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DĖL FOLKLORO ANSAMBLIŲ VADOVŲ DALYVAVIMO NUOTOLINIAME
SEMINARE
Siekiant palaikyti dainuojamojo folkloro tradicijų tęstinumą ir tobulinti mokymo dainuoti
įgūdžius, š. m. lapkričio 23, 26, 30 d. 13.00–15.00 val. Lietuvos nacionalinis kultūros centras
rengia nuotolinę kūrybinę laboratoriją „Prigimtinis balsas ir jo kaukės: imitacija“ folkloro
ansamblių vadovams. Mokymuose teorine ir praktine patirtimi dalysis dr. doc. Brigita Bublytė.
Norinčius dalyvauti, prašome iki lapkričio 18 d. užpildyti elektroninę registracijos formą
adresu: https://docs.google.com/forms/d/1W9CBzjl84N7HJHdk-Ky-ugYU8Bo6hpDBY_41ZewdBm4/edit
Seminaras nemokamas. Mokymų dalyviams bus išduodami Lietuvos nacionalinio kultūros
centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
PRIDEDAMA. Kūrybinės laboratorijos „Prigimtinis balsas ir jo kaukės: imitacija“
aprašymas, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja

Jūratė Šemetaitė, tel. (8 5) 261 4467, el. p. semetaite@lnkc.lt

Vida Šatkauskienė

Kūrybinė laboratorija „Prigimtinis balsas ir jo kaukės: imitacija”
Dr. doc. Brigitos Bublytės nuotolinė kūrybinė laboratorija „Prigimtinis balsas ir jo kaukės:
imitacija” yra seminarų ciklo „Balso kaukės” tęsinys. Tai trijų dalių užsiėmimai, kurių metu
teoriškai ir praktiškai nagrinėsime balso fenomeną, dar kartą grįšime prie prigimtinio balso sąvokos
ir plačiau aptarsime imitaciją, kaip būdą „užsidėti“ balso kaukę.
 Kaip mokytis iš autentiškų įrašų?
 Kas yra vienoda bet kokiam dainavimui?
 Kodėl vienu atveju imitacija tampa tradicijos atkūrimu ir tąsa, o kitu atveju vienkartinis
šaržas?
 Kuo skiriasi ir kuo panašus mokymasis iš autentiško įrašo ir tiesiogiai iš tradicijos
puoselėtojo?
 Į kokius balso psichoakustinius parametrus reikia atkreipti dėmesį (jeigu reikia) siekiant
tikslaus atkartojimo?
 Kokie dainavimo elementai gali kisti, o kuriuos būtina išsaugoti kaip autentiško atlikimo
esmę?
 Kokią reikšmę atkartojant turi gimtoji kalba ir atkartojamos dainos/kūrinio tarmė, šnekta,
specifiniai garsai (paukščių, gyvūnų imitacija, emociniai šūksniai ir kt.).
 Kokią reikšmę atkartojant turi dainos sociokultūrinis konteksto suvokimas ir emocinis
krūvis?
 Ką lengviau atkartoti – savos ar kitos tautos liaudies dainą? Kodėl?
 Kaip imituoti, kad skambėtų organiškai ir taptų savo kūnu bei balsu?
 Kaip sukurti naują dainos realybę/interpretaciją?
 Visuose mokymuose analizuosime kokie etninių tradicijų elementai yra kintami, o kuriuos
būtina išsaugoti.
Nuotolinis darbas su balsu priverčia dalyvius įsirašyti savo balsą ir klausytis įrašų. Tai puikus
būdas išmokti išgirsti save, nebijoti įrašų ir savarankiškai tobulėti, todėl aktyvūs dalyviai po
kiekvienos nuotolinės sesijos gaus praktines užduotis, kurias turės įrašyti ir atsiųsti lektorei.
Kiekvienas asmeniškai gaus atliktų užduočių komentarus.

