
SCENOS IR KINO MENŲ ISTORIJA IR KRITIKA 

KOKIA TAI PROFESIJA? 

Scenos ir kino menų istorikai ir kritikai – tai specialistai, išmanantys šiuolaikinius scenos ir kino menus, jų 

raidos dėsningumus, gebantys nagrinėti ir kritiškai vertinti teatro, šokio, kino ir televizijos meninės raiškos 

procesus. 

KĄ, STUDIJUODAMI SCENOS IR KINO MENŲ ISTORIJĄ IR KRITIKĄ, SUŽINOSITE? 

Susipažinsite su dramos, teatro, šokio, kino ir kitų menų bei filosofinių ir estetinių idėjų raida nuo seniausių 

laikų iki šių dienų, įgysite žinių apie žymiausius kūrėjus, perprasite šiuolaikinių scenos ir kino menų formų 

įvairovę. 

KĄ TURĖSITE DARYTI? 

Skaityti knygas ir straipsnius, daug rašyti, dirbti grupėse ir savarankiškai, atlikti praktiką žiniasklaidoje ir 

kultūros įstaigose ir – svarbiausia – dažnai lankytis teatre ir kine! 

KĄ GALĖSITE DARYTI, JEI NORĖSITE? 

Atstovauti Akademijai tarptautiniuose renginiuose, dalyvauti užsienio mainų programose, įsitraukti į įvairius 

kūrybinius projektus.  

KO IŠMOKSITE? 

• kritiškai ir analitiškai mąstyti; 

• viešai pateikti profesionalų ir argumentuotą vertinimą; 

• dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai; 

• kurti naujas idėjas; 

• efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias atskleidžiant scenos ir kino menų estetikos ypatumus, 

raidos dėsningumus ir meninę įvairovę; 

• atlikti profesionalų scenos ir kino meno kūrinio ar reiškinio tyrimą ir pasirinkti tinkamiausią formą šio 

tyrimo rezultatams pristatyti; 

• panaudoti teorines žinias praktinėje profesinėje veikloje. 

KUR, BAIGĘ PROGRAMĄ, GALĖSITE DIRBTI? 

Programos absolventai gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos ir žiniasklaidos institucijose, 

valstybinės ir nepriklausomos scenos meno ir kino produkcijos bei sklaidos srityse, dalyvauti įgyvendinant 

įvairius meninius projektus, taip pat gali vykdyti savarankišką kūrybinę, meninę veiklą. Pavyzdžiui, jie gali 

būti: 

• recenzentai ir apžvalgininkai, komentatoriai; 

• teatrų literatūrinių dalių vedėjai; 

• teatro ir kino festivalių bei kitokių meninių projektų kuratoriai ir programų sudarytojai; 

• edukacinių teatro ir kino programų rengėjai. 

 



KAS BUS JŪSŲ DĖSTYTOJAI? 

Programos dėstytojai – garsūs scenos meno ir kino kritikai, teatro, kino ir kitų meno bei humanitarinių 

mokslų sričių mokslininkai, aktyvūs ir tarptautiniu mastu pripažinti kultūros profesionalai. 

 

 

 


