
MČTAU Kultūros fakulteto Menų istorijos katedros 2021-2022 mokslo metų 
užsiėmimai

2021 m. spalio mėn.

2021 m. spalio 14 d. 16 val. kurso „Opera ir baletas“ paskaita „Operos žanro istorija (I 
dalis). Nuo pirmosios operos Lietuvoje iki pirmosios lietuviškos operos“. Lektorė – dr. 
Vytautė Markeliūnienė. LDK Valdovų rūmų Renginių salė, Katedros a. 4. 

2021 m. spalio 25 d. 15 val. kurso „Dailės istorijos pagrindai“ paskaita „Antikinė 
dailė, jos  estetiniai principai“. Lektorė doc. dr. Rasa Butvilaitė. Nacionalinė dailės 
galerija, Konstitucijos pr. 22. 

2021 m. lapkričio mėn.

2021 m. lapkričio 4 d. 15:30 val. Kultūros fakulteto Menų istorijos katedros paskaita 
„Antikinė dailė, jos estetiniai principai“. Pirmoji paskaita iš ciklo „Dailės istorija“. Lektorė 
doc. dr. Rasa Butvilaitė, architektūrologė, dailės istorikė, VDA Dailės istorijos ir teorijos 
katedros vedėja.

2021 m. lapkričio 8 d. 11 val. kurso ,,Opera ir baletas“ paskaita „ Operos žanro istorija (II 
dalis). Lietuvos profesionalaus operos teatro šimtmetis (1920–2020): pasiekimai, 
praradimai, likimai“. Lektorė – muzikologė Jūratė Katinaitė. Nuotolinė paskaita.

2021 m. lapkričio mėn. 18 d. 15 val. kurso „Dailės istorija“ paskaita „Viduramžių ir 
renesanso vaizduojamojo meno raida“ . Lektorė - doc. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. 
Nuotolinė paskaita.

2021 m. gruodžio mėn.

2021 m. gruodžio 6 d. 11 val. kurso „Dailės istorija“ paskaita „Nuo baroko iki neobaroko“ .
Lektorius - dr. Marius Daraškevičius. Nuotolinė paskaita.

2021 m. gruodžio mėn. ekskursijos po Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro 
užkulisius (tik Kultūros fakulteto klausytojams).

2022 m. sausio mėn. 

2022 m. sausio 10 d. 11 val. „Opera ir baletas“ kurso paskaita „Baleto istorija“. Lektorius –
dr. Helmutas Šabasevičius. Nuotolinė paskaita

2022 m. sausio 19 d. 15 val. „Dailės istorija“kurso paskaita „Izmų epocha (modernizmas, 
impresionizmas, ekspresionizmas, kubizmas, siurrealizmas ir kt.) iki art deco“. Lektorė - 
dailėtyrininkė Nijolė Nevčesauskienė. Nuotolinė paskaita.

2022 m. sausio mėn. ekskursijos po Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro 
užkulisius (tik Kultūros fakulteto klausytojams)

2022 m. vasario mėn. 

2022 m. vasario 7 d. 11 val. „Opera ir baletas“ kurso paskaita „Operos ir baleto menų 
sąveika“. Lektorė – prof. dr. Audronė Žiūraitytė“. Nuotolinė paskaita.



2022 m. vasario 21 d. 11 val. „Dailės istorija“ kurso paskaita „Trys meno kalbos: klasikinė,
modernizmo ir postmodernizmo“. Lektorė - doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė. Nuotolinė 
paskaita.

2022 m. kovo mėn.

2022 m. kovo 7 d. 11 val. „Dailės istorija“ kurso paskaita „Fluxus, instaliacijos, 
performansai, pop artas – kaip juos suprasti ir vertinti?“. Lektorė – menotyrininkė Laima 
Kreivytė. Nuotolinė paskaita.

2022 m. kovo 30 d. „Opera ir baletas“ programoje pažintis su baleto technika. Veda 
LNOBT Baleto trupės direktorė Rūta Butvilienė. Dalyvaujame baleto „Žizel“ generalinėje 
repeticijoje (tik Kultūros fakulteto klausytojams).
2022 m. balandžio mėn. 

2022 m. balandžio 6 d. 15 val. „Dailės istorija“ kurso paskaita „Kolekcionavimas, meno 
rinka, falsifikatai“. Lektorius – menotyrininkas Ernestas Parulskis. Nacionalinė dailės 
galerija, Konstitucijos pr. 22. (Tik Kultūros fakulteto klausytojams, būtina išankstinė 
registracija).

Ekskursijos „Vilniaus gatvės, menančios čia skambėjusias operų arijas“ (ekskursijų 
vadovas A.Petrauskas). Tik Kultūros fakulteto klausytojams pagal išankstinę registraciją.


