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Keliame klausimus:
• Ar modernaus meno 

kūrybinis procesas yra 
tinkama erdvė siekti dalyvių 
socialinės sąveikos?

• Kodėl modernaus meno 
formos – veiksmo tapyba, 
akcijos, performansai – kuria 
palankią terpę neįgaliam 
asmeniui išreikšti savo 
asmeninius sugebėjimus, 
užmegzti pozityvius 
tarpasmeninius ryšius su 
kitais proceso dalyviais 
(menininkais, socialiniais 
darbuotojais, savanoriais)? 

• Kaip bendradarbiaudami 
kūrybiniame procese 
neįgalieji ir menininkai 
keičia nuostatas vieni kitų 
atžvilgiu?

Performansas „Katedra“ 2005 



Žvelgiame į kūrybos ištakas:

• Asmuo, patirdamas prigimtinį poreikį bendrauti su jį supančiais artimaisiais, bendraminčiais, visuomene, 
pasauliu, Dievais – kuria

• Kūrybinio proceso motyvacija – komunikacija



Modernaus meno socialumo aspekto apibūdinimas:

• asmens unikalumo, individualumo išaukštinimu,

• spontaniškumu,

• atsitiktinumu,

• akademinių piešimo įgūdžių nereikalavimu,

• proceso veiksmo patyrimu,

• „bjaurumo estetika“,

• performatyvumo estetika,

• interaktyvumu, socialine sąveika,

• opozicija nusistovėjusiai estetikai, ideologijai,

(performansai Lietuvoje Sūdžio metu)

• demokratiškumu, liberalumu.

1990 m. akcija Kelias, „Žalias lapas“ Vilnius



Performansas kaip asmens 
unikalumo, individualumo 
išaukštinimo, socialinės 
integracijos priemonė

2004 – 2013 metais dailininkė 
dr. Audronė Brazauskaitė ir 
kompozitorė Snieguolė 
Dikčiūtė kūrė performansus, 
kuriuose dalyvaudavo 
neįgalūs asmenys kartu su 
menininkais.

Performansas „Pasaulio sukūrimas“ 2004



Šie performansai buvo grindžiami 
nuostata, kad kūrybinis darbas su 
neįgaliu asmeniu visapusiškai praturtina 
visus proceso dalyvius, sprendžia 
socialinės integracijos klausimus. 

Performansas „Pasaulio sukūrimas“ 2004



Mūsų tyrimas yra grindžiamas 
A. Brazauskaitės ir S. Dikčiūtės 
sukurtų 2004 – 2013 metais 
performansų, patirtimi.

Performansas „Katedra“ 2005 



Tyrimo tikslas – atskleisti menininkų ir neįgaliųjų 
patyrimą kuriant bendrą performansą. Tyrimu 
siekiama suprasti ir aprašyti, kaip neįgalūs 
asmenys ir menininkai profesionalai patiria 
bendradarbiavimą modernaus tarpdisciplininio 
meno kūrybiniame procese, kokias prasmes 
suteikia šiam reiškiniui.

Performansas „Grožio kontūrai“ 2007



Performansas „Tiltai“ 2008



Tyrimą rėmė Lietuvos kultūros 
taryba pagal prioritetinių veiklų 
rėmimo srities priemonę
„Kultūros srities bendrieji tyrimai: 
meno, socialiniai, taikomieji ir 
tarpdisciplininiai“. 

Performansas „Dialogai“ 2009 



Tyrimas „Menininkų ir 
neįgaliųjų patyrimas kuriant 
bendrą performansą“ 
vyko 2014 metais.

Performansas „Dialogai“ 2009 



Tyrimą vykdė 
VŠĮ Menų terapijos centras ir
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Performansas „Veidrodis“ 2013 



Performansas „Veidrodis“ 2013 



Kai kurios tyrimo išvados:

Nauja kūrybinė patirtis 
performanse neįgaliesiems 
dalyviams suteikė galimybę 
giliau save pažinti ir keistis.

Bendradarbiaudami 
kūrybiniame procese 
neįgalieji ir menininkai keitė 
nuostatas vieni kitų atžvilgiu. 

• Performansas „Grožio ontologija“ 2011



Kai kurios tyrimo išvados:

Tyrimo dalyviams svarbus
abipusis ryšys.

Menininkai įsisąmoninę kitokį 
požiūrį į neįgaliuosius, atradę 
neįgaliuosius kaip įvairiapuses 
asmenybes. 

Dailės terapija padėjo pastebėti ir 
keisti sau nepatinkantį elgesį, o šis 
patyrimas padėjo labiau įsigilinti 
ir išreikšti save.

Performanso „Ratas“ parodymas 
ir užbaigimas suteikė dalyviams 
bendrumo ir pasididžiavimo 
savimi jausmą. 

• Performansas „Ratas“ 2014



Snieguolės Dikčiūtės misterijos, akcijos, interopera



Apibendrinimas

• Modernaus meno kūrybinis procesas yra 
tinkama erdvė siekti dalyvių socialinės 
sąveikos, nes tokiame konktekste yra 
svarbus procesas, veiksmas, patyrimas, 
bet ne rezultatas, proceso dalyviai 
natūraliai sąveikauja ir įtakoja vienas kitą. 

• Modernaus meno formos - veiksmo 
tapyba, akcijos, performansai – dėka 
socialinių aspektų kuria palankią terpę 
neįgaliam asmeniui išreikšti savo 
asmeninius sugebėjimus, užmegzti 
pozityvius tarpasmeninius ryšius su kitais 
proceso dalyviais.

• Šis tyrimas patvirtino, kad dalyvavimas 
modernaus meno kūrybiniame procese 
yra tinkamas skirtingų patirčių asmenų 
bendravimui, savivertės, empatijos
stiprinimui.



Tyrimas bus 
pristatytas 
konferencijoje
Šis tyrimas š.m. balandžio 6-9 d. bus 
pristatytas  tarptautinėje mokslinėje 
socialinių mokslų ir menų 
konferencijoje SGEM Vienna 2016 
http://www.sgemvienna.org/index.p
hp , Austrijoje

Pranešimo tema

„Modernaus meno socialinė 
reikšmė: pažįstu save, kai esu šalia 
tavęs „

Performansas „Ratas“ 2014

http://www.sgemvienna.org/index.php
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