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1. PROJEKTAVIMAS
1.1. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas
Kristijonas Donelaitis ,,Metai”
Kodėl, keičiantis literatūrinėms madoms, Metai nesensta? Atvirkščiai, šis tekstas vis
labiau atsiskleidţia, kviečia į jį gilintis. Juk Metai - ne vien, etnografinių duomenų apie XVIII
amţiaus lietuvio valstiečio gyvenimą Rytų Prūsijoje šaltinis, bet ir istorinis lietuvio savimonės
liudijimas. Tauta Metuose vertinama ne pagal istorinius nuopelnus, o pagal gebėjimą dorai
gyventi. Poemos valstietis išlaiko lietuviškumą tik todėl, kad neišeina iš savo kaimo, lieka būru ir
saugoja savąsias tradicijas. Uţdaro gyvenimo tvirtybė ir atviro gyvenimo gundymai – ar šie
klausimai nėra aktualūs ir mūsų dienomis ?
Kam savo kūrinius Donelaitis skyrė, kas buvo jo skaitytojai - tas klausimas nėra galutinai
išaiškintas. Daugelio spėjama, kad savo kūrinius poetas skaitydavęs parapijiečiams per
pamokslus. "Metuose" yra eilutė, nusakanti poemos paskirtį:
Jūs nenaudėlės! tai jums parašyta.
1.1.1. Metų laikai ( apranga)
Donelaičio Metai yra pasakojimas apie keturis metų laikus. Daug dėmesio skiriama
gamtos aprašymams, valstiečių darbų, papročių vaizdams, tačiau būrų apranga visais metų
laikais lieka ta pati.
775 Ak, kur dingot jūs, lietuviškos gadynėlės,
Kaip dar prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo
Ir nei kurpių, nei sopagų dar nepaţino,
Bet vyţas, kaip būrams reik, nešiodami
gyrės.
Tai dar vieţlybų kaimynų beigi bičiulių
78O Gėdėtis ir juos išpeikt nei viens neprivalė.
Ogi dabar, ţėlėk Dieve! tikt gėda ţiūrėti,
Kad lietuvninkai kaip vokiečiai sopaguoti
Ar su kurpėms rudenyj ant česnių pasirodo.
Klumpės, kaip mes vokiškai kalbėdami
sakom,
785 Rods taip jau lietuvninkarns nešiot
nepririnka,
Nės ir jas mūsų tėvų tėvai girt nenorėjo;
Ale sopagų, jau prancūziškai sudabytų,
Ir puikokų kurpių gėdėjos paminėti,
Ik prancūziškas manieras mus pamokino.
Bobos, šiukštu jums margų vainikų
norėti,
O jūs mergos, vėl, minau,
neuţsiqeiskite kykų!

,, Rudens gėrybės”
Ţinot juk visi, kaip koţnas Lietuvą giria
185 Ir kaip daug svetimų ţmonių, kad mus
parnatytų,
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.
Ne tikt vokiečiai visoki mus paţiūrėti,
Bet ir daug prancūzų mus mylėt susirinko;
Taip kad ir lietuviškai kalbėdami valgo
190 Ir jau rūbais mūs, kaip mes, vilkėti pagavo;
Tikt margų marginių dar nešioti nedrįsta.
,,Žiemos rūpesčiai”
347 Bet kaip sviets po tam didţiuotis jau
prasimanė
Ir lietuvninkai su vokiečiais susimaišė,
Štai ir vieţlybums tuojaus į nieką pavirto;
350 Taip kad klapai vyţų, vieţlybai padarytu,
O mergaitės klostytų marginių nekenčia.
Klapai kaip ponačiai su puikiais sopagačiais,
O nenaudėlės mergaitės su kledelačiais
Lyg kaip jumprovos pasirodyt jau nesigėdi.
,,Vasaros darbai”

1.1.2.Moterų drabuţių iliustracijos
Metuose pavaizduota apie 40 vyrų ir apie 20 moterų. Tačiau tik dalis jų paveikslų yra
ryškesni.
Enskys - dabita, daug dėmesio skiriąs pasipuošimui. Kiti, kaip autorius sako, uţ jį gal dar
jaunesni, pakviesti į vestuves, tenkinasi dailias vyžas nusipynę , prašmatnieji – kurpes naujas
nusipirkę, o Enskys svobiškus sopagus uţsimauna.
Savo apranga būrai skiriasi nuo ponų. Būrus dengia sermėgos, skrandos, trinyčiai, o ponas
rūbais blizgančiais.
Nerūpestingos šeimininkės vyras su buksvoms lopytoms, o viežlybos gaspadinės - Jums
garbė, kad audeklėliai, jūsų nuausti, Ant margų laukų kaip sniegs pavasario blizga.
K. Donelaičio Metai (1940) antraštinis lapas.

KristijonasDonelaitis, Metai,Iliustravo medžio raižiniais V.K. Jonynas 1941, Kaunas, ,,Spindulio“ leidykla

K. Donelaičio Metai (1956) viršelis.

Vytautas Jurkūnas (1910–1993) – lietuvių grafikas.
Už iliustracijas K. Donelaičio poemai Metai (1956 m. leidimas) buvo apdovanotas LTSR valstybinė premija (1957), Leipcigo knygų mugės
sidabro medaliu (1959).

1.1.2. Rolando Kazlo reţisuotas spektaklis „Ne pagal šio pasaulio madą“
Spektaklio apie Donelaitį scenografija, kostiumais ir rekvizitais rūpinosi nebe pirmą kartą
su R. Kazlu bendradarbiaujanti dailininkė Neringa Keršulytė. Visi kostiumai yra rankų darbo ir
siūti būtent šiam spektakliui, siekiant atspindėti XVIII a. gyvenusių ţmonių aprangos
tendencijas. Kostiumai gana paprasti, tačiau modernizuoti, atsisakyta nemaţai papildomų
puošybos detalių- yra kuklūs , uţdaro kaklo , dekoruoti sagomis.

Dailininkė Neringa Keršulytė, Imanto Preco fotografijos
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1.2. Idėjos įgyvendinimo etapai

Eil. Nr.

Darbo etapai

Darbo atlikimo terminai
Darbo pradţia
(data)

Darbo pabaiga (data)

1.

Idėjų paieška, kaupimas ir
atranka.

Gruodţio 27d.

Sausio 9d.

2.

Pasirinkto gaminio eskizas.

Sausio 9d.

Sausio 16d.

3.

Medţiagų parinkimas.

Sausio 16d.

4.

Technologiniai procesai.

Sausio 16d.

Vasario 13d.

5.

Darbo aprašo apipavidalinimas

Vasario 24d.

Vasario 28d.

1.3.Namų darbo grafinis vaizdas
Bobos, šiukštu jums margų vainikų norėti, O jūs mergos, vėl, minau, neužsiqeiskite kykų!
,,Rudens gėrybės”
Gyvenimas į viršų sukasi spirale. Mada – mūsų gyvenimo, kasdienybės dalis, todėl šią
taisyklę galima taikyti ir jai. Šiandien studijuojam uţsienietiškus madų ţurnalus, bandom išrasti
ką nors naujo, seną bandom interpretuoti šiuolaikiškai, ištobulinti, rasti lengvesnius ir
paprastesnius siuvimo, konstravimo variantus, įdomios apdailos sprendimus.
Knygų laikikliai – lėlės- du stilistiniai poliai. Pirmasis – XXIa., organinis stiklas,
šiuolaikiniai rūbai, o antrasis – donelaitiškas, medinis, rūbai atspindi XVIII a. gyvenusių ţmonių
aprangos tendencijas. ,,Tai yra tiesiog gyvesnis, šiurkštesnis ne toks graţus ir nudailintas mūsų
poezijos klodas, kuris primirštas, o vis dėlto gyvena ir dainose, ir pasakose, ir mįslėse, ir
mitologijoje...“ (Poeto Sigito Gedos nuomonė(S. Žukas, Donelaičio kūryba,2000). Tai apibūdina ir mano knygų
laikiklį.
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2. MEDŢIAGŲ PASIRINKIMAS NAMŲ DARBUI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Viela.
Folija.
Sinteponas.
Modelinas.
Klijai.
Medis.
Organinis stiklas.
Varţtai.
Audiniai:
 Vilna ;
 Viskozė;
 Linas;
 Trikotaţas.
10. Siuvimo siūlai – detalėms sujungti – poliesteriniai nr. 100, atitinkantys spalvą.
11. Dekoratyvinės detalės:
 Nėriniai;
 Sagos.
 Oda.










3. PASIRINKTOS DARBO PRIEMONĖS
Šaudyklinio dygsnio siuvamoji mašina – siuva tiesiu peltakiu, zigzaginiu dygsniu;
Lyginimo įranga;
Kompiuteris;
Spausdintuvas.
Fotoaparatas.
Replės;
Ţirklės.
Centimetrinė juostelė.
Adatos ir smeigtukai.
 Kampinis šlifuoklis.
 Vielinis šepetys.
 Spaustukai.
 Saugos priemonės: apsauginis skydelis, darbo
drabuţiai, pirštinės.

Saugaus darbo taisyklės:

Nenaudojamas ţirkles laikyti įdėkluose.

Adatas laikyti adatinėje.

Nesmeigti adatų į rūbus.

Nukritusią adatą būtinai surasti.

Saugus darbas siuvamąja mašina:
 Apšvietimas turi būti frontalus.
 Atstumas tarp dirbančiojo ir siuvimo mašinos 100-150mm.
 Dirbant alkūnės turi būti ant stalo.
 Prieš pradedant siūti, reikia įsitikinti ar nėra siuvinyje įsmeigtų smeigtukų ar adatų.
 Įjungti mašiną galima tik pilnai pasiruošus, t.y. pasiruošus pakelti siuvinio prispaudimo
kojelę, pakišti siuvinį po ja, išlyginti raukšles, nuleisti siuvinio prispaudimo kojelę.
 Siuvant negalima liesti rankomis judančių mašinos detalių.
 Siuvant siūlę, gaminį laikyti abiem rankom, kad pirštai nepatektų po adata.
 Neatliekant operacijų, siuvimo mašina turi būti išjungta iš maitinimo lizdo.
Saugus darbas drėgminio ir šiluminio gaminių apdorojimo įranga ir kampiniu šlifuokliu:

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.

Naudotis saugos priemonėmis.
4. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR JŲ REZULTATAI
4.1. Konstravimas
Ekspoziciją sudaro dvi lėlės – knygų laikikliai, pagamintos skirtingomis technikomis ir
aprengtos skirtingų epochų rūbais:
Pirmoji lėlė - pagaminta visą vielinį karkasą padengus modelinu.
Antroji lėlė - pagaminta vielinį karkasą apsukus trikotaţine juosta.
Pirmoji lėlė – aprengta vadovaujantis 2013m. madų ţurnalais.
Antroji lėlė - aprengta vadovaujantis K. Donelaičio ,, Metų“ iliustracijomis( suknelės
brėţinys- tautinių marškinių iškarpa).
Medis ir organinis stiklas.
4.2.Technologiniai procesai

1.Medţiagos. Karkaso gamyba.

2.Karkaso apsukimas.

3.Lipdymas iš modelino

4. Aprangos ir
šukuosenos
modeliavimas.

5.Apavas

6.Uţbaigta lėlė

7. Laikiklis

8. galutinis vaizdas
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6.PRIEDAI
6.1. Ţodynėlis
Dabinėti- grąţintis
Delmonas- kišenė
kobotas- liemenė
muče-kepurė
rėdyti- puoštis
skarotas- nuplyšęs
skranda- kailiniai
buksvos – kelnės
būrka – ūkininkė
Jumprova- panelė
Kedelatis – moterų viršutinis drabuţis
Kykas- moterų galvos papuošalas
Kobotas- švarkas
Padurkai- apatinio sijono priesiuvai
Ploštė – skraistė
Sermėga- milinė, vyriškas viršutinis drabuţia
Sopagas- batas
Ţiuponė - ponia

6.2. Suknelės brėţinys

6.3. Darbas su šlifuokliu

