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Santrauka [LIT]

Videomenas tapo viena pagrindinių šiuolaikinių kūrybos formų, kurios analizei dažnai pasitarnauja įvairios meno, filosofijos ar net
antropologijos teorijos. Lietuvos videomeno teorija yra besiformuojanti, todėl remiasi ir menotyrininkų, ir filosofų pastebėjimais. Nėra
videomeno istorinių veikalų, nereglamentuota tyrimų metodologija, audiovizualinės kultūros pedagogai taip pat susiduria su įvairiomis šio
dalyko problemomis. Visa tai išryškina šio mokslinio tyrimo aktualumą. Straipsnyje mėginama aptarti videomeno kaip šiuolaikinio fenomeno
ypatumus, suformuluoti videomeno apibrėžtį. Straipsnyje atskleidžiama, kad videomenas yra tarpdisciplininė videokultūros dalis: jis yra
integruotas į kitas kūrybos šakas arba pats turi jų bruožų. Nors videofilmų raiška artimiausia vaizduojamajai dailei, tačiau susijusi ir su
tradiciniais judančio vaizdo konstravimo metodais. Vadinasi, videomeno tyrimui reikalingi nauji analizės metodai. Videomenas reikalauja
pasiruošusio, specializuoto žiūrovo. Videomeno pažinimą turėtų grįsti nuoseklūs mokymosi etapai (kinas, eksperimentinis kinas,
videomenas). Videomene labiau nei kine įsitvirtino siurrealistinė estetika, kurios pagrindas – kūrėjo kalbinis dialektas. Videomeno kūrėjai
koncentruojasi į idėjos išreiškimą. Videomenininkai turi gerai išmanyti ne tik technologijas, bet ir šiuolaikinio meno kontekstą. Šiuolaikiniam
videomenui yra būdingas kritiškumas, todėl jis – viena aktualiausių kūrybos sričių.

Raktažodžiai [LIT]

Audiovizualinė išraiška, Audiovizualinė raiška, Modernioji vizualinė kultūra, Vaizdo kultūra, Video menas.

Santrauka [ENG]

Video art, its aesthetic, social, artistic value are analyzed in the article. Video art is revealed as a phenomenon of modern visual culture, one
of the major forms of audiovisual expression. Parallel art branches: television, photography and cinema, which conditioned the emergence
of video art, have been studied in detail. Cinema, closely related to video art, is discussed in more detail and by contrastive analysis
contributes disclosing the peculiarities of the analyzed artistic expression. Because of a lack of analysis methods in video art and traditions
vital problematic questions have been raised and attempts have been made to answer them with reference to various studies on art
criticism and philosophy

Raktažodžiai [ENG]

Audiovisual expression, Modern visual culture, Video art, Visual culture.
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VIDEOMENAS - AUDIOVIZUALINES KULTŪROS FENOMENAS
Remigijus Venckus
Šiaulių universitetas,

Menųfakvltetas

Įvadas
atmosferą (Kinčnaitis, 2002, p. 8). Ši raiška nepasiduoda tradiciniams vertinimo kriterijams, nors ir
remiasi tradiciniais metodais (Jaškūnienė, 1999,
p. 9). Ankstyvieji šios srities menininkai tikslingai
atmesdavo siužetą, o kartais atsisakydavo ir bet
kokių charakterių formavimo. Videomeno sąvoka
tiek kultūroje, tiek pačioje meninėje egzistencinėje
kasdienybėje beveik visuomet apibrėžiama skirtingai. Todėl tikslinga vartoti videokultūros sąvoką,
į kurią yra integruota videomeno sąvoka. Tiesa,
negalima visko, kas sukurta videotechnika, vadinti
videomenu (Žalnerevičiūtė, 1996, p. 3).
Videomeno kūrybos principus galima aptikti
ir ankstyvojo avangardo kino kūrėjų darbuose.
Pirmaisiais pionieriais galima laikyti Dziga Vertov,
teigusį, kad montažas padeda sukurti vizualiai
patrauklų ritminį nararyvą ir konstruktyvų objektų
grožį, o keli skirtingi videoepizodai jungiami taip,
kad papildytų vienas kitą ir atskleistų bendrą
kūrinio idėją (Alifragkis, Penz, 2006, p . 13).
Montažo eksperimentai leidžia pajusti nuolatinę
laiko ir erdvės kaitą (Bulgakowa, 2006, p. 21): Man
Ray, Hans Richter, Laszlo Moholy-Nagy,
kinematografijos metodus naudoję vizualinės komunikacijos įgyvendinimui (Nelson, 2006, p. 12),
Viking Eggeling ir Valter Rutman. Pastarasis savo
kūrybos kelią pradėjo kaip tapytojas. Paskutinį
kūrinį nutapė 1918 m. Daug rašė apie telegrafą,
greituosius traukinius, scenovaizdžio formavimą ir
fotografiją. V. Ritman vėliau ryžosi kurti filmus,
kurių žymiausias - „Opus-1". Tai abstrakčių formų
ir įvairių spalvų kaita kino juostoje. Akivaizdu, kad
ankstyvojo avangardinio kino kūrėjo tikslas buvo
techninių priemonių refleksija ir adekvačios refleksijos reikalavimas iš žiūrovo (Dubinskaitė, 2005,
p. 101). Tuo metu kino technika buvo naudojama
tik plastinėms vizijoms
įgyvendinti. Vėliau
susikoncentruota į idėjos išraiškos galimybes.
Eksperimentinio kino kūrėjai - olandai Lars
von Trier ir Thomas Vingerberg - pasirašė kino
kūrėjų skaistybės įžadus. Jie kartais taikomi videomenininkų kūrybos analizei. Dogmos manifestas
teigė, kad reikia filmuoti tik realioje aplinkoje, o ne
studijoje. Negali būti naudojamas joks papildomas
rekvizitas, išskyrus tą, kuris yra realioje filmavimo
vietoje. Garsas ir muzika kuriami filmuojant. Specialūs įrašai nenaudojami. Filmuojama be kameros
automatinių nustatymų, filmavimo trukdžiai laikomi privalumu. Filmas visada spalvotas. Papil-

Viena pagrindinių šiuolaikinių kūrybos formų - videomenas, kurio analizei dažnai pasitarnauja įvairios meno, filosofijos ar net antropologijos
teorijos. Lietuvos videomeno teorija yra besiformuojanti, todėl remiamasi ir menotyrininkų, ir
filosofų pastebėjimais.
Nėra videomeno istorinių veikalų, nereglamentuota tyrimų metodologija, audiovizualinės
kultūros pedagogai taip pat susiduria su įvairiomis
šio dalyko problemomis. Visa tai išryškina nagrinėjamo mokslinio tyrimo praktinį ir mokslinį
aktualumą. Galima suformuluoti tokius probleminius teiginius:
1. Nėra videomeno kritikos tradicijų.
2. Nėra videomeno istorijos tyrimo koncepcijų.
3. Videomeno suvokimas ir vertinimas yra
subjektyvus.
4. Nėra
išsamių
realybės
ir
videomeno
sukonstruotos
antrinės
realybės
santykio
tyrinėjimų.
Straipsniui bandoma ne tik atsakyti į šiuos
klausimus, bet ir išsiaiškinti videomeno, kaip
fenomeno, ypatumus.
Tikslai: 1. Atskleisti videomeno tarpdiscipliniškumą. 2. Suformuoti videomeno apibrėžimą.
Uždaviniai siejami su atsakymų į žemiau
išvardytus klausimus paieška:
1. Kas yra videomenas?
2. Kiek videomenas svarbus šiuolaikinei vizualinei kultūrai?
3. Kokios videomeno sudedamosios rūšys?
4. Kokie yra videomeno ir kitų audiovizualinės
kūrybos raiškų panašumai ir skirtumai?
5. Kokie yra videomeno ir kino panašumai bei
skirtumai?
Metodai: aprašomasis, lyginamasis, istorinis,
analitinis.
Videomenas ir eksperimentinis-avangardinis
kinas
Videomenas - tai vizualinio meno šaka.
Vaizdo įrašymo, perrašymo, montavimo įrenginiai
naudojami kaip pagrindinės kūrybos priemonės.
Video (lot. matau) yra ne tik ribinė interpretacinė
sistema, bet ir kūrimo, pasisavinimo reprodukavimo
ir dubliavimo metodas. Video raiškoje dažniau nei
kituose vaizduojamuosiuose menuose susikerta kūrėjo ir žiūrovo pozicijos, sukurdamos įtampos,
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k ė j o . Video gimė kaip priešprieša stereotipiniams
vaizdavimo kanonams.
Videofiksavimas reginį geba įkalinti laiko
tėkmėje, o fotografinis fiksavimas - statiškoje
akimirkoje. Gal dėl to judantis vaizdas visuomet
linkęs pasiduoti pramogavimo geismui. Videomenas be sudėtingų pastangų tapo
meninės
kasdienybės forma. Jo lygiateisis eksponavimas
meno parodose panaikina videomeno pirmaprades
intencijas. Nors kūryboje svarbi autorystė, tačiau
visuomet tikslinga tikėtis videomeno ekspansijų
virš grafinio paveikslo arba j o daugialypės erdvės
apraiškų. Reflektuojamas reginys gali prarasti
ideologinę
reikšmę
arba
gali
būti
neekranizuojamas, nes savaime yra reikšmingas
(Kuizinas, 2006, p. 34). Videofilmai arčiausiai
vaizduojamųjų menų. Tik vaizduojamajame mene
laikas struktūruotas, o videofilme - tęstinis. Dažnai
videofilmą galima stabdyti ir ekrane rodomą
abstrakčią ar realistinę dėmę analizuoti kaip
fotografiją ar tapybą (Kranauskas, 2005).

domi šviesos šaltiniai, optiniai efektai ar specialūs
filtrai nenaudojami. Veiksmas negali būti paviršutiniškas, nes vyksta realiu laiku realioje vietoje.
Filmuojama 35 mm juosta. Režisieriaus pavardė
titruose nežymima. Negali dominuoti asmeninis
skonis. Neakcentuojama autorystė. Nekuriamas
vientisas filmas, kadangi atskiros dalys yra
svarbesnės už bet kokį filmą (Trier Lars von, 1995).
Dokumentiniame kine ir seniau buvo susiduriama
su tuo, ką vadiname Dogmos estetika. Tačiau
Dogma 95 manifestas suformavo ir apibrėžė tai, ką
šiandien galima vadinti eksperimentine-moderniąja
dokumentika. Čia kuriama specifinė atmosfera,
filmavimo ir montavimo brokai leidžia atrasti
realybės siurrealistiškumą (Winer, 2006, p. 5).
Dogmos kino estetikos ir žymaus kino
avangardisto Jono Meko kūrybos, kurioje nėra skirtumų tarp mėgėjiško ir profesionalaus kino, dėka
galime daryti prielaidą, kad mėgėjiškas namų video
ir videomenas yra kino meno atmainos, o avangardinis-eksperimentinis kinas ir videomenas yra
identiški. Pagrindinis skirtumas slypi kino ir videotechnikų naudojime. Įdomu ir tai, kad Jonas Mekas
neišsižada klasikinio kino kalbėjimo formų. Jis jas
pasuka ta linkme, kuri padeda atsiskleisti j o
personaliniam identitetui. Priartėjama prie namų
kino formos tik tada, kai dokumentiniai reginiai
kuriami skatinami asmeninio smalsumo, tik autoriui
įdomiu žiūrėjimo kampu ir j a m pavaldžiu montažo
greičiu. Tačiau filosofija, kuri slypi ne vizualiniame
turinyje, jokiu būdu neturi būti siejama su namų
kinu. Ji artimesnė videomeno filosofiniam turiniui,
kuriame glūdi galimybė kalbėti subjektyviai
(Cuevas, 2006, p. 19).

Pigių vaizdajuosčių ir videokamerų atsiradimas XX a. 7 dešimtmetį lėmė naujosios vaizdinių
visuomenės susiformavimą. Menininkų dėmesį patraukė televizinės alternatyvos. Vaizdas tapo svarbus ne tik kaip informacijos perdavimas, bet ir kaip
interaktyvi media. Svarbu sukurti savitą realybę ir
tikslingai j ą nukreipti į tam tikrą žiūrovų grupę.
1964 m. pirmieji videotechniką, kaip vaizduojamojo meno kūrimo priemonę, išbandė korėjiečių
kilmės menininkas Nam June Paik (1932-2006) ir
vokietis Wolf Vostel (1932-1998) (Friedman,
2004, p. 4). Pirmą kartą Fluxus akcijų metu magnetais buvo deformuotas televizijos transliacijos
vaizdas, kuris W. Vostel buvo pavadintas TV
decollage. Vėliau Amerikos televizijos dėmesį
atkreipė naujesni videomenininkų kūrybos metodai,
buvo pradėtos finansavimo kampanijos {Universalus meno žodynas,1998, p. 464). Nors iš prigimties
videomenas
egzistuoja
kaip
tam
tikra
kinematografinė galimybė, tačiau pastebima - kuo
mažiau jame atsiranda kinematografinių elementų,
tuo labiau jis artėja link vaizduojamosios dailės.
Kino sąlygota televizija-įtakojo videomeno, kaip
tam tikros refleksinės TV formos, atsiradimą. Iš
pradžių tai buvo nekomercinė meno rūšis, ilgainiui
atkreipusi kritikų ir visuomenės dėmesį bei tapusi

Videomeno raida
XX a. 7 dešimtmečio pirmieji videomeno
kūriniai buvo panašūs į pirmuosius kino filmus.
Kūrybos pagrindu laikytas eksperimentas. Todėl
kartais eksperimentinį-avangardinį kiną ir videomeną galima vadinti tuo pačiu vardu. Pirmieji kino
eksperimentai (
a.) kėlė šoką, nes žiūrovas
atsidurdavo dar nepažintoje tikrovėje. Tuo tarpu
pirmieji videomeno kūriniai ne šokiravo, o skatino
tolimesnius eksperimentus. Šiandien videomeno
kuriamas šokas - neatsiejama jusles dirginančios
vizualinės kultūros dalis. Jis taip pat gali būti
laikomas kultūros vaizdinių pertekliaus dalimi vienu iš kelių į mirtį.
Pirmieji kino ir fotomenininkai turėjo įrodyti
šių meno šakų lygias teises visų vaizduojamųjų
menų kontekste. Videomenininkams, o vėliau ir
skaitmeninių menų kūrėjams to daryti nerei-
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Fotografijos vystymosi pradžioje daug menininkų,
bandė visuomenei ir tradicinių menų atstovams įrodyti, kad fotografija yra lygiavertis ir kai kuriais
atžvilgiais pranašesnis menas. Todėl vėliau fotografija
pradėjo mėgdžioti tapybos metodus. Apie fotografijos
kaip meno pranašumą ypač daug pasisakė Bauhauzo
dizaino mokyklos atstovas Laslo Maholy Nagi ir
filosofas Walter Benjamin.
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meno industrijos dalimi (Venckus, 2007, p. 20).
Akivaizdu, jog ankstyvoji videomeno istorija
susijusi su televizijos kritika. Iškeliamas meninės,
alternatyvios
televizijos
paieškos
tikslas
(Dubinskaitė, Renata, 2005).
Nuo 1968 m. videomeno raiška paplito Didžiojoje Britanijoje, Vakarų Vokietijoje, Olandijoje
ir kitose šalyse (Dailės Žodynas, 1999, p. 444-445).
Video menas Lietuvoje atsirado vėluodamas net
kelius dešimtmečius. Tai sąlygojo centralizuota sovietinė kultūra, ideologija, atviro kūrybinio ryšio su
Vakarų Europa nebuvimas, videotechnikos tobulėjimo lėtumas. Tačiau filmavimo poreikis buvo
labai stiprus, dėl to visuomenėje gana aktyviai
reiškėsi kino mėgėjai (Pipiraitė, 2004). 1987 m.
Lietuvoje įvyko viešas Henriko Gulbino videodarbų
pristatymas. Sparti videomeno raida Lietuvoje
prasidėjo tik 1992-1994 m. Iš aktyvesnių ir palankesnių videomeno kūrybai miestų galima būtų
paminėti Vilnių ir Šiaulius. Be abejo, pirmajame
mieste greičiau ir sparčiau atsirasdavo ir vystydavosi įvairios novatoriškos iniciatyvos. Šiauliuose
XX a. 8 dešimtmetį eksperimentinių kūrybos formų
nedraudė Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto valdžia (dabar Šiaulių universiteto Menų
fakultetas). Fakultete buvo rengiami uždari šokiai,
vakarėliai su kino eksperimentų peržiūromis ir
performansais (Venckus, 2007, p. 20). 1994 m.
mieste organizuotas vaizduojamojo meno ir muzikos festivalis „Žuwys", kuris propagavo videoeksperimentus. Po penkerių metų išaugo į tarptautinį šiuolaikinio meno festivalį „Virus". 1994 m.
Vilniaus dailės akademijoje įsteigta vaizdo studija.
1996 m. į j ą priimti pirmieji studentai. 1997 m.
įkurta Fotografijos ir videomeno katedra, kuri
2000 m. pervadinta į Fotografijos ir medijos meno
katedrą. Kita aukštoji mokykla, konceptualiai pažvelgusi į videomeno edukacinius procesus, buvo
Šiaulių universitetas, 2006 m. išleidęs pirmąją
audiovizualinio meno absolventų laidą.
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tekstuose, tačiau dėl savo savitumo dažnai yra
neigiamas kaip analizės objektas arba išmetamas iš
tyrinėjamo konteksto. Videofilmai kuriami integruojant kino, video, televizijos, kompiuterines
technologijas, todėl atsiranda naujų analizės metodų ir terminų poreikis. Terminai cinevideo arba
filmie (Baron, 2007, p. 9), galėtų apjungti skirtingas
ekranines judančio vaizdo formas. Kadangi
Lietuvių videomeno kritika apskritai neturi stiprių
analizės tradicijų, todėl ir lietuviškų terminų nėra
gausu (Dubinskaitė, 2005, p. 100). Susiduriama su
videomeno nagrinėjimo, interpretavimo metodų ir
žanrų klasifikacijos nebuvimu, nes pats videomenas
dar tik išgyvena stiliaus paieškas. Dėl to dažnai
nukrypstama į formalų vaizdo konstravimą, suvokiant jį kaip eksperimentą. Formalumas rodo atsakomybės žiūrovui nebuvimą, tampa vienu iš
esminių videomeno integravimą į kitas meno šakas
formuojančiu elementu.
Siurrealistinis videomeno dialektas
Teoretikas Achille Bonito Oliva įsitikinęs,
kad šiandien menas yra realus realaus socialinio
konteksto įvykis. Čia svarbus j o ryšys su naujausiomis media formomis. Meno kūrinio vartotojų
publika tampa priklausoma nuo ekrano ir specifinės
erdvės. Ji ir yra šiuolaikinio meno kontekstas. Jei
menas su j a nesugeba užmegzti ryšio, tuomet j o
vietą užima iš popkultūros kylantys vidutiniškos
arba prastos kokybės tvariniai (Kinčinaitis, 1999,
p. 37). Videomenas greičiau nei kitos kūrybinės
struktūros gali reaguoti į bet kokio konteksto
reikalavimus. Būtent dėl to videomeno oponentai
dažniausiai teigia, kad kūrėjai nužengė lengviausiu
keliu - į intuityvų siurrealizmą. Šiuolaikiniai videomenininkai bando atsiriboti nuo siurrealizmo, tačiau siurrealistinio vaizdo galia išlieka aktuali ir
stipri. Siurrealistinė estetika videomeno raiškoje
įsitvirtino labiau nei kine. Tai sąlygojo ir siužeto
nukėlimas į estetinės ir" idėjinės formos periferiją
arba visiškas j o atsisakymas.

Videomeno integralumas

Šiandieninis videomenas daugiau ar mažiau
yra skaitmeninis. Tokio tipo raiškos tyrimuose
mokslininkai susiduria su garso ir vaizdo santykio,
nelinijinio naratyvo autentikos klausimais. Taip pat
kyla daug diskusijų dėl analizės ir interpretacijos
metodų taikymo. N e tik šiems kūriniams įgyvendinti, bet ir tyrinėjimams skiriama mažai dėmesio ir
finansinės paramos (Burrows, Krebs, 2007, p. 13).
Skaitmeninės naujovės gali būti interpretuojamos kaip techniniai kalbiniai dialektai. Techninis
kalbinis dialektas yra neišbandyta arba ne itin
išbandyta naujovė, artinama prie tikrovės. Išbandžius ir įtvirtinus bet kokią naujovę akivaizdu, kad
ne techninis dialektas, o kūrėjo kalbinis dialektas
(kūrybinis mąstymas, idėjų naujumas) leidžia

XX a. 7 ir 8 dešimtmetį videomeno estetikos
taisyklės pakito. Šiandien jis integruojamas į kitas
audiovizualinio meno sritis - tampa reklamos, kino
ar televizijos sudėtine dalimi. Videomenas, kaip ir
kibernetiniai objektai, tampa kasdienybės tiesioginiu eteriu, kasdieninių reiškinių lavinos refleksija
arba posttapybine tarpdisciplinine sistema. Maža to,
videomene atrandami dokumentikos, animacijos,
performanso rudimentai. Todėl ši raiška ne tik
įgauna savarankiškumo, bet ir jungiasi su skirtingais vizualiniais menais. Kiną ir videomeną sieja
daugybė techninių ir estetinių bendrybių. Nemotyvuotai šios dvi rūšis neatskiriamos, o nagrinėjamos
kartu. Nors videomenas aptariamas dailės istorijos
47
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taikyti reikiamu metu, bet ir, kiek įmanoma, plačiau
pažinti kultūrą, j o s struktūrą ir sistemas (KinČinaitis, 2006). Geras menininkas neturėtų piktnaudžiauti tradiciniais formaliais metodais: pvz., vienu
metu tamsoje mirksi ir dainuoja daugybė ekranų
(Dubinskaitė, 2003, p. 38). Menotyrininkai taip pat
dažnai ryžtasi naudoti videomedžiagą kaip savo
kūrybos formą (pvz., Virginijus Kinčinaitis). Tik
retais atvejais suvokiama, kad videomenininkas tai specialybė, tam tikras refleksinis gyvenimo
būdas, o ne galimybė eksperimentuoti ir tikėtis
profesionalaus kūrinio. Videomenininkas privalo
suvokti kinematografiją ir vaizduojamąją dailę,
kartais jam prireikia šokio judesio plastikos ir garso
meno žinių. Taigi videomenas turi būti kompetencijos reikalaujanti grandis tarp kinematografijos
ir vaizduojamosios dailės. Jo skaitymas yra sudėtingas mentalinis procesas, prilygstantis sudėtingam
intelektualiam kino filme slypinčių prasmių kodavimui ar filosofinio veikalo skaitymui. Atsiranda
specializuoto žiūrovo poreikis (Venckus, 2006,
p. 21). Pati videokūryba yra asmeninė informacijakoncepcija, pagrįsta ne visuomet kinematografijai
būdingu vizualumu. Čia atsiranda formos, neadekvačios kūrinio turiniui, atsiradimo pavojus
(Andriuškevičius, 1997, p. 519-539). Kai kūrinys
per daug grindžiamas techniniais efektais, tuomet
išgyvenamas prasmės, t. y. turinio, nykimas.

kūriniui išlikti naujose erdvėse bei formuoti
naujumo kontekstą. Originalumas yra taiklus reginio ar reiškinio koncepcijos reflektavimas (Jaškūnienė, 1999, p. 10-11). Skaitmeniniai kalbiniai dialektai, kaip techninės naujovės, antrinę meninę
realybę priartina prie tikrosios būties.
Videomenas ir kinas
Videomenas savaime veikia kaip ekraninis
teatras, panašus į autentišką bendravimą. Nors jis ir
reikalauja išankstinio pasiruošimo, tačiau j o poveikis gali prilygti kinui (Šabasevičius). Videomenas,
kaip ir kinas, visuomet siekė analizuoti aplinką,
perkelti individus į ekraną, konstruoti socialinius
santykius, sieti realybę ir iliuziją. XXI a. 1 dešimtmetyje videomenas jau turi sukūręs savitą
meninės kalbos sintaksę, kurioje transformuotai ir
meniškai dera kino menui būdingas vaizdo
kadravimas bei siužetiškumas. Kartais skaitmeniniame videomene kaip privalumas, naudojamas
vaizdo grūdėtumas, spalvos inversija ir fragmentiškas montažas (Dambrauskas, 2006). Dažnai būna
prastas montažas arba j o iš viso nėra. Tai vyksta
todėl, kad videomeną kuria ne kinematografai, o
dailininkai, iki tol savo jėgas taikę tapyboje, grafikoje ar skulptūroje. Jiems trūksta profesionalių
audiovizualinių žinių. Fotografo, kuriančio akimirkos ir laiko santykį, požiūris į montažą nėra
adekvatus video arba kino montuotojo. Specifinės
kompetencijos neturėjimas, technikos nežinojimas
lemia neatsakingo kūrėjo-videomenininko buvimą.
Dažnai šiuolaikiniai videomenininkai šios raiškos
dažnai mokosi iš naujausių videokūrinių. Tačiau
kur kas geresnis metodas būtų mokymasis etapais:
pirmiausia - iš gero kino, vėliau - iš avangardinioeksperimentinio kino ir galiausiai - iš videomeno
šedevrų. Videomenininkas, besiremiantis judančio
vaizdo formavimo kanonais, yra labiau suprantamas. Vadinasi, videomenininkui yra reikalingos
kinematografijos tradicijų studijos. Vizualinio pranešimo analizei dažnai reikėtų pasitelkti semiotikos
teorijas, kurios susiformavo analizuojant kino ir
televizijos klasiką. Socioistorinę analizę videomene
padeda formuoti atsitiktiniai eksperimentai, tradicinė kino kalba ir klasikinių judančio vaizdo formų analizavimo metodų žinojimas. Vadinasi,
grynai tradicinė kalba visiškai nebegali atskleisti
skaitmeninio pasaulio tikrovės, tačiau jos ir nereikia
atsisakyti. Ji turėtų būti taikoma racionaliai. Objektų ar reiškinių refleksija yra efektyvi, kai videomenininkas išmano įvairias skirtingų laikotarpių
retorines schemas bei moka jas jungti tarpusavyje
(Glusberg, 1977, p. 16). Tačiau kartais keisti atsitiktinumai tampa metodais. Šiuolaikinis videomenininkas ne tik privalo puikiai valdyti naujausias
kūrybos technologijas, eksperimentuoti jomis ir

2

Pagal videomenininko kompetenciją patį
videomeną galima skirstyti:
1. Mėgėjų videomenas - tai malonus ir kūrybingas laiko praleidimo būdas.
2. Profesionalų videomenas. Profesionalas dažnai
nekuria grynojo videomeno, bet šį integruoja į
reklamą, televizijos ar videosistemas.
3. Menininkų videomenas - tai individualus
asmeninis kalbinis dialektas. Čia videomeno
paskirtis nėra taikomoji. Svarbus j o koncertualumas ir vizualumas (Šulskytė, Remigijus).
Realybės ir videomeno santykis
Realus pasaulis videomene perkuriamas. Meninis procesas tampa grynuoju vizualinio mąstymo
procesu, kuris skatinamas visuomenės pasiskirstymo į digifilus ir digifobus . Nors videomeno kūriniai daugiau ar mažiau pasitelkia kasdienybę,
3

2

3
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Kūrinys sudarytas iš kelių klodų. Pirmasis yra regimasis, kuriame talpinamas siužetas ir naratyvas.
Antrasis - vadinamas filosofiniu meno kūrinio turiniu,
kuriame skleidžiasi kūrinio prasmės, verčiančios
žiūrovą interpretuoti ir filosofuoti apie patį kūrinį.
Digifilas - asmuo visiškai pritariantis skaitmeninių
technologijų vystymuisi ir panaudojimui visur ir visada. Digifobas - asmuo visiškai atmetantis skaitmeninių technologijų vystymąsi ir panaudojimą.
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Išvados
1. Videomenas yra tarpdisciplininė videokultūros
dalis, t. y. videomenas yra integruotas į kitas
kūrybos šakas arba pats turi j ų bruožų. Nors
videofilmų raiška artimiausia vaizduojamąja!
dailei, tačiau išlieka artima ir tradiciniams
judančio vaizdo konstravimo metodams. Vadinasi, reikalingi nauji videokultūros analizės
metodai arba artimų vizualinio meno šakų
analizės metodų adaptacija.
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naujovėmis koncentruojasi į idėjos išreiškimą.
3. Nors videomenas, kaip ir namų video, yra
šiuolaikinės kinematografijos atmaina, tačiau
dažnai reikalauja pasiruošusio, specializuoto
žiūrovo.
4. Videomene labiau nei kine įsitvirtino siurrealistinė estetika, kurios pagrindas - kūrėjo kalbinis dialektas, nors gali atrodyti, kad vizualumas
atskleidžia techninio kalbinio dialekto dominavimą.
5. Videomeną dažnai formuoja nekompetentingi ir
neatsakingi žiūrovui kūrėjai, todėl reikia reglamentuoti videomeno mokymosi etapus (1 - kinas, 2 - eksperimentinis kinas, 3 - videomenas). Videomenininkai turi gerai išmanyti ne tik
technologijas, bet ir šiuolaikinio meno kontekstą, nagrinėjamas kultūros erdves.
6. Šiuolaikiniam videomenui yra būdingas kritiškumas, todėl jis yra viena populiaresnių ir
aktyvesnių audiovizualinės kūrybos sričių.
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VIDEO ART - PHENOMENON O F AUDIO VISUAL CULTURE
Remigijus Venckus
Summary
Video art, its aesthetic, social, artistic value are analyzed in the article. Video art is revealed as a phenomenon of
modern visual culture, one of the major forms of audiovisual expression. Parallel art branches: television, photography
and cinema, which conditioned the emergence of video art, have been studied in detail. Cinema, closely related to video
art, is discussed in more detail and by contrastive analysis contributes disclosing the peculiarities of the analyzed artistic
expression. Because of a lack of analysis methods in video art and traditions vital problematic questions have been
raised and attempts have been made to answer them with reference to various studies on art criticism and philosophy.
Key words: video art, modem visual culture, audiovisual expression.
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