
 

DALYKO (MODULIO) PAVADINIMAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas lietuvių ir anglų 

kalbomis 
Kodas Studijų programa (-os) 

Nenaratyvinės kino formos / Non-Narrative Cinema 

Forms 

B1882 Scenos ir kino menų istorija ir 

kritika, Visos kitos 

Dėstytojas (-ai) Padalinys 

Koordinuojantis:  Lekt. Rasa Paukštytė Meno istorijos ir teorijos katedra 

Kitas (-i):  

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji (bakalauro) Privalomas, pasirenkamas 

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

Auditorinė, mišri III kursas, I semestras  /Scenos ir kino 

menų istorija ir kritika 

Visos kitos / Rudens semestras 

Lietuvių k. 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra) 

Kompetencijos įgytos ankstesniuose kursuose Visuotinės ir meno istorijos žinios, anglų kalba 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

6 160 46 114 

Dalyko (modulio) tikslas 

 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

 

 

Numatomi programos studijų 

rezultatai 

Numatomi studijų dalyko 

(modulio) studijų rezultatai 

Dalyko studijų 

metodai 

Studentų 

pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žinos ir gebės raštu ir žodžiu 

analizuoti, vertinti lietuvių ir 

pasaulio teatro, kino raidos 

dėsningumus, skirti ir aiškinti 

teatro ir kino kūrybos proceso 

raidos tendencijas, apibrėžti 

meninį scenos ir kino reiškinių 

savitumą. 1.1. 

Seminarų metu gebės pateikti 

profesionalią ir argumentuotą 

nuomonę apie dalyko studijose 

nagrinėjamus šiuolaikinio kino 

objektus ir reiškinius  

Auditorinės paskaitos 

(probleminis 

dėstymas), seminarai, 

aktyvaus mokymosi 

metodai (grupės 

diskusija, filmų 

peržiūros ir 

aptarimai), tiriamieji 

(informacijos 

paieška, atranka, 

analizė, pateikimas) 

metodai 
 

 

Kaupiamasis 

vertinimas: 

seminarai, referatas, 

egzaminas 

 

Gebės skirti ir palyginti skirtingų 

Europos ir pasaulio nacionalinių 

kultūrų teatro ir kino raišką, 

analizuoti ir vertinti lietuvių teatrą 

ir kiną tarpkultūriniame kontekste. 

1.2. 

Supras ir gebės analizuoti kino rūšį 

- dokumentinį kiną, ideologijos ir  

propagandos  tarpusavio sąveikas 

dokumentiniame kine  

Žinos XX a. dokumentiniame kine 

vyravusias kryptis, stilius, žanrus 

ir kūrėjus  

Gebės kritiškai analizuoti ir 

interpretuoti konkrečius scenos ir 

kino menų reiškinius bendrame 

sociokultūriniame kontekste 1.3. 

Žinos nacionalinių dokumentikos 

mokyklų formavimosi savitumus 

skirtingose pasaulio valstybėse ir 

gebės jas palyginti  

Gebės sistemingai rinkti, nagrinėti 

ir apibendrinti teatro ir kino tyrimų 

duomenis, atlikti savarankišką 

istorinių ir šiuolaikinių scenos ir 

kino menų procesų kritinę, 

analitinę ir tiriamąją analizę. 2.3. 

Gebės analizuoti dokumentinius 

filmus, identifikuoti stilistinius 

elementus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos (repertuaro reikalavimai) Kontaktinis darbas S a v a r a n k i š k a s d a r b a s Savarankiškų studijų užduotys 
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1. Įžanginė paskaita. Supažindinimas su kurso 

struktūra, turiniu, auditorinio darbo metodika, 

lankomumo ir atsiskaitymo reikalavimais, 

rekomenduojama literatūra ir filmų sąrašu. 

2 -  2   

2. Kino atsiradimas, brolių Lumiere’ų 

„dokumentiniai“ filmai ir jų „užfiksuoto laiko 

fenomenas“ (pagal A. Tarkovskį). 

Dokumentinio kino priešistorija. Pirmųjų kino 

seansų programos. Žanrų prototipai. Kelionių 

filmai, reportažai, kronika. (1895 - 1908).  

2 -  2 8 Užduotis: trumpas tekstas apie 

pirmosios Lumiere‘ų filmų 

programos „dokumentinius“ filmus. 

Kas bendra su šiuolaikiniu 

dokumentiniu kinu. 

3. Dokumentinio kino kaip savarankiškos kino  

meno rūšies formavimasis 1908-1929 m. 

Ankstyvojo dokumentinio kino stiliaus 

ypatybės - tarp antropologijos ir poezijos. R. 

Flaherty „Nanukas iš Šiaurės“. Flaherty 

asmenybė ir filmavimo metodai. Realistinė 

tradicija: filmai apie miestus. W. Ruttmanno 

filmo „Berlynas. Didmiesčio simfonija“ 

peržiūra ir aptarimas. Jeano Vigo filmas „Apie 

Nicą“. 

Senosios kino kronikos, kurioje užfiksuoti 

1895-1927 m. filmuoti Stokholmo vaizdai, 

peržiūra ir aptarimas. 

2 2  4 8 Pasirengti seminarui apie tai, kaip 

kito miestų vaizdavimas 

dokumentiniame kine.  

4. Dzigos Vertovo „kino pravda“ ir 

dokumentinio kino koncepcija. Vertovo įtaka 

dokumentinio kino meno raidai. Vertovo filmo 

„Žmogus su kino kamera“ analizė. „Kino 

pravda“ ir būsimas „klipinis“ stilius. E.Šub ir 

„montažinis kinas“. Šub „Romanovų 

imperijos žlugimas“ - montažinio 

dokumentinio kino raida. 

2 2  4 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas.Pasirengimas 

seminarui: „Kinokų“ manifestas ir jo 

aidai šių dienų dokumentiniame 

kine“ 

5. J. Griersonas ir britų dokumentinio kino 

mokyklos gimimas. B.Wrigto filmo „Naktinis 

paštas“ aptarimas. Nuoseklus „kairysis“ Joris 

Ivensas. 

2 -  2 6 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. 

6. Garsinio kino atsiradimas, jo įtaka 

dokumentikai. Sinchronas. 4-ojo dešimtmečio 

totalitarinių kinematografijų ypatybės (L. 

Riefenstahl, D. Vertovas). Kino žurnalai 

Rusjoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, 

JAV - oficialiosios ideologijos veidrodis, 

skirtumai ir panašumai. Manipuliavimas 

dokumentiniame kine. R. Rossellini 

dokumentiniai filmai ir dokumentinių metodų 

įtaka italų neorealizmui 

2 -  2 6 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. 

7. Britų 6-ojo dešimtmečio „Free Cinema“ 

judėjimas ir L. Andersonas. „Free Cinema“ 

pėdsakai šių dienų britų kine (K. Loach, M. 

Leigh ir kt.) 

2 -  2 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. 

8.  Prancūzų „Cinema-verite“ - naujojo 

dokumentinio kino pradžia. Naujos kino 

2 2  4 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. 



 

technikos įtaka tolesnei dokumentikos raidai. 

J. Roucho, Ch. Markero filmai. Susižavėjimas 

„slapta kamera“. Neoficialūs visuomenės 

portretai. J.Roucho ir E.Morino filmo „Vienos 

vasaros kronika“ analizė. 

9. Sovietinio bloko dokumentinio kino raidos 

ypatybės. Cenzūra ir būdai ją apeiti. Lenkų 6-

ojo dešimtmečio „Juodoji serija“. 

Dokumentinis kinas Vengrijoje, Jugoslavijoje 

(„juodasis filmas“), SSSR. Kasdienio 

gyvenimo atradimas. Istorinio dokumentinio 

filmo problema. M. Romo „Paprastas 

fašizmas“. Cl.Lanzmanno filmas „Shoah“ - 

unikalus dokumentas. Filmo koncepcija, 

herojai ir jų liudijimai. „Shoah“ įtaka  

dokumentinio kino apie Holokaustą raidai. 

2 2  4 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. Seminaras apie 

Holokausto vaizdavimą 

dokumentiniame kine.  

 

 

 

 

 

 

10. 6-ojo ir 7-ojo dešimtmečių dokumentinio 

kino pakilimas JAV ir „Direct Cinema“. 

Svarbiausi „Direct Cinema“ kūrėjai.  Nauji 

dokumentinio kino metodai formuoja 

šiuolaikinės televizijos kalbą. Fredericko 

Wisemano filmai apie institucijas. Wisemano 

metodo ypatumai. 

2 1  3 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. 

 

11. Ezopo kalbos išplitimas dokumentiame 

sovietų kine. Kasdienybės atradimas 

H.Franko, P.Kogano, B. Galanterio filmuose.  

K.Kieslowskio, M Lozinskio, K. Karabaszo 

bandymai „įvardyti neįvardytą tikrovę“. 

Dokumentinis esė. Poetinė dokumentika. 

A.Pelešiano „distancinio montažo“ teorija. 

2 2  4 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. Esė apie 

pasirinktą dokumentinį filmą 

(H.Franko „10 minučių vyresni“, P. 

Kogano „Pasižiūrėkite į veidą“, 

B.Galanterio „Šagovik“) rašymas. 

 

12. Naujosios technologijos ir dokumentinis 

kinas. Intymiosios realybės fiksavimas ir 

„realybės šou“. Tendencija - ribų (rūšių, 

žanrų) nutrynimas. Intymūs kino dienoraščiai. 

Autobiografiškumas ir privatumas. Santykis 

su tikrove. V. Kosakovskio, S. Dvorcevojaus, 

S.Loznicos filmai. 

2 1  3 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. 

 

13. Dokumentinis kinas ir televizija. 

Vaidybiniai elementai dokumentiniame kine. 

Naujoji pasakojanti dokumentika.  

Dokumentiniai vaidybinių filmų režisierių 

filmai. W. Herzogas atvejis. Vaidybiniai 

elementai dokumentiniame kine. 

„Mocumentary“. 

2 -  2 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. 

 

14. Nebylusis avangardinis prancūzų ir 

vokiečių (abstraktus, „dada“, siurrealistinis, 

„grynasis“ kinas). Didžiojo avangardo tęsėjai. 

Lettrizmas ir situacionistų internacionalas. 

2 -  2 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas. 

 

15.  Amerikiečių kino avangardas nuo 3-iojo 

deš.iki mūsų dienų. Svarbiausi „pogrindinio“ 

kino kūrėjai: N.McLarenas, M.Deren, 

J.Mekas, W.Maasas ir M.Menken, K.Angeris, 

S.Brakhage‘as. Neaiški takoskyra: šiuolaikinis 

eksperimentinis kinas ir šiuolaikinis menas. 

2 2  2 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas 

16. Dokumentinio kino „įvaizdžiai“: 

tyrinėtojas, reporteris, menininkas, advokatas, 

šauklys, tyrėjas, poetas, metraštininkas, 

reklamuotojas, stebėtojas, katalizatorius, 

kovotojas, žmogaus teisių gynėjas, 

antiglobalistas. Kas dominavo skirtingais 

dešimtmečiais? Baigiamoji paskaita. 

2 -  2 8 Filmų žiūrėjimas, mokslinės 

literatūros skaitymas, pasiruošimas 

egzaminui 

Iš viso: 32 14 0 0 114  

 

Vertinimo strategija 
Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 



 

Referatas 20 

proc. 

Semestro 

eigoje 

Vertinama: 

gebėjimas taikyti istorines ir teorines žinias savarankiškai 

parašytame tekste perteikiant analizuojamo filmo, autoriaus 

kūrybą arba aptariamą temą.   

Dalyvavimas seminaruose 20 

proc. 

Semestro 

eigoje 

Vertinama: 

• gebėjimas viešai perteikti argumentuotą vertinimą, 

analizuoti ar pristatyti aptariamą filmą, autorių.  

• gebėjimas kritiškai mąstyti ir analizuoti. 

• gebėjimas atrinkti ir sisteminti informaciją. 

gebėjimas viešai pristatyti savarankiškai atliktos analizės 

rezultatus. 

Egzaminas 60 

proc. 

Sesijos metu Vertinama: 

• gebėjimas argumentuotai analizuoti istorines 

dokumentinio bei eksperimentinio kino raiškos 

formas, stiliaus ypatybes ir susieti jas su konkrečios 

visuomenės socialiniu ir kultūriniu kontekstu. 

• gebėjimas analizuoti  dokumentinio bei 

eksperimentinio kino raidą ir svarbiausių autorių 

kūrybą. 

gebėti analizuoti ir vertinti nenaratyvinį kiną visos kino 

istorijos kontekste. 

 

Autorius 
Leidim

o metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Guynn, W. 1980 Toward a 

Reexamination of  of the 

Documentary Film: 

Theory and text 

 Berkley, University of California,  

Nichols, B. 1980 Ideology and the Image   

Philippe Pilard  Frederick Wiseman, 

Chronicler of the 

Western World 

 http://www.zipporah.com/ 

Papildomi studijų šaltiniai  

MacKay, J.  The „Spinning Top“ 

Takes Another Turn: 

Vertov Today  

 

 http://www.kinokultura.com/article

s/apr05-mackay.html 

Rošal, L.  2

2001 

Effekt skrytogo 

izobraženija. Fakt i avtor 

v neigrovom kino. 

 Moskva, Materik 
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1999 
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Filmowa Telewizyjna i Teatralna 
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