vilniaus mokytojų namų kiemelis. 
 Dalyviai:  Lietuvos žmonių su negalia sąjungos neįgalūs asmenys, aktoriai, muzikantai.
 Rėmėjas  LR Kultūros rėmimo fondas, Neįgaliųjų departamentas prie LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos.
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Performansas „Veidrodis“, 2013, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kiemas, Vilnius

Performansas „Veidrodis“, 2013, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kiemas, Vilnius
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Performansas „Veidrodis“, 2013, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kiemas, Vilnius

Performansas „Veidrodis“, 2013, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kiemas, Vilnius
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