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EKSPRESIONIZMAS MUZIKOJE 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas Studijų programa (-os)  

Ekspresionizmas muzikoje / 

Expressionism in Music 

B015716 Atlikimo menas, Garso režisūra, Kompozicija, Muzikinis 

folkloras, Muzikologija  

Dėstytojas (-ai) Padalinys 

Koordinuojantis: doc. Zita Kelmickaitė. Muzikos istorijos katedra 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji (bakalauro) Alternatyvus, pasirenkamasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų programa Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Rudens arba pavasario semestras / Atlikimo menas, Garso 

režisūra, Kompozicija, Muzikinis folkloras, Muzikologija 

Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: muzikos istorijos žinios, atitinkančios sustiprinto lygmens 

stojamųjų egzaminų reikalavimus 
Gretutiniai reikalavimai (jei 

yra): nėra. 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 49 31 

Dalyko (modulio) tikslas 

Dalyko Ekspresionizmas muzikoje tikslas yra išsamiai supažindinti su viena pirmųjų šiuolaikinės muzikos kultūros stilistinių 

krypčių – ekspresionizmu, Naujosios Vienos klasikų kūryba, įvairiais moderniosios muzikos ir meno krypčių aspektais.  

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Ekspresionizmas muzikoje yra sustiprinto muzikos istorijos studijų lygmens kursas, skiriamas puikias visuotinės muzikos 

istorijos žinias turintiems studentams. Ekspresionizmas muzikoje – tai išsamesnė pažintis su stilistine kryptimi – 

ekspresionizmu, užverčiančiu romantizmo epochą ir pradedančiu XX a. meno modernizmo erą. Siejant literatūros, muzikos, 

dailės ir kino pavyzdžius siekiama parodyti ekspresionizmą kaip maištą prieš dehumanistinę, urbanistinę ir technologijų 

prisodrintą civilizaciją. Svarbi ir dramatiškoji ekspresionizmo pusė – opozicija realizmui, tikrovę kopijuojančiam natūralizmui 

ir akimirkos įspūdžius fiksuojančiam impresionizmui. 

 

Studijų programos(-ų) ugdomos kompetencijos (progr. rezultato 

nr.) 

Dalyko (modulio) studijų 

rezultatai 

Studijų 

metodai 

Vertinimo 

metodai 

Atlikimo menas: Muzikos kalbos ir istorijos žinios, kultūros 

kontekstų išmanymas (3.1). 

Garso režisūra: Gebėjimas kokybiškai ir profesionaliai įrašyti, 

perrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, restauruoti, redaguoti, 

apdoroti, transformuoti ir dislokuoti įvairių stilių muziką, garsus bei 

tekstą. [...] (5.1). 

Kompozicija: Gebėjimas analizuoti muzikines struktūras (6.1). 

Muzikinis folkloras: Gebėjimas interpretuoti muzikinio folkloro 

reiškinius platesniame tarpdalykiniame kontekste (12.1). 

Muzikologija: Gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines 

žinias, atskleidžiančias muzikos raidos dėsningumus ir stilistinę 

įvairovę (5.1). 

Gebės identifikuoti 

aptariamus muzikos stilius 

iš skambančių muzikos 

ištraukų, žinos jų 

bendrąsias 

charakteristikas, specifiką 

ir ypatumus; gebės 

atpažinti iš pateikto sąrašo 

girdėto muzikos fragmento 

kūrinį ir jo autorių. 

Literatūros, 

garso įrašų 

studijos, 

pranešimo 

parengimas 

Testas, 

pranešimas 

žodžiu 

Atlikimo menas: Muzikos kalbos ir istorijos žinios, kultūros 

kontekstų išmanymas (3.2). 

Garso režisūra: Gebėjimas kokybiškai ir profesionaliai įrašyti, 

perrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, restauruoti, redaguoti, 

apdoroti, transformuoti ir dislokuoti įvairių stilių muziką, garsus bei 

tekstą. [...] (5.1). 

Kompozicija: Gebėjimas prisitaikyti prie skirtingų muzikinių 

kontekstų (7.1). 

Muzikinis folkloras: Gebėjimas interpretuoti muzikinio folkloro 

reiškinius platesniame tarpdalykiniame kontekste (12.1). 

Muzikologija: Gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines 

žinias, atskleidžiančias muzikos raidos dėsningumus ir stilistinę 

įvairovę (5.3). 

Išklausę šį dalyką, 

absolventai žinos ir supras 

esmines ekspresionizmo 

muzikos savybes, 

žymiausius kompozitorius 

ir jų kūrinius, gebės 

atskirti ir palyginti atskirų 

kompozitorių stilius ir juos 

apibūdinti. 

Atlikimo menas: Gebėjimas komunikuoti, bendrauti ir 

bendradarbiauti (5.2).  

Garso režisūra: Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai (1.1) 

Kompozicija: Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti. 

Muzikinis folkloras: Gebėjimas savarankiškai dirbti ir tobulėti (1.1). 

Muzikologija: Muzikologijos veiklos formų išmanymas ir gebėjimas 

panaudoti teorines žinias praktinėje profesinėje veikloje. (7.1). 

Gebės aktualiąsias 

šiuolaikinės muzikos 

žinias taikyti socialinėje, 

kultūrinėje, šviečiamojoje 

ir pan. veikloje. 
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Atlikimo menas: Kritiškas ir savikritiškas mąstymas (6.1). 

Garso režisūra: Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti (3.2). 

Kompozicija: Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti. (3.1) 

Muzikinis folkloras: Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti (3.2). 

Muzikologija: Gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, 

ją apdoroti, analizuoti, sisteminti ir originaliai interpretuoti (3.1); 

Gebėjimas atlikti profesionalų muzikos kūrinio ar reiškinio tyrimą ir 

pasirinkti tinkamiausia formą šio tyrimo rezultatams pristatyti (6.1). 

Gebės sisteminti ir 

kritiškai įvertinti dabarties 

muzikos reiškinius, 

atskleisdami jų 

aktualiąsias (stipriąsias) ir 

kritikuotinas (silpnąsias) 

puses. 

Atlikimo menas: Kritiškas ir savikritiškas mąstymas (6.2). 

Garso režisūra: Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti, sisteminti 

informaciją, spręsti problemas, kurti naujas idėjas (2.1). 

Kompozicija: Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti. (3.2) 

Muzikinis folkloras: Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti (3.2). 

Muzikologija: Gebėjimas aktyviai dalyvauti muzikiniame gyvenime, 

populiarinti muzikinę kultūrą visuomenėje (8.1) 

Gebės konstruktyviai ir 

kritiškai vertinti priešingus 

naujosios muzikos 

reiškinius, susieti su savo 

muzikine patirtimi. 

 

Temos (repertuaro reikalavimai) 

Kontaktinio darbo 

valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. Įvadinė paskaita. 2      2   

2. Ekspresionistinė tradicija literatūroje, dailėje, kine ir 

muzikoje. Bendros stilistinės tendencijos. 
2  1    3 2 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

3. Ekspresionizmas muzikoje. Stiliaus ypatybės ir raiškos 

būdai. 
4  1    5 3 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

4. R. Strausso opera Salomė. Tarp romantizmo ir 

ekspresionizmo. 
2  1    3 2 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

5. R. Strausso opera Elektra ir ekspresionistų sąsajos su 

psichoanalizės mokslo atradimais. 
2  1    3 2 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

6. Ekspresionistinė tradicija ir Naujoji Vienos mokykla. 
2  1    3 2 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

7. Ekspresionizmo muzikos manifestas – A. Bergo opera 

Wozzeck. 
2  1    3 2 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

8. Fatališkos moters drama A. Bergo operoje Lulu. 
2  1    3 2 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

9. A. Schönbergo „šaukiančios sielos“ personažai 

monodramoje Laukimas ir vokaliniame cikle Mėnulio 

Pjero. 

2  1    3 2 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

10. Kas jis, Gustavas Mahleris? Tikras romantikas ar drąsiai 

link naujosios muzikos žengiantis ir su jį supančiu brutaliu 

pasauliu kovojantis muzikas? Ekspresionizmo apraiškos 

G. Mahlerio kūryboje. 

2  1    3 2 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

11. Pasaka ir mitas  B. Bartóko operoje Hercogo 

Mėlynbarzdžio pilis. 
2  1    3 2 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

12. Ekspresionistinės  tendencijos D. Šostakovičiaus 

operose Nosis, Mcensko apskrities ledi Makbet ir 

kameriniuose vokaliniuose kūriniuose. Humoras ir atvira 

satyra – būdas išreikšti gyvenimo dviprasmybę. 

4  2    6 5 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

13. S. Prokofjevo opera Ugnies angelas – šiuolaikinis 

žvilgsnis į romantizuotą mistiką. 
4  2    6 5 

Literatūros, garso įrašų studijos, 

pranešimo parengimas 

Egzaminas.      3 3   

Iš viso: 32  14   3 49 31  

 

Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

I seminaras 40 Semestro 

eigoje 

temos pristatymo išsamumas; 

analitiniai ir kritiniai gebėjimai, argumentacija; 

aktyvumas diskusijose; 
II seminaras 40 
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kalbos sklandumas ir logika. 

Baigiamasis testas 30 Sesijos metu Teisingų atsakymų skaičius (procentais). 

Muzikos kūrinių atpažinimo 

testas 

30 

 

Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr/.t. 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Russano, Hanning B. 2000 Trumpa Vakarų muzikos istorija  Vilnius: Presvika 

Nakas, Š. 2001 Šiuolaikinė muzika  Vilnius: Ama littera 

Cook, Nicholas (ed.) 2004 The Cambridge History of 

Twentieth-Century Music 

 Cambridge University Press 

Papildomi studijų šaltiniai  

Morgan, R. P. 1991 Twentieth-Century Music  London: W.W.Norton & 

Company Ltd. 

Sadie, Stanley (ed.) 1992 The New Grove Dictionary of 

Opera 

 New York: W. W. Norton & 

Company 

R.Morgan, R. (Ed.), 1997 Source Readings in Music History The Twentieth 

Century 

(Volume VII). 

London: W.W.Norton & 

Company Ltd. 

 

Aprobuota Muzikos istorijos katedros 2016-05-25 katedros posėdžio protokolas Nr. 7. 

Registracijos studijų dalykų (modulių) registre Nr. ir data Nr. R(16)-72, 2016-05-25. 

 

 


