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Tikslas: 

 

Supažindinti su populiariais 

kino filmais apie šokius. 
 



Aktualumas: 

 

Tai populiarus būdas skatinti 

domėjimąsi šokiu, jo kultūra. 



Uždaviniai: 

 

○Skirti filmuose rodomų šokių žanrus ir 

stilius. (Žanras – tai istoriškai susiformavusi 

šokių grupė, kurią vieniją tam tikri požymiai.) 

 

○Pristatyti žymius aktorius, šokėjus, 

choreografus, jų kūrybą. 

 

○Skirti dokumentinius ir meninius filmus. 



Su garsinio kino pradžia – 

„Džiazo dainininkas“ (1927m) 

prasidėjo miuziklinių filmų 

banga. Dvidešimto amžiaus 

penktajame dešimtmetyje S. 

Goldwyn ėmė statyti miuziklus. 

1959m jo prodiusuotas „Porgis 

ir Besė“ pelnė oskarą. 





Svingo vaikai 
 

Amerikiečių muzikinė drama (1993) , sukurta 

režisieriaus Thomas Carter. Veiksmas vyksta 

Vokietijoje prieš II-ąjį Pasaulinį karą. Vokietijoje tuo 

metu buvo uždrausta amerikiečių Svingo muzika. Du 

studentus Peter Müller and Thomas Berger pakeri ši 

muzika, šokis ir vaikinai nusprendžia naktimis šokti 

svingą, o dienomis būti ištikimi Hitlerio pasekėjai.  

Vaikinai nesuvokia, kad šis jų sprendimas pakeis ne 

tik jų, bet ir jų šeimų gyvenimus. 



http://www.youtube.com/watch?v
=VX7AReML354 

http://www.youtube.com/watch?v=VX7AReML354
http://www.youtube.com/watch?v=VX7AReML354




 

Pina 
 

„Pina“ yra 2011 metų vokiečių dokumentinis 

filmas apie vokiečių šiuolaikinių šokių 

choreografę Pina Bausch.  Šio filmo režisierius – 

Wim Wenders pristatė filmą  61-ame 

Tarptautiniame Berlyno Filmų Festivalyje.  

Filmo pasiruošimo metu Pina netikėtai mirė. 

Wenders‘as norėjo nutraukti filmo kūrimą, bet 

Pinos šokėjai iš šokių teatro („Tanztheater“) 

įtikino režisierių toliau tąsti filmo filmavimą. 

Pina nuo 1970 metų išliko didžiausiu 

šiuolaikinių šokių įkvėpimu. 



  
Pina Bausch 

1940 –2009 

 Wim Wenders 

1945 



Filme parodomi žymiausi Pinos Baushc šokiai: 
 

„Pavasario ritualas“  - šokio metu šokėjai pasidalina į dvi grupes 

(moterys ir vyrai). Pasirodymas atliekamas scenoje, padengtoje storu 

durpių sluoksniu. 

 

„Café Müller“ – šiam šokiui įkvėpimą suteikė Pinos dažnai vaikystėje 

lankoma kavinė. Scenoje kėdės, stalai ir baltai apsirengusi padavėja. 

Kitos dvi aklos moterys bando įeiti į sceną, bet joms trukdo barjerai. 

Vyrai bando patraukti kėdes ir stalus. Vėliau vienas prieš kitą scenoje 

stovi vyras ir moteris. Kita moteris bando uždėti jos rankas ant vyro 

kaklo, bet ji paslysta. Ši scena kartojama daug kartų. 

 

„Kontankthof“ -  šoka įvairių kartų žmonės : paaugliai, vidutinio 

amžiaus šokėjai ir senjorai virš 65 metų.  Šokis nufilmuotas ir 

sukarpytas taip, kad išryškintų kiekvieno šokėjo skirtingus gebėjimus. 

 

„Pilnatis“ – visa scena užtvindyta vandeniu. Scenografija susideda iš 

didelės uolos ir kelių kėdžių. 



http://www.youtube.com/watch?v
=dWIs89Pub0w 

http://www.youtube.com/watch?v=dWIs89Pub0w
http://www.youtube.com/watch?v=dWIs89Pub0w




Purvini šokiai (1987) 
 

 

Septyniolikmetė Beibi (akt. Jennifer Grey) su šeima 

atvyksta atostogų į prabangų viešbutį. Naivi ir miela 

mergina kaip mat susidraugauja su viešbučio 

personalu, vienas kurių – žavingas šokėjas Džonis 

(akt. Patrick Swayze). Bandydama padėti į keblią 

padėtį patekusiai vyruko šokių partnerei Peni, 

mergina tampa Džonio šokių mokine, o netrukus ir 

žengia ant parketo. Tačiau svaiginantys muzikos 

ritmai, vis labiau kaistanti atmosfera ir žavingas 

šokių mokytojas pakerta Beibi ir mergina leidžiasi 

suviliojama šokių ir pasiduoda meilei… 

 
 



http://www.youtube.com/watch?v
=WpmILPAcRQo 

http://www.youtube.com/watch?v=WpmILPAcRQo
http://www.youtube.com/watch?v=WpmILPAcRQo




Purvini šokiai: Havanos naktys 

 
Tai režisieriaus Guy Ferland romantinio filmo „Purvini 

šokiai“ antra dalis. Filme atskleidžiama lotynų amerikos 

ir Kubos revoliucijos dvasia. 

Siužetas: Jauna amerikietė Ketė privalo išvykti į Kubą, 

kur jos tėvas turi verslo reikalų. Vieną dieną jos dėmesį 

patraukia prie viešbučio baseino dirbantis padavėjas 

Chavjeras, kuris, priešingai nei mergina, yra jokių tabu 

nesuvaržytas laisvas Pietų Amerikos gyventojas. 

Jaunuoliai pradeda bendrauti ir Chavjeras pasižada 

išmokinti Keitę jausmingų ir romantiškų šokių. Mergina 

nusprendžia nuo šeimos narių nuslėpti, kad ruošiasi 

dalyvauti tradiciniame šokių konkurse. 



http://www.youtube.com/watch?v
=4gH-qFeRa7E 

http://www.youtube.com/watch?v=4gH-qFeRa7E
http://www.youtube.com/watch?v=4gH-qFeRa7E
http://www.youtube.com/watch?v=4gH-qFeRa7E
http://www.youtube.com/watch?v=4gH-qFeRa7E




Pašok su manimi 
 

1998 režisierės Randa Haines drama.  

Siužetas: Ruby – talentinga šokėja, profesionaliai įvaldžiusi 

Lotynų Amerikos šokių techniką, tačiau užaugusi šeimoje, 

kuri nuolat keliavo iš vienos vietos į kitą, todėl neturinti 

jokių kultūrinių šaknų... Rafaelis - kilęs iš Kubos ir 

jaučiantis savo priklausymą jos kultūrai. Ruby šoka, nes 

privalo laimėti, Rafaelis, - nes taip jis išreiškia savo 

emocijas. Abu jie susitinka Lotynų Amerikos šokių klube, 

kur pradeda ruoštis Las Vegaso Lotynų Amerikos šokių 

čempionatui. Du visiškai skirtingų kultūrų atstovai su 

savitu požiūriu į šokį, į juos supantį pasaulį. Tarp Ruby ir 

Rafaelio užsimezga draugystė, kuri netrukus perauga į 

meilę… Ir visa tai pašėlusiame, audringame, jausmų 

kupiname emocingiausių šokių ritme.  



http://www.youtube.com/watch?v
=s9-9uvi1iQ0 

http://www.youtube.com/watch?v=s9-9uvi1iQ0
http://www.youtube.com/watch?v=s9-9uvi1iQ0
http://www.youtube.com/watch?v=s9-9uvi1iQ0
http://www.youtube.com/watch?v=s9-9uvi1iQ0




Gatvės tango 
 

Manheteno šokių mokytojas Pjeras Diuleinas, savanoriškai pasiryžta 

mokyti pramoginių šokių mišrią paauglių grupę vienoje Niujorko įkalinimo 

įstaigoje. Iš pradžių mokiniai labai skeptiškai priima Diuleiną, ypač 

po to, kai sužino, ko jis juos mokys. Tačiau ilgainiui nepalaužiamas 

šokių mokytojo atsidavimas ir entuziazmas įkvepia juos pradėti mokytis 

naujos šokių programos.Tiesą sakant, paaugliai nueina dar toliau ir 

pradeda derinti Diuleino 

klasikinius šokius su jų mėgstamo hip-hopo stiliumi ir muzika. Sukuriama 

unikali, jaunatviškos energijos kupina sintezė. Pjeras Diuleinas 

mokydamas šokti jaunus žmones, kurių daugelis neturėjo jokių tikslų ar 

svajonių gyvenime, įkvepia juos tobulinti savo sugebėjimus ir išbandyti 

jėgas prestižinėse Niujorko pramoginių šokių varžybose. 

Režisierius: Liz Friedlander 



http://www.youtube.com/watch?v
=E6VvR3hkePI 

http://www.youtube.com/watch?v=E6VvR3hkePI
http://www.youtube.com/watch?v=E6VvR3hkePI




Honey 
 

 

 

Honey Danels, 22 metų  pusiau juodaodė, pusiau lotynų 

amerikietė hip-hipo šokėja svajoja tapti muzikinių video klipų 

choreografe. Ji moko šokti jaunimą hip-hopo viename iš 

jaunimo centrų Niujorko Rytų Harleme ir stengiasi atitraukti 

juos nuo gatvės gyvenimo. 

Nusišypsojus sėkmei, garsus video klipų režisierius Michaelis 

pakviečia ją nusifilmuoti viename iš savo klipų ir padrąsina iš 

šokėjos pereiti į choreografes. Tačiau staigi sėkmė turi savo 

kainą: Michaelis reikalauja iš Honey artimų santykių ir nenori 

suprasti žodžio "ne", tad stengiasi pašalinti merginą iš šokių 

sferos. 



http://www.youtube.com/watch?v
=9gPkNpqP-2k 

http://www.youtube.com/watch?v=9gPkNpqP-2k
http://www.youtube.com/watch?v=9gPkNpqP-2k
http://www.youtube.com/watch?v=9gPkNpqP-2k
http://www.youtube.com/watch?v=9gPkNpqP-2k


Honey 2 

 
Tai filmo Honey tęsinys.  Marija Ramirez – Honey Daniels 

įkvėpta talentinga šokėja.  Ji iš pataisos kolonijos grįžta į miestą 

tam, kad pradėtų savo gyvenimą iš naujo. Prieglobstį ji randa 

ten, kur pirmą kartą pajautė meilę šokiui – Honey Daniels 

įkurtoje šokių studijoje. Vieną naktį klube Mariją pastebėjo 

šokių studijos savanoris Brandonas ir paprašė padėti jo 

talendingai, bet nedisciplinuotai šokių grupei HD‘s laimėti šokių 

turnyre „Dance Battlezoone“. Bet Marjios talentas taip pat 

patraukia jos buvusį vaikiną Luisą – daugkartinės nugalėtojos 

šokių grupės 718 lyderį, kuris siekia Mariją vėl įtraukti į gatvės 

nusikalstamumą. „Dance Battlezoone“ Marijos padedama HD‘s 

susikauna su 718. Režisierius Bille Woodruff. 



http://www.youtube.com/watch?v
=y1UFzQ8VLyI 

http://www.youtube.com/watch?v=y1UFzQ8VLyI
http://www.youtube.com/watch?v=y1UFzQ8VLyI




Mulen Ružas 

 
Tai istorija apie meilę. Meilę Mulen Ruže. Jaunas poetas 

atvyksta į Paryžių. Jis trokšta paragauti maištingo gyvenimo ir 

tapti garsiu rašytoju. Tačiau Kristianas pamato Satin… 

“Spindintį deimantą”, kurio trokšta įtakingiausi ir turtingiausi 

Paryžiaus vyrai. Kunigaikštis - vienas jų. Deja, jis nespėja 

užkariauti gražuolės širdies – pirmas į pasimatymą ateina 

Kristianas, jaunasis poetas. Satin mano, kad jis - kunigaikštis, 

todėl stengiasi jį kuo labiau sužavėti, apkerėti ir vilioti. Tiesa, 

žinoma, greitai paaiškėja. Tačiau Satin jau įsimylėjusi Kristianą. 

Tikrasis kunigaikštis, trokšta užkariauti gražuolę, todėl sutinka 

investuoti į naujos pjesės pastatymą, o poeto ir kurtizanės meilė 

įsižiebia dar smarkiau. Deja, judviejų meilės istorija trunka 

neilgai... Režisierius Baz Luhrmann. 



http://www.youtube.com/watch?v
=KGyei4EcgSw 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KGyei4EcgSw
http://www.youtube.com/watch?v=KGyei4EcgSw




Burleska 
 

"Burlesque Lounge" klubo šlovės dienos jau 

praeityje. Tesa - buvusi šokėja ir klubo 

savininkė - kovoja, kad išsaugotų klubą. 

Tačiau tai nelengva: klubą nusižiūrėjo 

turtuolis, o trupės nariai pasinėrę į 

asmenines problemas ir jiems menkai rūpi 

pasirodymai. Kaip tik tuo metu klube 

pasirodo Elė - mergina iš mažo Ajovos 

miestelio. Tesa pasamdo ją padavėja, bet 

mergina akimirksniu įsimyli burleskos 

meną... 



http://www.youtube.com/watch?v
=VKxq8PGNMcc 

http://www.youtube.com/watch?v=VKxq8PGNMcc
http://www.youtube.com/watch?v=VKxq8PGNMcc




Pirma pozicija 
 

Tai dokumentinis  Bess Kargman filmas apie baletą, laimėjęs 

„DOC NYC“, „Toronto“, „Vancouver“, „Portland“ , „San Francisco 

DOC“ filmų festivaliuose. Siužetas: Kiekvienais metais 

tūkstančiai talentingų šokėjų dalyvauja viename iš 

prestiziškiausių pasaulyje konkursų „Youth America Grand 

Prix“. Tai baleto šokėjo galimybė įgyvendinti savo didžiausią 

svajonę – finalistai gauna stipendijas į pačias geriausias pasaulio 

baleto mokyklas ir pasirašo darbo kontraktus. Filmas atskleidžia 

6 ypatingai talentingų baleto šokėjų kasdienybę ir pasiruošimą 

konkursui. Kruvinos pėdos, skausmingos traumos, ilgos 

repeticijos, fizinis ir emocinis pervargimas, prarasta galimybė 

džiaugtis vaikyste – tai auka ,kurią turi skirti kiekvienas 

sėkmingas baleto šokėjas.  

 



http://www.youtube.com/watch?v
=M_cOwCKODgs 

http://www.youtube.com/watch?v=M_cOwCKODgs
http://www.youtube.com/watch?v=M_cOwCKODgs




Juodoji gulbė 
 

Nina – jauna ir talentinga balerina, visiškai atidavusi save baletui. Mergina 

gyvena su mama Erica, kuri kontroliuoja kiekvieną merginos žingsnį ir 

reikalauja maksimaliai gerai ir meistriškai šokti ir pasiekti balerinos 

karjeros viršūnę. Savaime suprantama, Nina niekada neturėjo jokio 

asmeninio gyvenimo. Teatre baletmeisteris Thomas Leroy kuria naują 

"Gulbių ežero" versiją. Pagrindinio vaidmens atlikėja keičiama jaunesne ir 

talentingesne. Kanditatė į jos vietą – Nina, turėsianti suvaidinti baltąją ir 

juodąją gulbes, įkūnijančias nekaltumą ir aistrą, šviesiąją ir tamsiąją 

asmenybės puses. Mergina idealiai atitinka visus pagrindinio vaidmens 

atlikėjai keliamus reikalavimus. Tačiau ar sugebės tyra ir švelni Nina 

įtikanamai suvaidinti aistringą ir pagiežingą juodąją gulbę? Įrodžiusi 

Thomui, jog yra pasiruošusi atlikti šį vaidmenį, Nina ima nerimauti – jos 

gyvenime pradeda dėtis keisti dalykai. Besiruošdama vaidmeniui ir 

ieškodama savo juodosios pusės, balerina visur pastebi be galo į save 

panašią merginą Lilly. Neilgai trukus Lilly pasirodo baleto repeticijoje. Ji 

taip pat šokėja, tačiau visiška Ninos priešingybė – aistringa, lengvabūdė ir 

nenuspėjama mergina šoka taip gracingai ir lengvai, tarsi tai jai įgimta. 

Nina bijo naujosios šokėjos, tačiau kartu jaučia jai trauką. Režisierius - 

Darren Aronofsky. 

 

 



http://www.youtube.com/watch?v
=CsvtIzebNcw 

 
http://www.youtube.com/watch?v

=5jaI1XOB-bs 

http://www.youtube.com/watch?v=CsvtIzebNcw
http://www.youtube.com/watch?v=CsvtIzebNcw
http://www.youtube.com/watch?v=5jaI1XOB-bs
http://www.youtube.com/watch?v=5jaI1XOB-bs
http://www.youtube.com/watch?v=5jaI1XOB-bs
http://www.youtube.com/watch?v=5jaI1XOB-bs




Išaudęs šokio raštą 
 

 

 

 

Režisieriaus A. Digimo filmas apie ilgametį 

"Lietuvos" ansamblio baletmeisterį Juozą 

Lingį. Filme atsispindi daugybė J. Lingio 

sukurtų lietuvių liaudies šokių. Scenarijaus 

autorius R. Astrauskas, operatorius V. 

Kostiugovas. Lietuvos kino studija. 

 



http://www.lrt.lt/mediateka/irasas
/9256 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/9256
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/9256


Išvados:  
 

Projekte pristatyta 13 flimų: 3 dokumentiniai 

ir 10 meninių 

Paanalizuoti 5 šokių žanrai: 

1. Liaudies šokis - „Išaudęs šokio raštą“  

2. Šiuolaikinis šokis – „Pina“ 

3. Klasikinis šokis – „Pirma pozicija“ , 

„Juodoji gulbė“ 

4. Pramoginis šokis – „Svingo vaikai“ , 

„Purvini šokiai“, „Purvini šokiai 2: Havanos 

naktys“, „Pašok su manimi“, „Gatvės tango“, 

„Mulen Ružas“, „Burleska“ 

5. Gatvės šokis – „Honey“, „Honey 2“ 
 



Ištirti šie šokių stiliai: 

 

Gatvės šokio: hip hopas, poping‘as, locking‘as 

Pramoginio šokio: svingas, tango, salsa, rumba, samba, čia čia 

čia, brodvėjaus stilius, burleska 

Klasikinio šokio: baletas 

Šiuolaikinio šokio: šiuolaikinis stilius 

Liaudies šokio: kepurinė, rusnietis, aštuonytis, lenciūgėlis, 

malūnėlis, paplėštuodegis, kupolinis. 

  

Pristatyti žymūs choreografai, baletmeisteriai, profesionalūs 

šokėjai: 

Philippina "Pina" Bausch – „Pina“ 

J. Lingys – „Išaudęs šokio raštą“ 

P. Swayze – „Purvini šokiai“ 

W. Williams – „Pašok su manimi“ 

K. Virshilas – „Gatvės tango“ 

K. Grahm – „Honey 2“ 

A. Bell, R. Houseknecht, J. S. Zamora – „Pirma pozicija“ 

  

Filmų apie šokius retrospektyva – skatinimas domėtis šokio 

kultūra. 



Naudoti informacijos šaltiniai 

 

 
http://www.youtube.com/ 

www.wikipedia.org 

http://www.obuolys.lt/ 

http://www.imdb.com/ 

http://www.pinterest.com/ 

http://www.lrt.lt/ 

Google vaizdai 

 

 



Dėkoju už dėmesį 
 
 
                                
 


