Vaidybos gretutinė programa
Vaidybos studijų programa skirta suteikti tarpdalykinius vaidybos gebėjimus
reikalingus aktoriams karjerai teatre, kine, televizijoje ir kitose šiuolaikinio meno
formose.
Studentai, baigę šią programą, gebės:
Studijų
• Savarankiškai sukurti sceninį veiksmą, suvokiant santykį su personažu, savo paties
rezultatai
judesiu, kalba, vaizduote, partneriais ir publika.
(įgyjamos
kompetencijos) • Kūrybiškai reaguoti į sceninio veiksmo aplinkybes, sujungiant balsą, kūną,
emocijas ir mintį į meninę visumą ir atsižvelgiant į skirtingų teksto žanrų, vaidybos
stilių, režisūros principų, scenos erdvės ir/ar medijų reikalavimus.
• Kurti individualiai ir grupėje, vystant savarankiškus asmeninius gebėjimus ir
suvokiant kolektyvinio kūrybos proceso ypatybes.
Kontaktai
VDU teatras
Adresas: Daukanto g. 27, LT- 44249 Kaunas
Telefonas: +370 686 08535 el. paštas: kristina.pliskaitiene@vdu.lt
Programos
paskirtis

Egzaminas vyks Rugsėjo 9 d. 14:00 val. VDU teatre, S. Daukanto g. 27
Kontaktinis asmuo: Kristina Pliskaitienė
el. paštas: kristina.pliskaitiene@vdu.lt
Telefonas: +370 686 08535
Dalyko pavadinimas
Privalomi dalykai:
Vaidybos pagrindai I
Judesio menas I
Scenos kalba I
Klasikinis šokis
Vaidyba: darbas su tekstu I
Dramos teksto rašymas
Improvizacija ir mono žanras
Režisūra I
Vaidmens kūrimo metodai
Pasirinkti 1 dalyką (3 kreditai):
Vokalo lavinimas I
Sceninis vokalas I
Pasirinkti 1 dalyką (4 kreditai):
Interaktyvus teatras
Kūnas ir objektas scenoje
Pasirinkti 1 dalyką (5 kreditai):
Vaidyba naujosiose medijose
Improvizacija
Pasirinkti 1 dalyką (5 kreditai):
Dramos istorija ir analizė
Režisūros istorija ir analizė
Pasirinkti 1 dalyką (5 kreditai):
Scenos erdvės dizainas
Teatras netradicinėse erdvėse

Dalyko kodas

Kreditai

MVD1001
MVD1002
MVD2011
MVD2012
MVD2001
MVD2013
MVD3001
MVD2002
MVD4013

5
4
4
4
5
4
5
3
4

MVD3009
MVD3017

3
3

MVD4016
MVD4009

4
4

MVD3008
MVD4007

5
5

MVD1008
MVD4017

5
5

MVD4018
MVD3013

5
5
60

Viso:
Reikalavimai stojantiesiems:
Stojantieji į gretutines Vaidybos programos studijas privalo išlaikyti egzaminą, susidedantį
iš 3 dalių:

1. Parengtos programos atlikimas: 1-3 poezijos kūriniai, 1-2 prozos ištraukos, pasakėčia, 1-3 dainos
(viena iš jų – liaudies), šokio arba judesio kompozicija.
2. Komisijos pateikiamų užduočių atlikimas: kalbos raiškos ir dikcijos pratimai, ritmikos ir
muzikinės klausos patikrinimas, sceninė improvizacija (etiudas).
3. Motyvacinis pokalbis.

