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Idėjos kilmė

Mano gyvenimas nuo pat vaikystės siejosi su kūryba. Nuo maţens piešiau,
lipdţiau, klijavau, siuvau ir t.t. Be kūrybos negaliu gyventi iki šiol. Tik dabar mano darbai jau
ne vaikiški: tapau ant drobės, kuriu papuošalus, dalyvauju įvairiuose konkursuose, parodose.
2013 metais savo kūrinius pristačiau personalinėje parodoje Ignalinos krašto muziejuje.
Technologijų olimpiadoje dalyvauju ne pirmą kartą. O 2010 ir 2011 metais
dalyvavau ir respublikinėse technologijų olimpiadose Kaune ir Panevėţyje. 2010 m.
pristačiusidu tapybos ant šilko kūrinius laimėjau II laipsnio diplomą.
Šie metai – paskutiniai mano mokykliniai metai. Tad nusprendţiau paskutinį kart
sudalyvauti technologijų olimpiadoje. Labai patiko ir šių metų olimpiados tema „Metų laikai“
skirta Kristijono Donelaičio 300-osiosms gimimo metinėms paminėti. Sunkiau buvo išsirinkti
kurį darbą iš gausybės idėjų pristatyti olimpiadoje. Nuo pat pradţių ţinojau, kad pristatysiu 4
dalių kūrinį – kiekvienam metų laikui. Planavau tapyti ant šilko, nes ši technika man labai
patinka, bet kadangi jau esu su šilko tapybos darbais dalyvavusi olimpiadoje, nusprendţiau
pasirinkti kitą idėją. O dar dvi idėjos tai – papuošalų rinkiniai ir interjerinės lėlės. Pradėjusi
piešti eskizus supratau, kad šiemet technologijų olimpiadoje pristatysiu interjerines lėlės.
Jomis visuomet ţavėjausi. Tai tik dvi lėlės (1-2 pav.) rastos interneto platybėse. Neţinau kas
jų autoriai, bet man jos labai graţios. Interjerinės lėlės – tai puiki interjero puošmena, brangi
dovana. Kuriant interjerines lėlės galima panaudoti įvairiausiai technikas, medţiagas.
Interjerinės lėlės lyg gyvos – kiekviena unikali, su savo charakteriu, galbūt net gyvenimo
istorija.

1 pav.

2 pav.

Idėjos įgyvendinimo etapai
Eil.Nr.

Darbo etapai

1.
2.

Eskizų piešimas
Karkasų kūrimas iš vielos ir
modelino
Lėlių dekoravimas
Lėlės įvaizdţio (drabuţių,
aksesuarų) gaminimas
Olimpiados namų darbų aprašo
rengimas
Dalyvavimas technologijų
olimpiados mokykliniame etape

3.
4.
5.
6.

Darbų atlikimo terminai
Darbo pradžia
Darbo pabaiga
Sausio 6
Sausio 13
Sausio 14
Vasario 3
Vasario 4
Vasario 4

Vasario 7
Vasario 21

Sausio 6

Vasario 21
Vasario 25

Lėlių kūrimui naudojamos medžiagos, priemonės
ir technologiniai procesai
Lėlių kūrimui naudojamos medţiagos:
















Viela
Ore kietėjantis modelinas
Įvairūs siūlai
Sintefonas
Plastikiniai burbulai
Oda
Organza
Šilkas
Šilko daţai
Akrilas
Biseris
Veidrodis
Lipalas
Dirbtinės blakstienos
Vilna

Lėlių kūrimui naudojamos priemonės:
 Replės
 Ţirklės
 Adata
 Virbalai
 Teptukai
 Degtukai
 Lipdymo įrankiai

Technologiniai procesai:
 Lipdymas
 Siuvimas
 Lankstymas
 Klijavimas
 Nėrimas
 Tapymas
 Deginimas
 Vėrimas
 Siuvinėjimas

Kaip gimsta lėlė
(darbo eiga)

Šių metų technologijų olimpiados metu pristatau keturias lėlės. Lėles gaminu ne pirmą
kartą, tad jau ţinau, kaip taupant medţiagas nulipdyti lėlės kūną.
Lėlių gyvenimo istoriją pradėjau nuo eskizų (1pav.). Nusipiešiau jų kelis ir išsirinkau
labiausiai patikusias idėjas.

1pav.
Kai jau eskizai buvo nupiešti ir idėja suformuluota pradėjau gaminti lėlių karkasus.
Tam naudojau lanksčią vielą. Lėlių galvas lipdţiau ant vielos, bet atskirai nuo kūno, nes taip
yra patogiau dirbti. Lipdydama veidus stengiausi kiekvienai lėlei suteikti savitą nuotaiką,
išraišką (2 pav.). Nulipdyta galva dţiūna porą dienų.

2 pav.

Kai lėlių galvos išdţiuvo prijungiau jas prie kūno. Tuomet audiniu tvirtai apvyniojau
kaklą, pečius, liemenį ir viską aplipdţiau modelinu (3-4 pav.).

3 pav.

4 pav.

Tuomet, kai lėlės išdţiuvo, visą kūną apsukau audinių atraiţomis. Atskirai
audiniu apsukau lėlių kojas bei rankas. Rankoms ir kojoms audinį naudoju todėl, kad vėliau
galėčiau jas lankstyti ir suteikti lėlei norimą sėdėjimo pozą (5 pav.). Kad lėlės sėdėtų
panaudojau plastikinius burbuliukus skirtus eglutės puošimui. Tokiu būdu sutaupau daug
modelino, o lėlė būna lengvesnė.

5 pav.
Sukūrus lėlyčių kūnus beliko dekoruoti veidus (7-10 pav.). Tam naudojau
akrilinius daţus bei dirbtines blakstienas. Ištapius veidus lėles išlaksčiau taip, kad jos tvirtai
sėdėtų (6 pav.).

6 pav.

7 pav.

9 pav.

8 pav.

10 pav.

Paskutinis, bet labai svarbus, etapas kuriant interjerines lėles – įvaizdţio
sukūrimas. Reikėjo kiekvienai lėlytei pasiūti drabuţius, pritvirtinti plaukus, sukurti
aksesuarus. Lėlių įvaizdţiui kurti naudojau įvairias rastas audinių atraiţas. Dviejų lėlyčių
sijonus pasiuvau iš spalvotos organzos, kurią apdeginau degtuku,kad neirtų. Iš organzos
pagaminti ir trijų lėlių bateliai. Vasaros lėlei nusprendţiau pasiūti minimalistinę suknelę iš
šilko, kurią ištapiau specialiais daţais šilkui. Ţiemos lėlės sijoną pasiuvau iš odos ir
dekoravau veidrodţio šukėmis, kurios suteikia lėlei ledo šaltumo įspūdį. Šukėmis papuošiau
ir lėlės galvą, o kad būtų mielesnė ir jaukesnė – nunėriau apsiaustą, kurį dekoravau kailio
atraiţėle.
Aksesuarus gaminau nėrimo, siuvinėjimo, vėrimo technikomis. Kiekvieną lėlę
puošia skirtingi aksesuarai, kuriuos gaminau atsiţvelgdama į pasirinktą metų laiką.
Savo sukurtas interjerines lėles pavadinau metų laikų fėjomis.

Rudens fėja.2014, viela, modelinas, organza, oda ir kt., h - 40cm

Fėja Žiema. 2014, viela, modelinas, kailis, oda ir kt., h -30cm

Vasaros fėja. 2014, viela, modelinas, šilkas, ir kt., h-35cm

Pavasario fėja. 2014, viela, modelinas, organza, biseris ir kt, h-35cm

Išvados

Vos grįţus į mokyklą po ţiemos atostogų mokytoja pasiūlė dalyvauti
technologijų olimpiadoje. Dalyvauti sutikau beveik iškart, o mano apsisprendimą labiausia
nulėmė šių metų tema „Metų laikai“. Tik šiek tiek pergyvenau, kad suspėčiau viską laiku
atlikti, kadangi esu abiturientė. Bet kūryba visuomet buvo mano hobi, mano poilsis,
maloniausias laiko leidimo būdas.
Dabar, ţiūrėdama į pačios pagamintas interjerines lėles, dţiaugiuosi rezultatais.
Visas išsikeltas idėjas pavyko įgyvendinti, kiekviena lėlė su savu charakteriu, nuotaika, metų
laiką atspindinčiais drabuţiais ir aksesuarais.
Kurdama lėles beveik nenaudojau naujų, tam specialiai įsigytų medţiagų.
Įvairių audinių atraiţų, odos, bei kailių gabaliukų, siūlų – turiu pasilikusi savo rankdarbių
dėţėse, kadangi prieš išmesdama nereikalingus daiktus visada pagalvoju ar nebūtų galima jų
kaţkur panaudoti. Tokiu būdu prisidedu ir prie vartojimo maţinimo, maţiau teršiama gamta,
o panaudotos medţiagos prikeliamos antram gyvenimui. Tad šioms lėlės įsigijau tik vieną
pakuotę modelino.
Gamindama lėles nepatyriau jokių sunkumų, neteko ieškoti ypatingų medţiagų.
Kiekvienai lėlei mintyse parašiau gyvenimo istorijos pradţią, tad jos tapo man dar
svarbesnės, mielesnės. Man, asmeniškai, pačia mieliausia lėle papuošiu savo kambario
interjerą, o kitas turbūt padovanosiu man brangiems ţmonėms. Tad mano „Metų laikų fėjos“
tikrai turės savo gyvenimo istorijas...

