
TAIKOMŲJŲ MENŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS 
 
ŽMOGAUS VAIZDAVIMAS BAROKO EPOCHOJE IR MŪSŲ AMŽIUJE 

11 – 12 klasės 
 

Dviejų skirtingų laikmečių palyginimas 
 
 

Temos turinys 
 

Barokas – tai epocha, turinti ryškų stilių, kuris reiškiasi architektūroje, dailėje, literatūroje ir 
muzikoje. Šis stilius susiformavo Italijoje 16 a. pabaigoje. Kiekvienoje šalyje susiklostė savitos 
baroko mokyklos. Italijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, taip pat Lenkijoje ir Lietuvoje 
pagrindinė užsakovė buvo katalikų bažnyčia (popiežiai, vyskupai, vienuolynai). Statomos baroko 
stiliaus bažnyčios, kurios puošiamos paveikslais, prašmatniais altoriais. Bažnyčių interjeruose be 
šventųjų tematikos vaizduojami karaliai, vyskupai, didikai (mecenatai). 
 
Baroko epochoje išsivystė portreto žanras, atsiranda portretai ant žirgo, didikai vaizduojami karine 
apranga arba prabangiais, dvaro aplinkai būdingais drabužiais. 
Žmogaus figūros vaizduojamos visu ūgiu, iškilminga poza pabrėžiamas puošnumas. Kiekvienoje 
šalyje aprangos stilius skyrėsi. Reformacijos šalyse: Olandijoje, Vokietijoje, Danijoje 
(Nyderlanduose) barokas buvo santūresnis, mėgstamos Senojo ir Naujojo Testamento temos. Taip 
pat šiose šalyse vystėsi buitinis žanras, vaizduojami turtingi pirkliai, miestiečiai ir paprastų žmonių 
gyvenimas, kasdienio gyvenimo scenos, pvz: Janas Vermeras Delfietis, „Skaitančioji laišką“. 
 
Kiekvienas dailininkas specializavosi tam tikrame žanre. Vienas dailininkas buvo geras portretistas, 
kitas – natiurmortų tapymo meistras, taip pat buvo mėgstama ir peizažų tapyba. Olandijoje atsirado 
naujo – marinistinio peizažo tipas (kai tapoma jūra). Šioje šalyje labai ištobulėjo portretinė tapyba, 
tapo madinga užsakinėti grupinius portretus. Žmonės tokiuose paveiksluose paprastai vilki tamsiais 
valdininkų drabužiais, kuriuos pagyvina didelės baltos apykaklės ir rankogaliai. Garsiausias to meto 
tapytojas portretistas – Fransas Halsas. Jo paveikslai spinduliuoja gyvenimo džiaugsmą ir paperka 
tikroviškumu. Ypač gerai jam pavykdavo besijuokiantys personažai. 
 
Vienas didžiausių visų laikų tapytojų – tai Rembrantas (1606 – 1669 m.), olandų dailininkas. 
Jo kūrybą verta pažinti. Laimingomis jaunystės dienomis jis šiltais auksiniais tonais tapė 
temperamentingus, kupinus gyvenimo džiaugsmo paveikslus. Vėliau juos pakeitė dvasingi ir rimti 
darbai, pasakojantys apie žmonių rūpesčius ir vargus. 
 
Žymiausi jo darbai: 
„Autoportretas su Saskija“, 
„Nukryžiuotasis“, 
„Nuėmimas nuo kryžiaus“, 
„Sūnaus paklydėlio sugrįžimas“. 
 
Didžiausia jo kūrybos jėga – žmogiškumas, nesvarbu ar tai portretai, ar mitologiniai, bibliniai 
įvykiai. Tai ypač matoma autoportretuose, kuriuos dailininkas tapė nuo jaunystės iki senatvės. 
Jo tapyti žmonių portretai žiūrovą patraukia nuoširdumu ir atvirumu. 
Dailininkas vertino realų vaizdą, neidealizavo portretų. 
 



Apie koloritą ir spalvas Rembranto kūryboje : 
Mėgstamiausios spalvos : auksinė, sodriai raudona, šilti rudos spalvos atspalviai. Šiais tonais 
dailininkas kūrė turtingą ir įvairiapusį pasaulį. Jo paveiksluose šviesos srautas tamsoje išryškina 
gerumu švytinčius veidus, švelnius žvilgsnius (šviesotamsa, apšvietimas paveiksle). 
 
Kaip vaizduojamas žmogus modernizmo epochoje ? 
 
Modernizmo menas tęsiasi iki šių dienų. 20 a. II-oje pusėje atsiranda avangardinės srovės: 
konceptualusis menas, optinis menas, popmenas, išryškėja dar daugiau krypčių ir mokyklų. 
Šiuolaikiniame mene išnyksta ribos tarp žanrų, akcentuojamas individualus stilius. Mūsų laikais 
kanonų nebelieka. Modernizme nėra vieno stiliaus, svarbi idėja, mintis, būdinga interpretacija, 
cituojami pasirenkami motyvai iš kitų epochų, garsių dailininkų kūrinių, pvz: Salvadoro Dali kūryba. 
Per žmogaus figūrą galima išreikšti peizažą, pakeisti realybę. Temos susijusios su žmogaus 
egzistencija, būtimi (karo tema, politinės, socialinės temos), pvz: Pablo Pikaso kūryba. 
 
Modernizmo krypties lyginamoji charakteristika. Kaip vaizduojama ? 
Žmogus vaizduojamas netikroviškai, abstrakčiai. Kompozicija perteikiama grynomis spalvomis, 
kartais spalvų dėmėmis, linijomis, paliekant užuominą į žmogaus vaizdinį, pvz: Anri Matiso kūryba 
(„Šokis“ – paveikslas su žmonėmis). Šio dailininko darbai primena eskizus, atliktus ryškiomis, 
dekoratyvinėmis spalvų dėmėmis. Tačiau tai gerai apgalvotos kompozicijos. 
Choano Miro kūryba primena vaikišką piešinį, kupiną įvairių amebiškų ženklų ir geometrinių 
plokštumų. 
Vienas įžymiausių Lietuvos dailininkų modernistų – Vincas Kisarauskas. Jis drąsiai deformavo 
žmogaus figūrą, netikėtai parodė žmogaus ir mechanizmo analogijas, šitaip sukurdamas dramatišką 
kūrinių atmosferą. Pažintis su kitais Lietuvos dailininkais, kurie dirbo abstrakčia kryptimi, atsisakė 
realistinio vaizdavimo būdo, pvz: K.Zimblytė, L.Katinas. 
 
Tikslai ir uždaviniai: 
Ugdyti kūrybinius bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius. Mąstant kūrybiškai – pažinti ir 
atrasti naujas galimybes temai interpretuoti. 
 
Darbo eiga: 
Kadangi tema apie du skirtingus laikotarpius, jų palyginimą, rekomenduojama dviems mokiniams, 
kurie aprašo savo darbą, apibendrina, pateikia savo išvadas ir pristato savo darbą. 
 
I etapas 
 
Mokinys renka medžiagą apie baroko epochos žmogaus gyvenimą, kaip jis buvo vaizduojamas. 
Vėliau mokinys piešia, sukuria keletą kompozicijų remiantis surinkta medžiaga. Svarbu fantazuoti ir 
improvizuoti baroko tema. Galima kurti žmogaus portretą, figūros fragmentą, taikyti baroko epochai 
būdingas detales. Taip pat galima piešti ir aplinką, kurioje žmogus gyveno (parkai, fontanai, 
puošnios bažnyčios, charakteringos architektūros detalės, skulptūros). 
 
II etapas 
 
Rembranto kūrybos pažinimas, analizavimas. Jo vaizduojami žmonės, jų portretai. Užduotis – 
pamėginti nutapyti keletą portretų, taikant kontrastingą apšvietimą, rusvą ir gelsvą koloritą, sukurti 
baroko epochos nuotaiką savo darbe. 
 
 



III etapas 
 
Žmogaus vaizdavimas – šiuolaikiniame mene. 
Pasirinkti Lietuvos ar pasaulio menininko darbą ir paanalizuoti paveikslo kompoziciją, kaip 
vaizduojamas žmogus šiandien, kokioje aplinkoje mes gyvename, ką matome ir jaučiame žiūrėdami į 
dailės kūrinį. Savo įspūdžius mokinys aprašo ir sukuria kompoziciją su žmogaus figūra abstrakčiai ar 
individualiai pasirinktu stiliumi, technika. 
 
 
 
 
 

TAIKOMŲJŲ MENŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS 
 

„FANTASTINIS PAUKŠTIS“ 
5 – 7 klasės 

 
 
Tikslai ir uždaviniai: 
Ugdyti kūrybinius bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius. Mąstant kūrybiškai – pažinti ir 
atrasti naujas galimybes temai interpretuoti. 
 
I etapas 
 
Mokinys domisi lietuvių liaudies meno simbolika, savarankiškai ieško medžiagos, kaip 
vaizduojamas, stilizuojamas paukštis, pvz: 
paukštis – pasaulio gyvybės medyje; 
paukštis – skryniose, verpstėse; 
paukštis – audinių raštuose; 
paukštis – žinių nešėjas, jungiantis kelis pasaulius – dangiškąjį ir žemiškąjį, 
paukštis – draugystės ir taikos simbolis. 
 
Remiantis surinkta medžiaga, mokinys piešia eskizus, mažo formato kompozicijas su dažais. 
 
II etapas 
 
Paukščių temos interpretavimas Lietuvos dailininko L.Gutausko kūryboje, knygų iliustracijose. 
Kūrybinės užduoties sprendimo būdai, projekto pristatymo variantai, eskizai, idėjų paieška, 
tinkamos technikos pasirinkimas. 
Pasiūlymas – sukurti erdvinę kompoziciją – fantastinį paukštį, naudojant mišrias medžiagas: 
molis, vielos konstrukcijos. 
Galima sukurti koliažą paukščio tema, naudojant papje maše techniką, taikyti skirtingas faktūras arba 
kurti reljefą iš popieriaus masės ant kartono pagrindo. 
 
III etapas 
 
Idėjos realizavimas. 
Kūrybinės užduoties atlikimas – išpildymas. 
Projekto pristatymas. 



TAIKOMŲJŲ MENŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS 
 

„VABZDŽIŲ PASAULYJE“ 
5 – 7 klasės 

 
 
Tikslai ir uždaviniai: 
Ugdyti kūrybinius gebėjimus, lavinti vaizduotę, fantaziją, mokysimės komponuoti gamtos formas, 
tyrinėsime aplinką ir ją pažinsime, išmoksime mylėti gamtą ir ją saugoti. 
Kursime vabzdžių pasaulį savo akimis. 
 
I etapas 
 
Renkame medžiagą, analizuojame vabalų ir drugelių formas, jas nusipiešiame, studijuojame bitutės 
sandarą, piešiame eskizus, pastebime detales. 
 
II etapas 
 
Galimi du temos sprendimai: 
Erdvinė kompozicija ir plokštuminė kompozicija. 
Mokinys renkasi temos variantą, kaip atliks kūrybinę užduotį, kokia technika. 
 
1. Kuriame koliažą, klijuojame augalų sėklas, taikome faktūras, mišrių medžiagų taikymas. 
2. Erdvinė skulptūra – “VABALAS”. Naudojama vielos konstrukcija, virvės raišiojimas, tinklo 
taikymas, vabalo sparnų kūryba, formos vientisumas, užbaigimas ir begalinė fantazija. Galimas 
jumoristinis sprendimas. 
 
III etapas 
 
Kūrybinio darbo pristatymas, aprašo pateikimas (trumpas darbo eigos aprašymas ir savo darbo 
įvertinimas). 
 
 
 
 

TAIKOMŲJŲ MENŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS 
 

„IMPRESIONISTINIS PEIZAŽAS“ 
8 – 10 klasės 

 
Temos turinys 

 
Impresionizmas – tai 19 a. pabaigos dailės, muzikos ir literatūros kryptis. Vienas iš esminių 
impresionistų kūrybos principų – tapyba po atviru dangumi. 
 
PLENERAS – plein air, prancūzų k.- atviras oras, 
IMPRESSION – prancūzų k.- įspūdis. 
 
Taip atsirado posakis – plenerinė tapyba. 



Impresionistai tapė gamtoje, stengėsi užfiksuoti akimirkos grožį, pvz: K.Monė „Ruano katedra“ - 
vidurdienis, „Ruano katedra“ – vakaras, K.Monė „Saulėtekis“. Dailininkas studijavo šviesos ir 
šešėlių subtilybes. Tą patį objektą jis tapė iš ryto, dieną ir vakare, tyrinėdamas saulės apšvietimo, 
spalvų ir oro kaitą. Beveik visi šios krypties dailininkai buvo savamoksliai, nebaigę jokių akademijų, 
dailės pamokas gavę Luvro muziejuje, mokęsi iš didžiųjų meistrų Velaskeso, Rubenso, Rembranto 
kūrybos. 
 
Tikslai ir uždaviniai: 
Ugdyti kūrybinius bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius. Mąstant kūrybiškai – pažinti ir 
atrasti naujas galimybes temai interpretuoti. 
 
I etapas 
 
Susipažinę su impresionizmo dailininkų kūryba mokiniai dirba prie pasirinktos temos. Galima vykti į 
Botanikos sodą, daryti fotografijas, užfiksuoti gėlynų grožį, stebėti gamtą, analizuoti gėlės žiedo 
formą, sandarą, atkreipti dėmesį į spalvas. Impresionistai juk tapė ! 
Todėl praktinė užduotis su spalvom. Tapybinė kompozicija tema „Gėlynai“ (spalvos poveikis). 
 
II etapas 
 
Kalbame apie peizažą, jo apibrėžimas, žymių pasaulio dailininkų peizažai, pažintis su jų kūryba. 
Gilinamės į komponavimo taisykles, išbandome pastelės techniką, maišome spalvas, ieškome 
pustonių. 
 
III etapas 
 
Kūrybinis mokinio darbas, tema „Impresionistinis peizažas“. Pasirinktos temos atlikimas akrilo 
technika (kolorito paieška, nuotaikos perteikimas savo darbe). 
Kompozicijos aptarimas, aprašymas. Analogai, menininkai, kurie įkvėpė norą dirbti. 
Apibendrinsime savo kūrybinius ieškojimus. Kokią emociją, įspūdį neša mano sumanymas ? 
Kursime tradiciniais raiškos būdais ir išmėginsime netradicines technikas, 
mokysimės savo kūrybinius sumanymus pristatyti. 
 
 
 


