
 

1 
 

 

APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA 

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Teatro vaidinimas per „Minecraft“ kompiuterinį žaidimą 

 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: Vidurinės mokyklos dramos mokytoja, aktorė ir teatro 

direktorė Susie Lawrence, Jungtinės Amerikos valstijos 

Sektorius: Žaidimai ir multimedija 

Verslo /darbo tipas: Samdoma darbuotoja 

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos  

Nuo pat mažens Susie Lawrence turėjo stiprų ryšį su teatru. Ji dalyvavo dramos programoje 

vidurinėje mokykloje ir vasaros mokymo programose apie 

meną bei teatrą. Susie baigė universitetą 2013 m. ir nuo tada 

dirbo garsiajame Naujojo Džersio Šekspyro teatre kaip 

pradedančioji ir profesionaliai vaidino Šv. Luiso Šekspyro 

festivalyje, Ozarko Aktorių Teatre ir Benamių Šunų Teatre. Ji 

taip pat yra mokančioji menininkė, režisuojanti spektaklius 

įvairiose mokyklose. Susie labai domisi Šekspyro kūriniais, 

nes, anot jos, „Šekspyro pjesių grožis yra tas, kad nors jos yra 

senos ir kartais problemiškos, jos sukasi apie tokias bendras 

temas ir žmogiškus konfliktus, kad beveik visada galime su tuo 

susitapatinti“. Todėl Susie stengiasi kurti kūrinius pagal 

Šekspyrą ir galvoja apie novatoriškus būdus, kaip pristatyti 

kūrinius studentams ir plačiajai visuomenei. 

Susie taip pat jau anksčiau naudojo naujoviškus mokymo 

įrankius – „Pastaruosius kelerius metus savo klasėje naudoju 

„Minecraft: Education Edition”, kuriame mokiniai kurdavo 

vaizdinius dizainus pamokų projektams, todėl žinojau, kad 

taip įmanoma sukurti gana sudėtingą dizaino schemą“. 

 

Nuotrauka Cottonbro iš Pexels. Šaltinis: 
https://www.pexels.com/photo/group-of-people-

sitting-on-chair-on-stage-6896181/ 
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Iššūkiai, kilę pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo būdai, skirti šiems 

iššūkiams įveikti  

2020 metais Susie kūrė spektaklį pagal Šekspyrą universiteto parengiamajai mokyklai, bet Covid-

19 pandemija privertė sustabdyti ir atšaukti didelę dalį spektaklių ir veiklų, tad Susie žinojo, kad 

jai teks iš naujo smarkiai permąstyti spektaklio rengimą ir pateikimą. Nors Susie žinojo, kad 

spektaklį galima įgyvendinti skaitant tekstus per „Zoom”, tačiau ji labai norėjo atkurti veiksmą, 

judesį ir meniškumą, kuris ateina su gyvu teatru, todėl ji pastūmėjo save ieškoti novatoriškų 

pastatymo būdų. 

Susie žaidžia kompiuterinius žaidimus jau daugelį metų, o 

dėl Covid-19 ji dar daugiau laiko praleido internete 

žaisdama vaizdo žaidimus su draugais. Pamačiusi darbo 

grupės, kuri susitikdavo vaizdo žaidime, praktiką – jie 

susikūrė personažus, susitikdavo vienas su kitu jų 

virtualiame pasaulyje ir bendraudavo naudodami 

„Discord“, Susie pagalvojo: „kodėl aš negaliu padaryti to 

paties su studentais ir suvaidinti mūsų spektaklį vaizdo 

žaidime?“. 

Kaip novatorišką sprendimą, vaidinimui Susie pasirinko 

vaizdo žaidimą „Minecraft“, nes tai programa, kuri buvo 

lengvai prieinama studentams, turėjo daug išteklių vaizdo 

dizainų komandai ir buvo saugi bei tinkama šeimai. Tokiu būdu gamyba turėjo būti saugi, o 

dizaino menininkai galėjo dalyvauti kuriant visą 

pasaulį internete, pasiekiamą iš bet kurios vietos. 

Visos perklausos, repeticijos ir skambučiai vyko 

nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. Mokinius, 

kuriančius „Minecraft“ vaidinimo scenas, 

prižiūrėjo kiti mokytojai, o tikrojo pasirodymo 

metu aktoriai galėjo įgarsinti vaidinimą ir vaidinti, 

valdydami savo avatarą. Susie apibendrina: „Savo 

aktoriams ir komandai norėjau parodyti jiems 

naują pramogų ir bendravimo formą – mes netgi 

surengėme savo „aktorių vakarėlį“ internete, 

„Discord“ platformoje! Ši socializacija ir vaidinimas 

jiems buvo labai svarbūs, ir man buvo labai malonu 

matyti, kaip jie susilieja, nors fiziškai nebuvome kartu. Kalbant apie žiūrovus, mano tikslas buvo 

pateikti jiems dar nematytą teatrinį potyrį ir praplėsti mintis apie tai, kas gali būti teatras“. 

 

 

Nuotrauka JESHOOTS.com iš Pexels. 
Šaltinis: 

https://www.pexels.com/photo/two-
people-holding-black-gaming-consoles-

442576/ 

Nuotrauka Alexander Kovalev iš Pexels. Šaltinis: 
https://www.pexels.com/photo/flat-screen-

computer-monitor-3977908/ 

https://www.pexels.com/photo/flat-screen-computer-monitor-3977908/
https://www.pexels.com/photo/flat-screen-computer-monitor-3977908/
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Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei 

Aprašytoje praktikoje būtina turėti prieigą prie skaitmeninių 

įrankių, tokių kaip „Zoom“, „Minecraft“ ar kt. Kai kurie 

žmonės, kurie yra susipažinę su programomis ir jų techniniais 

aspektais, taip pat privalo prižiūrėti ir padėti studentams ar 

kitiems asmenims, susijusiems su tokiu vaidinimo 

skaitmeninimu. Tačiau praktikoje naudojami įrankiai yra 

nemokami, o daug galimybių išmokti jais naudotis yra ir 

internete, todėl tai yra lengvai prieinama visiems.   

 

 

Šaltiniai:  

 https://thetheatretimes.com/minecraft-plays-in-covid-times-with-director-artist-susie-

lawrence/ (Interviu su Susie Lawrence) 

 https://www.youtube.com/watch?v=IbYmikkm6S0 (Nuoroda į sukurtą spektaklį) 

 

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Ar būtų įmanoma pritaikyti šią gerą praktiką mano iššūkiams Covid-19 metu arba 

vėliau? 

2. Kokiais kitais būdais teatro spektakliai galėtų būti vaidinami tokiomis aplinkybėmis kaip 

Covid-19? 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Socialinių Inovacijų fondas. 

 

Nuotrauka Andrea Piacquadio iš Pexels. 
Šaltinise:https://www.pexels.com/phot

o/city-man-couple-people-4814732/ 

https://thetheatretimes.com/minecraft-plays-in-covid-times-with-director-artist-susie-lawrence/
https://thetheatretimes.com/minecraft-plays-in-covid-times-with-director-artist-susie-lawrence/
https://www.youtube.com/watch?v=IbYmikkm6S0
https://www.pexels.com/photo/city-man-couple-people-4814732/
https://www.pexels.com/photo/city-man-couple-people-4814732/

