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Santrauka

Feministinis  menas  atsirado  kaip  XX a.  šeštojo  dešimtmečio  antrosios  feminizmo bangos  tąsa. 

Antrosios  bangos  feminizmas,  nuo  pirmosios  bangos  besiskiriantis  ženkliai  platesniu  tematiniu 

lauku,  tarp  kitų  klausimų  įtraukė  ir  kultūrines  patriarchalinės  sistemos  problemas,  tokias  kaip 

moters  „nematomumas“  meno  istorijoje  ir  pačiame  to  meto  meno  pasaulyje.  Šiame  darbe 

tyrinėjamos feministinio meno ištakos, jo evoliucija nuo atsiradimo šeštajame dešimtmetyje JAV iki 

šių dienų. Šį tikslą atskleisti padeda trijų menininkių, - Judy Chicago, Ana Mendieta ir Kiki Smith – 

kūrybos aptarimas, puikiai iliustruojantis ne tik konceptualinę menininkių feminisčių raidą, bet ir 

platėjantį feministinės minties lauką. Taip pat tiriamos stiklo panaudojimo galimybes feministinio 

meno lauke. Aptarti dviejų lietuvių menininkių - Eglės Rakauskaitės ir Jurgos Barilaitės – kūriniai ir 

stiklo taikymas jų darbuose. Taip pat pristatyta mano asmeninė kūryba. Tyrinėdama šiuos darbus 

atradau  dar  neišnaudotą  stiklo  potencialą  trapumo-tvarumo  ir  matomumo-nematomumo  žaismo 

tematikoje.
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Summary

   Feminist Art appeared as an extension of the second-wave feminism of the 60s. Second-wave 

feminist movement, differing from that of the first by a much more extensive selection of topics,  

included  the  cultural  problematic  in  the  context  of  patriarchal  structures  --  such  as  woman‘s 

'invisibility' in Art History as well the Art scene of the time. In my theses I explore the beginnings 

of Feminist Art, its evolution since appearance in the US of the sixties. For this purpose I chose 

three artists -- Judy Chicago, Ana Mendieta and Kiki Smith -- who epitomize not only conceptual 

progress of feminist artists but also gradual extension of the feminist problematic. I also explore the 

possibilities of the use of glass as a material in expressions of feminist tendency. I discuss two 

artists of Lithuanian origin -- Eglė Rakauskaitė and Jurga Barilaitė -- and applications of glass in 

their  works.  This exploration brought  me to the conclusion that  glass has a yet  to  be explored 

potential in the field of play between fragility and  soundness as well as between visibility and 

invisibility.
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Įvadas

   Vakarietiškas feminizmas yra daugialypis reiškinys, dažniausiai įvardijamas kaip visuomeninis 

judėjimas.  Mene  feminizmas  pasireiškia  įvairiais  pavidalais  –  pradedant  idėjomis,  baigiant 

emocijomis, todėl sunku jį lokalizuoti bendrame kūrybos kontekste.

   Feministinis menas atsirado Jungtinėse  Amerikos Valstijose XX a. aštunto dešimtmečio pirmoje 

pusėje. Jo atsiradimą lėmė bendresnio, socialinio pobūdžio feministinio moterų išsivadavimo (angl. 

womens's  liberation)  judėjimo  kontekste  reikštos  idėjos.  Naujoji  feminizmo  banga  skyrėsi  nuo 

ankstesnių moterų judėjimų tuo, kad jos atstovės bei atstovai pabrėžė iki tol mažiau artikuliuotus 

socialinius – ne tik politinius – patriarchalinės sistemos aspektus, tokius kaip lyčių (angl.  gender) 

tapatybės  bei  vaidmenys  ir  pagal  jas  pasiskirstęs  socialinis  susisluoksniavimas.  Tuo pačiu  imta 

ieškoti atsakymo į klausimą, kaip lyčių vaidmenys susiję su kitokio pobūdžio stratifikacija, pvz. 

pagal  rasę,  kilmę,  klasę  ir  kt.  Įtakotos  tokio  konceptualaus  konteksto,  moterys  menininkės 

pastebėjo, jog mene tuo metu dominavo baltieji vyrai, o visa meno istorija parašyta remiantis tik jų 

kūrybos perspektyva.

   XX a. antrosios pusės feministinį  meną galima laikyti  bendrų moterų išsivadavimo judėjimo 

tendencijų  tąsa.  Feministės  menininkės  ėmė  artikuliuoti  vyrų  ir  moterų  atskirties  socialinius 

aspektus,  atsirado socialinį  bei  politinį  turinį  išreiškiantys  kūriniai.  Pastebėtini  du  šios  krypties 

kūrėjų  motyvai:  pirma  –  pabrėžti  pačioje  meno  sferoje  susidariusią  moterų  atskirtį,  skirtingus 

vertinimo  standartus  nei  vyrų  ir  t.t.;  taip  pat  –  meninės  išraiškos  pagalba  atkreipti  dėmesį  į 

bendresnes,  už  meno  srities  ribų  aptinkamas  problemas.  Palaipsniui  feministės  menininkės 

suformavo naują požiūrį į meno kūrinius. Į juos buvo pažvelgta kitu kampu – ne tik estetiškai, bet ir  

atsižvelgiant į socialinį kontekstą.

   Feministinis menas iš esmės pakeitė nusistovėjusias tradicijas dailės istorijoje. Visų pirma jo 

atstovės nuosaikiai teigė, kad lytis yra socialiai sukonstruota, kad socialinius lyčių vaidmenis lėmė 

žmonių sukurtos visuomeninės struktūros, tokios kaip mokslas, religija, filosofija.  Akivaizdu, jog 

nei feministinėms menininkėms, nei visiems feministinio pobūdžio judėjimams nepavyko įtvirtinti 

tokio požiūrio į lyčių tapatybes. Tačiau XX a. pabaigos feminizmui, o taip pat ir feministinio meno 

dėka, toks požiūris į lytiškumą konsolidavosi į tvirtą poziciją, su kuria skaitytis buvo priversti net ir  

tie, kurie atstovauja labiausiai reakcingas tendencijas.

   Feminizmas parodė,  kad socialinės,  ekonominės,  politinės ir  kultūrinės galios pasiskirstymas 

pagal lytį nėra amžinas bei universalus, ir kad vyro valdžia tiek šeimoje, tiek visuomenėje yra tam 
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tikras  istorinis  atsitiktinumas,  pasmerkęs  moterį  ilgai  trukusiai  (ir  daugeliu  prasmių  vis  dar 

trunkančiai) moralinei, kultūrinei, ekonominei, politinei ir socialinei atskirčiai.

   Temos  pagrindimas  ir  aktualumas: per  visą  meno  istoriją  iki  šių  dienų,  turime  ganėtinai 

vienalypį  požiūrį  į  moterų  meną  santykyje  su  vyrų  menu;  moteriškumo raiška  ilgą  laiką  buvo 

slopinama. Mene kaip idėjų ir suvokimo istorijoje tai atsiskleidžia itin aiškiu pavidalu. 

Šiame darbe bandysiu apibrėžti:

• feminizmo ištakas;

•  šiuolaikines pozicijas;

•  išsiaiškinti problemas, skatinusias moteris ginti savo statusą meno istorijoje;

• išnagrinėti  bei aprašyti  užsienio bei Lietuvos menininkų (įskaitant ir egzistuojančius 

vyriškos lyties  feministus) kūrybą mene (stikle),  pabrėždama feministinį  jų kūrybos 

aspektą.

   Taip pat sieksiu išanalizuoti dvidešimto amžiaus antrojoje pusėje vykusius pokyčius feministinėje 

mintyje kaip kultūriniame sąjūdyje, ir mėginsiu išgryninti skirtumus tarp originalaus feministinio 

meno šeštajame dešimtmetyje ir vėliau išsivysčiusio feministinės  pakraipos meno, būdingo ir kai 

kuriems lietuvių kūrėjams.

     Šią temą pasirinkau tiek praktiniam, tiek teoriniam darbui, nes manau, kad trūksta išsamios 

feministinio meno analizės lietuvių kalba, ypatingai stiklo mene. Taip pat dėl to, kad man pačiai 

kaip  moteriai  svarbi  moters  padėtis  meno pasaulyje.  Šiuolaikinėje  visuomenėje  žmonės  vis  dar 

skirstomi  pagal  lytį  („stiprioji“  versus „silpnoji“),  moters  padėtis  vis  dar  pateisinama 

nusistovėjusiais stereotipais, o pagal lytį skirtingai paskirstomi standartai bei lūkesčiai dažniausiai 

neturi jokio pagrindo.

   Šio darbo tikslai:

• pristatyti pagrindines feministinės teorijos bei praktikos tendencijas;

•  išanalizuoti užsienio bei Lietuvos menininkų darbus stikle.

    Šiems tikslams pasiekti keliami tokie uždaviniai: 

                1. Pristatyti feministinės teorijos sampratą bei feminizmo istoriją.
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                2. Aptarti feministinės dailės praktikas ir meninius ieškojimus.

                3. Išnagrinėti feministines tendencijas užsienio stiklo menininkų kūryboje.

                4. Išanalizuoti lietuvių dailininkių, savo kūryboje naudojančių stiklą, eksperimentus.

   Darbo struktūrą sudaro 3 skyriai, kurie skirstomi į poskyrius. Pirmasis darbo skyrius skirtas 

feministinės minties bei susiformavusio feministinio meno istorijai ir  teorijai aptarti bei trumpai 

apibūdinti  moterų judėjimo ir  feministinių tendencijų istoriją  Lietuvoje.  Antrasis  skyrius skirtas 

pasirinktų užsienio menininkių kūrybos analizei. Trečiajame skyriuje aptariami Lietuvių dailininkių, 

savo kūryboje naudojančių stiklą, darbai. Šioje dalyje kalbama ir apie mano darbus.

   Darbe naudojau skirtingus tyrimo metodus - istorinį, aprašomąjį - analitinį, lyginamąjį, rėmiausi 

feministinėmis teorijomis.

   Daugiausia  dėmesio  skyriau  instaliacijai  –  tai  puiki  priemonė paveikti  šiuolaikinio  žmogaus 

jausmus, skatinti intelektualinę mintį. Instaliacija apeliuoja į pojūčius, jausmus, atveria giliuosius, 

analitiniam protui nepasiekiamus realybės klodus.

   Labiausiai  žaviuosi  menininkių  Kiki  Smith,  Judy Chicago,  Frida Kahlo,  Christina Bothwell, 

Hannah  Hoch,  Ana  Mandieta,  Marlene  Dumas,  Jurgos  Barilaitės,  Eglės  Rakauskaitės kūryba, 

kurioje neabejotinai skleidžiasi feministinės idėjos ir kurią savo teoriniame darbe tyrinėjau plačiau.

   Įgytą  teorinę  patirtį  tiek  meniniu,  tiek  technologiniu  aspektu,  stengiuosi  panaudoti  savo 

magistriniame praktiniame darbe.

    Savo praktiniame darbe norėčiau  feminizmo teoriją susieti su stiklu. Šiame idėjų ir estetinės 

formos sąveikos derinime pagrindą sudarys amatiniškas rankų darbo pojūtis, bus naudojama šviesa, 

siekiant  atskleisti  savaiminį  stiklo  peršviečiamumą  ir  skaidrumą.  Bandysiu  sukurti  švelniai 

jausmingą estetiką, subtiliai derančią prie įvairių stiklo technologijų. Daugiausia dėmesio skirsiu 

estetinei formai ir naujoms technologijoms, eksperimentuosiu formomis.
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Literatūros aptarimas

   Ieškodama tinkamos literatūros rėmiausi tokiais kriterijais: siekiau išsiaiškinti ir išsinagrinėti isto-

rinį feminizmo kontekstą; siekiau išsiaiškinti feministinio meno atsiradimo kontekstą; siekiau su-

prasti, kaip kito feminizmas ir feministinis menas nuo jo atsiradimo pradžios šeštąjame dešimtmety-

je JAV iki šių dienų; galiausiai siekiau aptarti feminizmo raišką lietuvių kūrėjų darbuose, ypatingą 

dėmesį skirdama pastarųjų dešimtmečių kūrybai.

   Susidaryti vaizdą apie istorinį feminizmo kontekstą padėjo klasikiniai feminizmo tekstai, tokie 

kaip Mary Wollstonecraft A Vindication of the Rights of Woman (1792) , taip pat Virginia Woolf A 

Room of One's Own  (1929), iš Kauno kilusios feministinės Emmos Goldman straipsniai (Love and 

Marriage  (1911) ir  kt.),  klasikinis  antrosios feminizmo bangos opusas „Antroji lytis“, parašytas 

Simone de Beauvoir.  Apie postmodernų feminimą įspūdį  susidaryti  padėjo Judith  Butler  knyga 

Gender Trouble, taip pat Karlos Gruodis į lietuvių kalbą išverstų straipsnių rinkinyje „Feminizmo 

ekskursai“ rasti L. Irigaray ir L. Lange straipsniai.

   Apie feministinio meno atsiradimo kontekstą daugiausiai sužinojau skaitydama enciklopedijas 

(Wikipedia,  Encyclopaedia  Britannica),  taip  pat  Roszikos  Parker  ir  Griseldos  Pollock  1987  m. 

sudarytoje antologijoje Framing Feminism: Art and the Women's Movement 1970-1985 spausdinti 

straipsniai  feministinio  meno  tematika.  Enciklopedijų  pagalba  sužinojau  apie  tokius  svarbius 

istorinius  dokumentus  kaip Lindos Nochlin straipsnis  Why Have There  Been No Great  Women  

Artists?,  sudėjęs pagrindus feministinei meno istorijai, o taip pat ir daugybės to meto menininkių 

feminisčių  perspektyvoms.  Apie  istorinį  feministinį  meną  kritinį  požiūrį  susidaryti  pagelbėjo 

daugiausiai  naršant  internete  rasti  straipsniai,  tokie  kaip  Genders žurnale  spausdintas  Courtney 

Bailey straipsnis apie Judy Chicago vietą dabartiniame feministiniame diskurse,  taip pat Martin 

Rosenbergo straipsnis apie Kiki Smith darbus prancūzų filosofo G. Deleuze'o darbų šviesoje.

   Apie  konkrečius  aptariamų  menininkių  darbus  daugiausiai  informacijos  ieškojau  interneto 

platybėse, kadangi šiuo tikslu išsami ir išplėtota analizė buvo privalumas, bet ne būtinybė. Tačiau 

kalbant  apie  lietuvių  autorių  (Eglės  Rakauskaitės  ir  Jurgos  Barilaitės)  kūrybą,  tai  buvo veikiau 

išeitis,  o ne pasirinkimas.  Kadangi feministinės pakraipos menas,  o taip pat ir  pats  feminizmas 

Lietuvoje vis dar užima marginalią vietą viešajame diskurse, šalies kontekste galime kalbėti tik apie 

feministinių interpretacijų  nuotrupas.  Vis  dėlto,  bendram įspūdžiui  apie  feministinę  perspektyvą 

Lietuvos ir Rytų Europos kontekstuose susidaryti padėjo Artūro Tereškino knyga „Moterų kūnai. 

Tarp  vyrų  fantazijos  ir  skausmo.  Žvilgsnio  galia“.  Itin  didelę  įtaką  mano  perspektyvai  padarė 

Audronės Žukauskaitės straipsnis, kuriame be kitų dalykų aptariamas ir Eglės Rakauskaitės darbas 

In Fat (1998). Likusią informaciją apie aptartų menininkių kūrybą radau pavieniuose trumpuose 
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aptarimuose internete, taip pat kultūriniuose Lietuvos leidiniuose, tokiuose kaip „7 meno dienos“ ir 

„Šiaurės Atėnai“.
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I. Feminizmas ir menas: istorija ir teorija

  Šioje dalyje aptariamas istorinis feministinio meno atsiradimo kontekstas. Trumpai analizuojamos 

feministinio kaip socialinio judėjimo ištakos, išryškinami skirtumai tarp skirtingų jo raidos etapų. 

Argumentuojama, jog feministinis menas griežtąja prasme yra sietinas su antraja feminizmo banga, 

susiformavusia  septintajame  dešimtmetyje  JAV.  Analizuojama  konceptualinė  feminizmo  ir 

feministinės  pakraipos  meno  raida  nuo  feministinio  meno  atsiradimo  iki  šių  dienų.  Antrojoje 

skyriaus dalyje aptariamas moteriškosios tapatybės artikuliavimas kultūrinėje Lietuvos padangėje. 

Teigiama,  jog  feministinio  meno  griežtaja  prasme  Lietuvoje  nėra  ir  niekada  nebuvo.  Tačiau 

aptariamas  po  nepriklausomybės  atkūrimo  susiformavęs,  trečiosios  feminizmo  bangos  įtakotas 

menas, kurį galime laikyti plataus šiuolaikinio feministinio lauko dalimi.

1. Feminizmo sklaida užsienio šalyse

   Feminizmas neturi ir negali turėti vieningo apibrėžimo, kadangi tai nėra vienalypis judėjimas ar 

idėjų  sistema,  o  veikiau  aibė  tendencijų,  kurioms  būdingas  siekis  pagerinti  moters  padėtį 

visuomenėje. Pabrėžtina tai, jog feminizmo negalime laikyti išskirtinai už moterų teises kovojančiu 

judėjimu,  kadangi  daugybė  feminisčių  (tarp  jų  Emma Goldman,  Simone de  Beauvoir  ir  Judith 

Butler)  pabrėžė neteisinius  moterų atskirties  aspektus,  tokius kaip ekonominė nelygybė,  padėtis 

šeimoje,  taip  pat  ir  subtilūs  moteriškosios  tapatybės  susiformavimo  veiksniai  moderniose 

visuomenėse.

   Pirmąja feminizmo teoretike dažniausiai laikoma Mary Wollstonecraft. Savo esė „Moters teisių 

gynimas“ (A Vindication of the Rights of Woman, 1762) Wollstonecraft išdėstė požiūrį, jog moteris 

užima prastesnę padėtį visuomenėje ne dėl universalaus vyriškosios giminės pranašumo, bet dėl 

neproporcingai paskirstyto moterų ir vyrų švietimo. Taip buvo atsakyta vyravusiai nuomonei, jog – 

tariant minėtos esė adresato vyskupo Perigordo žodžiais – „faktas, jog viena pusė žmonijos yra 

išstumta kitos iš bet kokio dalyvavimo valstybės valdyme, yra politinis reiškinys, nepaaiškinamas 

jokiais  abstrakčiais  principais“.1 Taip  buvo sudėti  pamatai  moterų  emancipacijos  idėjai,  XIX a. 

pabaigoje ir XX a. pradžioje pasireiškusiai judėjimo už moterų teisę balsuoti pavidalu.

   Pastarasis  judėjimas  laikomas  pirmąja  feminizmo banga.  Nors  to  meto  feministinei  minčiai 

būdinga ir  socialininės  moterų atskirties analizė,  visų pirma tai  buvo politinis  judėjimas,  siekęs 

įtvirtinti  moterų  dalyvavimą  politiniame gyvenime.  Kalbėdami  apie  šį  feminizmo raidos  etapą, 

negalime kalbėti apie feministinį meną, kadangi pirmosios bangos feminizmas neišplito į kultūros 

1   Wollstonecraft, Mary. A Vindication of the Rights of Woman. 1792. Prieiga internetu per: 
http://www.bartleby.com/144/
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sritis. Vis dėlto galime pastebėti tam tikras vėlesnės feministinės meno teorijos apybraižas. Virginia 

Woolf savo 1929-ųjų esė „Savas kambarys“ (A Room of One's  Own)  rašė apie moterų rašytojų 

vaidmenį literatūroje, o taip pat ir apie moters įvaizdžius vyrų autorių kūryboje. Woolf pastebėjo, 

jog  literatūroje  „kaip  vaizduotės  padaryniui  jai  [moteriai]  suteikiama  didžiausia  svarba,  tačiau 

praktikoje ji yra visiškai nereikšminga. Ji persmelkia poeziją nuo viršelio prie viršelio, bet istorijoje 

jos nerasime.“2 Šiuose žodžiuose aptinkame tai, kas būdinga vėlesnėms feministėms menininkėms, 

ypatingai  pabrėžusioms moterų nepaisymą meno istorijoje ir  ilgą laiką joje  dominavusį  vyrišką 

žvilgsnį (angl. male gaze).

   Feministinis menas kaip atskiras reiškinys meno pasaulyje pastebimas tik susiformavus vadinamai 

antrajai feminizmo bangai. Encyclopaedia Britannica skirtis tarp pirmosios ir antrosios feminizmo 

bangų aiškinama taip:

Jei  XIX-XX a.  pirmosios  bangos feminizmas daugiausia  dėmesio kreipė  moters 

teisinei padėčiai, pabrėždamas tokius aspektus kaip teisė balsuoti, antrosios bangos 

„moterų judėjimas“, įgavęs pagreitį 1960-aisias ir 70-aisiais, orientavosi į moters 

patirtį  bendresne  prasme,  paliesdamas  tokias  temas  kaip  šeima,  seksualumas  ir 

darbas.3

   Tad  imtasi  nagrinėti  tokius  moteriškosios  patirties  klausimus  kaip  padėtis  patriarchalinėje 

šeimoje, dėmesį kreipiant ne tik į teisines garantijas, bet ir į neformalią vyro valdžią. Imta kritikuoti  

moters padėtį gamybos požiūriu, pabrėžiant tai, jog už atlygį dirbanti moteris atlieka neapmokamus 

namų  ruošos  darbus  (Selma  James,  Mariarosa  Dalla  Costa  ir  jų  „Tarptautinė  kampanija  už 

apmokamus  namų  ruošos  darbus“).  Buvo  mėginama  paaiškinti  sąsajas  tarp  lytinės  ir  rasinės 

atskirties  (bell  hooks).  Taip  pat  susiformavo  radikalusis  feminizmas,  kuriam  būdinga  tai,  jog 

patriarchija  laikoma bet  kokios  viešpatavimo formos pirmtake,  aptinkama ne tik  dabartinėse ar 

istorinėse visuomeninėse santvarkose, bet ir gamtoje. Nuo radikaliojo feminizmo atskirtinas menką 

reikšmę  turėjęs  separatistinis  feminisčių  judėjimas,  priešiškas  heteroseksualumui  ir  propagavęs 

lesbianizmą  kaip  politinį  įrankį.  Dažnai  radikalusis  feminizmas  painiojamas  su  feministiniu 

separatizmu, nors tarp jų yra itin mažai sąlyčio taškų.

2  Woolf, Virginia. A Room of One's Own. 1929. Prieiga internatu per: 
http://victorianpersistence.files.wordpress.com/2013/03/a-room-of-ones-own-virginia-woolf-1929.pdf

3  Encyclopaedia Britannica. The second wave of feminism. Prieiga per: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism/216008/The-second-wave-of-feminism
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   Dėl plačios šio judėjimo temų aprėpties susidarė palanki dirva feministiniam požiūriui į meną ir 

meno istoriją. 1971-aisiais meno istorikė Linda Nochlin išspausdino straipsnį pavadinimu „Kodėl 

niekada nebuvo didžių menininkių moterų?“ (Why Have There Been No Great Women Artists?). 

Straipsnio pradžioje autorė teigia, jog

Meno istorijoje vakarietiškas baltojo vyro požiūris, nesąmoningai priimtas kaip vienintelis 

įmanomas meno istoriko požiūris, gali būti ir yra netinkamas ne tik moraliniu ir etiniu, bet ir 

grynai intelektualiniu pagrindu. <...> Šiuo metu,  kai visos disciplinos pasižymi augančia 

savivoka,  geresniu  supratimu  apie  savo  prielaidas,  pasireiškiančias  net  jų  vartojamoje 

kalboje  bei  tyrinėjimų  struktūrose,  toks  nekritiškas  „taip  kaip  yra“  laikymas  „natūraliu 

dalyku“ gali būti intelektualiai pražūtingas“4

   Nochlin  kėlė  sau  uždavinį  pradėti  naują,  kritiškesnę  ir  į  moters  vaidmenį  patriarchalinėje 

santvarkoje  atsižvelgiančią  meno  istoriją.  Jos  funkcija  yra  ne  tik  ištirti  bei  aprašyti  svarbius 

praeities  įvykius  meno  pasaulyje,  bet  ir  paaiškinti  veiksnius,  užkirtusius  kelią  moterims 

menininkėms  pasižymėti  šioje  istorijoje.  Daugybė  moterų  menininkių  taip  ir  liko  žmonų 

vaidmenyse  talkindamos  savo  vyrams  menininkams,  daug  greičiau  nei  jos  pačios  tapusiems 

žinomais menininkais. 

   Tuo pačiu ėmėsi formuotis ne tik feministinė meno teorija, bet ir pati feministinių idėjų įtakota 

kūryba. Tuo metu moteris ypač domino jų skirtumas vyrų atžvilgiu ir tai, kas jų meną darė unikaliu.  

Besiformuojančio  feministinio  meno  judėjimo  kūryba  siekė  išreikšti  problemas,  susijusias  su 

tokiomis  temomis  kaip  patriarchija,  viešpatavimas,  diskriminacija  ir  seksualinė  objektifikacija. 

Dažnai tam buvo pasitelkiami to meto standartais drąstiški metodai. Buvo vaizduojamos genitalijos, 

gimdymas, menstruacinis kraujas ir t.t. Daugybę amžių menas buvo kuriamas tam, kad patenkintų 

vien  tik  estetinius  poreikius  arba  būtų  tinkamas  dekorui.  Kūrėjos  feministės  siekė  išprovokuoti 

diskusijas joms aktualiomis temomis ir šiam tikslui meną pasitelkė kaip priemonę, tad feministinį 

meną galime laikyti dalimi bendros XX a. tendencijos meną naudoti kaip priemonę platesniuose 

socialiniuose ar/ir politiniuose projektuose.

   Ypatingą  vietą  feministinio  meno  istorijoje  užima  ir  didelį  poveikį  meno  pasauliui  padarė 

menininkė, mokytoja ir rašytoja Judy Chicago.  Chicago pradėjo naują mokymo metodą tam, kad 

padėtų meno studentėms atrasti  individualias  išraiškos  priemones.  Judy Chicago prisimena,  jog 

vėlyvais  šešiasdešimtaisiais  ir  ankstyvais  septyniasdešimtaisiais  moteriai  išreikšti  savo vidujybę 

4  Nochlin, Linda. Why Have There Been No Great Women Artists? Prieiga per: 
http://www.miracosta.edu/home/gfloren/nochlin.htm
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buvo „ypač pavojinga, netgi prilygintina pavojui pilnai susigadinti reputaciją“. „[Moterys] susidūrė 

su požiūriais, teigiančiais, jog neįmanoma būti vienu metu ir moterimi, ir menininke, taip pat su 

mintimi, jog apskritai neegzistuoja toks dalykas kaip moteriškas kūrybos turinys, jog moterys neturi 

kažkuo besiskiriančio požiūrio taško. Ką tai reiškia jaunai moteriai, užaugusiai aplinkoje, kurioje 

vienintelė vizualinės išraiškos forma kyla iš vyro patirties?“ (Judy Chicago). Chicago įkūrė pirmą 

feministinio meno kursą, sutelktą į moteris studentes Kalifornijos valstybiniame universitete. Vėliau 

Chicago perkėlė  savo kursą į  Kalifornijos  meno institutą,  ir  bendradarbiaudama sukūrė pirmą į 

moterį orientuotą meno instaliaciją „Moters namai“ (Judy Chicago). Kiekviena „Moters namuose“ 

dalyvaujanti moteris gavo po erdvę septyniolikos kambarių apleistame name Holivude, kad galėtų 

sukurti  apie  moters  padėtį  informuojančią  parodą.  Pirmąjį  atidarymo  vakarą  į  parodą  buvo 

įleidžiamos tik moterys, vėliau – ir visi kiti. Šie ir kiti Judy Chicago projektai iš esmės keitė moters  

padėtį meno pasaulyje ir iššaukė daugybę diskusijų šia tema. (paveikslas nr. 1).

   Žvelgdami į feministinio meno istoriją galime pabrėžti ir trečią etapą, kurio slenkstis nėra taip 

lengvai lokalizuojamas kaip antrosios bangos feminizmo atsiradimas. Dažniausiai sutariama dėl to, 

jog  trečiosios  bangos  feminizmo  pradžia  galime  laikyti  ankstyvus  devyniasdešimtuosius.  Pati 

sąvoka pirmą kartą buvo pavartota 1992-aisiais, biseksualios juodaodės Rebeccos Walker. Walker 

manymu, antrosios bangos feminizmui nepavyko išpildyti pagal kitas kategorijas marginalizuotų 

moterų  lūkesčių.  Teorinėje  plotmėje  feminizmui  teko  atsižvelgti  į  pasiekimus  postkolinialinėje, 

poststruktūralistinėje, antirasistinėje mintyje. Kultūros srityje lūžį galime įžvelgti pažvelgę į Judy 

Chicago  kūrybą.  Pvz.  1987-ųjų  darbe  „Krytis“  (The  Fall)  (paveikslas  nr.  2) aukštyn  kojom 

apverčiama krikščioniška mitologija ir kaip pirminė nuodėmė pateikiamas matriarchalinių, gamtai 

artimų kultūrų užkariavimas bei pajungimas žiaurioms patriarchalinėms struktūroms. Viena vertus 

tai yra mėginimas perrašyti istorinį moters vaidmenį ir surasti jai vietą istorijoje. Kita vertus tai  

vaizduoja  ir  moteriškojo  prado,  autentiškos  matriarchalinės  praeities  ieškojimus.5 Postmoderni 

teorija skeptiškai žiūri į bet kokio, gero ar blogo prado paieškas. Trečioji feminizmo banga stengėsi 

įtraukti  šį  skepticizmą  į  savo  perspektyvą.  Galima  sakyti,  jog  būtent  šis  nepasitikėjimas 

metanaratyvais lėmė daugybės su feminizmu siejamų kūrėjų pasirinkimą dirbti tapatybės, skirtybės, 

lytiškumo tematikoje.

   XX a.  eigoje  įvyko daugybė  transformacijų  tiek  feminizmo,  tiek  feministinio  meno  srityse.  

Feminizmas išgyveno tris didelius virsmus, iššaukusius pokyčius ir moterų menininkių kūryboje. 

Kaip  antrosios  bangos  feminizmo  tąsa  atsiradęs  feministinis  menas  pamažu  atsisakė  griežtos 

5   Bailey, Courtney. Feminist Art and (Post)Modern Anxieties. Genders, 32. 2000. Prieiga per 
http://www.genders.org/g32/g32_bailey.html
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moteriškos  pozicijos  ir  perėjo  prie  kritiškesnio  patriarchalinių  struktūrų  vertinimo,  paliesdamas 

tokias temas kaip heteroseksualumas/homoseksualumas, skirtybė,  tapatybė ir jos nulemta patirtis.

2. Moterys ir menas Lietuvoje

   Lietuva, kaip ir daugelis kitų Rytų bloko šalių, ilgą laiką buvo daugiau ar mažiau atskirta nuo 

Vakarų Europoje vykusių socialinių ir kultūrinių reiškinių. Kaip jau buvo minėta, pirmąją ir antrąją 

feminizmo  bangas  galime  laikyti  išskirtinai  vakarietiškais  socialiniais  reiškiniais.  Dėl  šios 

priežasties negalime kalbėti apie moterų judėjimą Lietuvoje, kadangi čia iki pat nepriklausomybės 

atkūrimo 1990-aisiais aptinkami tik feminizmo atgarsiai. 

   Carinės Rusijos laikotarpiu Lietuvos moterys aktyviai dalyvavo tautinio išsivadavimo judėjime. 

Jos platino slaptą spaudą, organizavo slaptas mokyklas, kartu su vyrais kovojo religiniame fronte už 

katalikiškų  bažnyčių  išsaugojimą.  Po  pirmojo  nepriklausomybės  atradimo  Lietuva  reagavo  į 

tuometinius pokyčius Vakarų pasaulyje: teisė balsuoti moterims suteikta 1920 m. Jos galėjo būti 

renkamos į vadovaujančias valstybės institucijas. 1920 m. į jas buvo išrinktos šešios moterys. Vis 

dėlto net ir šiuo atveju negalime kalbėti apie jokį moterų judėjimą, kadangi toks įstatymas buvo 

priimtas veikiau to meto politinių tendencijų, o ne pačių moterų dėka.

   Sovietinės  okupacijos  laikotarpiu  moters  padėtis  „ant  popieriaus“  itin  atitolo  nuo  realybės. 

Socialistinėje ideologijoje moteris užėmė lygią vietą su vyrais – ir šis ideologinis aspektas buvo 

įtrauktas į teisinį SSSR aparatą. Tačiau nepaisant socialistinės ideologijos ir estetinio jos sparno – 

socialistinio realizmo piešiamo pramoniniame sektoriuje dirbančios, savimi pasitikinčios, socialiai 

nepriklausomos moters įvaizdžio, dauguma Lietuvos moterų liko gyventi senose patriarchalinėse 

struktūrose,  o  įvairių  aplinkybių  dėka  naujai,  dirbančiai  moteriai  teko  dviguba  pramoninės 

darbininkės  arba  žemdirbės  ir  tuo  pačiu  metu  namų  šeimininkės  našta.  Tai  Lietuvos  moterų 

atmintyje paliko stiprią žymę, vėliau komplikavusią posocialistinės moters įvaidžių formavimąsi.¥

   Patriarchalinę pasaulio santvarką eksplicitiškai kritikuojantis moterų sąjūdis Lietuvą pasiekė tik 

10-o dešimtmečio pabaigoje. Tačiau nei meno istorija, nei jo teorija nebuvo paveikta feminizmo. 

Pirmiausia feministinė mintis pasiekė akademinę šalies terpę.

   10-o dešimtmečio pradžioje feminizmo tema dažniau artikuliuojama viešojoje erdvėje. Nuo 2005 

m.  vyksta  moterų  filmų  festivalis  „Šeršėliafam“.  Nuo  2007  m.  rengiamo  dokumentinio  kino 

¥ Daugiau apie socialistinio relizmo piešiamos ir posovietinės moters įvaizdžių sankirtą žr. IV dalyje apie 
Eglę Rakauskaitę.
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festivalio „Nepatogus kinas“ programoje dažnai rodomi filmai žmogau teisių, o tame tarpe ir lyčių 

lygybės temomis. Nuo 2007-ųjų įvyko keletas moterų/feministinės kultūros festivalis „Ladyfest“.

   Paminėtinas  feministinės  pakraipos  projektas  yra  2005  m.  Vilniuje  susikūręs  anoniminis 

menininkių kolektyvas „Cooltūristės“. Šios grupės veikloje dalyvaujančios menininkės kritikuoja 

lyčių nelygybę mene ir visuomenėje. Atsisakoma atskleisti savo tapatybę. Ironiškas „Cooltūrisčių“ 

požiūris į meno pasaulį neabejotinai įtakotas amerikiečių feminisčių grupės „Guerilla Girls“, kurios 

nuo pat susikūrimo pradžios akcentavo lyčių nelygybę ir  mėgino atstovauti  visuomenėje dažnai 

negirdimas (pvz.  LGBT, afroamerikiečių ir  kt.)  socialines grupes.6 „Cooltūristes“ galima vadinti 

pirmosiomis angažuoto feministinio meno atstovėmis, kadangi jos atvirai reiškia femistines idėjas, 

dirba  kolektyviai,  kritikuoja  patriarchalinę  visuomenę,  siekia  pakeisti  nusistovėjusias  lyčių 

„tradicijas" visuomenėje, mene bei kultūroje.

   Vienas  naujausias  Cooltūrisčių  darbų  buvo  eksponuojamas  2012  metais  Vilniaus  dailės 

ekspozicijų salėje „Titanikas“. Parodoje „Postidėja“ jaunosios kartos menininkės ir „Cooltūristės“ 

diskutuoja apie  moteris  mene.  Peržvelgusios  Lietuvos dalyvavimo Venecijos  bienalėje  istorijoje 

pastebėjo, jog absoliuti  dauguma dalyvavusiųjų buvo vyrai.  Menininkės iškėlė klausimą, „ar tik 

vyrų  lydimos  menininkės  gali  atstovauti  šaliai?“7 Šis  klausimas  iliustruoja  bendrą  parodoje 

„Postidėja“ iškeltą problemą: vyrų ir moterų atstovavimas ir vertinimas Lietuvos meno pasaulyje 

yra  akivaizdžiai  neproporcingas  (  paveikslas  nr.  3). Parodos  dalyvės  ragina  „atstatyti  jėgų 

pusiausvyrą, tyrinėti ištrintą atmintį ir užmirštas istorijas, atgaivinti nutylėtas patirtis bei apleistas 

erdves, išryškinti nematomus kasdienius darbus.“8

   Be  eksplicitiškai  feministinio  meno,  tokio  kaip  „Cooltūrisčių“  propaguojama  veikla, 

nepriklausomos  Lietuvos  kultūrinę  terpę  taip  pat  pasiekė  trečiosios  feminizmo bangos paveikta 

problematika.  Nemaža  dalis  Lietuvos  menininkų  ėmėsi  postmodernios  tapatybių  problematikos 

raiškos šiuolaikinio meno pagalba.  Lyčių tapatybių problematika itin artima Eglės Rakauskaitės 

kūryboje,  kuri  pažymėtina  ne  tik  dėl  feministinių  polinkių,  bet  ir  dėl  išplėtotos,  subtilios 

problematikos, kylančios iš itin brandaus žiūros taško.

6  Pasidaryk pati. Septynios meno dienos, 811. 2008-07-18

7   Jaunosios kartos menininkių grupė „Cooltūristės“ nevengia aktualių klausimų. Balsas.lt. Prieiga per 

http://www.balsas.lt/naujiena/585936/jaunosios-kartos-menininkiu-grupe-coolturistes-nevengia-aktualiu-

klausimu

8  Žigelytė, Lina. Ironiškai, be iliuzijų. Šiaurės Atėnai. Prieiga per http://www.satenai.lt/2013/03/15/ironiskai-
be-iliuziju/
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   Tad galime teigti, jog feministinis menas, Lietuvą pasiekęs keletu dešimtmečiu vėliau nei Vakarų 

Europos valstybes,  šalies kultūrinėje  padangėje pasirodo kaip istorinis  įkvėpimo šaltinis.  Tačiau 

gerokai  „savesnis“  ir  labiau  betarpiškas  yra  postmodernios  problematikos  laukas,  nuo  pat 

Nepriklausomybės pradžios nesvetimas Lietuvos kūrėjams.
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II. Feministinės tendencijos užsienio stiklo menininkų kūryboje

   XX  a.  feministinis  menas  yra  daugialypis  meninis  reiškinys,  nepasiduodantis  lengvam 

apibūdinimui.  Idant  tai  atskleistume,  pateiksime  tris  skirtingas  kūrėjas,  vienaip  ar  kitaip 

patenkančias,  o  dažniau  tiesiog  priskiriamas  feministinio  meno  srovei.  Judy  Chicago  yra 

neabejotina  feministinio  meno  pionierė  –  jos  vardas  minimas  kiekvienoje  monografijoje  apie 

feministinį  meną.  Vis  dėlto,  Chicago  išsakytos  mintys  nebuvo  vieningai  priimtos  net  to  meto 

feminisčių. Toliau aptariamos menininkės – Kiki Smith ir Ana Mendieta – esmingai skiriasi ne tik 

pasirinktomis  išraiškos  priemonėmis  bei  būdais,  bet  ir  darbų  tematika.  Šių  trijų  autorių  darbų 

palyginimas iliustruoja su feminizmu siejamo meno turtingumą ir daugialypiškumą.

   Aptarinėdami  trijų  menininkių  darbus  ypatingą  dėmesį  skirsime  tiems  kūriniams,  kuriuose 

naudojamas  stiklas.  Sieksime  ištirti  stiklo  panaudojimo  galimybes  antrosios  bei  trečiosios 

feminizmo bangų problematikos kontekste.  Tai padės susidaryti  įspūdį apie ypatingą stiklo kaip 

priemonės vietą feministinio meno lauke.

1. Judy Chicago - feministinio meno pradininkė

   Judy Chicago gimė 1939-aisiais, Čikagoje. Menininkė pasikeitė savo pavardę po tėvo ir po vyro 

mirčių.  Besimokydama Kalifornijos  universitete,  Chicago  dalyvavo  politinėje  veikloje  kurdama 

plakatus  vietiniam  NAACP* padaliniui.  1962-aisiais  gavo  bakalauro,  o  1964-aisiais  magistro 

laipsnį.  Įkvėpta  moterų  judėjimo  ir  maištaudama  prieš  dominuojančią  vyrų  meno  veiklą  1960 

aisiais,  Chicago  ėmėsi  autentiško  moteriško  turinio  paieškų.  Kurdama  darbus,  kurie  pažymėjo 

moterų istorijoje pasiektus darbus, ji siekė perteikti unikalias moterų patirtis. Chicago ir jos kolegė 

Miriam Shapiro buvo įsitikinusios, jog esama unikaliai moteriškų raiškos formų, ir siekė jas atrasti. 

Jos siūlė taikyti „centralizuotos tuštumos“ (angl. centralized void) taikymą moteriškojoje kūryboje – 

tai,  savo ruožtu,  sukėlė  nemažai  diskusijų  tarp  pačių  feminisčių.  Lisa  Tickner  savo straipsnyje 

„Kūno  politika:  moters  seksualumas  ir  moterys  menininkės  nuo  1970-ųjų“  teigia,  jog  „rytų 

pakrantės feministės itin griežtai reagavo į mintis apie įvaizdžius, kuriuose centrinią vietą užima 

moters įsčios, laikydamos tai nauju seno biologinio determinizmo apdangalu.“9

* National Association for the Adcancement of Color People („Nacionalinė spalvotųjų padėties pagerinimo 
asociacija“) – 1909-aisiais įkurta pilietinių teisių organizacija, kovojanti prieš rasinę diskriminaciją ir 
rasinę neapykantą.

9  Tickner, Lisa. The body politic: female sexuality and women artists since 1970. In Rozsika Parker and 
Griselda Polloc (ed.) Framing Feminism: Art and the Women's Movement 1970-1985. Pandora Press, 1987, 
p. 268
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   1970-aisias Chicago pradėjo vesti paskaitas Valstybiniame Fresno koledže. Jos tikslas vedant šias 

paskaitas buvo padėti moterims įgauti įgudžių siekiant išreikšti moterišką perspektyvą. Jos grupes 

sudarė tik moterys. Taip menininkė siekė apsaugoti moteris nuo, pasak jos, nuolat jaučiamų vyrų 

lūkesčių moterims. Šios paskaitos ilgainiui imtos laikyti pirmaja feministinio meno programa JAV.

   Pats  žymiausias  Judy Chicago darbas  neabejotinai  yra  instaliacija  The Dinner  Party  (1979) 

(paveikslas nr.4). Šiame darbe vaizduojamos vietos 39-ioms mitinėms ir istorijoje pasižymėjusioms 

moterims. Dar 999 moterų yra paminėtos ant plytelių. Šiuo darbu autorė norėjo pabrėžti moterų 

istorijos  svarbą  pačioms  moterims.  Dėl  to  The  Dinner  Party tapo  feministinio  meno  ikona, 

figuruojanti visur, kur kalbama apie istorinį feministinį meną. 

   Eksperimentuoti su stiklu Judy Chicago pradėjo nuo šešiolikos pėdų aukščio vitražinio tripticho 

pavadinimu „Vaivorykštės  Šabas“  (Rainbow  Shabbat, 1992)  (paveikslas  nr.  5). Tai  vienas 

paskutinių darbų didesniame menininkės „Holokausto“ projekte. Taip pat pažymėtina Tobi galvų 

(Toby Heads) serija, kurią sudaro stikliniai ir keramikiniai Tobi Shore – modelio, sukėlusio autorei 

mintis  apie  pažeidžiamumą,  moralę  ir  žmogaus dvasios galią“ – biustai.10 XVIII a.  pavadinimu 

„Toby jug“ buvo vadinami alui skirti indai. 2010 metais sukurtas stiklinis „Tobi bokalas“ vaizduoja 

nežinomos moters veidą, pasikartojantį kiekviename serijos darbe. (paveikslai nr. 6-8).Ši serija gali 

būtų laikoma tam tikra konceptualinio autorės  vystymosi  kulminacija:  ankstesni Chicago darbai 

pamažu tolo nuo feminizmo ir artėjo bendresnių, humanistinių motyvų link. Stiklas čia pasitarnauja 

kaip trapumo ir stiprybės simbolis tuo pačiu metu. Autorė teigia, jog stiklą pasirinko dėl to, jog „jis 

leidžia pažvelgti į tai, kas glūdi giliau paviršiaus. <...> Vietoj to, kad naudočiau jį kaip dekoraciją, 

siekiau išnaudoti stiklo galimybes išraiškoje.“11

   Judy Chicago darbai – ypatingai ankstesnieji  – yra klasikiniai feministinio meno pavyzdžiai. 

Žiūrint iš šio meto požiūrio taško, konceptualiai jie nėra itin išvystyti. Feminizmas čia pasireiškia 

kaip moteriškumo teigimas, pažymėjimas istorijoje tiek būtajame, tiek esamajame laike. Tačiau net 

ir  to meto  diskusijos,  sukeltos  Judy  Chicago  darbų,  parodo  išankstinį  feministinės  minties 

turtingumą,  ir  duoda  užuominų  apie  tai,  jog  nėra  lengva  jį  suredukuoti  į  paprastą  bei  vientisą 

konceptualinę schemą.

1 0  Judy Chicago: The Toby Heads. LewAllenGalleries. Prieiga per: 
http://www.lewallencontemporary.com/judychicago/projects/tobyheads

1 1  Judy Chicago Birthday: Celebrating the Feminist Art Pioneer. Huffpost Arts & Culture. Prieiga per: 
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/20/judy-chicago-birthday_n_3623420.html
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2. Kiki Smith - kas yra kūnas?

   Kiki Smith gimė 1954-ųjų sausio 18 d. Niurnberge, Vokietijoje, tačiau užaugo Njudžersyje. Smith 

tėvas buvo skulptorius Tony Smithas, tad ankstyvoji Kiki meninė patirtis prasidėjo labai anksti, kai 

ji  padėdavo  tėvui  gaminti  kartoninius  modelius  geometrinėms  jo  skulptūroms.  Patirties  su 

griežtomis  formomis,  o  taip  pat  ir  katalikiškas  mokymas,  turėjo  įtakos  ir  vėlesnei  menininkės 

kūrybai.

   Šios menininkės konceptualinį lauką galima nusakyti vienu žodžiu: kūnas. Tačiau atrodo, jog 

Smith  kūną  tyrinėja  iš  visų  įmanomų  kampų:  kaip  šamanė,  racionalistė,  psichologė,  biologė, 

anatomė,  humanistė,  aktivistė,  kritikė...12 Tačiau  kad ir  kokį  vaidmenį  prisiimtų  menininkė,  jos 

darbams būdingas ypatingas preciziškumas ir techninis tikslumas. Jos vaizduojami kūnai ir jų dalys 

yra kruopščių anatomijos studijų padariniai.

   Pasikartojanti  tema  Kiki  Smith  darbuose  –  kūno  kaip  žinių,  nuostatų  ir  pasakojimų gavėjo 

įvaizdis. 1980-aisiais Smith atsigęžė prieš pačią skulptūros meno tradiciją ir ėmė kurti objektus bei 

piešinius,  grįstus  organų,  ląstelinių pavidalų  ir  žmogaus nervinės  sistemos  pagrindu.  Šie  darbai 

ilgainiui įtraukė ir kitus gyvūnus, o taip pat ir buitinius objektus bei tropus, perimtus iš klasikinės 

mitologijos  bei  liaudies  pasakų.  Sugretindama  moters  kūną  su  tabu  laikoma  elgsena,  kūno 

išskyromis ir žvėriškais gestais, ji meta iššūkį vakarietiškos kultūros polinkiui objektifikuoti moters 

kūną ir paversti jį savo fantazijų gavėju. Jos vaizduojamos moterys yra tiek pat pažeidžiamos ir tiek 

pat pavaldžios skausmui kaip ir mes, kad ir kokia būtų kiekvieno iš mūsų lytis. Smith tai laiko 

išlaisvinančia idėja,  ir  dėl  to  ji  mėgina peržvelgti  seksistinėje  kultūroje  įsitvirtinusius simbolius 

šioje perspektyvoje ir išprovokuoti žiūrovą sugretindama ją su įvairiomis nuorodomis į mitologiją – 

nuo katalikiškos ikonografijos iki Raudonkepuraitės.

   Ankstyvuosiuose Smith darbuose neišvysime vaizduojamosios skulptūros. Pati menininkė teigia, 

jog iki tam tikro laikotarpio kūrė tik „vidinių organų skulptūras. Niekada nekūriau išorės, matyt 

todėl,  kad mane ji  gąsdino,  nes  aš  nemėgstu  asmeniškumo.  Noriu  kalbėti  apie  bendresnę kūno 

patirtį, nespecifikuodama jokio atskiro asmens. Su oda gaunami visi su asmenybe susiję dalykai, 

tokie kaip individualūs bruožai arba rasė, tuo tarpu kepenys yra gerokai anonimiškesni“.13 Tuo pačiu 

iš vidaus vaizduojamas kūnas yra būdas paneigti graikišką kūno idealą, kurio įvaizdžių hierarchijos 

viršūnę  neabejotinai  užima  atletiško  vyro  kūnas.  Kiki  Smith  vaizduojamas  kūnas,  veikiau,  yra 

nuolatinės  kovos  dėl  tyrumo,  geismo  ir  gėdos  arena.14 Menininkės  vaizduojamas  kūnas  yra 

1 2 Kiki Smith (inverviu). Journal of Contemporary Art. Prieiga per: http://www.jca-online.com/ksmith.html

1 3 Ibid.
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netobulas  ir  nepataisytas  išankstinės  menininko  estetinės  žiūros.  Tačiau  toks  tiesmukas  kūno 

vaizdavimas neatima iš jo patirties, o tame tarpe ir moters seksualinės patirties. 

   Vėlesniuose Kiki Smith darbuose aptinkame žaismą tarp kūno vidaus ir išorės. Pvz. 1992-ųjų 

skulptūroje „Nekaltoji mergelė“ (Virgin Mary) (paveikslas nr. 9) vaizduojamas totaliai aseksualios, 

jokių individualių bruožų neturinčios, kone beodės, tam tikra groteskiška prasme „tyros“ moters 

kūnas. Viena vertus tai yra kritinis požiūris į „tyrumo“ sąvoką krikščionybėje, kuri visais laikais 

gerokai  dažniau  krisdavo  ant  moters  nei  ant  vyro  pečių.  Tačiau  šioje  skulptūroje  ir  kituose 

vėlesniuose  Kiki  Smith  darbuose  galime  pastebėti  ir  subtilų  žmogaus  seksualumo  tyrinėjimą, 

nepasiduodantį  tiesmukai  signifikacijai.  Kaip  vieną  iš  savo kūrybos užmojų  menininkė  įvardija 

gryno kūniškumo santykio su politine ir socialine tikrove nustatymą. „Pažvelkit į [kūną], pažvelkit į 

odos  paviršių  arba  į  endokrininę  sistemą,  atkreipkite  dėmesį  į  tai,  kiek  kūne  yra  kraujo,  ir 

pamėginkit suprasti, kaip šie dalykai susiję su tuo, kas politiška, su tuo kas socialu – turint omeny 

tai, kaip skirtingi visuomenės atstovai siekia pavergti kūną, ir atsižvelgiant į kūno ideologijas bei 

filosofijas.“15 

   Kiki Smith įvardija feminizmą kaip didelę įtaką jos pasirinktai tematikai turėjusį faktorių. Tačiau 

galime pastebėti, jog Kiki Smith feminizmas skiriasi nuo anksčiau aptartų autorių daugybe aspektų. 

Jei  Judy  Chicago  ir  Anos  Mendietos  darbuose  pasikartoja  autentiško  moteriškumo  paieškų, 

ikipatriarchalinės moteriškosios patirties motyvai,  veikę kaip tiesioginis atsakas  patriarchaliniam 

metanaratyvui  tiek  meno  istorijoje,  tiek  pačioje  visuomenėje,  Kiki  Smith  tematika  yra  daug 

subtilesnė ir platesnė. Šis pokytis atitinka pokyčius pačioje feministinėje mintyje. Galima tarti, jog 

Kiki Smith tematika daug artimesnė trečiosios bangos feminizmo tematikai – tačiau net ir  šiuo 

atveju tai nebūtų iki galo teisinga menininkės atžvilgiu. Dėl to galime kalbėti tik apie panašumus 

tarp Kiki Smith ir trečiosios feminizmo bangos tematinius polinkius į kūno problematiką, o lyčių 

tapatybių ir moteriškumo klausimas čia iškyla tik platesniame sociopolitiniame kontekste.

   Tokie Kiki Smith darbai kaip skaidrus stiklinis „Skrandis“ (Stomach, 1986) ( paveikslas nr.10) ar 

iš karoliukų suvertos „Venos ir arterijos“ (Veins and arteries, 1993) ( paveikslas nr.11), taip pat ir 

visi  kiti  darbai,  vaizduojantys  atskiras  kūno  dalis  bei  išskyras  (placentą,  menstruacinį  kraują, 

žarnas) yra tam tikras atsisakymas vaizduoti kūną kaip visumą, parankią totalizuojančiam (vyro ar 

bet kokios lyties asmens) žvilgsniui. Nors Martinas Rosenbergas savo straipsnyje apie Kiki Smith 

kūrybą ir jos jungtis su Deleuze bei Guattari filosofija rašo, jog atskirų organų vaizdavimas užkerta 

1 4 Stapen, Nancy. An inclusive vision: Kiki Smith. Prieiga per: 
https://www.msu.edu/course/ha/452/kikismith2.htm

1 5 Kiki Smith (inverviu). Journal of Contemporary Art. Prieiga per: http://www.jca-online.com/ksmith.html
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kelią būtent vyriškojo žvilgsnio projekcijai, remdamiesi trečiosios feminizmo bangos kontekstu ir 

netgi  savotiškomis  postfeministinėmis  tendencijomis  Smith  darbuose,  galėtume teigti,  jog  tokia 

interpretacija atima didelę dalį stipraus menininkės darbų krūvio.16 Atskirų organų vaizdavimas gali 

būti siejamas ir su atskirų potyrių, tokių kaip susijaudinimas, skausmas, liga ir kt.  lokalizavimu 

konkrečioje  kūno  dalyje.  Be  to,  Smith  vaizduojamos  kūno  dalys  nėra  skirtos  šokiruoti  –  jos 

pateikiamos estetiška forma, tai nėra išvirkščias moteriško kūno erotizmo variantas. Dėl to atrodo, 

kad teisingiausia būtų susilaikyti nuo griežto Kiki Smith priskyrimo feministinės kūrybos srovei, 

nors feminizmo įtaka šios kūrėjos darbuose yra neabejotina.

3.Ana Mendieta -  moteriškojo prado paieškos

   Ana Mendieta gimė 1948 m. lapkričio 18-ąją Havanoj, Kuboj, tačiau dar ankstyvoj paauglystėj 

išvyko į JAV. Mendieta su savo seserimi Raquelin, remiamos Operacijos Pedro Pan, buvo išsiųstos į 

JAV, kad pabėgtų nuo komunistinio Fidelio Kastro režimo. Pirmiausia mergaitės pateko į Majamį 

Floridoje, tačiau ne už ilgo, su katalikiškos bažnyčios pagalba, buvo perkeltos į Dubuque'ą Ajovoj. 

Greitas kubietiškos ir amerikietiškos kultūros susimaišymas bei tokios ankstyvos tremties skausmas 

stipriai  paveikė  jos  meninį  vystymąsi.  Kubietiškos  kultūros  prisiminimai  visuomet  įtakojo 

Mendietos kūrybą, mums palikdami intymų vizualinį dienoraštį apie tai, kaip šie prisiminimai buvo 

perkelti į amerikietišką kontekstą.

   Anai pavyko praeitį palikti praeity ir patekti į koledžą. Ji įgijo menų bakalauro laipsnį Ajovos 

universitete 1963-iaisiais, o vėliau ir menų magistro laipsnį tapyboj bei taikomųjų menų magistro 

laipsnį intermedijoj. Anos meninė pusė pradėjo dominuoti jos gyvenime 8-ajame deš., kuomet ji 

pradėjo  daugumą  savo  darbų.  Daugiausia  kūrybos  buvo  įtakota  gyvenimo  Kuboje.  Mirties, 

atgimimo bei dvasinės transformacijos temos vyrauja beveik visuose darbuose. Ji taip pat derėjo su 

gamta bei  turėjo didžiulę  pagarbą moters kūnui bei apskritai  moterims.  „Aš tęsiau dialogą tarp 

kraštovaizdžio ir moters kūno (paremto mano siluetu)... Mane užvaldė jausmas, jog buvau išmesta 

iš gimdos (gamtos). Per savo žemės kūno skulptūras su žeme tampu viena... Tampu gamtos tęsiniu, 

o gamta tampa mano kūno tęsiniu“. Sekančius 14 metų Ana itin daug dirbo, sukūrė per 70 filmų bei 

video įrašų, ją užfiksavusių savo tikroje esmėje, savo performansų bei meninės kūrybos komforto 

zonoj. Jos fotografijos, piešiniai ir skulptūros pripildytos visais meno aspektais. Jie – beveik poezija 

apčiuopamoj formoj. Anos gyvenimo pabaiga buvo tokia pat tragiška, kaip ir jos vaikystė. Ji mirė 

1 6 R o s e n b e r g ,  Martin. D el e u z e  and  G uat tari, C o gnitiv e  S cien c e ,  and  F e mini st Vi s ual Art s :  Kiki S mith' s  
B o di e s  With out O r g an s  With out B o die s .  Electronic Book Review. 1 9 9 6.  Prieig a  p er:  
http://w w w . e l e c tr onic b o o kre vi e w . c o m/thr ea d/ writing p o s t f e mini s m/vi s c e ral
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1985m. rugsėjo 8-ąją, iškritus iš savo 35-ame aukšte buvusio buto Greenwich Village'e. Vienintelis 

tuo  metu  su  ja  buvęs  žmogus  –  jos  8  mėnesių  sutuoktinis  Carl'as  Andre.  Andre  vėliau  buvo 

teisiamas  dėl  žmogžudystės,  tačiau  pripažintas  nekaltu.  Kartu  su  savo  advokatu  jis  teigia,  jog 

iškritimas buvo atsitiktinis arba sėkminga savižudybė.

   Menininkė  geriausiai  žinoma  dėl  savo „žemės-kūno“  darbų,  kuriuose  kaip  medžiagos  buvo 

naudojamos  žemės,  pačios  autorės  kūnas,  kraujas  ir  kt.  Šiuos  Mendietos  darbus  galima  laikyti 

ankstyvais eksperimentais dar nesusiformavusiouse žemės, kūno bei performansų meno žanruose. 

Mendieta daugumą savo ankstyvų „žemės-kūno” darbų sukūrė Cedar Rapids'e bei jo apylinkėse. 

Kuratorė Olga M. Viso, surengusi Mendietos darbų parodą „Ana Mendieta: Žemės kūnas, skulptūra 

ir  pasirodymas  1972-85“  (Ana  Mendieta:  Earth  Body,  Sculpture  and  Performance  1972-85), 

akcentavo įgimtą jos darbo galią akurti giliai fizišką ir dvasinę Mendietos būtį ir potencialą, kurį 

Mendieta patvirtino savo asmeniniuose užrašuose: „meno kūrinys neturi nieko gražesnio ir labiau 

humanizuojančio,  kaip  jausmų  paaštrinimas  ir  naujų  pasaulių  atvėrimas  žmogui”.  Darbai,  kaip 

1972-ųjų „Stiklo ant kūno atspaudai“  (Glass on Body Imprints),(paveikslas nr. 12) atskleidžia jos 

užsimezgantį susidomėjimą naujai plėtojama intermedijos programa, kurią Hansas Brederis įdiegė 

universiteto studijų plane. „Stiklo ant kūno atspaudai“ fotografijomis dokumentuoja seriją, kurioje 

Mendieta  tiesiogiai  ant  savo  veido  ar  kūno  spaudžia  kvadratinę  organininio  stiklo  plokštę  ir 

radikaliai iškreipia jų bruožus. Su tokia kūno meno rūšimi, kurioje kūnas yra skulptūrinė medžiaga, 

Mendieta  susipažino  Multimedijų  programoje  bei  Naujojo  Sceninio  Meno  Centre.  Mendietai 

pradėjus  suvokti kūną kaip skulptūrą, kūno menas turėjo tokios didelės įtakos, jog 1973-iaisiais ji 

jau pozavo unikalioms Brederio kūno kaip skulptūros fotografijoms, kurios, Brederiui sutikus, buvo 

eksponuojamos greta Mendietos darbų. Minėtose kūno skulptūrose stiklas naudojamas ne tik kaip 

vizualinis filtras, pro kurį vaizdinys (autorės kūnas) pasiekia žiūrovą, bet ir kaip tiesioginis kūno 

deformatorius. Taip atskleidžiamas stiklo potencialas atsistoti tarp žiūrovo ir meno objekto, ir taip 

gebėti  modifikuoti  stebėjimo  patirtį.  „Atspaudų“  atveju  modifikuojama  pačios  autorės  kūno 

stebėjimo patirtis, kliudanti įprastai kūno kaip stebėjimo ir tuo pačiu geismo objekto patirčiai.

   Mendieta, kaip ir dauguma jos laikmečio menininkų, dirbo ne vien studijoje ir didžiąją dalį savo 

darbų sukūrė gamtoje formuodama žemę, įkasdama į ją savo rankas bei ją manipuliuodama. Nors 

tokiais  efemeriniais  darbais  tam tikru  būdu buvo nepaisoma meno  –  rinkos  sistemos,  jie  buvo 

išsaugomi bei vėl artikuliuojami fotografijomis bei video priemonėmis, kas vėliau sudarė žymią 

Mendietos kūrybos dalį.

   Apie savo kūrybą Ana Mendieta kalbėjo taip: „Mano menas atsiremia į tikėjimą viena, visur 

tekančiau universalia energija: nuo žmogaus iki vabzdžių, nuo žmogaus iki šmėklos, nuo šmėklos 
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iki  augalo,  nuo  augalo  iki  galaktikos.  Mano  darbai  yra  irigacinės  šio  universalaus  skysčio 

kraujagyslės.  Jomis  kyla  protėvių  gyvybės  syvai,  pirminiai  įsitikinimai,  pirmykščiai  telkiniai, 

pasąmoningos mintys, suteikiančios gyvybę pasauliui.”

   Mendietos  priemonių  vystymasis  nusitęsia  per  visą  meninę  karjerą,  tačiau  vizualiniai 

komponentai kaip moters kūnas bei žemės medžiagų panaudojimas išlieka nuolat pasikartojančiais, 

aprūpindami  jos  kūrybą  universalia  energija,  kuri  taip  pat  jautri  socialiniams,  religiniams, 

politiniams bei feministiniams rūpesčiams. Pvz. 1974-ųjų videoperformansas Be pavadinimo (Kūno 

žymės) – neilgas, vos 1min. 10s. trukmės kūrinys, kuriame Mendieta tyliai piešia ant sienos. Ji stovi 

veidu į sieną, kruvinom rankom ir dilbiais, pakeltais virš galvos ir atremtais į baltą paviršių. Pamažu 

leisdamasi  ant  kelių,  autorė  palieka  siauryn  einančias  išteptas  dėmes,  kur  jos  beveik  susitinka 

apačioj, bet taip ir nesusilieja viena su kita. Šis įrašytas veiksmas prasideda Mendietai stovint ir 

drebant,  vėliau,  prieš  paliekant  matomą  lauką,  trumpam  kreipimuisi  atsisukama  į  auditoriją. 

Eliminuodama „teptuką”, ji  gali naudoti savo kūną, kad išgautų trokštamą rezultatą, veikiau nei 

pasiduodama vyro žvilgsnio (angl.  male gaze) objektyvizacijai kaip moters kūno diktatoriui. Visai 

kitaip nei žymiojo šeštojo dešimtmečio nouveau réalisme atstovo Yves'o Kleino antropometriniame 

piešinyje, kuriame nuogos moterys piešė savo kūnais, vadovaujamos paties Kleino vyriškojo ego, 

Mendieta savo moteriškosios formos gestu tapo kartu ir instruktorė, ir dalyvė.

   Iki  8-ojo  deš.  Mendieta  jau  buvo  intensyviai  įsitraukusi  į  profesoriaus  Hanso  Brederio 

intermedijos programą bei buvo susipažinusi su tokiais kūno performansų menininkais, kaip Vito 

Acconci,  Hannah  Wilke  ir  Carolee  Schneeman.  Tačiau  atsiribojo  nuo  jų  dažnai  specifinės 

psichologinės  estetikos,  daugiausia  susitelkusios  ties  urbanistine  aplinka.  Dauguma  Mendietos 

darbų buvo atlikti miškuose arba  prie atokių upių bei turėjo stiprų dvasinį santykį su aplinka, kol, 

pavyzdžiui,  Adriana Piper ėjo į  Niujorko gatves,  norėdama save objektyvizuoti,  kad politizuotų 

socialinius „kitoniškumo” papročius. Jos abi orientavosi į erdves, išeinančias iš tradicinės meninės 

reprezentacijos srities,  bet išvystė visiškai skirtingas kūno estetikas.  Ankstyvuose nufilmuotuose 

pasirodymuose  Mendietos  ryšys  su  dvasiniais  elementais,  smurtu  ir  feminizmu  kilo  iš  Ajovos 

universiteto  teritorijoje  vykusių  prievartavimų.  Vėliau  Mendietos  kūnas  taip  pat  išliko  esminiu 

trumpametražių  filmų  komponentu,  tačiau  ji  išplėtė  dialogą  tarp  kūno  ir  žemės,  aistros  ir 

gyvenimo/mirties bei fizinio ir konceptualaus dvasingumo estetikos. Mendietai pavyko tai pasiekti 

ne  vien  naudojant  nufilmuotą  medžiagą  kaip  efemerinį  komponentą,  bet  taip  pat  panaudojant 

medžiagas kaip parakas, ugnis, žolė bei purvas, kad susilpnintų išlaikymo, kaip priemonės patirti 

jos kūrinius, idėją.
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   Bene  žymiausių  Anos  Mendietos  kūrinių  rinkinį  sudaro  Silueta serija  (1973-1980).  Šiuose 

darbuose  daug  daugiau  dėmesio  skiriama  moters  kūnui  ir  žemei,  esančiai  už  miesto  socialinio 

konteksto ribų.  Pvz.  1973-ųjų „Paveikslas iš  Jagulo“ (Image de Yagul)  (  paveikslas  nr.  13) yra 

fotografija, kurioje Mendieta guli nuoga prieš-ispaniškojo periodo kape, mesoamerikietiškoj Yagulo 

vietovėj, apdengta baltų gėlių puokštėm. Toks vaizdinys neabejotinai paliečia tiek moteriškumo, 

tiek  šaknų  ir  prarastos  tapatybės  problematiką,  pasikartojančią  Mendietos  kūryboje.  Taip  pat  – 

1975-ųjų  kūriniui  „Be  pavadinimo“ (Untitled),  Mendieta  įsivyniojo  savo  kūną  į  baltą  paklodę 

Cuilapano bažnyčioj  Oaksakoj,  Meksikoj,  leisdama savo iškreiptos figūros vaiduokliškai  formai 

išsikišti per stipriai įtemptą audeklą. Mendietos siluetai – sustingę ir įamžinti fotografijose, tačiau 

paliekamos žymės elementas leidžia žiūrovui pajusti ir performatyvų elementą. Vėlesniuose Silueta 

kūnas pateikiamas kaip žymė, sukurta išraižant arba pridedant natūralias medžiagas bei pagražinta 

ugnimi, žole, gėlėmis, paraku, šakomis bei kitomis natūraliomis medžiagomis.

   Anos Mendietos kūrybos korpusą sudaro tyrinėjimai moteriškumo, prado, kūno, žemės ir gamtos 

temomis.
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III. Lietuvių dailininkių, savo kūryboje naudojančių stiklą, eksperimentai

   Kaip  jau  minėta  pirmojoje  šio  darbo  dalyje,  feministinis  menas  griežtąja  prasme  yra  šešto 

dešimtmečio JAV ir šiek tiek mažiau Vakarų Europos fenomenas. Dėl šios priežasties nei antrosios 

bangos feminizmas, nei feministinis menas kaip jo tąsa nepasiekė Lietuvos ir kitų šalių, tuo metu 

priklausiusių komunistiniam blokui ir dėl šios priežasties didžiaja dalimi izoliuotų nuo vakarietiškų 

kultūros apraiškų.

   Vis dėlto galime pastebėti, jog devyniasdešimtaisiais susiformavusi trečioji feminizmo banga ir 

platus  jos  probleminis  laukas  pasiekė  posovietines  šalis.  Tai  ypatingai  atsiskleidžia  Eglės 

Rakauskaitės darbuose. Ši kūrėja nėra feministinė menininkė griežtaja prasme, tačiau feministinės 

problematikos įtaka jos darbuose yra neabejotina.  Būtent šią kiek padriką,  nelengvai įvardijamą 

įtaką ir galime laikyti vėlyvo feminizmo apraiška nepriklausomos Lietuvos meno padangėje. 

   Prabėgomis paminėsime kitos lietuvių kūrėjos – Jurgos Barilaitės kūrybą. Šios menininkės darbai 

taip  pat  įtakoti  feministinės  tematikos,  tačiau  griežtai  ją  lokalizuoti  yra  dar  sunkiau  nei  Eglės 

Rakauskaitės  atveju.  Tačiau  taip  yra  veikiau  dėl  (sąmoningo)  pačios  Barilaitės  konceptualinio 

nenuoseklumo, nei dėl dar neaiškesnės feminizmo įtakos jos kūrybai.

   Tiek Eglei Rakauskaitei,  tiek ir  Jurgai Barilaitei  stiklas yra tik  viena iš  daugybės menininės 

išraiškos priemonių. Tačiau, mano manymu, Eglės Rakauskaitės kūryboje stiklas atsiskleidžia kaip 

itin paranki priemonė keliant klausimus tapatybės problematikos lauke, ypatingą dėmesį skiriant 

matomumo-nematomumo problematikai.

1. Eglė Rakauskaitė -  brandus atsakas posovietiniams įvaizdžiams

   Eglė Rakauskaitė gimė 1967 m. ir studijavo tapybą Vilniaus Dailės Akademijoje (VDA), kurią  

baigė 1993 m. Ankstesniems menininkėms darbams būdingas netradicinių priemonių, tokių kaip 

tirpstantis šokoladas, jazminai, žmogaus plaukai, medus ir riebalai, taikymas savo darbuose.

   Menininkės žodžiais, „daugybė kritikų mano polinkį netradicinėms priemonėms, o taip pat ir kai 

kuriuos  mano  pasirinktus  įvaizdžius,  siejo  su  mano  polinkiu  į  feministinį  meną.  Tačiau  mano 

manymu, šiuo metu skirtumas tarp vyriškojo ir moteriškojo prado nebėra tiek matomas. Svarbu tai, 

kad  meno  kūrinys  atsivertų  stebėtojo  sąmonei  ir  pasąmonei.“  (culturebase)  Tokia  menininkės 

pozicija  neleidžia  jos  vadinti  feministine  menininke  griežtąja  prasme.  Tačiau  neabejotina,  jog 

klausimai, keliami tokiuose Rakauskaitės darbuose kaip In Fat arba In Honey yra susiję su temomis, 

aptinkamomis  bendresniame  lyčių  politikos  kontekste.  Tai  liudija  ir  menininkės  dalyvavimas 
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tokiuose meniniuose projektuose kaip  Gender Check:  Femininity and Masculinity  in  the Art of  

Eastern Europe  (2009), taip pat ir RE.ACT.FEMINISM #2 (2011-2013).  Gender Check projektą 

sudarė parodos, kuriose eksponuoti nuo 1960-ųjų Rytų Europoje sukurti darbai, išskirtinai susiję su 

lyčių vaidmenų problematika. RE.ACT.FEMINISM yra archyvas, skirtas „feministiniams, kritinės 

lyties tapatybės (angl. gender-critical) ir queer performansų menui“ (femarchive).

   Tad  Eglės  Rakauskaitės  darbuose  keliami  platesni,  su  tapatybe  susiję  klausimai,  tačiau 

nenutolstama  nuo  lyties,  o  tuo  pačiu  ir  moteriškumo  problematikos.  Tarkime,  estų  kilmės 

menininkės Mare Tralla darbuose aptinkame panašias problemas. Tačiau galėtume atrasti ištisą eilę 

menininkių  ir  menininkų,  kurių  keliami  klausimai  yra  artimi  Rakauskaitei.  Šiuo  atveju  dvi 

menininkes  sieja  ne  tik  tematika,  bet  kontekstas,  kuriame ji  yra  iššaukiama.  Mare  Tralla  gimė 

Estijoje ir – kaip ir Rakauskaitė – išgyveno Sovietų sąjungos žlugimą ir po jo sekusius pokyčius. 

Tarp  šių  pokyčių  aptinkame  ir  moteriškosios  tapatybės  kitimą.  Jei  SSSR propagandoje  dažnai 

sutiksime  pramoniniame  sektoriuje  dirbančią,  Partijos  dėka  emancipuotą  moterį,  posovietinės 

moters  įvaizdžiuose  aptinkame  jos  priešingybę.  Neretai  nepriklausomybę  atgavusiose  Pabaltijo 

šalyse  susiformavę  ir  besiformuojantys  įvaizdžiai  atitinka  absoliučias  „sovietinio  žmogaus“ 

priešingybes. Moters įvaizdis – ne išimtis. Veikiausiai dėl to dažnai ieškoma įkvėpimo paklusnios, 

„savo  vietą  žinančios“  ir  šeimyninę  funkciją  atliekančios  moters  vaizdiniuose,  būdinguose 

tarpukario periodui. Mare Tralla darbai gali būti laikomi atsaku tokiai antifeministinei regresijai 

(disgustinggirl).  Menininkė  siekia  ištirti  kitokios,  į  ateitį  nukreiptos  moteriškosios  tapatybės 

galimybes.

   Remiantis filosofės Audronės Žukauskaitės interpretacija, galima manyti, jog Eglės Rakauskaitės 

video performansas In Fat ( paveikslas nr. 14) žengia kiek toliau. Šiame darbe žiūrovui pateikiama 

video  projekcija,  kurioje  vaizduojama  pati  menininkė,  panirusi  į  stiklinį  akvariumą,  pripildytą 

riebalų.  Iš  pradžių  aiškiai  matomas  paniręs  autorės  kūnas,  tačiau  riebalams  vėstant  pamažu 

prarandamas pradinis skaidrumas. Per ašuonių valandų laikotarpį riebalai atvėsta taip, kad paniręs 

kūnas tampa visiškai nematomas. Visa tai įamžina trys video kameros, o žiūrovui pateikiami trys 

sinchonizuoti  ekranai, nukreipti ne į  jį,  bet į  veidrodį, tad stebėtojas regi tik įrašo atvaizdą. Tai 

suteikia nutolinimo įspūdį.

   Pasak Žukauskaitės, „riebalų vėsimo ir tapimo nepermatomais procesas gali būti interpretuojamas 

kaip psichotinis atsisakymas pozuoti visa aprėpiančio Kito žvilgsniui. Tuo pačiu tai ir atsisakymas 

pristatyti  kūną pagal  socialines  ir  politines  gaires.“17 Kitaip  tariant,  ekranuose  rodomas vaizdas 

1 7 Žukauskaitė, Audronė. Imaginary Identities In Contemporary Lithuanian Art. Art and Research: A 
Journal of Ideas, Contexts and Methods, 1-2, 2008. Prieiga per: 
http://www.artandresearch.org.uk/v2n1/zaukaskiate.html
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atima  iš  vaizduojamo  kūno  bet  kokias  savybes,  ištrina  stebėtojo  fantazijas,  susijusias  su  jo 

seksualumu, padėtimi visuomene, lytimi, tautybe – viskuo, kas įprastai sudaro asmens tapatybę. 

Remiantis tokia interpretacija,  Rakauskaitės video performansas  In Fat yra iš esmės kritinis bet 

kokios tapatybės atžvilgiu, kadangi užkertamas kelias bet kokiai fantazijai apie vaizduojamą kūną.

   Nors  stiklas  nėra  vienintelė  medžiaga,  naudojama Eglės  Rakauskaitės  darbuose,  ankstyvame 

performanse In Fat jis užima svarbų vaidmenį ir tuo pačiu atskleidžia stiklo panaudojimo galimybes 

feministiniame mene. Autorės darbuose pastebimas žaismas su kūno matomumo bei nematomumo 

sąvokomis,  išryškinamos  problemos,  su  kuriomis  individas  susiduria  verčiamas  prisitaikyti  prie 

dvinarių tapatybės kategorijų, tokių kaip vyras-moteris, lietuvis-svetimtautis ir kt. (rak)

   Stiklas kaip išraiškos priemonė yra itin tinkamas tiems darbams, kuriuose figuruoja matomumo ir 

nematomumo sąvokos. Skaidrus stiklas yra tarsi filtras, per kurį menininkas gali pateikti savo darbą, 

tuo pačiu galėdamas ir nustatyti jo matomumo lygmenį, modifikuoti tai, kaip darbas yra regimas 

(pvz.  žaidžiant  su  stiklo  spalva  arba  tekstūra)  arba  –  kaip  In  Fat atveju  –  apskritai  sukliudyti 

žiūrovui stebėti patį reginį.

2. Jurga Barilaitė -  tarp aukštosios ir populiariosios kultūros

   Jurga Barilaitė gimė 1972 m. Šiuo metu ji dirba ir gyvena Vilniuje. 1996 m. baigė tapybos studijas 

Vilniaus  Dailės  Akademijoje.  Menininkė  aktyviai  kuria  tarpdisciplininius  projektus  ir  dalyvauja 

parodinėje veikloje. Vėlesniuose savo darbuose menininkė nuo tapybos ir asambliažų palaipsniui 

perėjo prie videomeno. Barilaitės darbai pasižymi performatyvumu bei mėginimais dekonstruoti 

moteriškosios  tapatybės  formavimo strategijas.  Tyrinėjama  moteriškumo problematika,  kalbama 

apie  moteriškąsias  (motinos,  menininkės)  tapatybes  modernioje  visuomenėje.  Šiuo  požiūriu 

Barilaitės darbai artimi feministinei tematikai, nors pati kūrėja nepripažįsta tokios identifikacijos.

   Kuratorė Laima Kreivytė apie Jurgą Barilaitę kalba taip: „Barilaitės idėjos ir vaizdiniai kyla iš 

artimos aplinkos – vaikystės prisiminimų ir paaugliško maišto, motiniškos globos ir klajokliškos 

patirties. Daugelyje kūrinių matome pačią autorę arba jos pėdsakus – kūno atspaudus, naudotus 

daiktus,  artimus  žmones.  Vienas  iš  svarbiausių  Jurgos  kūrybos  bruožų  –  kinematografiškumas. 

Jurgos Barilaitės darbuose dera vaizdo užrašymo technologijų tiražavimo principas ir rankų darbas. 

Menininkei  svarbu,  kaip  vaizdas  atsispaudžia  nuo kūno,  skirtingų  medžiagų,  daužant,  mindant, 

liejant,  filmuojant.  Fizinis  ir  idėjinis  Jurgos  kūrinių  sklidumas  (kiekvienas  naujas  projektas 

mezgamas kaip nuorodų ir  asociacijų tinklas) pagauna žiūrovus.  Asmeniška patirtis  perteikiama 
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naudojant  ne  tik  šiuolaikinio  meno,  bet  ir  populiariosios  kultūros  strategijas.  Todėl  menininkės 

siunčiami pranešimai suprantami ir profesionalams, ir plačiajai auditorijai.“18

   Barilaitė  laikosi  kritinio  požiūrio  į  šalies  tapybos  tradiciją  ir  jos  diskursą.  Šiuo  požiūriu 

feministinės problematikos išryškinimas yra tik dalis šios kūrėjos konceptualinio bagažo. Kūnas jai 

pasitarnauja  kaip  tam  tikra  „semantinė  figūra“,19 kurianti  reikšmes  ir  pranešimus.  Tad  bendra 

Barilaitės Darbų tematika taip pat gali būti priskirta sklidinam Lietuvos meno, turinčio feministinių 

tendencijų, laukui. 

   Vienas žinomiausių Jurgos Barilaitės darbų "Audra stiklinėje" ( paveikslas nr. 15), vaizdo 

projekcija pieno stiklinėje, 7 min, kilpa skęstančios ar konvulsyviai besistengiančios išsilaikyti 

paviršiuje moters (autorės) vaizdo projekcija į pieno stiklinę. Žmogaus trapumo ir kasdienės rutinos 

ženklai buitinėje aplinkoje.

1 8   Lietuvos dailininkų kūriniai – Briuselio meno centre Maison Particuliere. Prieiga per: 

http://www.lietuva.be/node/13

1 9  Jurga Barilaitė. ART-TERMINAL. Prieiga per: http://www.art-terminal.com/menininkai.html
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3. Solveiga Vasiliauskaitė - jaunoji stiklo menininkė

   Lietuvoje  feminizmo apraiškų stiklo  mene maža.  Nors  feministinės  pakraipos  tematika  nėra 

svetima lietuvių kūrėjų darbams, konkrečiai stiklo mene galime kalbėti tik apie jos apybraižas ir 

užuomazgas, kurioms įkvėpimą galėtų suteikti aptarti Eglės Rakauskaitės ar Jurgos Barilaitės darbai 

ar kokios kitokios teorinės ar meninės inspiracijos. Tad stiklo pritaikymą feministinės pakraipos 

išraiškai laikau iššūkiu sau, kurį kaip moteris jaučiu pareigą priimti.

   Toliau aptariama keletas mano darbų, pasižyminčių feministiniais bruožais.

   Glamūras  (paveikslas nr. 15 )

   Žodis  „glamūras"  atsirado  viduramžiais  ir  kilo  anglų  kalboje  iš  lotyniško  daiktavardžio 

„grammatica“,  reiškusio  „išsimokslinimą  apskritai  bei  žinias,  būdingas  išsimokslinusioms 

klasėms.“20 Tamsiaisiais  viduramžiais  šis  žodis  taip  reiškė  ir  astrologijos  bei  okultinių  praktikų 

studijas.  Senovės  škotai  žodį  „glamour“  XVII  a.  ėmė  vartoti  „burtų“,  „kerų“  arba  „to,  kas 

keri/užburia“  reikšme.  Šiais  laikais  šis  daiktavardis  įsigalėjęs  kaip  nuoroda  į  prabangą, 

prašmatnumą, žvilgesį, popkultūrinį spindesį ir kičą.

   Kultinis rusų rašytojas Viktoras Pelevinas savo kūrinyje „Empire V" rašo, kad „glamūras" tai – 

maskuotė, reikalinga tam, kad pakeltum savo socialinį statusą kitų akyse, kad aplinkiniai galvotų, 

jog šis  žmogus valdo neišsenkamą pinigų šaltinį.  Tad „glamūriško„ mąstymo žmogus yra tokia 

būtybė, kuri vartojimo aktą laiko pasiekimu savaime.

   Dabar  sakoma,  jog  „glamūras"  –  tai  naujoji  ideologija.  Šiam reiškiniui  prigalvota  gausybė 

pavadinimų:  vartotojiška  visuomenė,  nemąstanti  karta,  malonumų religija,  amžinos  linksmybės, 

amžinai sveiko ir amžinai turtingo žmogaus kultas. Tačiau svarbiausia yra paminėti tai, jog glamūro 

režime  kiekvieno  individualumas  yra  ne  į  vidų,  o  į  išorę  –  į  savotišką  individų  turgavietę  – 

orientuotas dalykas. Glamūrinis individas dalyvauja įvaizdžių mainuose, kuriuose netikėta yra ne 

tai, jog pamirštama tai, kas yra „po kiautu“, o tai, kad pats kiautas tampa tikslu savaime ir dėl to  

mainų dalyviai sutinka, jog nieko daugiau ir neturėtų būti.

   Taigi žodžiu „glamūras“ apibūdiname bendrą istorinį būvį, kai aukščiausias tikslas yra pašalinti 

nelygumus ir retušuoti bet kurią gyvenimo sritį: nuo modelių portretų, kuriuose ištrintos raukšlės, 

nelygumai ir poros; iki polinkio pašalinti „nelygumus“ ir iš kitų politikos, istorijos, kultūros. Visa 

tai  tarnauja  bendram  tikslui  ištobulinti  turimos  kultūros  įvaizdžius  ir  taip  sukurti  įspūdį,  jog 

gyvename  istoriškai  pažangiausioje  epochoje,  o  kiekvienas  iš  mūsų  yra  šios  pažangos  vedliai. 
20  Grammar. Online Etymology Dictionary, prieiga per http://etymonline.com/index.php?
term=grammar&allowed_in_frame=0
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Gyventi ir apie nieką negalvoti žmonės siekė visais laikais, tačiau tik glamūro įsigalėjimas leidžia 

įsitikinti,  jog  toks  polinkis  nėra  nei  gėdingas,  nei  kvailas.  Turimas  civilizacijos  būvio  įvaizdis 

leidžia redukuoti visas pastangas į pastangas gerai atrodyti, visą išsimokslinimą – į gebėjimą atlikti 

reikiamą funkciją, žmogišką smalsumą – į vakarinių žinių peržiūrą, etiką – iki parodumo.

   Man glamūras asociajuosi su brangiu spindesiu ir „išlaižytu" grožiu, dekoratyvumu ir išorine 

tobulybė, aukšto lygio (high-tech) kiču. Savo darbe noriu atskleisti požiūrį į moterį – trokštamus ir 

reikiamus  moters  įvaizdžius  –  glamūro  epochoje.  Mane  stebina,  kaip  moters  seksualumas  yra 

sumenkinamas  iki  to,  kas  gali  būti  paprasčiausiai  „išreikšta“  arba  „pavaizduota“  –  kiekvienoje 

reklamoje  išvysime  dalinai  apsinuoginusią  moterį,  retušuotą  pagal  naujausius  glamūro  kultūros 

standartus. Vis dėlto akivaizdu, jog seksualumo išraiškos ribos yra griežtai nustatytos – ir ne iš 

„gamintojo“ (moters), o „vartotojo“, t. y. stebinčio vyro žiūros taško. Vagina ilgą laiką buvo tokio 

žiūros taško peržengimo simbolis, kadangi dažniausiai tai nėra didelį susižavėjimą vyrams kelianti 

moters kūno dalis. Kad ir kiek būtų vulgarizuota vyriška fantazijų apie moterį projekcija, vagina yra 

viena iš nedaugelio kūno sričių, kurių tokia projekcija neįtraukia.

   Dėl  to  buvo  pasirinkta  pavaizduoti  vaginas,  „įkalintas“  stikle  ant  pagaliuko.  Toks  objektas 

primena ledus.  Pirmiausia  tai  gali  būti  laikoma būdu reprezentuoti  seksualumą iš  moters žiūros 

taško. Tačiau iš tiesų šis darbas veikia kaip pačios seksualumo reprezentavimo galimybės parodija: 

mano  manymu  „rimta“  seksualumo  raiška  bet  kokių  vaizdinių  pagalba  turėtų  susilaukti  mažų 

mažiausiai šypsenos, kadangi seksualumas nėra kažkas, ką kiekvienas galėtų išreikšti vienokiu ar 

kitokiu  būdu.  Tai,  jog  glamūro  kultūroje  manoma,  jog  seksualumas  gali  būti  reprezentuojamas 

erotikos,  pornografijos  ar  erotizuotų  vaizdų  pagalba,  yra  simptomas  absoliučios  seksualumos 

redukcijos į lengvai mainomus vienetus.

   Šiuo požiūriu moters žiūros taškas pasireiškia kičinio glamūro pavidalu. Tai savotiška saviironija, 

tačiau ne tokia, kuri atsisako patriarchalinių struktūrų kritikos. Veikiau saviironija leidžia pastebėti, 

jog kalbėdami apie „moteriškumo raišką“ taip, kaip apie ją kalbėjo Judy Chicago ir kitos ankstesnių 

kartų menininkės feministės, natūraliai nepasiekiame patriarchalinių struktūrų išorės. 

    Be pavadinimo (paveikslas nr. 16)

   Šiame darbe vaizduojamas stiklinis namas. Tai yra eksperimentas trapumo tematika.

  Namai yra ekonominio stabilumo, socialinio statuso ir šeimyninio gyvenimo simbolis. Visi šie 

dalykai – finansinė padėtis, statusas ir šeima – yra pamatas, sudarantis stabilią tapatybę Lietuvos 

visuomenėje. Tačiau kaip parodė pastarųjų metų įvykiai, namai nesunkiai gali būti atsiimti banko, 
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socialinis  statusas  žlugti  to  pasekoje,  o  tokios  mikropolitinės  formos  kaip  šeima  gali  sutrupėti 

akimirksniu, kadangi yra itin priklausomos nuo ekonominių ir nuo moralinių veiksnių.

   Daugiausiai dėmesio norėjau skirti šeimos tvarumo-trapumo laukui. Šeima turi ypatingą reikšmę 

moters tapatybei. Atsidūrusi aprašytoje padėtyje, moteris patenka į keistoką padėtį: viena vertus, 

kartu su šeimos struktūra byra jos pačios tapatybė; kita vertus, ši tapatybė niekada nebuvo jos, o 

buvo nuo pradžių iki galo tarsi priklausoma nuo vyro malonės. Tokie pokyčiai šeimos struktūroje 

neturėtų stebinti, kadangi pats „branduolinės“ (angl. nuclear) šeimos darinys yra ganėtinai šviežias 

reiškinys, atsiradęs kaip reakcija į pokyčius pramoninio kapitalizmo socialiniame audinyje: išaugus 

gamybos poreikiams verslininkai ėmė įdarbinti moteris, ko pasekoje ženkliai sumažėjo vidutinis 

vaikų skaičius šeimoje, o tai, savo ruožtu, privedė prie smulkios šeimos susiformavimo. Šis vyro, 

moters ir poros ar trejeto vaikų darinys ilgainiui tapo viduriniosios klasės stabilumo simboliu. Šiuo 

metu dažnai kalbama apie šeimos išsaugojimą arba šeimos vertybes, tačiau galėtume kelti klausimą, 

ar taip uoliai ginama šeima su savo vertybėmis yra ta pati šeima, kurioje augo mūsų seneliai? Ar 

konservatyvių  politinių  srovių  propaguojamos  „amžinosios“  vertybės  nesusiformavo  praeito 

amžiaus pirmoje pusėje, daugiausiai tuo metu vykusių ekonominių procesų dėka?

   Tai veda prie dviprasmiškos situacijos, kai tai, kas amžina yra tuo pat metu ir tai, kas trapiausia. 

Lietuvoje šis dviprasmiškumas išsiveržia neapykantos pavidalu, kai regint, jog „amžini“ dariniai 

gali  būti  sunaikinti  paprasčiausių  pokyčių  ekonominiame  sektoriuje,  imama  kaltinti  „šeimos 

ardytojus“,  ypatingai  vyriškos  lyties  homoseksualius  asmenis,  nepaisant  to,  kad  homoseksualūs 

santykiai  egzistavo  nuo pat  žmonijos  egzistavimo pradžios,  o  skirtingi  būdai  mylėti  ir  mylėtis 

visada ėjo visai kitu keliu nei šeimos institucijos raida.

   Taigi šis mano darbas yra meditacija trapumo tema. Mano manymu, stiklas yra adekvačiausia 

medžiaga šiai temai, kadangi jokia kita medžiaga neapjungia matomumo-nematomumo, trapumo-

tvarumo priešpriešų ir todėl negeba išreikšti tokios dviprasmiškos situacijos, kuri aprašyta aukščiau. 

Feminizmo kontekste šios priešybės įgauna paradoksalų matmenį: dažnai manoma, jog jos atitinka 

moterišką  ir  vyrišką  pradus,  trapumą  priskiriant  pirmajam,  tvarumą -  antrajam.  Tačiau  kokioje 

situacijoje atsiduriame, kai suvokiame, jog pats tokių atributų paskirstymas yra itin trapus? Kiek 

tvarus yra vyriškas „pradas“, priklausomas nuo trapiausių visuomeninio gyvenimo aspektų? Kiek 

trapi yra moteris, jei  minėtieji  visuomeninio gyvenimo aspektai  dažniausiai  stovi ant jos pečių? 

Stiklinis  namas turėtų priversti  susimąstyti  apie tai,  ką laikome tvarumu ir  ką laikome trapumu 

kalbėdami apie lyčių vaidmenis.
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   Tyrinėdama stiklo panaudojimo galimybes feministinės pakraipos mene atradau, kad stiklas turi 

milžinišką potencialą su trapumu-tvarumu bei nematomumu-matomumu susijusiuose klausimuose. 

Darbas „Be pavadinimo“ yra eksperimentas šia tema, kurį tikiuosi praplėsti ateityje.

32



Išvados

   1. Feministinis menas atsirado kaip antrosios feminizmo bangos tąsa. Šiam sąjūdžiui būdinga plati 

problematika, įtraukianti ne tik politinius moterų padėties visuomenėje aspektus, bet ir socialinius, 

ekonominius, seksualinius, gamybinius ir kultūrinius. Šiuo požiūriu moterų padėtis meno pasaulyje 

feministinio meno kūrėjoms buvo viena iš  daugybės problemų, kurias  ėmėsi analizuoti  to  meto 

feministės.

   2. Lietuvoje feministinis menas griežtąja prasme niekada neegzistavo. XX a. šešiasdešimtaisiais 

prasidėjusi ir septyniasdešimtaisiais metais pagreitį įgavusi antroji feminizmo banga buvo labiausiai 

Šiaurės  Amerikos ir  kiek mažiau Vakarų Europos socialinis  reiškinys.  Lietuva ir  kitos pabaltijo 

valstybės buvo atskirtos nuo jo sklaidos sovietinės izoliacijos dėka. Dėl to feministines tendencijas 

mene įžvelgiame tik nepriklausomos Lietuvos menininkių darbuose.

   3. Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų feministinės tendencijos skiriasi nuo istorinio feministinio 

meno  Vakaruose,  kadangi  devyniasdešimtųjų  meno  padangėje  didžiausią  įtaką  darė  naujai 

susiformavusi trečioji feminizmo banga. Pastarosios teminis laukas yra sklidinas ir aprėpia  queer 

problematiką,  lyčių  tapatybes,  homoseksualumo-heteroseksualumo  santykį  ir  bendresnius  su 

tapatybe  susijusius  klausimus.  Šios  tendencijos  atsiskleidžia  ir  kai  kurių  Lietuvių  menininkių 

kūryboje.

   4. Nors Lietuvoje nėra išskirtinai stiklą naudojančių menininkių – feminisčių. Kai kuriuose Eglės 

Rakauskaitės,  o  taip  pat  ir  užsienio  menininkių,  tokių  kaip  Ana  Mendieta,  darbuose  stiklas 

atsiskleidžia kaip didelį potencialą turinti medžiaga keliant klausimus apie kūno vaizdavimą. Stiklas 

veikia kaip filtras tarp vaizduojamo objekto ir žiūrovo, todėl atveria galimybę modifikuoti matomą 

vaizdą, jį iškreipti ir taip sukurti trūkį įprastoje žiūrovo perspektyvoje.

   5. Tyrinėdama stiklo panaudojimo galimybes feministinės pakraipos mene atradau didelį stiklo 

potencialą  klausimuose,  susijusiuose  su  trapumo-tvarumo  bei  matomumo-nematomumo 

priešybėmis.  Šios  priešybės  patenka  į  platų  šiuolaikinio  feminizmo  tematinį  lauką,  nors  ir  yra 

nutolusios nuo originalaus XX a. šeštojo dešimtmečio feministinio meno. Bendresniame tapatybės, 

o  tuo  pačiu  ir  moteriškosios  tapatybės  problematikos  lauke,  žaismą  matomumo-nematomumo 

perskyra aptinkame Eglės Rakauskaitės darbuose. Šia prasme stiklo panaudojimas būtų tąsa to, ką 

pradėjo ankstesnės kartos kūrėjai. Tačiau kadangi tyrinėtuose darbuose stiklas neužima centrinio 

vaidmens,  jo  panaudojimo  galimybės  lieka  neišnaudotos  ir  dėl  to  atveria  platų  lauką 

eksperimentavimui.
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