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Contemporary Theories of Art History and Theatre Studies 
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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji (magistrantūros) Privalomas 

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

Auditorinė, mišri, nuotolinė I kursas, I semestras / Meno teorija (teatrologija 

ir kinotyra) 

Lietuvių k. 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra) 

Kompetencijos, įgytos meno ir (ar) menotyros, 

humanitarinių mokslų bakalauro studijose. 

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 XX a. pab. – XXI a. pirmos pusės menotyros ir teatrologijos metodais; išmokyti sisteminti 

teorines žinias ir jomis pasinaudoti atliekant praktinius pasirinkto objekto tyrimus, analizę bei vertinimą; išmokyti susieti 

menotyrinių ir teatrologinių tyrimų metodus su kitais humanitarinių mokslų metodais. 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Šiuolaikinės menotyros ir teatrologijos teorijos supažindina studentus su svarbiausiomis XX a. antros pusės – XXI a. 

pradžios menotyros teorijomis, į kurių lauką patenka šiuolaikinių atlikimo (scenos / teatro) menų tyrimai. Dalykas skirtas 

įsisavinti menotyros mokslų tyrimų kryptis bei terminus, žinoti svarbiausius šių krypčių atstovus ir mokslinius tekstus, 

susieti juos su paradigminiais kultūros bei meno pokyčiais ir pasitelkti praktinėse scenos meno reiškinių analizėse. 

Dalyko studijų metu derinamas teorinis ir praktinis darbas, inicijuojamos diskusijos aktualiais scenos meno raidos ir 

kaitos kultūrinėje bei socialinėje aplinkoje klausimais. 

 

Numatomi programos studijų 

rezultatai 

Numatomi studijų dalyko 

(modulio) studijų rezultatai 

Dalyko studijų 

metodai 

Studentų 

pasiekimų 

vertinimo 

metodai 

Žinos tradicines ir šiuolaikines 

menotyros lauko formas, meno ir 

mokslo tendencijas, menotyros ir kitų 

humanitarinių mokslų metodus ir geba 

juos taikyti atliekant savarankišką 

kūrybinį darbą ir mokslinį ir (ar) 

taikomąjį tyrimą (Meno teorija, 1.2) 

Žinos pagrindines šiuolaikines 

menotyros ir teatrologijos teorijas, 

gebės sieti jas su sociokultūriniu 

kontekstu, menine praktika Aiškinimas, 

demonstravimas, 

informacijos 

paieška, 

pranešimo 

rengimas ir 

pristatymas, 

aktyvus 

mokymasis, 

atvejo studija 

Formuojamasis 

vertinimas 

paskaitų ir 

seminarų ir 

egzamino metu; 

Kaupiamasis 

vertinimas: 

dalyvavimas 

seminaruose, 

atvejo analizė, 

egzaminas 

Žinos šiuolaikinius menotyros ir 

teatrologijos metodus ir gebės jais 

pasinaudoti, analizuojant bei 

vertinant aktualius teatro ir kino 

menų pavyzdžius 

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 savarankiškai analizuoti ir 

taikyti praktikoje šiuolaikines 

menotyros ir teatrologijos teorijas 

Gebės raštu išanalizuoti pasirinktą 

pavyzdį, taikant jam tinkamą teorinę 

prieigą ir metodą (-us) 



Gebės 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 

Gebės identifikuoti šiuolaikinių 

scenos ir audiovizualinių menų 

pokyčius ir formuluos originalias jų 

tyrimų hipotezes 

Gebės analizuoti tradicinius ir 

netradicinius teatro ir kino, scenos ir 

medijų meno reiškinius, įvertinant jų 

vietą šiuolaikinėje audiovizualinėje 

kultūroje; geba analizuoti naujas 

atlikimo menų, medijų ir kino formas, 

apibrėžiant jų savitumą ir estetines 

transformacijas Lietuvos ir pasaulio 

kontekste. (Meno teorija, 3.5) 

Gebės analizuoti šiuolaikinius 

(netradicinius) scenos ir kino meno 

reiškinius mokslinės ir teoriniu 

atžvilgiais 
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1. Įvadinė paskaita. Supažindinimas su studijų 

planu, programos turiniu, pagrindinėmis 

temomis, rekomenduojama literatūra. 

Atsiskaitymo reikalavimų pateikimas. 

2 1  3 13 

Rekomenduojamos literatūros paieškos  

2. Modernizmo, postmodernizmo ir 

metamodernizmo paradigmos šiuolaikinėje 

menotyroje.  

2 2  4 13 

Literatūros analizė 

3. „Kultūros posūkių“ teorija. „Lingvistinis 

posūkis“. Struktūralizmo ir poststruktūralizmo 

sankirtos kultūros ir meno studijose.  

2 2  4 13 

Literatūros analizė.  

4. „Performatyvusis posūkis“. Reprezentacijos 

kritika ir dekonstrukcija. „New theatrology“. 
2 2  4 13 

Literatūros ir šaltinių analizė. 

Pasiruošimas seminarui 

5. Performatyvumo teorija. Atlikimo ir 

suvokimo fenomenologija. Socialiniai ir 

meniniai performansai.  

2 2  4 13 

Literatūros analizė. Pasiruošimas 

seminarui 

6. „Vaizdinis posūkis“. Vizualumas ir 

medijos. Intermedialumo teorija ir 

audiovizualinis menas. 

2 2  4 13 

Literatūros ir šaltinių analizė. 

Pasiruošimas seminarui 

7. Intertekstualumas ir intermedialumas 

šiuolaikiniame teatre. 
2 1  3 13 

Pasiruošimas atvejo studijos 

prezentacijai. 

8. Atvejo studija, taikant pasirinktą teoriją (-

as) ir metodą(-us). 
 2  2 13 

Pasiruošimas seminarui ir egzaminui 

Iš viso: 16 14 0 0 103  

 

 



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 bei 

kūrybingai ja 

naudotis. 

Vertinimo pagrindimas: 

10 balų. Puikiai. Įvykdytas dalyko apraše 

pateiktų reikalavimų maksimumas. Studentas 

puikiai išmano šiuolaikines menotyros ir 

teatrologijos teorijas, geba taikyti jų metodus 

šiuolaikinių scenos ir kino meno reiškinių 

analizėje. Atlikdamas atvejo studiją geba 

argumentuoti teorinių prieigų pasirinkimą ir 

taikyti jas kūrybingai, originaliai. Mąsto kritiškai, 

analitiškai, kelia aktualias teorines problemas.  

9 balai. Labai gerai. Įvykdyti dalyko apraše 

pateikti reikalavimai. Studentas išmano 

šiuolaikines menotyros ir teatrologijos teorijas, 

geba skirti jų ypatumus ir 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 

menotyros ir teatrologijos teorijas, žino 

svarbiausius metodus. 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 menotyros ir teatrologijos 

teorijas, geba nusakyti metodus. Atlikdamas 

atvejo studiją geba pasirinkti teorinę prieigą. 

6 balai. Patenkinamai. Įvykdyta beveik pusė 

dalyko apraše pateiktų reikalavimų. Studento 

žinios apie šiuolaikines menotyros ir teatrologijos 

teorijas bei metodus patenkinamos. Teorinė 

atvejo studijos prieiga nepagrįsta.  

5 balai. Silpnai. Įvykdyta pusė dalyko apraše 

pateiktų reikalavimų. Studentas silpnai išmano 

menotyros teorijas. Atvejo studija parengta su 

dėstytojo pagalba.  

4 balai. Nepatenkinamai. Dalyko apraše pateikti 

reikalavimai neįvykdyti. 

Atvejo 

studija 

40 proc. Seminarų 

metu 
• Gebėjimas 

analizuoti ir vertinti 

scenos ir kino meno 

reiškinius iš teorinės 

ir probleminės 

perspektyvos; 

• gebėjimas 

identifikuoti aktualius 

scenos ir 

audiovizualinio meno 

pokyčius, juos 

analizuoti pasitelkiant 

šiuolaikines 

menotyros ir 

teatrologijos teorijas 

bei metodus; 

• gebėjimas vertinti 

scenos ir 

audiovizualinių menų 

transformacijas iš 

tarpdisciplininės 

perspektyvos. 

Egzaminas 40 proc. Sesijos metu • gebėjimas skirti ir 

apibūdinti 

šiuolaikines 

menotyros ir 

teatrologijos teorijas; 

• gebėjimas susieti 

menotyros ir 

teatrologijos teorijas 

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  

Bachmann-

Medick, Doris 

2016 Cultural Turns. New 

Orientations in the Study of 

Culture 

 de Gruyter 

Barthes, Roland 2012 Camera lucida. Pastabos apie 

fotografiją. 

 Vilnius: Kitos knygos 



Elam, K. 2005 

(1987) 

The Semiotic of Theatre and 

Drama 

 Routledge 

Chapple F.; 

Kattenbelt, Ch. 

2006 Intermediality in Theatre and 

Performance 

 Rodopi 

Elsaesser, 

Thomas; Hagener, 

Malte  

2012 Kino teorija: įvadas per juslių 

prizmę. 

 Vilnius: Mintis 

Robin van den 

Akker, Alison 

Gibbons and 

Timotheus 

Vermeulen (ed.) 

2017 Metamodernism: Historicity, 

Affect, Depth, after 

Postmodernism 

 Rowman & Littlefield 

International 

Mirzoeff, 

Nicholas (ed.) 

1998 The Visual Culture Reader  Routledge 

States, B. O. 1987 Great Reckonings in Little 

Rooms: on the Phenomenology 

of Theater 

 University of California 

Press 

Papildomi studijų šaltiniai  

Lyotard, J.-F. 2010 Postmodernus būvis  Vilnius: baltos lankos 

Rayner, A.  1994 To Act, to DO, to perform: 

Drama and the Phenomenology 

of Action 

 University of Michigan Press 
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