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Tikslas:

Lavinti estetinį skonį. Atliekant darbą, susikurti būsimo barbo viziją, eskizą, projektą.
Didelį dėmesį skirti technologiniams procesams ir jų rezultatams.

Uždaviniai:
 Sukurti paveikslo eskizą.


Per kūrybinę ir praktinę veiklą mokytis kūrybiškai, , estetiškai, ekonomiškai projektuoti,
saugiai , technologiškai, kokybiškai gaminti.



Plėsti ţinias apie odą, kryptingai ir kūrybingai taikyti praktiškai.



Ieškoti informacijos apie istorinę odos raidą ir tradicijas.



Paţįstant medţiagos savybes, analizuoti, kaip suderinti spalvinę gamą ir pritaikyti gaminyje.



Mokytis pašalinti gaminio defektus.



Estetiškai pateiktį galutinį produktą.



Parengti darbo aprašą.

Įvadas
Kiekviena kultūra, nepaisant jos unikalumo, yra pasaulio dalis. Todėl nieko keista, jog
įvairiausi paveikslai dominuoja tiesiog ţmonių kasdienybėje - jie puošia namus ir suteikia jiems
jaukumo.
Savo darbe stengiausi apjungti senas odininkų tradicijas ir dabarties visumą. Siekiau,
kad mano sukurtas paveikslas atspindėtų šiuolaikinius komponavimo principus ir tuo pat metu
remtųsi senosiomis meno tradicijomis.
Medţiai mūsų gyvenime labai svarbūs: jie mus maitina, gydo, šildo. Iš medienos
gaminami muzikos instrumentai, kvepalai, drabuţiai, popierius, statomi namai. Kitą vertus, jie
kupini simbolinių prasmių ir magiškų galių. Beveik kviena tautos kultūra turi savo medį, ir tie kas
tai suprato, perduoda ţinias kitoms kartoms.
Lietuvių tautos dailėje medis vaizduojamas apsuptas paukščių, ţalčių, dangaus
šviesulių, ţiedų. Visi ţmonės savaip įsivaizduoja metų laikus, sezono darbus. Pabandţiau
įsivaizduoti kaip turėtų atrodyti mano keturių Metų laikų medis ir geriausiai įsivaizdavau, kad tai
turėtų būti obelis.
Mano sukurtą paveikslą, keturių Metų laikų medį sudaro 4 dalys. Augalo gyvybė
prasideda, kai įberiame sėklą į dirvą. Ji pamaţu auga, išleidţia šaknis. Tai yra poţeminis medţio
pasaulis, kurį simbolizuoja medţio šaknys. Jos visomis kryptimis išsiraizgiusios. Tai parodo koks
sudėtingas šis pasaulis. Kai medţio stiebas ugteli ir subręsta, kai vėjas nebeišgali jo pajudinti,
pradeda augti šakos.Kiekviena šaka, šakelė turi savo lapus. Ant šakų vaisiai, tai ką mes
subrandiname gyvenime. Medis mus moko siekti to, ką esame uţsibrėţę, ir niekada nenuleisti
rankų, nors būtų sunku. Niekada nebūti blogiems, skleisti šviesą ir gėrį kaip medţiai.
Mano darbą sudaro dvi dalys: kūrybinė ir aprašomoji. Kūrybinį darbą sudaro
paveikslas iš odos bei jo pateikimas. Darbui naudota medţiaga- natūrali oda. Paveikslą kūriau
naudodama mišrią techniką-odos klijavimą, kraštų sujungimą, erdvinį ir reljefinį formavimą.
Atlikdama darbą naudojausi įvairiais informacijos šaltiniais. Lietuvos bei uţsienio
literatūra, periodiniais leidiniais, internetu.

Idėjos paieška
Paveikslai ir tai, kaip jie pakabinti, daro mums įtaką. Kiekvienas paveikslas sukurtas iš
bet kokių medţiagų, spinduliuoja dailininko ar draugo, įteikusio dovaną, nuotaiką. Todėl atkreipkite
dėmesį į tai, ką galvojate ir ką jaučiate ţiūrėdami į paveikslą: pasitenkinimą, ramybę, dţiaugsmą, ar
priešingai – jis jums sukelia nemalonius jausmus.
Viskas priklauso nuo jūsų skonio. Jeigu, mėgstate tapybą, akvarelę ar abstraktųjį meną, o gal jums
patinka meno kūriniai paisykite savo norų. Tačiau jei mėgstate ir turite paveikslų, juos būtina
sukabinti taip, kad jie paryškintų ir papildytų jūsų aplinką.
Nuo seniausių laikų vengiama kabinti plėšriųjų gyvūnų bei liūdesį sukeliančius
paveikslus. Paveikslai su laukiniais ţvėrimis ir abstrakčios dailės kūrinių, kuriuose daug aštrių
kontūrų, energetiniu poţiūriu blogi meno kūriniai. Paveikslai su kalnų peizaţais turi kabėti uţ
nugaros, jie tampa savotiška uţuovėja ir parama. Peizaţai su vandens elementais dţiugina akis ir
turi būti prieš jus (tik ne miegamajame).Paveikslai su jurginų, chrizantemų ar orchidėjų ţiedais
suteikia namams harmoniją ir energetinę pusiausvyrą. Sako, nereikia kad miegamajame kabėtų jus
kontroliuojantys protėvių portretai. Įdomus faktas – vaikų piešiniai turi labai didelę ir galingą
gyvybinę energiją, kuri ypač sustiprina teigiamas vibracijas bute. Todėl vaikų paveikslai daţnai
būna energetiškai stipresni ir naudingesni uţ garsių dailininkų paveikslus.


Erdviniai paveikslai padidins patalpos erdvę;



Paveikslams parinkite tinkamus rėmus;



Siena, ant kurios kabės paveikslai, turi nevarginti akių;



Pasistenkite nekabinti sunkių paveikslų (masyviais rėmais) virš ţmonių galvų.

Oda
Natūrali išdirbta oda – nepaprasta medţiaga. Tarytum gija tarp gyvosios bei
negyvosios gamtos, ji neleidţia atitrūkti nuo natūralaus kaitos ciklo, spirale tįstančios buities raidos,
byloja apie visą lygiuojančią organinę kilmę ir vienodą baigtį.
Odiniai daiktai savaime unikalūs. Jie neabejotinai deklaruoja gyvybę, šilumą,
savastį... Jie atsparūs laiko išmėginimams - nesusidėvi, o fiziologiškai sensta, ilgainiui tapdami
panašūs į pagarbą pelniusius didelės patirties ţmones... Jie - tikrojo saugumo bei komforto garantas,
niekad nepasiduodantys kičui bei masinės gamybos atmestinumui, būdingam šiuolaikinei greičio
persmelktai industrijai.
Odiniai gaminiai - ilgaamţiai, prašmatnūs, gundantys, netrunkantys įgyti pasitikėjimo,
nepaklūstantys kasdien kintančioms mados tendencijoms - visada madingi. Odiniai gaminiai
nuoroda į gerą skonį, aukštus standartus, traukiantys prisiliesti, dėvėti, turėti... Naturali oda –
atspari laiko išmėginimams, nesusidėvi, o fiziologiškai sensta, ilgainiui tapdama panaši į pagarbą
pelniusį didelės patirties ţmogų.

Odos tipai
Egzotiška- tai ivairiausiu egzotisku gyvūnų oda: krokodilo, aligatoriaus, pitono,
gyvatės, stručio, ţuvies ir kitų gyvūnų odos.

Naturali oda - atspari laiko išmėginimams, nesusidėvi, o fiziologiškai sensta, ilgainiui
tapdama panaši į pagarbą pelniusį didelės patirties ţmogų.

Kailiai daţniausiai skirti drabuţiams

Praktinei užduočiai reikalingos priemonės:
1. Įvairių spalvų oda;
2. Kartonas;
3. Klijai;
4. Ţirklės;
5. Peiliukai odai pjaustyti (skalpelis);
6. Ţirklės
7. Stekas;
8. Teptukai;
9. Daţai;
10. Keptuvė, viryklė;
11. Mediena paveikslo pakabinimui;

Technologiniai procesai:
1. Paveikslo eskizų kūrimas;
2. Eskizo perkėlimas ant paveikslo pagrindo.
3. Odos spalvų parinkimas;
4. Ant kartono nupiešti medį, jį iškirpti ir priklijuoti ant pagrindo;
5. Ant reljefo priklijuoti odą, naudojant steką lyginti kraštelius, kad tiksliau išgauti norimą
reljefą;
6. Guminiu plaktuku švelniai padauţyti, kad geriau prisiklijuotu oda;
7. Daţais nuspalvinti kamieno akcentus;
8. Ant suklijuoto reljefo, karštais klijais priklijuoti skirtingomis technikomis paruoštas metų
laikųs atspindinčias detales;
9. Paruošti paveikslą pakabinimui;
10. Aprašo paruošimas;

Odos spalvų parinkimas.

Ant kartono nupiešti medį, jį iškirpti ir priklijuoti ant kartono pagrindo.

Odą priklijuoti ant reljefo, panaudojant steką apdailinti kraštus ir išgauti norimą aiškų reljefą.

Panaudojant kvilingo techniką susukti odinius rutuliukus ir priklijuoti ant rudens paveikslo dalies.

Iš sluoksniais suklijuotos odos pagaminti ,,odos akmenėlius“, kurie simbolizuos vasaros gėrybes.

Iš odos iškirpti odos skrituliukus. Iš jų iškirpti gėlytes dėti į įkaitintą keptuvę daţyta odos pusę ir
laukti kol ţiedlapiai išsigaubs į vidaus pusę.

Iš baltos odos iškirpti skrituliukus. Dėti į įkaitintą keptuvę nedaţyta odos pusę ir laukti kol
skrituliukai išsigaubs į vidaus pusę.

Dviejų skirtingų spalvų odas suklijuoti, susukti į ,,dešrelę“, palaukti kol išdţius. Vėliau supjaustyti į
plonas riekeles ir priklijuoti ant reljefinio medţio kamieno.

Visas sukurtas paveikslo detales priklijuoti karštais klijais.

Išvados
Dirbdama, liesdama odą jaučiu jos privalumus, bet kartu suprantu, kad ji yra įnoringa,
nesileidţianti paklusti visiems mano įgeidţiams.
Kuriant, modeliuojant, derinant spalvines gamas su dideliais sunkumais nesusidūriau.
Išskyrus tai, kad paveikslo išmatavimai buvo ţymiai didesni ir kuriant paveikslo kompoziciją sunku
išpildyti visą erdvę.
Manau, kad man pavyko sukurti Metų laikus atspindinti paveikslą. Paveikslas
skleidţia ramybę, o ne beprotišką skubėjimą visur ir visada. Natūralios paveikslo medţiagos
suteikia stabilumą ir patikimą ilgaamţiškumą.
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