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teatrologija ir kinotyra) 

Lietuvių k.  

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra) 

 Nėra 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 30 103 

Dalyko (modulio) tikslas 

Supažindinti studentus su naujausiomis vaidybos teorijomis ir praktikomis, pasiūlyti naują žvilgsnį į klasikines XX a. 

vaidybos sistemas, taip pat išmokyti taikyti įvairių mokslų teorijas vaidybos tyrimams 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Dalykas Šiuolaikinės vaidybos teorijos ir praktikos supažindina su naujomis vaidybos teorijomis ir praktikomis, 

pasiūlo revizuoti XX a. vaidybos sistemų palikimą; apžvelgia fenomenologijos ir kitų kognityvinių mokslų įtaką 

vaidybos sampratos pokyčiams bei aktorių ugdymo modelių kaitai. Analizuojama aktorių kūryba garsiausių 

šiuolaikinių Europos režisierių spektakliuose. 

 

Numatomi programos 

studijų rezultatai 

Numatomi studijų dalyko 

(modulio) studijų rezultatai 

Dalyko studijų 

metodai 

Studentų pasiekimų 

vertinimo metodai 

Geba atsirinkti ir 

kūrybiškai taikyti 

savarankiškai pasirinktus 

būdus ir metodikas savo 

atliekamuose tyrimuose, 

apibendrinti ir pagrįstai 

interpretuoti sukauptą 

informaciją, kritiškai ją 

vertindamas (Meno 

teorija, 2.2) 

Geba savarankiškai rinkti, 

kaupti, analizuoti informaciją 

ir taikyti ją praktikoje. Teorinės medžiagos 

pateikimas, aiškinimas, 

iliustravimas ir 

komentavimas; 

praktikos pavyzdžių 

pristatymas, 

analizavimas, 

komentavimas, 

aptarimas, diskusijos, 

darbas grupėse, 

savarankiška studijų 

medžiagos analizė; 

savarankiškas 

individualios užduoties 

atlikimas; savarankiškų 

ir (arba) komandinių 

užduočių pristatymas 

žodine ar rašytine 

forma; vieši 

savarankiškų ir (arba) 

komandinių darbų 

pristatymai, įvertinimai 

ir aptarimai; vaizdo ir 

garso konferencijos; 

vaizdo ir garso 

paskaitos; dalyko 

nuotolinio mokymo (-

si) kursai. 

Formuojamasis vertinimas: 

seminarų ir egzamino metu. 

 

Kaupiamasis vertinimas: 

dalyvavimas seminaruose, 

mokslinių tekstų analizė ir 

atvejo studijos pristatymas, 

egzaminas. 

Geba suvokti ir vertinti 

meno (muzikos, teatro, 

kito) reiškinius iš 

tarpdisciplininės 

tarpsritinės perspektyvos, 

susiejant šių menų 

transformacijas su aktualiu 

sociokultūriniu kontekstu 

(Meno teorija, 3.1.) 

Geba analizuoti ir vertinti 

įvairius aktoriaus meno 

aspektus iš aktualių teorinių 

perspektyvų. 

Geba identifikuoti aktualią 

mokslinę problemą, 

formuluoti originalią 

mokslinio tyrimo hipotezę 

ir ją argumentuotai apginti, 

taikant šiuolaikines 

menotyros teorijas, 

metodus ir praktines žinias 

(Meno teorija, 2.1.) 

Geba įvertinti klasikines 

vaidybos sistemas remiantis 

naujausiais moksliniais 

tyrimais 

Žino tradicines ir 

šiuolaikines menotyros 

lauko formas, meno ir 

mokslo tendencijas, 

Žino šiuolaikines vaidybos 

teorijas, gebės susieti jų 

tyrimo metodus su šiuolaikine 

menine scenos praktika 



 

menotyros ir kitų 

humanitarinių mokslų 

metodus ir geba juos taikyti 

atliekant savarankišką 

kūrybinį darbą ir mokslinį ir 

(ar) taikomąjį tyrimą (Meno 

teorija, 1.2) 

Geba pasirinkti ir taikyti 

aktualius tyrimų metodus 

analizuojant pasirinktą 

pavyzdį. 
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1. Įvadinė paskaita. Supažindinimas su 

studijų planu, programos turiniu, 

pagrindinėmis temomis, rekomenduojama 

literatūra. Atsiskaitymo reikalavimų 

pateikimas. 

2   2 8 

Rekomenduojamos literatūros 

paieškos, literatūros analizė, 

pasiruošimas seminarams, atvejo 

studijai, egzaminui. 

2. XX a. palikimas. Modernių vaidybos 

teorijų apžvalga. Stalislavskis, Mejerholdas, 

Copeau, Grotowskis, Barba, Bogart, Boalis. 

2 2  4 13 

3. Požiūrio į aktoriaus kūną kaita. 

„Kūniškasis posūkis“. Fenomenologijos įtaka 

vaidybos sampratai. 

2 2  4 14 

4. Kognityvinių mokslų įtaka vaidybos 

sampratai ir pagrindiniams jos elementams.  
2 2  4 14 

5. Nauji požiūriai į Stanislavskio sistemą: 

Rhonda Blair ir Phillipas B. Zarrilli 
2 2  4 14 

6.  Šiuolaikinės vaidybos praktikos. Phillipo 

B. Zarrillio vaidyba kaip psichofizinis 

fenomenas ir procesas. Arthuro Lessaco 

„įkūnytas aktorius“.  André Bernard‘o 

ideokinezė. Susanos Bloch Alba Emoting 

2 2  4 14 

7. Aktorius šiuolaikinio teatro praktikose. 

Robertas Wilsonas, Krystianas Lupa, Arpadas 

Schillingas ir kt. 

2 2  4 16 

8. Atvejo studija. Šiuolaikinio Europos 

režisieriaus darbas su aktoriais. 
2 2  4 10 

Iš viso: 16 14 0 30 103  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Dalyvavimas 

seminaruose 

20 proc. Seminarų metu Vertinama: 

• Savarankiškumas ir 

iniciatyvumas, 

• kritiškas ir analitinis 

mąstymas,   

• gebėjimas efektyviai 

įsisavinti informaciją ir 

tikslingai ja naudotis; 

Vertinimo pagrindimas: 

10 balų. Puikiai. Įvykdytas dalyko 

apraše pateiktų reikalavimų 

maksimumas. Studentas puikiai išmano 

šiuolaikines vaidybos teorijas ir 

praktikas, argumentuotai atskleidžia jų 

susiformavimo prielaidas ir kontekstą. 

Atlikdamas atvejo studiją geba 

argumentuoti teorinių prieigų 

pasirinkimą ir taikyti jas kūrybingai, 

originaliai, tikslingai jas taikyti. Mąsto 

kritiškai, analitiškai, kelia aktualias 

teorines problemas.  

9 balai. Labai gerai. Įvykdyti dalyko 

apraše pateikti reikalavimai. Studentas 

išmano šiuolaikines vaidybos teorijas ir 

praktikas, geba skirti jų ypatumus ir 

Atvejo 

studija 

40 proc. Seminarų metu • Gebėjimas analizuoti 

scenos ir kino meno 

reiškinius iš teorinės ir 

probleminės perspektyvos, 

• gebėjimas identifikuoti 

aktualius scenos ir 

audiovizualinio meno 

pokyčius ir juos analizuoti 

pasitelkiant šiuolaikines 



 

menotyros ir teatrologijos 

teorijas bei metodus. 

susieti juos su šiuolaikine scenos ir kino 

meno praktika. Atlikdamas atvejo 

studiją, geba pasirinkti teorines prieigas 

ir jas taikyti. Tiksliai vartoja teorinę 

terminiją. Mąsto kūrybingai, analitiškai. 

8 balai. Gerai. Įvykdyti dalyko apraše 

pateikti reikalavimai. Studentas žino ir 

skiria šiuolaikines vaidybos teorijas ir 

praktikas, žino svarbiausias teorijas, 

darančias įtaką vaidybos sampratos 

pokyčiams. Atlikdamas atvejo studiją 

geba pasirinkti teorinę prieigą ir ją 

taikyti. Mąsto kūrybingai, analitiškai. 

7 balai. Vidutiniškai. Įvykdyta didesnė 

dalis dalyko apraše pateiktų 

reikalavimų. Studentas žino 

šiuolaikines vaidybos teorijas ir 

praktikas, geba apibūdinti pokyčių 

kontekstą. Atlikdamas atvejo studiją 

geba pasirinkti teorinę prieigą. 

6 balai. Patenkinamai. Įvykdyta beveik 

pusė dalyko apraše pateiktų 

reikalavimų. Studento žinios apie 

šiuolaikines vaidybos teorijas ir 

praktikas patenkinamos. Teorinė atvejo 

studijos prieiga nepagrįsta.  

5 balai. Silpnai. Įvykdyta pusė dalyko 

apraše pateiktų reikalavimų. Studentas 

silpnai išmano vaidybos teorijas ir 

praktikas. Atvejo studija parengta su 

dėstytojo pagalba.  

4 balai. Nepatenkinamai. Dalyko apraše 

pateikti reikalavimai neįvykdyti. 

Egzaminas 40 proc. Sesijos metu • gebėjimas skirti ir 

apibūdinti šiuolaikines 

menotyros ir teatrologijos 

teorijas, susieti jas su 

istoriniu bei kultūriniu 

kontekstu, menine 

praktika. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir 

leidykla 

ar internetinė 

nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Balevičiūtė, R., ed. 2014 Acting Reconsidered: 

New Approaches To 

Actor‘s Work 

 LMTA 

Gordon, R. 2006 The 

Purpose of Playing. 

Modern Acting 

Theories in 

Perspective 

 The University of 

Michigan Press 

Hodge, A. ed. 2010 Actor 

Training 

 Routledge 

Kemp, R. 2012 Embodied 

Acting. What 

Neuroscience Tells 

Us About 

Performance 

 Routledge 

McConachie, B.; Hart, 

E. ed. 

2006 Performan

ce and Cognition. 

Theatre Studies and 

Cognitive Turn 

 Routledge 

Zarrilli, P. B. 2002 Acting 

(Re)Considered. A 

Theretical and 

Practical Guide 

 Routledge 

Papildomi studijų šaltiniai  

Blair, R. 2008 The Actor, 

Image, and Action. 

 Routledge 



 

Acting and Cognitive 

Neuroscience 

Lutterbie, J. 2011 Toward a 

General Theory of 

Acting. Cognitive 

Science and 

Performance 

 Palgrave Macmillan 

Suzuki, T. 1993 The Way of 

Acting: The Theatre 

Writings of Tadashi 

Suzuki 

 Theatre 

Communications 

Group 

Zarrilli, P.B.; Daboo, 

J.; Loukes, R. 

2013 Acting: 

Psychophysical 

Phenomenon and 

Process 

 Palgrave Macmillan 
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