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ĮVADAS
Bučiuoju tavo plytą, tavo herbą,
tavo vilnijantį švelnų vardą
ir pakeliu rūdijančius raktus.
Apyaušris - nušvinta miesto vartai.
Taip rašė Judita Vaičiūnaitė apie Vilnių. O aš raiţau jo vaizdus ant linoleumo, klijuoju,
ţaidţiu spalvomis ir linijomis. Kiekvienas savaip jį išvystame vis iš naujo. Judantį, augantį,
besikeičiantį. Gedimino pilis, šventos Onos raudonis, Katedros kolonų siluetai - miesto veido
profilis. Kodėl mes piešiame ir piešiame seniai miegančių miesto statytojų kūrinius, mes –
gyvenantys šiandien? Piešiame, nes istorijos šilumą sugėrusios plytos tampa simboliu, grandimi
jungiančia kartas, nes mes - būsimieji miesto statytojai.
Kvapai, ţingsniai, upės krantas, lyg auksu
nulietas senamiesčio stogas ant kurio geri
švelnią mėtų arbatą ir šneki, šneki kaip nuostabu,
jog dabar gali čia būti, mėgautis Vilniumi ir
kokia prabanga apskritai čia sedėti – toks
vaizdinys išlikęs manyje ir vis išsiskleidţiantis
kai reik aprėpsti savo miestą. Kartais labai
neigiamai sujaudina, kai ţmonės pamilsta Vilnių
tik tuomet, kai jiems reikia tai parodyti. Manau
su Vilnium reikia sugyventi, reikia būti su juo
procese nuo senovės ir galiausiai pajusti jo skonį.
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1. PROJEKTAVIMAS
1.1.

Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas
1.1.1. Tolminkiemis

Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. K. Donelaitis tais pačiais 1740 m. buvo
paskirtas kantoriumi (baţnytinio choro vadovu, mokinių giedojimo mokytoju) į Stalupėnų
mokyklą. Ten dirbo trejus metus. 1742m. tapo Stalupėnų mokyklos rektoriumi. Mirus
Tolminkiemio klebonui J. F. fon Esenui, jo vietą uţėmė atsikėlęs į Tolminkiemį.
Platesnės veiklos uţ Tolminkiemio ribų jis neieškojo. Lietuvių literatūros laimei, jis visą
gyvenimo Tolminkiemyje etapą apvainikavo talentinguoju kūriniu – Metai.

Napoleono Kitkausko daryti Tolminkiemio bažnyčios projekto
brėžiniai.

Tolminkiemio bažnyčia

1.1.2.K. Donelaitis ,, Metai”
Poema Metai – pagrindinis ir svarbiausias Donelaičio kūrinys, ţymiausias, iki šiol
nepralenktas lietuvių literatūros šedevras, pasiţymintis originalumu ir meistriškai valdoma
medţiaga bei kalba. K. Donelaičio Metų vaizdai ir įvykiai susiję su Tolminkiemiu ir apskritai
Gumbinės regionu. Kūrinyje tėra penki geografiniai pavadinimai: Lietuva, Prūsai, Karaliaučiaus
miestas, Taukių kaimas ir Vyţlaukio valsčius.
Donelaitis vienodai ţiūrėjo ir į būrų gyvenimą, ir į gamtą. Gamtoje jam pirmiausia rūpėjo
visuma, o ne konkretus kamputis, ne viena kuri diena.
,,Metuose“ nėra kelių pavasario, rudens arba ţiemos vaizdų, jų variantų, atspalvių. Tėra tik
vienas pavasaris, viena vasara, vienas ruduo, viena ţiema, bet tie metų laikai tokie būna visuomet.
Pavasario vaizdas apibendrina daugelio pavasarių bruoţus, rudens – daugelio rudenų, ţiemos –
daugelio ţiemų. Donelaičiui rūpi , kas vieną metų laiką skiria nuo kito, kas jam būdingiausia, kas
jame pastoviai, nuolatos pasikartoja.
Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir ţiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės.
Pavasario linksmybės

Sveiks ir tu, ţmogau! sulaukęs vasarą mielą;
Sveiks kvietkelėmis pasidţiaugęs, sveiks prisiuostęs.
Vasaros darbai

Vėjai su sparnais pamaţi jau pradeda mūdraut
Ir šilumos atslankas išbaidydami šlamščia.
Rudens gėrybės

Ten pusnynai su baltais kalnais pasidarė,
Ir ţiema sau ţiemiškas kvietukas nusipynė.
Žiemos rūpesčiai

1.1.3.Vilnius
Gimiau 1996m. Vilniuje. Kaţin kodėl, bet naujos vietos manęs per daug netraukia. Arba
pasakysiu kitaip: naujumo ieškau ir atrandu sename. Tiksliau - jis pats mane randa. Vilnius - tas
senas geras paţįstamas laikui bėgant tampa nepaţįstamesnis ir paslaptingesnis. Vienas filosofas
yra pasakęs, kad kuo geriau ţinome savo šaknis ir praeitį, tuo ji mums maţiau svarbi. O ką
ţinome apie Vilnių?
Bent jau aš vis aiškiau suvokiu, kad neţinau beveik nieko. Todėl, apvertus filosofo mintį, ta
neţinoma praeitis man tampa vis svarbesnė. Vilnius veriasi studijuojant knygas, lankantis
muziejuose ar pagarbą atiduodant miesto įţymybėms.
Architektūra visuomet buvo sritis, kuri mane domino ir tai vienas iš mano pasirinkimų, ką
norėčiau studijuoti. Vilniuje architektūra stebuklinga, čia susipina visų epochų ir stilių gausuma.

238 pastatų istorijos, 323 iliustracijos, 157 brėţiniai. Visa tai - Julijos Reklaitės
ir Rūtos Leitanaitės sudarytoje studijoje "Vilnius 1900-2012. Naujosios architektūros gidas"
(leidykla "Baltos lankos").

Šiaip ar taip, Vilniaus veido spalvą ir nuotaiką
lemią ne kas kita, o metų laikai. O koks skirtumas tarp pavasario ir vėlyvos vasaros! Kokie
būna karūnuoti senamiesčio baţnyčią bokštai rudenį. Bet ir ţiemą Vilniaus erdvės nenutyla
ir nori tau kai ką pasakyti. O kad išgirstum – reikia klausyti.

1.1.4.Iš Vilnius į Vilnių
Drįsčiau teigti, jog ši knyga buvo pagrindinė įkvėpėja ir tuo pačiu atskleidţianti metų laikus
skirtingais rakursais. Tikras paskendimas poezijoje...

Autorės nuotrauka

Jonas Juškaitis
MIESTAS ŢIEMĄ
Kad šieno kvapo buvo miestas kaip klojimas
Pervasar pripūstas, kad plaukas sidabravos,
Tau laikrodţiuos plonai lyg lapės koks lojimas
Sekundės b· gdamos papasakos dabaros.
Alėjoj sniegenos - i baltą dugną rausvos Ir šakos - lyg pieštuko piešinys. Nėra
Jau perspektyvos gatvėse melsvos. Ir skausmas,
Kad nesuirtum tu, - kokia būtis gera!
Baţnyčios, pilnos dvasios. Prabėgančių vagonų
Didysis ilgesys. Ir balsas šuns kimus.
Tu reikalinga vėl esi, ugnie raudona, Tu ţemės šauksme i ţvaigţdynų šaukimus.
Nukreipus paaudriais pusnis ţiema audringa.
Tik ţiburiui svajas suglaudţiant, malonu
Raidţių tamsoj ieškot gyvenimų, kur dingę,
Kai sukasi naktis su sniego malūnu.
Judita Vaičiūnaitė

SAULĖGRĄŢA
Vilniuj, Totorių qarvės-statvbvietėj.
uţpernai augus saulėgrąţa ţalio indėniško kraujo gėlė,
visados atsigręţus i saulę,
buvo tos vasaros simbolis dar aš jos šnaresio vėjy klausa r
dar aš regiu auksalapį didţiulį jos ţiedą
dulkėtą ir giedrą;
ţalio indėniško kraujo gėlė,
lyg išdygus iš Vilniaus baroko,
supo kilmingąją galvą aukštai
virš išmėtytų plytų mieguisto
karščio, virš nuolauţu.
virš atkastų pamatu.
virš viduramţių miestomano karališkas vasaros parkas
ant dūţtančio stiklo, pagrok,
vėjau, virš gelţgalių dar madrigalą,
jo aidas girdėti iš uţpernai,
dykvietės karšty, skurdybėj tos vasaros
saulės gėlė, šitaip permainingai
gręţus nuauksintą veidą pro dulkių debesis.

Kornelijus Platelis
EILĖRAŠTIS APIE VIENIŠĄ ARCHITEKTŪRĄ
Sustirę bokštai ilgame rudens lietuje
Sminga į akmeninį dangų.
Balandţiai ir varnos juose randa prieglobstį
Nuo miesto triukšmo.
Puslaukinės katės
Skaito stogų ir sienų rašmenis, kregţdės
Puikiai supranta karnizų kalbą.
Šaltas vėjas vaikšto po arkomis,
Apčiupinėja frontonus.
Išmatuoja kolonų skersmenis, apmąsto
Planų ir fasadu simboliką.
Ir paţeria man į akis
Smulkias irimo dulkes - vienintelę bendrą kalbą,
Kurią aš moku,
Ir moka ilga pastatų vienatvė.

Jurgis Kunčinas
PAVASARIS NUO BEKEŠO KALNO
aštuonkampė aikštelė nedidelis delnas ţvalgybai
kaip juda pavasaris ką veikia pavasaris ką
tu gali pamatyti ţmogau cirkuliuojantį orą
vyrą uţmetusį meškerę moterį su skalbiniais
maţą verkiantį vaiką vyru gurkšnojančius alų
katiną vos įţiūrimą su uodegos antena
jeigu įstengsi uţuosti aitrų kvepiantį dūmą
dūmą rusenančių lapų tavo pernykščio rudens
ar įţiūrėsi mergaitę einančią tako sklastymu
o jeigu įţiūrėsi atspėk ką ji mąsto
eina kareiviai ir ţvalgos eina dar ţvitrios senutės
orus ir vienišas eina sudţiūvėlis kunigas
matai kaip du ţmonės mušas. o trečias stovi ir spokso
į traktoriaus priekabą verčia pilką nugriautą sandėlį
daugel gali pamatyti nuo aštuonkampės aikštelės
jeigu diena jau skaisti ir jei netingi ţiūrėti
o kol ţiūrėjai pradėjo nykti akiraty bokštai
čerpių stogai tiktai vietom droviai suraudonuoja
tikras pavasaris jeigu stogų nematyti
vaizdą lengvai pasigrobia tirštėjanti ţaluma
tai pastovėk dar ant kalno viską galvon susidėki
ir lig pavasario kito kietai laikyk atminty

1.2. Idėjos įgyvendinimo etapai
Eil. Nr.

Darbo etapai

Darbo atlikimo terminai
Darbo pradţia (data)
Gruodţio 27d.
Sausio
9d.

1.

Idėjų paieška, kaupimas ir atranka.

2.

Pasirinkto gaminio eskizas.

Sausio 9d.

3.
4.

Medţiagų parinkimas.
Technologiniai procesai.

Sausio 16d.
Sausio 16d.

5.

Darbo aprašo apipavidalinimas

Vasario 24d.

1.3.Namų darbo vaizdas
Marškinėliai ,,Keturi metų laikai“

Sausio
16d.
Vasario
13d.
Vasario
28d.

2. MEDŢIAGŲ PASIRINKIMAS NAMŲ DARBUI
1.
2.
3.
4.

4 balti trikotaţiniai marškinėliai.
Popierius.
Dţiovinti augalai.
Linolieumas.
3. PASIRINKTOS DARBO PRIEMONĖS












Kompiuteris
PhotoShop
Spausdintuvas
IRIScan“Mause
Fotoaparatas
Lyginimo įranga
Rieţtukai
Organinis stiklas
Linoleumas
HP Iron- On Transfers

Saugus darbas drėgminio ir šiluminio gaminių apdorojimo įranga:

Neliesti rankomis įrangos darbinių paviršių.

Elektros laidai neturi būti paţeisti mechaniškai.

Lygintuvą laikyti tik ant specialaus padėklo.

Dirbant stovėti ant specialaus kilimėlio, neliesti metalinių paviršių, elektros laidų.

4. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR JŲ REZULTATAI
4.1. Konstravimas
Gaminį sudaro keturi balti trikotaţiniai marškinėliai su antspaudu.Iš linoleumo išraiţytas šv.
Onos baţnyčios lino raiţinys.
Ant skanuoto raiţinio iš dţiovintų gėlių sudėliotos keturis metų laikus atspindinčios ekspozicijos,
jos nuskanuotos, atspausdintos ir perkeltos ant marškinėlių. Pagamintos įpakavimo dėţutės.

4.2.Technologiniai procesai

1.

Lino raiţinio paruošimas.

2.Skanavimas.

3. Kompozicijų paruošimas

4. Skanavimas per organinį stiklą

5.

Maketavimas. Paruošiama viena pusė, kopijuojama ir persukus priklijuojama.

6. Uţrašas veidrodiniu pavidalu paruoštas spausdinimui.

7.

Piešinio perkėlimas ant marškinėlių.

8.

Popieriaus nuėmimas.

9.

Įpakavimo paruošimas.

10.

Marškinėlių įpakavimas.

11.

Paruošimas eksponavimui. Skrajutės paruošimas
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6.PRIEDAI
1.Skanuotas antspaudas

2.Perfotografuotas lino raiţinys

3.Grafikos darbas

4. Pavasaris

5. Vasara

6. Ruduo

7 . Ţiema

7.IŠVADOS

Ruošiant darbą nuoširdţiai buvo svarbus Vilnius ir jo esmė, jo visuma ir jo
architektūra, kuri išties pribloškianti. Mėginau perkelti Donelaičio kūrinio „Metai“ esmę į
Vilnių, juk ir čia yra metų laikai, galbūt kitokie nei Vyţlaukyje, tačiau ne maţiau efektingi
ir jautrūs. Santykis du Donelaičiu smarkiai padidėjo, gal net daugiau santykis pajaučiant
metų laikus. Net tradicisčkai pamąsčiau, kuris metų laikas vis dėl to man artimiausias ir
kuriame laikotarpyje daugiausiai išgyvenimų patiriama. Manau į Donelaitį paţvelgti
kūrybiškai yra labai svarbu, nes jis pats yra sakęs, jog dainuodamas ir grodamas jis buvo
moralus.

