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SANTRAUKA

            Bakalauro darbas susideda iš teorinės dalies ”Stokholmo sindromo fenomenas/ ODI DE 

AMO”  ir kūrybinės darbų kolekcijos “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS / STOKHOLMO 

SINDROMAS  / ODI DE AMO “. Teorinėje dalyje nagrinėjamas kūrybinės prieigos, darbo 

koncepcijos įžvalgos ir tapybos darbų analogai.

            Tapybos darbų kolekcijoje nagrinėjama socialinė, psichologinė problematika, kur formų, 

spalvų, dėmių ir kitų detalių visuma virsta tam tikra ženklų sankaupa, paveiki psichologinėmis 

formomis. Visa tai transformuojasi į trijų darbų kolekciją  : " TARP MEILĖS IR 

PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS1/ODI DE AMO2" - tai psichologinė emocinė 

sąvoka reiškianti, įkaito priklausomybę nuo kito žmogaus arba tam tikras dvilypiškumo sąsajas. 

            Personažai, turintys skirtingus vaidmenis, pvz., lyčių stereotipus,”<...> kai moteris 

sąmoningai tapatinasi vien su savo moteriškumu ir ignoruoja animus (t.y vyriškumo) energiją, jai 

sunku būti objektyviai, diferencijuoti, vertinti, atsirinkti, orientuotis pasaulyje. Visas šias funkcijas 

ji perleidžia vyrui ir dėl to yra priklausoma nuo jo <...>”3.  Tai rodo vyro ir moters, skirtingus 

simbolinius opozicinius lyčių skirtumus. Vyro - dominavimą, valdžią, moters – paklusnumą. 

            Taigi trapios, dramatiškai inscenizuotos  moteriškos figūros, pasimetusios uždaroje erdvėje, 

apsuptos vyriškumo, parodo „<...>žmogaus izoliaciją ir kovą, o kartu nuolatinį poreikį  grįžti į 

pradžią ir pradėti iš naujo<...>“.4

            Darbų ciklui sukurti naudojamos skaitmeninės fotografijos, eskizai, tapybiniai bandymai. 

Remiantis sukaupta vizualine medžiaga, eskizavimu, sukurta trijų darbų kolekcija, aliejinės tapybos 

bei graffiti technologijomis ant medžio plokštės.

1 Stokholmo sindromas - tai psichologinis reiškinys, kuomet įkaitai pradeda jausti teigiamus jausmus pagrobėjams, 

nepaisydami to, kad pagrobimo metu kyla pavojus jų gyvybei. Sindromas pavadintas pagal banko "Kreditbanken" 

apiplėšimo istoriją Stokholme 1973 metais. Aukos ėmė sieti save su pagrobėjais, o išlaisvintos netgi juos gynė.
2 Dvylipiškumas, kai persipina jaučiama meilė ir neapykanta, tarp kurių pasimetęs individas nebesugeba atskirti emocijų 
ir aplinkos situacijos.
3 Ieva Bieliauskienė. Anima ir animus: priešingos lyties archetipas mūsų psichikoje . Šeima ir sveikata , Psichologija , 
2011-04-02)
4 Stiliai, judėjimai ir kryptys, Enciklopedinis moderniojo meno vadovas, Amy Dempsey,” Mėlinasis raitėlis”;177 pls. 
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SUMARRY

            Bachelor's thesis consists of theoretical part of the Stockholm syndrome, a phenomenon / 

ODI DE AMO and collection of creative works „Between love and addiction / STOCKHOLM 

SYNDROME / ODI  DE AMO”. In theoretical part is being analyzed the creative access, analogues 

of work conception providence's and painting's works.

            In collection of paintings, topic and expression, analyses the social, psychological problems, 

where forms, colors, spots and other parts of a whole becomes particular aggregate of signs, 

influencing psychological forms. This entire are being transformed into a collection of three works " 

between love and addiction / STOCKHOLM SYNDROME / ODI DE AMO - this is a 

psychological concept of emotion which means dependence on other person or particular links of 

ambivalent.

            Personages have different roles, such as, stereotypes of gender, " ... when a woman 

deliberately identifies themselves only with their own femininity and ignores the animus (i.e., 

masculinity ) energy, it is difficult to be objective, to differentiate, evaluate, select and oriented in 

the world. All these functions that she gives to man and for this she is dependable on him <..>. This 

represents men’s and woman's different symbolical oppositions genders differences. Man's - 

dominance, authority, women’s - humility.

            So fragile, staged a dramatic female figures, lost in an enclosed space surrounded by the 

male, shows " ... the human isolation and fight, and together the constant need to go back to the 

beginning and start over ... ".4

            To create a cycle of works are being used digital photography’s, sketches, and tests of 

paintings. Sustaining stored visual materials, sketching, was created a collection of three works, oily 

paintings and technologies of graphities on panel of wood.

 The Stockholm syndrome is a psychological phenomenon in which-monuments starts to feel positive feelings to 

kidnappers, regardless of that risk their lives at the time of the abduction. The syndrome is named after the bank robbery 

in the history of Stockholm "Kreditbanken" in 1973. Victims began to link themselves with the kidnappers, and even 

started to defend them.
2 Duality, where the intertwined felt love and hatred, among the lost individual is unable to distinguish emotions and 

environmental situation.
3 Ieva Bieliauskienė. Anima and animus: the opposite sex to the archetype in our mind. Family and health, Psychology, 
2011-04-02).
4 Styles, movements and trends, Encyclopedic modern guide of arts, "Maleness rattles"; 177 pls.
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I. ĮVADAS

            Darbo tema, problematika padeda atskleisti šiandienai aktualias socialines, psichologines ir 

humanistines žmogaus problemas. Atsisžvelgiant į tai, kaip šiuolaikinėje visuomenėje vyrai ir 

moterys, išgyvena skirtingų patirčių, ypač galios ir dominavimo srityje bei kaip išlaiko emocinį 

stabilumą. Išoriškai kartais sunku atskirti meilę nuo nepriklausomybės. O ir priklausomybė nuo kito 

žmogaus gali būti tokia stipri, kad žmogus tokį jausmą gali priimti už meilę. “<...>Esminis 

skirtumas tarp meilės ir priklausomybės tame, kad meilė dovanoja energija ir gyvenimo džiaugsmą, 

o priklausomybė - atima jėgas ir išsekina<...>”5. Pagrindinis priklausomų santykių požymis - baimė, 

baimė prarasti, būti paliktam, likti vienišam.Vyraujančios psichologinės emocinės išraiškos, kaip 

elastinė reakcija 6( kai žmogus, neatpažįsta ar nesugeba išreikšti emocijų), projekcijos mechanizmas 
7( kai priskiriama kitam asmeniui jausmą, problemą, kurią atsisakome matyti savyje.). Savotiškas 

psichologinis sindromas, kurio vienas iš pavyzdžių - Stokholmo sindromas - psichologinis efektas, 

kai auka prisiriša prie savo pagrobėjų, išgyvena sielvartą, skausmą, tačiau bijodamas smurto ir 

mirties, susitapatina su smurtininkais, žmogus tiesiog praranda atsakomybę už save ir kitus, 

socialinę brandą, asmenybės savikūros galią ir nebepajėgia egzistuoti be jį globojančios jėgos. Tai 

tarsi „odi et amo“ dvylipiškumas, kai persipina  meilė ir neapykanta, tarp kurių pasimetęs individas 

nebesugeba atskirti emocijų ir aplinkos situacijos. 

5 Filliozat Isabelle / Kaip lengviau išgyventi kasdienes emocijos; Meilė ar priklausomybė,2001m.Vilnius ;(161p.).
6 Filliozat Isabelle / Kaip lengviau išgyventi kasdienes emocijos;“Elastinės“reakcijos,2001m.Vilnius;(72p.).
7 Gynybos mechanizmas/gynybos būdai;[žiūrėta 2012.03.25]; Internetinė prieiga per : 
<http://lt.wikipedia.org/wiki/Gynybos_mechanizmas;>.   
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       Mano tapybos darbų kolekcijai artimas stilius yra  Ekspresionistinis8, neoekspresionistinis9 

tapymo būdas, kurio pagrindas  - susikurti tokias vaizdines formas, kurios tarytum daugiau reikštų 

vidinius jausmus, nei atspindėtų išorinį pasaulį.

            Kūrybiniame  darbe  „TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS / STOKHOLMO 

SINDROMAS  / ODI DE AMO“,  „<vyrauja  intensyvaus  ritmo  valdomos  kintančių  linijų, 

geometrizuotų vaizdų, disonansiškų samplaikų,  brutalaus suprastinimo ir rėkiančio plakatiškumo 

kompozicija, reiškianti , tarkim maištaujančio kūrėjo antikonformizmą>“10. 

Bakalauro kūrybinis darbas susideda iš dviejų dalių: teorinio aprašo ir praktinio kūrybinio darbo.

            Teorinėje dalyje apžvelgiama kolekcijos koncepcija, idėjos ir temos paieška, nagrinėjama 

temos  problematika,  darbo  tikslo  bei  uždavinių  konkretizavimas,  ekspresionizmo  - 

neoekspresionizmo kryptys menotyrinėje Lietuvos ir užsienio literatūroje, publikacijos spaudoje bei 

šiuolaikinės tendencijos: gatvės mene, komiksų kultūroje, graffiti ir pan.

            Kūrybinį  bakalauro  darbą  sudaro,  trijų  darbų  kolekcija  :  “TARP  MEILĖS  IR 

PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO ”.

Kolekcijos darbų technika ir išmatavimai:

• “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO 

I” 2012m. Kartonas, aliejus,aerozoliniai dažai, 103 x 102 cm;  

• “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO 

II” 2012m. Kartonas, aliejus,aerozoliniai dažai, 103  x 102 cm;

• “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO 

III” 2012m. Kartonas, aliejus, aerozoliniai dažai, 103  x 102 cm.

8Ekspresionizmas - ( pranc. expression – išraiška) stilistinė kryptis, kuri išraiškingumu, spontaniškais spalvų ir šviesos 
deriniais nuosekliai stengėsi atsiriboti nuo tikroviškos vaizduosenos tapyboje ir grafikoje. Ekspresionizmo tikslas – 
menininko jausmų, išgyvenimų, būsenų perteikimas.
9 Neoekspresionizmas - postmodernizmo tapybos kryptis, susisklosčiusi kaip priešprieša konceptualiajam menui 
būdingam beasmeniškumui, intelektualumui, meninės formos neigimui.
10Pusiau populiariojoje psichologijoje kartais išskiriamos trys žmonių grupės - konformistai (dauguma žmonių), 
nekonformistai (mažuma) bei nei tokie, nei tokie (pastarieji sudaro vos kelis procentus). Konformistai - tai žmonės, 
mąstantys kaip dauguma, prie jos prisitaikantys; nekonformistai - tie, kurie prieš daugumą (pavyzdžiui, subkultūrų 
atstovai), o trečiąją grupę sudaro tie, kurie derina pozicijas.)
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• “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO 

I” 2012m. Kartonas, aliejus,aerozoliniai dažai 103 x 102 cm;

• “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO 

II” 2012m. Kartonas, aliejus,aerozoliniai purskiami, dažai 103 x 102 cm;
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• “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO 

II” 2012m. Kartonas, aliejus,aerozoliniai dažai, 103 x 102 cm;

• Bendra darbų kolekcija:
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• Darbe nagrinėjama problema.  Socialinė, psichologinė problematika. Iškylanti tarp vyro ir 

moters,  pagrobėjo  ir  aukos:  tam tikros  pažeminimo,  agresyvumo,  prievartos  dimensijos, 

kurios  viena  kitą  nuolatos  persipina.  Šiuo  atvėju  viską  lemia  psichologinis  smurtas, 

suardantis  individą. Šis reiškinys, sindromas atspindi vyro ir moters, skirtingus simbolinius 

skirtumus:  vyro  –  dominavimą,  moters  –  paklusnumą.  Paveikslų  cikle,  figūrinė  kūnų 

kompozicija  apibrėžta  formatu,  lokaliniame  tamsiame  fone  tarytum  išreiškia  emocinį 

išsekimą, atsiribojimą nuo savęs, savasties, natūralių emocijų. Figūrų kontūrų persidengimas 

paveiksluose,  tam  tikras  jų  sluoksniavimas  turėtų  perteikti  asmenybės   pasiklydimą, 

gyvenimo prasmės, būties egzistencijos klausimus, tam tikrą komformistinį požiūrį, įkaito 

dramos  fenomeną.  Neįprasta  figūrų  padėtis,  ekspresyvi  kompozicija,  kūno  kalba,  kiti 

segmentai,  turėtų  simboliškai  perteikti  Stokholmo  sindromo  tematikos  problemą  ir 

kontekstą. 

            Visur ir visais laikais, nepriklausomai nuo kintančios visuomenės, vyrų ir moterų 

santykiuose atsiranda sankirtų, psichologinių priklausomybių, kurios visai nėra analogiškos meilės 

filosofiniu požiūriu, remiantis  animus  (vyriškumo)  ir  anima  (moteriškumo):  priešingos  lyties 

archetipais. Kai nagrinėjamas žmogaus psichinis principas, o ne kokiomis savybėmis turi 

pasižymėti tikras vyras ar moteris. Pagal Frydrichą Nyčę :“ <...> Meilėje vyras ieško visiškos 

vergės, o moteris –  visiškos vergijos. Visa, kas daroma iš meilės, visada vyksta anapus gėrio ir 

blogio.<...>“Visa tai atsigręžia į jausmų dvilypiškumą, į elastinę reakciją, kai žmogus, neatpažįsta 

ar nesugeba išreikšti emocijų.

•    Darbo aktualumas. Ši, priešingos lyties archetipų, visuomenės sukurtų stereotipų tema, 

analizuojama dažnai, nepriklausomai nuo kintančios visuomenės. Svarbu atkreipti 

dėmesį į tai, kad  tema aktuali visuomeniniame kontekste, kuri veikia socialinius 

santykius, kultūrinę aplinką, iš dalies ekonominius bei politinius faktorius.

• Darbo objektas. Kolekcija „ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO 

SINDROMAS/ODI DE AMO “,  kurią sudaro trys aliejinės tapybos darbai.

• Darbo  tikslas. Teorineje  dalyje  nagrinėti  psichologinius,  filosofinius  analogus,  pagrįsti 

temos  koncepciją.  Kūrybinėje  dalyje  –  kolekcijoje  - meninėmis  priemonėmis  perteikti 

idėją, naudojant tapybos,  graffiti  techniką,  trafaretą.  Perteikti  taip vadinamą (Stokholmo 

sindromo) emocinę raišką, tematiką. 
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Uždaviniai. 

• Susisteminti ir analizuoti literatūrą, filosofinės menotyrinės literatūros bei vizualios raiškos 

analogus.

•  Teorinėje dalyje dėmesį skirti : ekspresionizmui, neoekspresionizmui, analizuoti Lietuvos ir 

užsienio literatūrą, publikaciją, susipažinti su pasirinktos problemos ištirtumu bei apžvelgti 

šiuolaikines tendencijas: gatvės mene, komiksų kultūroje graffiti.

• Eskizų  kompozicijos  pagalba  siekti  vieningos  kompozicinės  dermės,  vizualizuojant 

pasirinktą idėją.

• Pateikti kūrinių kolekcijos analizę, prielaidas ir išvadas, apibendrinant rezultatą.
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II. BAKALAURO DARBO KONCEPCIJA, , KŪRYBINIŲ DARBŲ 
REALIZAVIMAS, ANALIZĖ.

2.1 a)Metodologija:

            Kuriant kolekciją, būtina gilintis ne tik į plastiką, pateikimo raišką , bet ir į žmogaus 

psichologiją,  įvairias  psichines,  emocines  individo būsenas, pastebėti  kokie veiksniai  tai  įtakoja. 

Naudojant  taip  vadinamą  Stokholmo  sindromo,  įkaito  dramos  problematiką,  perteikus  tai  per 

pagrobėjo ir aukos, tam tikra, tarp vyro ir moters, priklausomybės sąsają, sukūriau darbų kolekciją. 

Kuriant  ir  formuojant  tapybos  darbų  koncepciją,  nuosekliai  rėmiamiasi  filosofinėmis, 

sociologinėmis,  antropologinėmis  bei  šiuolaikinio  meno  kūrinių  bazėmis. Atliekant  tyrimą 

gilinamasi į įvairias meno rūšis, šiuolaikinės tapybos bei meno stilių raidą. 

2.2 b) Metodika :

            Darbų kolekcijos idėjai realizuoti pasirinkta aliejinė tapybos, graffiti, trafareto techniką. 

Paruošiamai  medžiagai  naudojami  piešiniai,  eskizai,  figūrų  fotografijos  ir  kitos  skaitmeninės 

medijos. 

2.3 c) Idėja, temos paieška:

            Bakalauro darbo tema išsivystė iš vienos savarankiškos darbų kolekcijos, kurioje 

vaizduojama , kaip auka tampa  piktadarių sąjungininke. 

            Kažkuria prasme, pagal taip vadinamą Stokholmo sindromą, auka tampa konformiste, turinti 

– “<...> pasyvaus gyvenimo, plaukimo pasroviui poziciją – kai žmogus nežino, ko jis nori iš 

gyvenimo ir neturi asmeninių tikslų. Toks žmogus tampa manipuliavimo įrankiu, todėl galime taip 

pavadinti nusistatymą ar prisitaikymą būti kaip visi, kaip dauguma. Konformizmo 

priežastys – baimė priimti sprendimus, baimė jų neįgyvendinti, neryžtingumas, nepasitikėjimas 

savimi. Skirtingai nei sąmoninga pagarba aplinkinių nuomonei, konformizmas yra prisitaikymas 

nemąstant, kuris dažniausiai grįstas baime kažko neatitikti ir neturėjimu savo įsitikinimų<...>”, 

įkaitų drama.

            Taigi tokia “<...> socialinio kentėjimo sąvoka išpopuliarėjo XX a. antrosios pusės 

Vakarų sociologijoje ir antropologijoje. Šia sąvoka siekiama atskleisti kasdienes socialiai 

marginalizuotų asmenų bėdas ir vargus bei apibūdinti veiksnius, prisidedančius prie jų priespaudos. 

Studijose apie skirtingų socialinių grupių kentėjimą teigiama, kad jas veikia socialinis kontekstas, 

kultūrinė aplinka, ekonominiai bei politiniai faktoriai. Jose analizuojama, kaip individai išgyvena 
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socialinę ir moralinę skausmo bei materialinės deprivacijos bei netekties prasmę 11<…>”. Visa 

mano analizuojama problema persikėlė į eskizus.

            Darbo pradžioje idėja vystėsi popieriaus lape, su ta mintimi, kad vėlesniuose 

eksperimentuose reikės tinkamai suderinti skirtingo pobūdžio technikas: tapybą, trafaretą, graffiti, 

fotografiją. Sukaupta informacija padėjo suformuluoti darbo temą, problematiką ir kryptį.

Pradiniai  figūratyvinių kompozicijų eskizai :[žiūrėti priedus: [pav.1] “Eskizas I” 2012m.;

[pav. 2]“Eskizas II” 2012m.; [pav. 3]“Eskizas III” 2012m.; [pav. 4] “Eskizas IV” 2012m.].

[pav1.]“Eskizas I” 2012m.                    [pav.2]“Eskizas II” 2012m.

  

[pav.3]“Eskizas II” 2012m.                           [pav.4]“Eskizas II” 2012m.

  

11  Tereškinas, Artūras/ KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS; APIE INTERNETĄ, SEKSĄ, SEIMĄ IR  

VIEŠĄJĄ SFERĄ: INTERVIU SU ARTŪRU TEREŠKINU , [žiūrėta: 2012.03.07]; Internetinė prieiga per: 

< http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3156&kas=straipsnis&st_id=11369;>.
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            Kolekcijos darbų raiška, kaip buvau minėjusi, atspindi  - ekspresionistų, neokspresionistų 

kūrybą. Jų  iškeltos idėjos, požiūris į žmogų ir jį supančią aplinką bei žinant neoekspresionimo 

savybes: psichologiškumą, simboliškumą, lytiškumą, siužetiškumą, taikliai atskleidžia mano darbų 

siužetą.

            Kaip teigė eskpresionizmo, Miuncheno menininkų grupuotė “Mėlynasis raitėlis”: „<...> 

Mūsų siekis yra įvairiomis formomis atskleisti, kaip daugybe būdų  įsikūnija vidinė menininko 

aistra <...> “. Ši ideologija man priimtina, nes jų teigimu: „<...> nepalenkiamas, aistringas tikėjimas 

nevaržomas, kūrybinga menininko laive išreikšti asmeninę viziją, bet kokia jam priimtina forma 

„<...> 12. Šiuo teigimu rinkausi man priimtiną išraiškos formą, kuri atlikta tapybinėmis priemonėmis, 

jungiant trafaretinius objektus, purkštus aerozoliu. Kalbant apie figūrinę ieškojimų plastiką ir 

ištakos pradmenis, įtaką turėjo - Egono Schielės kūryba. Šio menininko linijinė piešinio savybė, 

artima mano kūrybiniui braižui.[žiūrėti priedus: [Pav.15] ].

            Tolimesniuose eskizuose [ Žiūrėti: [Pav.<1>] ; [Pav.<1>] ;  [Pav.<1>] ]; atsiskleidžia 

neoekspresionistinis kūrinio charakterizavimas, techninės savybės ir tematika. Visa struktūra tampa 

apčiuopiama, jutimiška, neapdorota forma, gyva emocinė ekspresija. Tai pat pasitelkus alegoriją

 ( deformuotų kūnų siluetai ) ir simbolius ( trafaretinės nuorodos ). Šiuose darbuose labiau 

aktyvinau foną, iki visiško tamsaus paviršiaus, o moters figūrą, įkomponavau ryškia raudona linija.

[Pav.<1>] „I“ Medžio plokštė, aliejus, aerozolis;110x90cm.2012m.

12Dempsey, Amy/ Stiliai, judėjimai ir kryptys, Enciklopedinis moderniojo meno vadovas,” Mėlinasis raitėlis”;(94 p.) 

(Vasilijus Kandinskis, pratarmė, pirmoji “Mėlynojo Raitelio” redaktorių paroda, 1911.)
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[Pav.<2>] „II“ Medžio plokštė, aliejus,                    [Pav.<3>] „III“ Medžio plokštė, aliejus, 

aerozolis;110x90cm.2012m.                                aerozolis;110x90cm.2012m.

 “Bendra darbų ekspozicija”.2012m.
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2.4 Komiksas, kadruotė, gatvės menas, grafiti.

            Iš dalies mano darbų kolekcija, savo kompozicija, figūrinių fragmentų vystimu, per tris 

vaizdavimo plotmes,  primena komiksų struktūrą, estetiką. Fiksuoti meniniai vaizdai dėliojami 

nuosekliai, tam, kad papasakotų tam tikrą istoriją. „<...> Plačiau, trumpa istorija, išreikšta 

paveiksliukais su trumpais žodiniais paaiškinimais <...> “13(šiuo atvėju trafaretais); sensacingo, 

socialinio pobūdžio. Kalbėdami apie komiksų turinį, mes pirmiausia susiduriame su jo išraiškos 

forma. Pieštiniuose pasakojimuose idėją atskleidžia tiek tekstas, tiek piešinys. Mano darbuose 

pastarasis (t.y piešinys, figūros) turi didesnę įtaigos galią, nei tekstas. Taigi piešiniai nėra nebylūs: 

jie ekspresyvūs, dinamiški, pilni gestų, kūno kalbos. Kadangi komiksai skirstomi  įvairiai, pagal 

mano  temą, kolekcija priklauso: redakciniui tipui, kuris apima: politinius, satyrinius, socialinius 

aspektus. 

            Komiksas visada buvo greta visuomenės. Čia svarbūs tampa skaitytojo pojūčiai, kurie yra jo 

psichinių procesų atspindys. „<...> Pojūtis nusako, kad kažkas žmogų veikia <...>”14. Komiksuose 

veikia vaizdinys ir tekstas. Vaizdai perduoda dinamiką ir sukelia poveikį spalvomis. „<...>Taigi 

svarbiausi yra regos receptoriai<...>”15. Komikso kūrėjai žaidžia dėlionę, parinkdami tekstą ar 

paveikslėlio komponentus. Taigi mano komponentus atstoja vyro ir moters figūrų kontūrų 

persidengimas ir trafaretinės nuorodos į tekstą. Toks dėliojimas turi tikslą būti suprantamu kitiems. 

Išrenkami įtaigiausi, taiklūs elementai, kurie komponuojami tam tikra tvarka. Čia detalės tampa 

esančią istoriją provokuojančiais elementais (Stokholmo Sindromo trafaretai ir kita atributika). Jos 

ne tik formuoja aplinką, bet ir aiškina veikėjų charakterius (Tarp aukos ir pagrobėjo). Pieštiniai 

pasakojimai neatsiejami nuo socialinės aplinkos, todėl jų turinys, daugiau ar mažiau ją atspindi. 

Tam tikra prasme - tai formoje išreikšta visuomenės sąmonė, leidžianti kūrėjui ir skaitytojui 

komunikuoti. 

            Šiandien komiksai priskiriami masinės kultūros žanrui ir vadinami medija menu. M. 

McLuhan rašo, kad “<komiksai atlieka tą pačią funkciją kaip ir medijos: saugo ir perduoda 

informaciją. Jie piešiami kuo siauresnės apimties, o tai sąlygoja neišsakymo momento atsiradimą 

kūrinyje, todėl žiūrovas yra priverstas įsijungti į tą žaidimą, į patį kūrimo procesą, kur jo minties 

eiga tampa vienu iš komikso turinio elementų. išlieka glaudus ryšys tarp atlikėjp, teksto ir 

žiūrovo.>”. Galima teigti, kad komiksą sudaro trys sąveikaujantys elementai: tekstas, piešinys ir 

individuali interpretacija.

13 GROENSTEEN, T. /La bande dessinee en France, 1998, p. 11, 12, 15, 16, 18, 31-34.
14VAITKEVIČIUS, P. H. /Pojūčiai ir suvokimas. Regimųjų vaizdų suvokimas, Vilnius, 2002, p.14, 15, 67.
15VAITKEVIČIUS, P. H. /Pojūčiai ir suvokimas. Regimųjų vaizdų suvokimas, Vilnius, 2002, p.14, 15, 67 .
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            „<...>Komiksą kaip ir reklamą autorius priskiria žaidimų pasauliui, kurį dar vadina modelių 

pasauliu, nes konkrečios situacijos iš gyvenimo yra perkeliamos į kitą kontekstą <...>”16. Būtent dėl 

to komiksai dažniausiai yra lyginami su kino filmais.

            Tai tolimesni darbo eskizai rutoliojasi šia linkme (pav.”Kadras I”; “Kadras II”; “Kadras 

III”), įvedant kadro juostos motyvą.

            Tai vyksta, nes abi medijos, kurdamos turinį, derina tarpusavyje tekstą ir paveikslėlius. 

Kuriant filmą, parašomas scenarijus, pagal kurį kuriamos kadruotės.17 Tačiau pagal F. Fellini, 

nereikia apsiriboti vien šiais panašumais. Yra ir skirtumų: kinas išreikštas dinamika  (reiškinio 

kitimas,  plėtotė;  kalbos  garsų  srauto  intensyvumo  kitimas),  o  komiksai-statiški.  Kinuose  kalba 

verbalinė, o komiksuose - ji vizuali. Tačiau ir viename, ir kitame yra savi principai, kaip išgauti 

reikiamą efektą.

        

(pav.)“Kadras I”,2012m.                                    (pav.)“Kadras II”,2012m.

               (pav.)“Kadras III”,2012m.

16MCLUHAN, M. /Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai, Vilnius, 2003, p. 168, 169, 228, 229, 235 .
17Kadruotės [angl. storyboard] yra trumpų pieštinių pasakojimų pavidalu išreikštas vizualus scenarijus. 
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            Kita  mano naudojama technologijos pusė - grafiti, gatvės menas - neatskiriama modernaus 

miesto dalis. Dar vadinama visuomenės ženklu, siekiančiu perteikti socialinius ir politinius 

pranešimus. Neatskiriama popkultūros dalis. Tai visuotinis ir į akis krintantis menas, kuris kursto 

aistras ar kai kai kurių pasipiktinimą. Štai gatvės meno pavyzdžiai, kur vystoma vyro moters 

santykio vaizdavimas, atrandant mano pasirinktos temos - Stokholmo sindromo tematiką 

(pagrobimas, baimė, priklausomybė). [ žiūrėti priedus ;[pav.1.1]; [pav.1.2] [pav.1.3] [pav.1.4] 

[pav.1.5] [pav.1.6] [pav.1.7].].

      [pav.1.2] Street art by Dolk                   [pav.1.3] Street Art Man and Woman Stencil in Hollywood

                                                                                     Street Art Bears, Sewing Machines and Scissors

                

[pav.1.4] Archaic Volcano Man vs. Robotic                    [pav.1.1] Street art by Swoon

Televised Woman
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[pav.1.5] Street Art by ‘Best Ever’

     

[pav.1.6] illustrator/artist Sueshiro Maruo                      [pav.1.7] Street Art – Kensington Market.

   

            Taigi eskizuojant ir palikus laiko eksperimentams, atradau naujų vaizdavimo formų, objektų. 

Tai suteikė galimybę toliau vystyti temą, tiek teorine ir praktine linkme. Apgalvodama nauja 

kompoziciją, pakeičiau centrinę dalį [ žiūrėti : “Eskizas” 2012m.], kurioje bandžiau trafaretą 

pateikti kaip abipusiškai jutimišką tolygų objektą, piešinio atžvilgiu. Taip pat keičiamas buvo ir 

fono kontrastingumas, labiau niveliuojamas, perteikiamas per pulsuojantį, peršviečiamą foną, kuris 

vystomas visoje kolekcijoje [ žiūrėti: [Pav.1] “Bendra eskizinių darbų ekspozicija”2012m.; [Pav.2] 

“Bendra eskizinių darbų ekspozicija”2012m.].

            Tapybos derinimas su trafaretu, gana dekoratyvaus linijiškumo naudojimas, man buvo 

priimtinas, nes galėjau pritaikyti savo patirtį, kurią sukaupiau per keturis studijų metus, tapydama 
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įvairaus pobūdžio darbus ir atskleisti savo susiformavusią stilistiką. Pagal austrų eskpresionizmo 

atstovo, Oskaro Kokoschkos teigimą, jog dirbdamas jis ”<...>išlieja jausmus paveiksle, ir šis tampa, 

taip sakant, plastišku sielos įsikūnijimu<...>”18. Ši frazė padeda suprasti, kad dirbdama ir įdėdama 

savo idėjas į vizualų darbą, sukuri ne tik savo stilistiką, bet ir norimą temos plėtotę, per tam tikrą 

savivoką. [žiūrėti [pav.1];[pav.2]; “Bendra eskizinių darbų ekspozicija”2012m.].

“Eskizas” 2012m.

[Pav.1] “Bendra eskizinių darbų ekspozicija”2012m.

18 Dempsey, Amy /Stiliai, judėjimai ir kryptys, Enciklopedinis moderniojo meno vadovas,(72 p.).
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[Pav.2] “Bendra eskizinių darbų ekspozicija”2012m.
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2.5 KŪNO VAIZDAVIMAS MENE

            Kadangi mano tapybos kolekcijoje vyraujantys vizualūs objektai yra vyro ir moters kūnas, 

todėl norėčiau apžvelgti, kūno vaizdavimą šiuolaikiniame mene, kaip analizuojama kūno samprata 

šiandieninėje meno plotmėje. Išsiskiria grupė menininkų, kuriuos vienija šis vienas bendras kūrybos 

bruožas - objektas. Autoriai, tarp kurių yra:  britų menininkė, garsėjanti  figūratyvinių aktų 

vaizdavimo būdu – Jenny Saville [žiūrėti piedrus [pav.14]]. Savo kūryboje vaizduoja, kažkuria 

prasme šokiruojančius savo estetika, tapybine plastika, objektus: didelės apimties, neįprastais 

rakursais, žmogaus, dažniausiai moters figūras, portretus. Autorės kūryba apipinta feminizmo 

metaforomis. Savo kūriniuose autorė nuolat pabrėžia moters kūno svarbą ir iškelia tam tikrą 

priešpriešą moters kulto suvokimui, kuri savitai pateikia populistinė žiniasklaida.

            Taigi  „<...>kūnas suteikia didelių galimybių išsiaiškinti daugybę klausimų, tarp jų – 

tapatumo, lyties, seksualumo, nesveikatos, mirties ir smurto <...>”19. Kūną, kaip pažinimo šaltinį, 

taip pat naudojo ir amerikietė tapytoja, perfomansų, bei filmų kūrėja „<...> Carolee Schneemann 

(g.193)savo prieštaringuose kūriniuose, sukėlusiuose socialinį, seksualinį ir menotyrinį rezonansą 

<...>”20. [ Žiūrėti priedus: [Pav. 16]].

            Kūrybinio darbo eskizuose, mano vaizduojamos figūros, veikiamos socialinio rezonanso, 

atsiduria uždaroje erdvėje, kur žmogus patiria izoliaciją ir kovą. Atsiranda skirtingų lyčių archetipai. 

Apžvelgiant platų “<...> visuomeninį gyvenimą valdantys lyčių vaidmenų ir santykių stereotipai 

vienodai veikia ir moteriškumo, ir vyriškumo įsivaizdavimą. Asimetriška lyčių priešprieša ir 

simbolinė tvarka, kurioje vyrai dominuoja, o moterys paklūsta. Lyčių simbolinės opozicijos vyrui 

priskiria stiprumo, svarbos, mąstymo, aktyvumo, atsakomybės vaidmenis, varžančius ir verčiančius 

dominuoti 21<...>“. 

            Mąstant apie šiuos dalykus, vieno psichoanalizės pradininkų „<...> Carlo Gustavo Jungo 

hipotezė apie tai, jog kiekvieno žmogaus psichikoje egzistuoja abiejų lyčių komponentai, yra ypač 

vertinga. Jungas šią hipotezę iškėlė XX a. pirmojoje pusėje, kai jo gimtojoje Šveicarijoje lyčių 

vaidmenys dar buvo pakankamai stereotipiški ir netgi apibrėžti įstatymų: pagrindinė moters pareiga 

buvo gimdyti ir auginti vaikus bei rūpintis namų ūkiu, o vyro – aprūpinti šeimą materialiai, tvarkyti 

finansinius reikalus bei priimti visus svarbiausius sprendimus. Jau tuo metu Jungas įžvelgė tai, kas 

19 Dempsey, Amy /Stilius,judėjimai ir kryptys.Enciklopedinis moderniojo meno vadovas.Kūno menas,(246p.).
20 Dempsey, Amy/ Stilius,judėjimai ir kryptys.Enciklopedinis moderniojo meno vadovas.Kūno menas,(244p.). 
21 Daubaraitė, Jurga / SEPTYNIOS MENO DIENOS. 2003m. ; Lyčių tvarka ir seksualumo išviešinimas;  Ištrauka iš  
diplominio darbo "Šiuolaikinių lietuvių menininkų poros: lyčių skirtumas kaip kūrybos tema ir sąlyga"; [žiūrėta: 
2012.04.15]; Internetinė prieiga per: <http://www.culture.lt/7md/?leid_id=576&kas=straipsnis&st_id=2252;>.
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mūsų dienomis atrodo savaime suprantama: kiekvienas žmogui turi tiek jo biologinę lytį 

atitinkančių, tiek priešingai lyčiai priskiriamų psichologinių savybių <...>”. 22 

            Grįžtant prie tapybinės raiškos, kiti menininkai žavi savo plastine išraiškos kalba, pvz., : 

Comensoli Mario [žiūrėti priedus: pav. 5;6.], Sigmar Polke [žiūrėti priedus: pav. 7;8.], Nancy Spero 

[žiūrėti priedus: pav. 9;10.], Rustin Jean [žiūrėti priedus: pav. 11;12.], Eric Fischl [žiūrėti priedus: 

pav.13.].  Kūrybines sąsajas randu ir  Lietuvos tapytojų kūryboje.

            Vienas eskpresionistų krypties, iš dalies - egzistencializmo atstovų lietuvių tapyboje - 

Arūnas Vaitkūnas, įkūnija dailininko egzistencialisto tipą. Tai iš dalies atitinka ir mano temą. Nes 

nagrinėjamas santykis ne tik tarp moters ir vyro, bet ir savęs  realizavimo, egzistavimo klausimo, 

veikiamų psichologinių veiksnių. Kaip dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius, teigė: kad „<...> 

šiuolaikinė dailė yra įdomi savo savybėmis, įdėjų šiuolaikiškumu (t. y.  jų ryšys su nūdieniu 

filosofiniu, kultūrologiniu, sociopsichologiniu mąstymu) <...>” – šios sritys puikiai padeda atskleisti 

ideją. 

            Savo stilistika bei tematika artima - Laivydės Šalčiūtės kūryba [žiūrėti priedai 1 pav.].  Ji 

nagrinėja lyčių lygybės klausimą, persotintą socialinių stereotipų kasdienybę. Taip pat panašia 

linkme dirba ir Monika Furmanavičiūtė [žiūrėti priedai 2pav.].   – „<...>Smurtas, prievarta, erotika ir 

mažos estetiškos detalės<...>“. 

Tai atsispindi mano darbų cikle, kur vyrauja socialinių stereotipų sąveikavimas bei problematika, 

atitinkanti mano nagrinėjamus subtilumus.

            Pagal  ideologinę pasaulėžiūrą, atitikmenų randu ir Vyganto Paukštės kūryboje 

[žiūrėti priedai 3pav.]. Per beveik tris kūrybos dešimtmečius nusistovėjęs jo temų ratas: lyriškai 

romantinių situacijų analizuojama moters ir vyro, bei žmogaus ir gamtos tarpusavio santykius. Jis 

jungia spalvinės dėmės su siluetine linija. Bendrų sąsajų galėčiau rasti ir Gintaro Palemono Janonio 

kūryboje, [žiūrėti priedus: 4 pav.]. Moters įvaizdį tapyboje perteikia per savo žmonos veido bruožus 

ir figūros linijas atkartojančias figūras pamažu išstumia apibendrintų formų (kai kur ryškiaakės) 

sėdinčios, gulinčios, klūpančios būtybės, o švelnios erotiškos užuominos virsta modelio ar 

manekeno samprata grįstais žmogaus ženklais. „<...> Apskritai nuogos moters figūros jo 

paveiksluose primena mitologinius personažus, kurie atkeliauja iš seniai užmirštų istorijų, kurioms 

jaučiame gilią nostalgiją <...>”23. Remiantis „Arsininkais“, jie atmetė pasenusius kanonus, kūrė 

tokią meninę kalbą, kuri leistų laisvai ir nevaržomai išreikšti šiuolaikinio žmogaus estetinius 

22 Bieliauskienė, Ieva. /Anima ir animus: priešingos lyties archetipas mūsų psichikoje . Šeima ir sveikata , Psichologija , 
(2011-04-02).
23Mikučionytė, Rita / Gintaras Palemonas Janonis:kartotinės būsenos, Dailė 2008/1 55-59; [žiūrėta 
2012.03.28];internetinė prieiga per:
< http://test.svs.lt/?Daile;Number(232);Article(5651).;>.
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išgyvenimus, nuotaikas, pasaulėjautą. Tai laisvai leidžia, jų teigimu, reikšti savo pasaulėjautą. Ne 

tik per psichologinį, socialinį kontekstą, bet ir per laisvą vizualią raišką, šiuo atvėju – tapybą, 

trafaretą, grafiti. Apibūdindama graffiti naudajamą raišką, manyčiau tai ne trumpalaikė jaunimo 

mada. Tai – rimtas priežastis ir prasmę turintis reiškinys. Vienas pirmųjų mokslininkų, 

analizavęs graffiti reiškinį Lietuvoje – buvęs Šiaulių universiteto Kultūrinės antropologijos centro 

direktorius ir Filosofijos katedros vedėjas profesorius Gintautas Mažeikis. „<...> Graferiai, 

norėdami piešiniu išreikšti savo laisvę, sugeba tai padaryti meniškai. Pasak filosofo, akivaizdu, 

kad graffiti pretenduoja būti meno rūšimi, tačiau ne visada tai pavyksta – ne bet koks piešinys yra 

vertas meno vardo.Netrukus bus suskaičiuotos penkios dešimtys metų nuo to laiko, kai pasaulyje 

pradėti piešti pirmieji šiuolaikiniai graffiti, tačiau šis gyvybingas jaunimo kultūros reiškinys nuolat 

keičiasi, įgyja įvairias raiškos formas, sparčiai plinta ir vis dar kelia nesibaigiančias diskusijas. 

Šiandien graffiti tapo neatsiejama miesto gyvenimo dalimi, turinčia savo istoriją.Šiandien graffiti - 

įvairių stilių ir piešimo formų kratinys. Gatvės meno esmė – kūrybinė laisvė ir siekis 

atskleisti graffiti kūrėjo individualybę, novatoriškumą, originalų piešimo stilių<...>”24. 

24
 Brazaitytė,Giedrė / Graffiti. Karas dėl gatvės grožio; [žiūrėta 2012.03.20]; internetinė prieiga:

<http://gatve.delfi.lt/news/po_pamoku/graffiti-karas-del-gatves-grozio.d?id=13932440 ;>.
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2.6 SEKSUALUMAS, PAŽEMINIMAS REKLAMOJE / MOTERIS – PREKĖ

            Mes gyvename tokiu laikotarpiu, kai žmogaus seksualumas yra nuolatos pabrėžiamas. 

Susiduriame su seksualumo apraiškomis televizijoje, spaudoje, mene. Gundančios pusnuogės 

moters įvaizdis dažnai naudojamas įvairiausiose reklamose, kur atsiskleidžia siūlomas tipinis 

seksualinio elgesio modelis bei socialinis lyčių vaidmuo, išreiškiantis visuomenės lūkesčius. Visa 

tai priklauso nuo: esančios kultūros, istorinio laikotarpio, rasinės, socialinės priklausomybės bei 

asmens amžiaus. Taip išsivysto visuomeninė lytiškumo samprata, masinė komunikacija, sudaranti 

standartinius stereotipus. Dažniausiai žmonės mintyse sukuria vaizdą, koks tipiškas vyras ar tipiška 

moteris privalėtų būti. Atsiskleidžia diskriminacijos fenomenas, atsirandantis asmenybėje, derinant 

savęs suvokimą su visa visuomene.“<Savęs suvokimui ir vidinei kontrolei asmuo naudoja “priešo” 

sampratą kaip išorės matmenį.>25“. Viena iš prielaidų diskriminacijai atsirasti - lyčių stereotipai, 

priskiriantys vyrams ir moterims atitinkamus socialinius vaidmenis. Šių dienų gyvenimo tempas ir 

informacinės sklaidos priemonių įvairovė bei gausa daro dižiulį poveikį ne tik subjektyvaus kūno 

vaizdo formavimuisi, bet ir tam tikriems stereotipams įsigalėti. Taip pateikiami moterų ir vyrų 

įvaizdžiai formuoja požiūrį ne tik į save, bet ir į priešingą lytį. Tokio pobūdžio pranešimuose, 

kuriuose kuriamos moteriškumo ir vyriškumo modeliai, visuomenė priima nekvestionuodama. 

Pateikiamos įvairios stereotipų reprezentacijos.

            Viena iš tokių informacinio pobūdžio, kuri turi įtaką žiūrovui yra reklama. Nes jos sekmė 

priklauso nuo to, kaip ji bus reklamuojama ir ar pateiks ir įtikins pirkėją. Reklamos pagalba yra 

pritraukiami vartotojai, kurie susidomi preke, jos įvaizdžiu. Svarbu paminėti tai, kad reklamai būtų 

naudojami tokie vaizdai, kurie tiesiogiai susiję su reklamuojama preke. Bet dažnai reklamų kūrėjai 

peržiangia ribą ir tada tampa neaišku –  ar tai prekės reklama ar vaizduojamo asmens. Taigi 

paskutiniu metu reklama įtvirtino moters, kaip prekės, seksualinio abjekto įvaizdį. Moteris 

sutapatinama su produktu, preke, kurį norima parduoti. Tai tampa dar vienu masinės kultūros 

kuriamu stereotipu.

25 Doc. dr. S. USTILAITĖ/ LYČIŲ DISKRIMINACIJA IR PRIELAIDOS JAI ATSIRASTI,Vilniaus pedagoginis 
universitetas;[žiūrėta: 2012.04.18], Internetinė prieiga per: <://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/SPPC.pdf;>.
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            Taigi be jokių abejonių šiandien seksualumo kultas klesti. “<Pateikta senesniųjų laikų 

reklamos, bet jos jau tada turėjo neakivaizdžią, tačiau pastebimą seksualumo potekstę. Šie 

seksualumo gestai nebedaro mūsų visuomenės jau tokios nekaltos. Ir visiškai nesvarbu, ar šių 

pateiktų reklamų kūrėjai sąmoningai ar ne pateikė reklamoje erotiškas užuominas, svarbiausias jų 

tikslas pasiektas – sukelti diskusijas26.;>”.

[pav.18]

            Šioje reklamoje, pažymėtoje [pav.18] vaizduojama Chase & Sanborn reklama. Kontesktas 

toks,“< jei jos vyras sužinotų, kad ji slaptai geria kavą C&S kavą, jis, greičiausiai, niekada namuose 

daugiau neragaus šviežios kavos. >“.27Reklamoje matomas smurtas, jėgos naudojimas prieš moterį. 

Tai parodo stereotipų sukurta vyrišką, valdžios simbolį, atsiranda diskriminacijos fenomenas. 

“<Tarptautinių žodžių žodyne“ diskriminacija apibrėžiama kaip teisių apribojimas ar atėmimas iš 

tam tikros asmenų kategorijos dėl kokių nors požymių. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatyme (1998) diskriminacija apibrėžiama taip: „Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas 

(diskriminacija) reiškia pasyvų ar aktyvų elgesį, išreiškiantį pažeminimą ar panieką, taip pat teisių 

apribojimą arba privilegijų teikimą dėl asmens lyties.>”28

26
 „Netyčinis“ seksualumas reklamose; [žiūrėta: 2012.04.17]; Internetine prieiga 

per :http://www.oops.lt/2011/01/15/netycinis-seksualumas-reklamose/;.

27
 „Netyčinis“ seksualumas reklamose; [žiūrėta: 2012.04.17]; Internetine prieiga 

per :http://www.oops.lt/2011/01/15/netycinis-seksualumas-reklamose/;.

28 Doc. dr. S. USTILAITĖ/ LYČIŲ DISKRIMINACIJA IR PRIELAIDOS JAI ATSIRASTI,Vilniaus pedagoginis 
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            Dar keletas pavyzdžių, kaip 1930 metų reklamose, tema nebuvo ypatingai svarbi, viso ko 

pagrindas -  pinigai. Niekas niekada nekalbėjo, kad reklama gali būti įžeidžianti ar žeminanti. 

Atsiranda 

            “<Tiesioginė diskriminacija dėl lyties – tai pasyvus ar aktyvus elgesys, kuriuo 

išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas, taip pat teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl 

asmens lyties.>”. 29Siūlau apžvelgti senovinius reklaminius skelbimus iš 1930, 1940 ir 1950 metų 

kolekcijų.

    [pav.19]

           „<Įmonės „Van Heusen“ reklamoje [pav.19] vaizduojama moteris, tiekianti vyrui kavą ir 

klūpanti prieš jį ant kelių. Nuo kada moterys tapo vergėmis?>“. 30Parodo vėl vyro valdžią, moters 

kaip „vergės“  vaizdavimą bei įsitikinimas, kad vyras karjerą darantis darbuotojas, o moteris tik 

„tiesiog darbuotoja“ vyrui.

29 
Doc. dr. S. USTILAITĖ/ LYČIŲ DISKRIMINACIJA IR PRIELAIDOS JAI ATSIRASTI,Vilniaus pedagoginis 
universitetas;[žiūrėta: 2012.04.18], Internetinė prieiga per: 
<://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/SPPC.pdf;>.

30
 Saldus prieskonis laisvalaikiui/ Top-10. Nepaprastai įžeidžiančios senovinės reklamos;[žiūrėta 

2012.04.17]Inretnetinė prieiga per:< http://www.oops.lt/2011/04/08/top-10-nepaprastai-izeidziancios-senovines-
reklamos/;>.
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           „<Korporacija „Del Monte“. 1953 metų kečiupą gaminančios įmonės reklama, kai buvo 

sukurti nauji buteliukų dangteliai. Nuotraukoje [pav.20] vaizduojama moteris, o užrašas apačioje 

skelbia: „ar manote, kad moteris gali tai atidaryti“? >“.31Pateikia moterį kaip silpnąją lyti, kad be 

vyro pagalbos ji nesugeba atlikti tam tikrų, šiuo atvėju, buitinų darbų.

[pav.20]

            “<Įmonės „Drummond Sweater“  pateikė keistą lytiškumo suvokimas . Jie buvo išleidę 

reklamą [pav.21], kurioje pavaizduoti du vyrai ant uolos viršūnės, o po jais –  ant lyno kabanti 

moteris. Reklaminis šūkis: „Vyrai yra geresni nei moterys“.>”. 32Tai parodo diskriminaciją, lyčių 

skirtingumo aspektą bei moters  vaidmens visuomenėje nereikšmingumą.

31
 Saldus prieskonis laisvalaikiui/ Top-10. Nepaprastai įžeidžiančios senovinės reklamos;[žiūrėta 

2012.04.17]Inretnetinė prieiga per:< http://www.oops.lt/2011/04/08/top-10-nepaprastai-izeidziancios-senovines-
reklamos/;>.

32
 Saldus prieskonis laisvalaikiui/ Top-10. Nepaprastai įžeidžiančios senovinės reklamos;[žiūrėta 

2012.04.17]Inretnetinė prieiga per:< http://www.oops.lt/2011/04/08/top-10-nepaprastai-izeidziancios-senovines-
reklamos/;>.
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[pav.21]

             “<Firma „Dacron“ pateikė dar vieną moters žeminantį skelbimą, reklamą. Skelbime, 

reklamoje [pav.22] vietoj moters kūno vaizduojamas kilimas. Šią merginą pamynęs vyriškis teigia: 

„Turėti moterį namuose yra nuostabus dalykas“.>”. 33Tai viena iš dikriminacijos atsiradimo 

prielaidų, kai atsiranda moters neregimumas, pateikimas kaip silpnosios lyties. Tokiu atvėju ji 

laikoma nelygiaverte vyrui partnerė, jo nuosavybė, privalančia atlikti buities darbus ir pan. Puikiai 

atitinka vokiečių suformuluotą frazę,“< apibūdinačią moters gyvenimą triem“k“ – „Kinder, Kuchen 

und Kirchen“ (vaikai, virtuvė ir bažnyčia).Visa tai telpa viename žodyje „ namai.>“.34

33
 Saldus prieskonis laisvalaikiui/ Top-10. Nepaprastai įžeidžiančios senovinės reklamos;[žiūrėta 

2012.04.17]Inretnetinė prieiga per:< http://www.oops.lt/2011/04/08/top-10-nepaprastai-izeidziancios-senovines-
reklamos/;>.
34 Čekuolis, Algimantas/Žurnalas “Valstybė”,2010m.; Moterys, krūtine pirmyn!;[žiūrėta: 2012.04.18], Internetinė 
prieiga per: < http://www.delfi.lt/news/daily/world/acekuolis-moterys-krutine-pirmyn.d?id=35018643;>.

28



[pav.22]
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2.7 MEILĖS TEORIJOS NEANALOGIŠKUMAS, PAGAL PLATONĄ, 

F.NYČĘ, E.FROMĄ. (STOKHOLMO SINDROMAS).

            Priklausomybė nuo kito  žmogaus gali būti tokia stipri, kad žmogus tokį jausmą gali priimti 

už meilę. Tai tarsi "Platoniška meilė". Pagal graikų filosofą Platoną, panagrinėjus galima atrasti 

negatyvių meilės sąsajų,”< kad  meilė nėra nei "šventa" draugystė, nei dviejų asmenų dvasinis 

santykis.>”. Platoniška meilė taip pat nėra tik "skaistus" jausmas kitam asmeniui, bet greičiau 

nepaprasta proto kelionė į aukščiausiąjį grožį, patirti ir išgyventi platoniškąją meilę nėra lengvas 

dalykas, nes ji pasiekiama tik palaipsniui ir įdedant daug proto ir valios pastangų. Esminis skirtumas 

tarp meilės ir priklausomybės tame, tad meilė dovanoja energija ir gyvenimo džiaugsmą,o 

priklausomybė - atima jėgas ir išsekina.  Pagrindinis priklausomų santykių požymis - baimė, baimė 

prarasti, būti paliktam, likti vienišam. Pagal Kamiu aprašyta meilė gina asmenybės laisvės svarbą 

„<Žmonės, kurie iš didelės meilės išsižada asmeninio gyvenimo, gal ir praturtina save, tačiau 

neabejotinai nuskurdina tuos, kuriuos pasirinko mylėti.>“.Visa tai neatsiejama ir nuo vyraujančios 

psichologinės emocinės išraiškos, kaip elastinė reakcija (kai žmogus, neatpažįsta ar nesugeba 

išreikšti emocijų), projekcijos mechanizmas (kai priskiriama kitam asmeniui jausmą, problemą, 

kurią atsisakome matyti savyje.). Taigi tai savotiškas psichologinis sindromas, kurio vienas iš 

pavyzdžių - Stokholmo sindromas - psichologinis efektas, kai auka prisiriša prie savo pagrobėjų, 

išgyvena sielvartą, skausmą, tačiau bijodamas smurto ir mirties, susitapatina su smurtininkais, 

žmogus tiesiog praranda atsakomybę už save ir kitus, socialinę brandą, asmenybės savikūros galią ir 

nebepajėgia egzistuoti be jį globojančios jėgos. Pagal psichologo Ericho Fromo    meilės teoriją, 

asmenybę suskirsto į aktyviuosius ir pasyviuosius afektus: „veiksmus“ (akcijas) ir „aistras“ 

(pasijas).”< Veikiamas aktyvaus afekto, žmogus yra laisvas ir atsakingas už savo veiksmus; 

patirdamas pasiviąsias, jis tampa pavaldus tokiems motyvams, kurių pats nesuvokia. Pavydas, 

ambicija, bet kokia godulystė yra aistros, o meilė – veiksmas, kuris gali būti tik laisvės, o ne 

prievartos padarinys.>”. Bet šiuo atvėju asmuo praradęs atsakomybę už save, tampa prievartos 

padarinio objektu. Dar viena sąsaja, neanalogiška, tiesioginės tyros meilės apibrėžimui:  „odi et 

amo“ dvylipiškumas, kai persipina jaučiama meilė ir neapykanta, tarp kurių pasimetęs individas 

nebesugeba atskirti emocijų ir aplinkos situacijos. Pagal Frydrichą Nyčę :“<...>  Meilėje vyras ieško 

visiškos vergės, o moteris – visiškos vergijos<…>”. “<...>Visa, kas daroma iš meilės, visada vyksta 

anapus gėrio ir blogio.<...>“. Tai parodo dvi skirtingas meilės sampratas bei du skirtingus lyčių 

stereotipus.
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            Dar viena meilės teorija pagal, graikų tragiką Sofoklį, kuris apibūdino meilę  per skausmo 

temą: „<...>Vienas žodis atsveria gyvenimą ir kančias jame. Tas žodis- meilė<...>”. Taigi meilės 

reikšmė,

            Stokholmo sindrome yra prastos sistemos dvasinės sveikatos išraiška. Dvasinės sveikatos 

stuburas priklauso nuo to, ar asmuo pats sugeba kontroliuoti savo gyvenimą ir už jį atsakyti. Todėl 

būtina sukurti struktūrą, kuris skatintų mąstymą, atsakomybę už savo veiksmus. Pagal Ėricha 

Fromą: “<...> meilę laiko produktyviu žmogaus egzistavimo problemos sprendimu. Mylėti - tai 

rūpintis tais žmonėmis, kuriuos mylime. Tačiau rūpinimasis ne dėl to, kad paklustų<...>”.O šis 

negatyvumas atsiskleidžia Stokholmo sindromo subtilybėse.
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III. FIGŪRINIAI, TAPYBINIAI ESKIZAI.

[pav1.]“Eskizas I” 2012m.                    [pav.2]“Eskizas II” 2012m.

  

[pav.3]“Eskizas II” 2012m.                           [pav.4]“Eskizas II” 2012m.

  

[Pav.<1>] „I“ Medžio plokštė, aliejus, aerozolis;110x90cm.2012m.
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[Pav.<2>] „II“ Medžio plokštė, aliejus,                    [Pav.<3>] „III“ Medžio plokštė, aliejus, 

aerozolis;110x90cm.2012m.                                aerozolis;110x90cm.2012m.

 “Bendra darbų ekspozicija”.2012m.

[pav.1.2] Street art by Dolk                   [pav.1.3] Street Art Man and Woman Stencil in Hollywood

                                                                 Street Art Bears, Sewing Machines and Scissors
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[pav.1.4] Archaic Volcano Man vs. Robotic                    [pav.1.1] Street art by Swoon

                 Televised Woman

              

[pav.1.5] Street Art by ‘Best Ever’

 

[pav.1.6] illustrator/artist Sueshiro Maruo                      [pav.1.7] Street Art – Kensington Market.
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“Eskizas” 2012m.

[Pav.1] “Bendra eskizinių darbų ekspozicija”2012m.
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[Pav.2] “Bendra eskizinių darbų ekspozicija”2012m.

    

[pav.18]                                                                    [pav.19]

[pav.20]                                                                   [pav.21]
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[pav.22]

IV. PRIEDAI:

ANALOGAI:

                  
[Pav.1] ;Laisvydė Šalčiūtė,8-Song of Songs ,          [Pav.2]; Monika Furmanavičiūtė “Įkalčiai”
Oil and acrylic on canvas. 158x100 cm.                    150x150cm.2010m.

37



                      
[Pav.3]; Vygantas Paukštė. Angelas sargas.      [Pav.4]; Gintaras Palemonas Janonis.Pokalbis.1990. 
1990, drobė, aliejus, 80x110

                            
[Pav.5]; Morte douce, 1988,145 x 145 cm                 [Pav.6]; 471×500 - COMENSOLI Mario,Ohne 

Titel,Galeri

Mischtechnik auf Leinwand

Comensoli Stiftung, Zürich
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[Pav.7]; SIGMAR POLKE,Three Girls Year: 1979,  [Pav.8];  Partly on This Side, Partly on the

Original Size: 99,8 x 69,9 cm,Technic:                             OtherSide 1979.

Mixed Technic on Paper

     
[Pav.9];  830 × 623 - On Nancy Spero @ Centre Pompidou [ Pav.10];  416 × 400 - Israeli Women 
Soldiers, c.1966-1870
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 [Pav.11]; RUSTIN Jean , *1928 (France) Couple 1990  Oil on canvas [Pav.12];  410 × 499 FEMME 

MODÈLE    

[Pav. 13];Eric Fischl / Neville Trickett

[Pav.14]; 1996, Jenny Saville, Shift                  [Pav.15] Egon Schiele, weiblicher Akt.1914
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[Pav.16] Carolee Schneeman. Interior Scroll. 1975 - 1977.
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V. IŠVADOS

• Remiantis įvairiais vizualiniais, literatūriniais šaltiniais buvo sukurta kūrybinių darbų kolekcija. 

Pateikianti aktualias, socialines ir psichologines problematikos sritis kultūroje. 

• Pagrindinę raiškos priemonę bei meninę medžiagą, vizualizacijai pasirinkau – vyro ir moters 

kūnus, kurie uždaroje erdvėje tarytum tampa simboline - viešo ritualo forma. Įkaito 

fenomenas, atsiskleidžia Stokholmo sindromo tematikoje: moters emociniai psichologiniai 

niuansai, vyro jėgos demonstravimas, kūno kalbos reikšmė.

Taigi, realizuojant idėją, stengiausi sistemingai įgyvendinti iškeltą tikslą bei uždavinius. Taip pat

 gilinausi ne tik į faktografiją, bet ir į kūrinio sandarą. Paliečiau istorinę raidą, įtraukdama 

Stokholmo sindromo kontekstą. Palyginau savo kūrybinę kolekciją su kitais artimais (arba 

kontrastingais) objektais, analogais, bei istoriniais skirtingų šalių ar epochų meno panašumų, 

sąveikų, įtakų tyrimais.

            Eskizavime atskleidžiau plastinių formų, graffiti ypatumus, bei jų meniškumo lygį, mano 

gėbėjime jas išreikšti. Stengiausi kuo išsamiau paiškinti tam tikrus personažų ir pateikiamų siužetų 

vaizdavimo schemas, pasirinktus atributus, simbolius bei nagrinėjamai objekto analizei skirtą 

dokumentiką (menotyrinius kūrinius, publikaciją, šiuolaikines meno tendencijas ir pan.). Visa tai 

įvairiapusiškai padėjo realizuoti mano idėją.
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VI. Baigiamojo darbo kūrybinė kolekcija

• “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO 

I” 2012m. Kartonas, aliejus,aerozoliniai dažai 103 x 102 cm;
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• “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO 

II” 2012m. Kartonas, aliejus,aerozoliniai dažai 103 x 102 cm;
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• “ TARP MEILĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS/STOKHOLMO SINDROMAS/ODI DE AMO 

III” 2012m. Kartonas, aliejus,aerozoliniai dažai 103 x 102 cm;
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