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XX a. 6 dešimtmečio pabaigoje ir 7 dešimtmečio pra-
džioje lietuvos tapyboje buvo sukurtas lūžio modelis 
lietuvos dailėtyroje. dailėtyrininkų nuomonė šio lai-
kotarpio novatoriškumo atžvilgiu vieninga. Jis vadina-
mas „lūžiniu etapu“2, „intensyvių meninių ieškojimų 
 

2 Jolita mulevičiūtė, „Atsinaujinimo sąjūdis lietuvių tapybo-
je 1956–1970“, in: Žmogus ir aplinka XX a. Lietuvos dailėje: 
straipsnių rinkinys, redaktorės O. Balkevičienė, r. dankevi-
čiūtė, Vilnius: Academia, 1992, p. 128. 

straipsnyje dėmesys sutelkiamas į paveikslo plokštumos problematiką lietuvos XX a. antros pusės 

modernistinėje tapyboje. iki šiol mūsų dailėtyroje plokštumos samprata nėra konceptualiai apmąstyta. 

Kita vertus, daugelio modernistinės tapybos kūrėjų paveiksluose plokštumas atsveriamas gilumos iliuzijos 

fragmentais. Šiuo tikslu analizuojama paveikslo plokštumos samprata Vinco Kisarausko kūryboje, remiamasi 

7–9 dešimtmečiais sukurtų koliažų ir asambliažų analize. Konkrečiai nagrinėjami du būdingi aspektai: gilumos 

iliuzijos ir plokštumos sutapatinimas bei realios erdvės įtraukimas į kūrinio struktūrą. siekiama susieti 

Kisarausko plokštumos sampratą ne su XX a. pirmos pusės arsininkų plastiniais ieškojimais, o su lietuvos 

šiuolaikine tapyba, taip kvestionuojant dailėtyroje sukurtą „lūžinį etapą“ tapyboje ir atskleidžiant antros pusės 

modernistinės tapybos idėjų tęstinumą XX a. pabaigos – XXi a. šiuolaikinėje tapyboje.

reiKŠminiAi ŽOdŽiAi: Kisarauskas, plokštuma, modernistinė tapyba, plokščias spaudas. 
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laikotarpiu“3, „perversmu“4, „sugrįžimu prie klasikinės 
moderniosios dailės tradicijos“5. dailėtyrininkai at-
kreipė dėmesį į tokias plastines naujoves kaip didesnis 
tapytojų dėmesys specifinei tapybos kalbai – spalvai, 
faktūriškumui, tikrovės atvaizdo transformavimas iki 

3 Gražina Kliaugienė, „Apie tapybą be kompromisų“, in: Graži-
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centras, 1999, p. 18.
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kla, 2000, p. 7.
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summArY

The article explores the problem of picture plane in 
lithuanian modernist painting of the second half of the 
20th c. The problem exists because up until now the notion 
of picture plane has not been conceptually considered: 
the concepts mostly employed for the examination of 
modernist painting are used. On the other hand, modernist 
painters themselves haven’t suppressed space in their 
paintings completely: the level components are outweighed 
by fragments of depth illusion. For this purpose a notion 
of picture plane in Vincas Kisarauskas’ creative work is 
explored, using an analysis of collages and assemblages of 
the 1960s to the 1980s. Aiming to associate Kisarauskas’ 
picture plane notion with contemporary lithuanian 
painting and not with the artistic searches of the first half 
of the 20th c., thus questioning the “breaking stage” and the 
gap created by art criticism between modernist paintings of 
the second half of the 20th c. and contemporary painting of 
the end of the 20th c and the 21st c. The artist’s picture plane 
notion is examined using two main aspects – equalising 
the illusion of depth and flat surface and drawing real 
space into the structure of the artwork. The equalising of 
the illusion of depth and flat surface allows us to explore 
Kisarauskas work using the “flatbed” concept suggested by 
leo steinberg. But this notion clashes with the authentic 
contents of the artwork, to which steinberg ascribes this 
concept – dissolving the boundaries between art and 
reality, substantiating artwork thereby making it banal. 
to contextualise authentic Kisarauskas “flatbeds” the 
artworks of eastern european artists of the 1960s and 1970s 
are employed, the continuity of lithuanian modernist 
painting ideas of the second half of the 20th c. is evident in 
Kisarauskas’ picture plane notion. 


