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• Raktiniai žodžiai
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• Raktiniai žodžiai

– Muzikologija,

– Muzikos mokytojų rengimas,

– Kultūros plėtra

– Atlikėjiška veikla



Ką nuveikėm 2012 metais?

• Mokslinė konferencija 

– Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos 
2012 04 20
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2012 04 20

• Straipsnių rinkinys

– Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos

• Monografija 

– Zuzevičiūtė V., Bukantatė D. (2012) Muzikinio 
ugdymo realijos ir muzikos ugdytojų rengimas: 
dimensijos, tobulinimas ir tyrimo perspektyva



Ką nuveikėm 2012 metais?

• Publikuoti straipsniai moksliniuose leidiniuose

• Dalyvauta mokslinėse konferencijose

• Parengti studentai tarptautinių konkursų laureatai
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• Parengti studentai tarptautinių konkursų laureatai

• Organizuoti tarptautiniai konkursai

• Dalyvauta įvairiuose muzikiniuose renginiuose

• Apginti 26 magistro darbai klasterio tematika

• Dalyvauta tarptautinių renginių komisijose

• Organizuoti meistriškumo kursai dėstytojams ir 
studentams



Kas labiausiai matomi?

• VDU kamerinis orkestras (vadovas R. Bliškevičius)

• Suorganizuotas atrankinis regioninis tarptautinio 
rusų romansų konkurso turas „Romansiada“
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rusų romansų konkurso turas „Romansiada“

• Vestos meistriškumo pamokos

• Dirbta tarptautinių renginių komisijose

• Per 2012 metus muzikos akademijos dėstytojai 
surengė 718 koncertų svarbiose, pripažintose meno 
erdvėse. 2011 buvo surengti 461 koncertai



Meistriškumo pamokas vedė:

• Europos kompozitorių muzikos kūrinių fagotui interpretacijų analizė. Ir grojimo mediniais 
pučiamaisiais instrumentais orkestre specifikacija (Povilas Bingelis)

• Klasicizmo ir romantizmo epochų kurinių analizė ir interpretacija. (Pavel Berman, 
Valentina Berman)

• Gitaros improvizacijos specifika Europos džiazo tradicijoje. (Marc Ducret)
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• Gitaros improvizacijos specifika Europos džiazo tradicijoje. (Marc Ducret)

• Saksofono specialybės studentams: Improvizacijos specifika Europos džiazo tradicijoje. 
(Liudas Mockūnas)

• Klavišinių instrumentų ir ansamblio improvizacijos specifika Europos džiazo tradicijoje.( 
Paul Brausseau)

• Mušamųjų instrumentų improvizacijos specifika Europos džiazo tradicijoje. (Stefan 
Pasborg)

• Meistriškumo kursai dainavimo katedros studentams. (Gaiva Bandzinaitė)

• Paskaita „kaip Džonas Kiedžas įtakojo mane ir mano darbą“ (Richard Rijnvos)

• Meistriškumo kursai pučiamųjų instrumentų katedros studentams (Cristina Cerretoni)



• Meistriškumo kursai pučiamųjų instrumentų katedros studentams (Antonello Timpani)

• Meistriškumo kursai pučiamųjų instrumentų skyriaus studentams. (Tomas Gricius)

• Smuiko literatūros interpretacijos. Tradicijos ir naujausios pasaulinės tendencijos. 
Virtuoziškumas ir meniškumas. (Pavel Berman)

• Fortepijoninės muzikos interpretacijos tendencijos ir virtuoziškumo vystymas. (Valentina 
Berman)

• Meistriškumo kursai styginių instrumentų skyriaus studentams. (Stefano Rossi)

• Gitaros atlikimo technikos ir kompozicija džiaze ( Mart Soo)

• Fortepijoninės muzikos kompozicijos ir atlikimo takoskyros: klasikos, šiuolaikinės 
akademinės muzikos ir džiazo difuzija (Howard Riley)

• Mušamųjų instrumentų muzikos atspindžiai šiuolaikiniame džiaze ir etninių motyvų • Mušamųjų instrumentų muzikos atspindžiai šiuolaikiniame džiaze ir etninių motyvų 
naudojimas (Ravish Momin)

• Meistriškumo kursai džiazo katedros vokalo studentams „Dainavimo improvizacinės 
„kalbos“ panaudojimo galimybės džiaze. (Anne Liis Poll)

• Meistriškumo kursai fortepijono ir džiazo (fortepijono) katedrų studentams. Fortepijoninės 
improvizacijos panaudojimo galimybės džiaze. (Anto Pett)

• Meistriškumo kursai džiazo katedros studentams „Džiazinė gitara – nuo teorijos iki 
praktikos. (Jaak Sooaar)

• Fortepijoninės muzikos kūrinių stilių analizė. (Povilas Stravinskas)

• Meistriškumo kursai akordeono skyriaus studentams „Atlikėjo ugdymo ypatumai. 
(Viačislavas Semionov)

• Meistriškumo kursai fortepijono katedros studentams (Fali Pavri)



Ką tyrinėdami atradom?

• Mokytojai nėra įsisavinę atliekamų vaidmenų 
įvairiapusiškumo

• Kryptinga meninio ugdymo programa nėra patraukli 
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• Kryptinga meninio ugdymo programa nėra patraukli 
mokiniams

• Muzikinio renginio kokybės esminis veiksnys- garsas

• Kūrybiškumą pamatuoti galima

• Vaikai lankantys muzikos mokyklą pradeda geriau 
mokytis tiksliųjų mokslų dalykus

• Mokinių motyvacija chorinei veiklai išlieka pastovi



Ką tyrinėdami atradom?

• Jaunieji atlikėjai idealizuoja savo profesiją, o tai 
lemia būsimų veiklų pasirinkimo siaurumą

• Papildomos priemonės neabejotinai gerina muzikos 
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• Papildomos priemonės neabejotinai gerina muzikos 
pamokas

• Teisingas muzikos instrumento laikymas priklauso 
nuo psichologinio nusiteikimo

• Trimito diapazonas yra lavinamas. Metodika 
parengta



Ką veikiam šiuo metu?

• Rengiam trijų programų savianalizę:

– Atlikimo menas (B)

– Atlikimo menas (M)
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– Atlikimo menas (M)

– Muzikos pedagogika (B)



Kuo tikim?

• Savo galimybėmis parengti naują magistro studijų 
programą „Kultūros renginių režisūra“
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Kam mums to?

• Kitais metais studijas baigia nemažai muzikos 
pedagogikos bakalaurų, kuriems norim pasiūlyti 
patrauklią studijų programą



Klasterio nariai

1. prof. Petras Bingelis 
2. prof. Tomas Ladiga
3. prof. Sabina Martinaitytė
4. prof. Vladimiras Prudnikovas
5. prof. Kazys Stonkus
6. prof. Rokas Zubovas
7. doc. Rimantas Astrauskas
8. doc. Vilhelmas Čepinskis
9. doc. Robertas Bliškevičius

1. Mokslininkų grupės vadovas 
doc. dr.  Saulius Gerulis

2. Klasterio tarybos pirmininkė 
doc. dr. Daiva Bukantaitė

3. Klasterio tarybos nariai
- doc. Zita Bružaitė
- prof. dr.  Vaiva Zuzevičiūtė
- Justinas Krėpšta
- Julius Geniušas9. doc. Robertas Bliškevičius

10.doc. Artūras Dambrauskas
11.doc. Audronė Eitmanavičiūtė
12.doc. Romaldas

Misiukevičius
13.Vidmantas Bartulis
14.Jolanta Bernotaitienė
15.Natalija Gačečiladzė
16.Rolandas Daugėla
17.Vidmantas Kijauskas
18.Sigitas Mickis
19.Giedrius Prunksus

- Julius Geniušas



Mūsų artimiausi planai

• Tarptautinis fortepijono meno simpoziumas 
„Pianistas XXI amžiuje“ 2013 11 25- 30 d. veiklų 
platumą lems entuziazmas ir finansinė parama
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platumą lems entuziazmas ir finansinė parama

• Tarptautinis muzikų konkursas „Sonorum“ 2013 11 
26- 28 d.

• Kauno apskrities muzikos mokytojų konferencija 
2013 09 25

• Pasaulinis akordeonistų konkursas Ttrophee Mondial
2014 m.

• Vasaros meno akademija Birštone 2013 07 28- 08 
04



Ačiū už dėmesį




