SUTARTINIŲ GIEDOJIMAS
Dalyko (modulio) pavadinimas lietuvių ir anglų
Kodas
Studijų programa (-os)
kalbomis
Sutartinių giedojimas / Singing Lithuanian Folk
B182819
Visos studijų programos
Songs Sutartinės
Dėstytojas (-ai)
Padalinys
Etnomuzikologijos katedra
Koordinuojantis: prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė
Kitas (-i):
Studijų pakopa
Dalyko (modulio) tipas
Pirmoji (bakalauro)
Laisvai pasirenkamas
Vykdymo laikotarpis / Studijų
Įgyvendinimo forma
Dėstymo kalba (-os)
programa
Auditorinė
Rudens / Pavasario semestrai / Visos
Lietuvių k.
studijų programos (išskyrus Muzikinis
folkloras)
Reikalavimai studijuojančiajam
Išankstiniai reikalavimai
Gretutiniai reikalavimai (jei yra)
Minimalūs vokalinio ir choreografinio atlikimo įgūdžiai
Nėra
Dalyko (modulio) apimtis
Visas studento darbo
Kontaktinio darbo
Savarankiško darbo
kreditais
krūvis valandomis
valandos
valandos
3
80
32
48
Dalyko (modulio) tikslas
Praktiškai supažindinti su sutartinėmis, pagrindiniais jų giedojimo būdais – dvejinėmis, trejinėmis ir keturinėmis;
ugdyti tradicinės vokalinės raiškos galimybes ir gebėjimą valdyti savo balsą giedant polifoniškai; lavinti gebėjimą
sutarti – ypatingai susikaupti ir susiklausyti giedojimo metu; suformuoti įgūdžius tolimesniam savarankiškam
giedojimui grupėse; skatinti sutartinių tradicijos tąsą; supažindinti su įvairiomis sutartinių sklaidos galimybėmis
šiandien, įskaitant modernius tarpdisciplininius kūrybinius projektus.
Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių)
Sutartinių giedojimas yra pasirenkamasis dalykas, skirtas supažindinti studentus su sutartinėmis, 2010 m.
įrašytomis į UNESCO nematerialaus žmonijos kultūrinio paveldo reprezentacinį sąrašą. Tradiciškai giedant
nedidelėmis grupėmis, paskaitų metu įsisavinami įvairūs atlikimo būdai (~30), mokomasi specifinės sutartinių
artikuliacijos, išryškinami individualaus balso tembro ypatumai, įsisavinama „sutarimo“ – ypatingo susiklausymo
ir balsų „sumušimo“ – sąvoka. Dalykas rekomenduojamas ne tik muzikantams, bet ir kitų sričių studentams,
turintiems pakankamą muzikinį išsilavinimą, norintiems praktiškai pažinti lietuvių archajiško polifoninio
giedojimo tradiciją

Numatomi programos
studijų rezultatai

Gebėjimas
savarankiškai dirbti ir
tobulėti

Numatomi studijų dalyko (modulio) studijų
rezultatai
Bus sukaupęs praktinius įgūdžius tolimesniam
savarankiškam darbui
Gebės suvokti ir išplėsti savo balso galimybes,
giedant polifoniškais
Gebės įsisavinti sutartinių artikuliavimo
savitumus; skirtingai interpretuoti įvairių
vietovių sutartines
Gebės perimti, tęsti ir kūrybiškai plėtoti
kaimuose išnykusią sutartinių giedojimo
tradiciją.

Dalyko studijų
metodai

Studentų
pasiekimų
vertinimo
metodai

Pratybos
(sutartinių,
atlikimo
technikos
mokymasis),
savarankiškas
darbas

Aktyvus
dalyvavimas
pratybose,
įskaita.

Rudens / Pavasario semestrai
1. Įvadas
2. Sutartinių giedojimo (balso tembro formavimo,
artikuliacijos, intonavimo, balsų „sumušimo“ ir kt.)
klausimai: teorija ir praktika
3. Trumpa teorinė ir praktinė pažintis su įvairiais
giedojimo būdais (apie 30), regioniniais jų bruožais
4. Praktinė pažintis su kanoniniu giedojimo būdu
(trejinės ir įvairios jų atmainos)
5. Praktinė pažintis su kontrapunktiniu giedojimo
būdu (dvejinės, įvairių tipų keturinės)
6. Sutartinių giedojimo ryšys su choreografija: saviti
žingsniai; šokamosios trejinės; trejinės keturiose;
masinės sutartinės
7. Šokamosios sutartinės: keturinės; sutarinės su
vaizduojamaisiais judesiais;
8. Šiandieninės sutartinių gyvavimo formos;
sutartinės kaip perpetuum mobile, lietuviškoji
meditacija
Iš viso:
Vertinimo
strategija
Aktyvus
dalyvavimas
pratybose

Įskaita

Autorius

Svoris,
proc.
70

Atsiskaitymo
laikas
Semestro metu

30

Egzaminų sesijos
metu

Leidimo
metai

Privalomi studijų šaltiniai
Nakienė, A. ir
2004
Žarskienė, R.
Račiūnaitė-Vyčinienė,
D.

2000

2

Savarankiškas darbas

Iš viso kontaktinio
darbo valandų

Individualūs
užsiėmimai

Teoriniai
užsiėmimai

Temos (repertuaro reikalavimai)

Grupiniai
užsiėmimai

Kontaktinis darbas

Savarankiškų studijų
užduotys

2
2

2

2
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Literatūros skaitymas,
archyvinių garso įrašų
klausymas;
savarankiški muzikinės
artikuliacijos pratimai;
šiuolaikinių garso įrašų
klausymas; vaizdo
įrašų studijavimas;
savitų žinsnių
įsisavinimas;pažintis su
įvairiomis sutartinių
gyvavimo formomis (iš
Youtube; mic.lt; CD;
DVD ir kt.).
Pasiruošimas įskaitai

Vertinimo kriterijai
Lankomas – ne mažiau kaip 75 proc. pratybų;
Vertinamas studentų darbas pratybų auditorijoje metu:
 gebėjimas įsisavinti įvairius giedojimo būdus
 gebėjimas teisingai intonuoti horizontalius ir
vertikalius intervalus
 gebėjimas polifoniškai dainuoti su kitais
dainininkais, išlaikant sutartinėms būdingus
artikuliacijos ypatumus
Įskaitos metu studentės turi pademonstruoti įvairius
atlikimo būdus, išryškinant regionines jų atlikimo
ypatybes.
Vertinama:
 savito balso tembro „atradimas“;
 įvairių giedojimo būdų (dvejinių, trejinių ir
keturinių) įsisavinimas;
 gebėjimas sutarti, „sumušti“ balsus

Pavadinimas

Aukštaitijos dainos, sutartinės
ir instrumentinė muzika.
1935–1941 metų fonografo
įrašai. [2 CD]
Sutartinių atlikimo tradicijos

Periodinio
leidinio Nr.
ar leidinio
tomas

Leidimo vieta ir
leidykla
ar internetinė nuoroda
Vilnius

Vilnius

Račiūnaitė-Vyčinienė,
D.
Račiūnaitė-Vyčinienė,
D.
Račiūnaitė-Vyčinienė,
D.
Slaviūnas, Z. (sud.)

2018

Sutartinių audos

Vilnius

2009
(II leid.)
2012

Kokių giedosim, kokių
sutarysim? (+ CD)
Kadu buva, kadujo (+ CD)

Vilnius

Urbanavičienė, D.

19581959
2009

Vyčinienė, D.

2007

Sutartinės. Daugiabalsės
lietuvių liaudies dainos
Šokamosios ir žaidžiamosios
sutartinės (+DVD)
Lino laikas. DVD su knygele

Patvirtinta Etnomuzikologijos katedros: data, protokolo Nr.
Registracijos studijų dalykų (modulių) registre data ir Nr.

Vilnius
T. 1-3.

Vilnius
Vilnius
Vilnius

