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Terminai

Skaitmeninė mada/aksesuarai Kolekcijos Daiktinė aplinkos objektai

NFT’s - unikalus ir nepakeičiamas duomenų vienetas, laikomas blokų grandinėje (”Blockchain”). Nepakeičia-
mas žetonas gali būti taikomas lengvai suklastojamiems daiktams, tokiems kaip fotografijos, vaizdo įrašai, 
garso įrašai bei kitoms skaitmeninėms rinkmenoms ženklinti siekiant patvirtinti jų autentiškumą. 
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Terminai

Metaverse - virtualių pasaulių tinklas, su tikslu į socialinę interakciją, spekuliuojama pakeisęs dabartinį in-
ternetą. Virtualūs pasauliai bus prieinami per VR/AR įrangą. Pistatymo metu bus referuojama į Meta 
metaverse viziją ir principus.
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Kontekstas/motyvacija

Klasikinis produkto dizaino laukas profesiniu atžvilgiu yra perpildytas. Dizainerių kiekis auga, o 
realios veiklos kiekis yra limituotas.

Virtualių objektų poreikis kartu su virtalaus dizaino poreikiu didėja.

Virtualaus dizaino niša akademiniame lygmenyje yra mažai ištyrinėta, nuolat kintanti ir 
reikalaujanti naujų tyrimų. 

Formalaus dizaino išsilavinimo dizainerio perspektyvos virtualaus dizaino srityje yra kol kas 
neištirinėtos ir vertos tirti akademiniame lygmenyje.

Dizaino niša, kurioje profesionalo ir megėjo veikla persipina, reikalauja pastovaus poreikio 
edukuotis.

Nėra virtualios autorinės kūrybos reguliavimo.



Kontekstas

Virtualioje erdvėje dizaineris yra “nuginkluojamas”. Veiklos specifikai būdingi aspektai (funkcijos projektavimas, 
vartojimo scenarijus, konstrukcija, estetika) virtualioje erdvėje netenka prasmės.Tuomet kyla klausimas, ar 

produkto dizaineris rinkdamasis virtualios kūrybos sritį turi pranašumą ir jeigu taip, kodėl?

Produkto dizainas 
(profesija/veiklos pobūdis) (formatas) (terpė)

(monetizacija)

Virtualybė

NFT’s

Metaverse



Kontekstas

Megėjas Megėjas-
profesionalas

Profesionalas-
megėjas

Profesionalas

1-4 mėn. savarankiškos praktikos, 
daugiausia informacijos gaunama 

iš atviros prieigos šaltinių. 
Surinkta informacija padrika.

Ilgai megėjiškai užsiimantis 
virtualių objektų kūrimu, įgavęs 
specifines laukui būdingas žinias, 
bet neturi formalaus išsilavinimo 
daiktų kūrime.

Tarpusavio informacijos mainai

Turi formalų išsilavinimą, bet 
neturi gilių laukui būdingų žinių. 

Turi formalų išsilavinimą daiktų 
kūrime, ilgai užsiimantis virtualių 
objektų dizainu ir įgavęs laukui 
būdingas specifines žinias.



Darbo tikslai

Kūrybinės dalies tikslas - remiantis tyrimo metu surinkta medžiaga, sukurti virtualaus dizaino 
profesionalių objektų kolekciją, skatinančią diskusiją ir demonstruojančią kūrybiškumo 
galimybes virtualių objektų dizaino lauke (portfolio).

Teorinės dalies tikslas- ištirti virtualių pasaulių dizaino poreikį, tirti virtualaus dizaino lauko 
ypatumus, atlikti kūrybinės ir komercinės karjeros iš produkto dizainerio perspektyvos 
studiją.



Darbo uždaviniai

1. Retrospektyviai žvelgiant į interneto vystymąsi analizuoti produkto dizainerio profesinės 
veiklos perspektyvumą, kuriant virtualius objektus.
2. Analizuoti megėjo ir profesionalaus dizainerio kūrybines praktikas, kuriant virtualius objektus, 
išskirti veiklos skirtumus ir panašumus.
3. Pagrįsti/paneigti industrinio dizaino galimus pranašumus, kuriant virtualių objektų dizainą
4. Išaiškinti esamą virtualių objektų poreikį ir panaudojimą.
5. Prognozuoti virtualių objektų poreikį ateityje
6. Nustatyti virtualių pasaulių įtikinamumo priklausomybę nuo realizmo kiekio.
7. Aptarti virtualių pasaulių žanrus ir jų priklausomybę nuo realizmo, to pasekoje, nusakant 
industrinio dizainerio poreikį, kuriant juos.
8. Stebėti idėjų mainus tarp disciplinų, kaip produkto dizainas inspiruoja virtualių objektų 
dizainą ir atvirkščiai



Hipotezės

Visi virtualūs pasauliai (kartu ir juose egzistuojantys objektai) mimikuoja realybę, 
todėl norint juos kurti reikalingos profesionalaus dizainerio kompetencijos, 
sudarytos iš nuodugnaus realaus pasaulio supratimo ir gebėjimo analizuoti.

Virtualiems pasauliams, kad jie galėtų įtikinti, reikalingas realybės imitavimas, todėl 
egzistuoja poreikis ir profesionalių dizainerių kūrybai.

Virtualiems pasauliams realistiškėjant, reikalingas vis didesnis profesionalių 
klasikinių dizainerių kiekis



Sprendžiamos problemos

Įrankio ir idėjos svarba, kuriant virtualaus dizaino lauke, problema.

Kokybiško virtualaus dizaino poreikio ir prieigos problema

Darymo ir galvojimo arba konceptualizavimo ir išpildymo reikšmės virtualiame pasaulyje 
problema.

Daiktinės aplinkos išvaizdos, kai tikslas nėra fizinis realizavimas, problema.

Virtualios dizaino autorystės reguliavimo problema

Akademinio profesionalumo poreikio, kuriant virtualius objektus, problema

Skaitmeninių daiktų ir nematerialios kūrybos monetizacijos problema

Minimalaus realybės kiekio virtualiose erdvėse vis dar išlaikant įtikinamumą problema.
Realybės įtaka, apsprendžiant virtualių pasaulių dizainą, problema.



Tiriamojo ir eksperimentinio darbo planas

Kovo 28d. Iki parodos Iki finaloIki žiemos

Preliminarūs darbo tikslai, 
hipotezės, sprendžiamos 
problemos, kūrybinės 
idėjos formulavimas.

Kūrybinis eksperimentas, 
įvardijama darbo tema, rašto 
darbo turinys, tyrimo tikslai ir 
uždaviniai, hipotezės.

? Pabaigti.



Informacinių šaltinių, kontekstų ir tendesijų tyrimas

Literatūra

Lauko tyrimas

Profesionalo interviu 
+ konsultacija

Filoso�nė literatūra apimanti virtualybę  ir 
“Techno-philosophy” žanrus (Pvz.: David 
Chalmer “Reality+”), taip pat pamatinius 
kūrybos principus.

Forumai, Youtube, tradicinio dizaino 
dienraščių publikacijos, kompiuterinės 
gra�kos dienraščių publikacijos.

Interviu su dizaineriais, turinčiais formalų 
klasikinio produkto dizaino išsilavinimą ir 
dirbančiais virtualių objektų dizaino lauke.

Vartotojo apklausa
Virtualių objektų įtikinamumo, virtualios es-
tetikos patrauklumo klausimai.



Iliustracija iš David J. Chalmers “Reality+”

I. Kūrybinis eksperimentas

II. Rezultatai

III. Taikomojo pobūdžio projektas

Dizaino tyrimo ir eksperimentinės veiklos sąsajos



I.
Serija skaitmeninių daiktų, su skirtingu realistiškumo 
kiekiu, skirtų išsiaiškinti, kiek virtualiams pasauliams 
reikalingas realizmas?



II.

Rezultatų vertinimas



III.

Finaliniai, labiau taikomojo pobūdžio virtualūs 
objektai, galimos kryptys: 

Virtualaus dizaino brandas

Kolekcija

Vienetinis dizaino kūrinys konkrečiam asmeniui

Virtualus pasaulis

Naujo formato marketplace



Kūrybinės koncepcijos parodoje

Vaizdininė informacinė medžiaga

Kūrybis eksperimentasObjektas

Atskirai eksponuojami kūribinio 
eksperimento mentu sugeneruoti 

virtualūs objektai ekrane arba 
augmented reality būdu

Eksponuojama: infografika su 
surinkta tyrimo informacija, 
kūrybiniais eskizais

Eksperimentacinė VR erdvė su 
virtualiais eksperimentiniais objektais, 
siekiant išsiaiškinti realizmo poreikį 
virtualiuose pasauliuose.



Rašto darbo pirminė apimtis/schema

Įvadas Dėstymas Išvados
(laukas šiandien) (laukas Vakar) (laukas rytoj)

Rūpimos temos:  virtualaus dizaino poreikis, pritaikymas, dalinimosi ir monetizacijos būdai, 
profesionalų ir megėjų kūrybos skirtumai ir panašumai, metaverse platformos perspektyvos.

Šiandieninis kūrybinio lauko 
nupasakojimas ir problemos

Išvadų suformavimas ir 
motyvuota ateities pranašystė

Praeities veiksniai, suformavę 
dabartinį virtualaus dizaino lauką.


