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Dalyko (modulio) tikslas
Atskleisti plačią muzikos atlikimo meno dėsnių panoramą, supažindinti su praktikų ir analizės būdų bei teorinių diskursų
įvairove, ugdyti gebėjimą pasitelkiant aktualiausius įrankius analizuoti muzikos atlikimo meną ir jį supantį
sociokultūrinį kontekstą.
Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių)
Dalyko Muzikos interpretacijos diskursai turinys sudarytas siekiant studentams atskleisti esminius muzikos atlikimo
meno kaip kūrybinio proceso ir sociokultūrinės praktikos dėsnius bei jų teorinius vertinimus. Kurso metu pristatomi
senieji ir naujausieji teoriniai atlikimo meno praktikų analizės įrankiai ir metodai, aptariamos muzikos atlikimo meno
kritikos tendencijos. Išsamiam supratimui įgyti bei akiračiui išplėsti, atliepiant Meno teorijos programos tikslus,
pastelkiamos tokios teorinės prieitys kaip muzikologija, bendroji istorija, semiotika, kultūros sociologija. Studijos
vykdomos auditoriniu ir nuotoliniu būdais, seminarų metu analizuojama nagrinėjamą atlikimo meno problematiką
geriausiai reprezentuojanti vaizdo ir garso medžiaga.
Numatomi programos studijų
rezultatai
Žinos tradicines ir šiuolaikines
menotyros lauko formas, meno ir
mokslo tendencijas, menotyros ir kitų
humanitarinių mokslų metodus ir
gebės juos taikyti atlikdamas
savarankišką kūrybinį darbą ir
mokslinį ir (ar) taikomąjį tyrimą.
(Meno teorija, 1.2)
Gebės
savarankiškai
kaupti,
analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti
sukauptą informaciją, meno ir
kultūros reiškinių kontekstus, jų
priežastinius ryšius, formuluoti ir
plėtoti kritiškai argumentuotas idėjas
ir jas pagrįsti. (Meno teorija, 1.3)
Gebės kritiškai ir analitiškai vertinti
informaciją, generuoti ir įgyvendinti

Numatomi studijų dalyko
(modulio) studijų
rezultatai
Išmanys tradicinius muzikos
interpretacijos tyrimų būdus
ir naujausias atlikimo meno
studijų tendencijas, gebės
pasirinkti
tinkamiausius
įrankius atlikimo meno
atvejams analizuoti.
Gebės kritiškai analizuoti
muzikos kūrinio atlikimą jo
interpretacijos
ir
komunikacinio
pranešimo
atžvilgiu,
susiedamas
kūrybinius
procesus
su
laikmečio tendencijomis ir
šiuolaikiniu sociokultūriniu
kontekstu.
Vertindamas
įvairių
laikotarpių atlikimo meno

Dalyko studijų metodai

Studentų
pasiekimų
vertinimo
metodai

Teorinės medžiagos
pateikimas, aiškinimas,
iliustravimas ir
komentavimas; praktikos
pavyzdžių pristatymas,
analizavimas,
komentavimas, aptarimas;
vaizdo ir garso įrašų
demonstravimas,
žiūrėjimas, klausymas
komentavimas, diskusijos;
atvejų studijos;
savarankiška studijų
medžiagos analizė;
savarankiškas
individualios užduoties
(žodinių pristatymų, rašto
darbų) atlikimas;
komandinės užduoties

Aktyvus
dalyvavimas
paskaitose ir
seminaruose,
tarpinis
atsiskaitymas
(raštu ir
žodžiu),
egzaminas
(baigiamojo
pranešimo
(atlikimo meno
reiškinio
analizės)
vaizdinis ir
žodinis
pristatymas)

Žinos muzikos suvokimo, atlikimo
bei kūrybinių procesų dėsningumus,
muzikos komunikacijos ir recepcijos
teorijų modelius ir gebės juos taikyti
tarpdalykinės muzikologijos
tyrimuose ir vykdant profesinę veiklą
(Meno teorija, 3.5)

pavyzdžius, gebės palyginti
įvairias
muzikos
interpretacijos
praktikas,
pritaikyti naujausias muzikos
atlikimo
tyrimų
žinias
šiuolaikiniams meniniams
procesams analizuoti.
Žinos
pagrindinius
kultūrologinius, filosofinius
ir teorinius muzikos atlikimo
meno vertinimus, gebės juos
savarankiškai
pritaikyti
praktinių atvejų studijoms.

atlikimas; savarankiškų ir
užduočių pristatymas
žodine ar rašytine forma;
vieši savarankiškų ir (arba)
ų darbų pristatymai,
įvertinimai ir aptarimai;
vaizdo ir garso
konferencijos; vaizdo ir
garso paskaitos; dalyko
(modulio) nuotolinio
mokymo(si) paskaitos

Iš viso kontaktinio
darbo valandų

Individualūs
užsiėmimai

Temos

Grupiniai užsiėmimai

Teoriniai užsiėmimai

Kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

naujas idėjas, tyrinėti šiuolaikinį
meninį ir kultūrinį kontekstą, įžvelgti
naujas idėjas ir jas įgyvendinti
individualiai ir grupėje, taikydamas
įvairius menotyros principus ir
metodus (Meno teorija, 3.2)

1. Įvadinė paskaita. Dalyko objektas, tikslai, reikalavimai,
literatūros šaltiniai, internetiniai ištekliai
Muzikos atlikimo menas kaip kultūros praktika
2. Tradicinė muzikologija ir interpretacijos tyrimai
3. Naujausios muzikos atlikimo tyrimų tendencijos
(Performance Studies disciplina)
4. Atlikimo meno sociologija: istorija ir naujieji laikai
5. Autentiškumo sąvoka ir problema muzikos atlikimo mene
6. Muzikos atlikimo reprodukcija ir sklaida: garso įrašų
reikšmės ir analizės metodai
7. Muzikos interpretacija kaip kūrybinis procesas
8. Ekspresija ir gestai muzikos atlikimo mene
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9. Muzikos atlikimo vertinimas ir kritika
10. Atlikimas kaip diskurso valiuta neakademinėje muzikoje
11. Atlikimo meno vizualizavimas šiuolaikinėje kultūroje
Iš viso:

2
4
4
30

2
2
2
30

12
12
15

Vertinimo
strategija
Aktyvus darbas
paskaitose ir
seminaruose

Svoris,
proc.
30

Atsiskaitymo
laikas
Semestro metu

Tarpinis
atsiskaitymas
(recenzija)
Egzaminas
(atvejo analizės
vaizdinis ir
žodinis
pristatymas)

20

Semestro
viduryje

50

Sesijos metu

0

0

Savarankiškų
studijų užduotys

Nurodytos
profesinės ir
mokslinės
literatūros
skaitymas ir
analizė, vaizdo ir
garso įrašų, įrašų
socialinėse
medijose peržiūra ir
analizė, savianalizė,
informacijos
paieška,
pasirengimas
egzaminui (atvejo
studijos rengimas)

103

Vertinimo kriterijai
Vertinamas gebėjimas įsisavinti teorines ir istorines žinias, palyginti
įvairias muzikos interpretacijos praktikas, formuluoti problematiką,
tradicinių ir naujausių muzikos atlikimo meno tyrimų išmanymas ir
gebėjimas juos pritaikyti šiuolaikiniams meniniams procesams
analizuoti.
Vertinamas gebėjimas kritiškai išanalizuoti gyvą arba įrašytą muzikos
kūrinio atlikimą pagal nurodytus kriterijus, aiškiai ir patraukliai
išdėstyti mintis, suteikti 1–2 psl. recenzijai išbaigtą formą.
Vertinamas gebėjimas pasirinkti tinkamiausius kultūrologinius,
filosofinius ir teorinius įrankius atlikimo meno atvejams analizuoti,
savarankiškai pritaikyti juos praktiniam tyrimui, informatyviai ir
patraukliai pristatyti iš anksto suderintą atlikimo meno reiškinį,
argumentuoti savo teiginius ir vertinimus.
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