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1.PROJEKTAVIMAS

1.1. IDĖJOS PAIEŠKA, ANALOGAI, JŲ ANALIZĖ, APIBENDRINIMAS

9 klasėje skaitydama Kristijono Donelaičio poemą ,,Metai“, neįsivaizdavau, jog technologijų
olimpiadai teks rengti darbą iliustruojant garsųjį kūrinį. Nors ţemesnėse klasėse šis kūrinys man
rodėsi nuobodokas, tačiau, kai rinkau medţiagą olimpiadai ir ruošiausi Kristijono Donelaičio
gimimo 300-ųjų metų renginiams, perskaičiau poemą dar kartą. Ji man pasirodė netgi labai įdomi,
verčianti pamąstyti apie gyvenimo vertybes.
K.Donelaičio vaizdų pasaulis labai platus. Poeto tikslas - pavaizduoti lietuvių būrų
bendruomenę, dvasinius jos bruoţus, materialinę, socialinę jos padėtį. Keturi metų laikai,
kalendorinė kaita - tas kompozicinis pagrindas, kuris leido aprėpti viską, nes būrų darbai ir rūpesčiai
kas metai kartojasi. Poemą sudaro keturios dalys: ,,Pavasario linksmybės“, ,,Vasaros darbai“,
,,Rudenio gėrybės“, ,,Ţiemos rūpesčiai“. Gamta ir ţmogus sukasi ratu: po pavasario, vasaros,
rudens ir ţiemos vėl bus pavasaris...
Turėjau daugybę minčių, kokį gaminį rengti olimpiadai, tačiau padėjo apsispręsti poemoje
perskaityti ţodţiai: ,,Jums garbė, kad vindas jūsų, sukriai besisukdams/Pakulų bei linų kuodelį
nupeša greitai:/Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka/ Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama
tarškia;/Jums garbė, kad audeklėliai jūsų nuausti,/ Ant margų lankų kaip sniegs pavasario blizga.“
Perskaičiusi šiuos ţodţius, nusprendţiau išausti kilimą, o kaip pagrindinį motyvą vaizduoti
pasirinkau saulę. Juk saulė tarsi pagrindinė poemos veikėja, nuo kurios priklauso būro buitis. Ji –
gyvybės ţemėje palaikytoja. Pavasarį ji priţadina ir atgaivina visą gamtą ir ţmones (,,Jau saulelė
vėl atkopdama budino svietą“); vasaros metu savo karščiu kamuoja dirbančius būrus, bet uţtat
brandina javus ir dţiovina pašarus (,,Ant dangaus išgaidrinto sėdėdama ţaidţia./ Vei kaip jos
skaistums, kūrendams ţiburį karštą“); rudenį, saulei traukiantis, gamta palaipsniui merdi (,,Ant
saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas“); pagaliau saulės jėgai visiškai sumenkus, gamta apmiršta
ţiemai (,,Taigi dabar, kur mes pirm to pavasarį linksmą/ Šventėm ir ţoleles jo margas sau
nusiskynėm/ O paskui dţiaugsmus šiltus su vasara baigėm“).
Taigi Donelaičio saulė yra tarsi gamtos širdis, plakanti metų laikų ritmu. Saulės motyvas –
centrinis, visą poemos gamtinę tematiką organizuojantis veiksnys.
Audimui pasirinkau lininį siūlą, kuris simbolizuoja kasdienybę, kurioje gyveno ir pats
Kristijonas Donelaitis ir jo vaizduojami būriai. Linai į Lietuvą atkeliavo prieš 4000 metų. Pasak
mūsų senolių – tai ţaliasis Lietuvos auksas, augimo, gyvybingumo, groţio, lieknumo, ištvermės
simbolis. Saulėms vaizduoti panaudojau ramių spalvų pusvilnonius siūlus, nes lietuvių mene tik kai
kur rasime vieną kitą ryškesnę spalvą. Saules išpuošiau peltakių raštais.
Keturi metų laikai – keturios saulės.
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1.2. ANALOGAI

http://www.vazonai.lt/mezginiai/jpg/jura.jpg
www.auksarankes.lt

www.supermama.lt

Bronės Surdokienės dirbinys
www.liaudiesdirbiniai.lt
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Onos Krakauskaitės audinys
www.punskas.pl

www.dubingiai.lt

www.tavosapnas.lt

www.druskonis.lt
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www.ars.mkp.emokykla.lt

Linos Stašinskaitės darbas
www.ldm.lt

www.veltinis.lt

www.rokiskiotautodaile.lt
Zitos Butėnienės austi rankšluoščiai

Iš surastų analogų suţinojau, kad galima austi ne tik kilimus, bet ir servetėles, juostas, lovatieses.
Labiausiai yra paplitę austiniai kilimai, bet vis labiau populiarėja neaustiniai, trikotaţiniai, pinti, rišti.
Pateiktuose audimo pavyzdţiuose daugiausia vyrauja ramios, ţemiškos spalvos – šiltos spalvos daiktą
padidina, šaltos – sumaţina, nutolina. Vyrauja augaliniai, geometriniai motyvai.
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1.3 SĄVOKOS
Gobelenas - rankų darbo unikalus austinis sieninis kilimas. Paprastai gobelenas audţiamas
paprastos konstrukcijos vertikaliomis ar horizontaliomis staklėmis-rėmais.
Interjeras - pastato ar patalpos arba automobilio, lėktuvo, laivo ar panašios transporto priemonės
vidus; meniškai suformuota ir apipavidalinta vidaus erdvė ir jos įrenginiai.
Analogas - atitikmuo, panašybė; panašių savybių, funkcijų daiktas, reiškinys.
Projektas - tai laikina veikla, galinti peraugti į pastovią, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą
(pvz., produkto ar paslaugos sukūrimą), turinti savo pradţią ir pabaigą bei baigtinius išteklius.
Eskizas - greita vizualizavimo forma, kuri paprastai nelaikoma išbaigtu meno darbu.
Audimas – audinio gaminimas iš siūlų audimo staklėmis tam tikra tvarka supinant dvi statmenas
siūlų sistemas - išilginę (metmenis) ir skersinę (ataudus).
Ornamentas - puošybinis elementas dailėje bei architektūroje, kelių besikartojančių geometrinių
arba vaizdinių figūrų raštas.
Siūlai - tai verpalai, susukti iš dviejų, trijų ar daugiau gijų.
Simetrija - dalių, esančių priešingose skiriančiosios linijos (simetrijos ašies) arba centro (simetrijos
centro) pusėse, veidrodiškas tapatumas.
Spalva - pojūtis, kurį ţmogui formuoja specifinė spalvinės regos sistemos organizacija. Spalva taip
pat yra objektų ar šviesos šaltinių savybė.
Kriterijus - sprendimo vertinimo pagrindas, matas.
Detalė – visumos dalis, smulkmena.
Forma - išorinis daikto pavidalas, kontūrai; nustatytas ko nors pavyzdys; šablonas.
Kartonas - storas kietas popierius.
Proporcija – darna, tam tikras dalių tarpusavio santykis. Proporcijos yra labai svarbi kompozicijos
harmonivazimo priemonė, turinti didelę meninę ir praktinę reikšmę.
Estetiškas - sutinkantis su estetikos reikalavimais, graţus: estetiška išvaizda.
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2. KURIAMO PRODUKTO IDĖJOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI

Eil. Nr.

Darbo etapai

1.

Idėjų, minčių paieška,
informacijos rinkimas,
sisteminimas, darbo
planavimas ir sauga, grafinis
rankdarbio vaizdas.

2.

Kūrybinio darbo aprašo
rengimas.

2013m. gruodţio mėn.

2014 m. vasario mėn.

3.

Bandomųjų pavyzdţių
kūrimas, medţiagų atrinkimas,
jų savybių įvertinimas,
sąnaudų skaičiavimas.
Gaminio kūrimas, laikantis
technologinio nuoseklumo.
Kūrybinio darbo pristatymas.

2013 m. gruodţio
mėn.

2014 m. sausio mėn.

2013 m. gruodţio
mėn.
2014 m.
vasario mėn

2014 m. vasario mėn.

4.
5.

Darbo atlikimo terminai
Darbo pradţia
Darbo pabaiga
2013 m. gruodţio
2013 m. gruodţio mėn.
mėn.

2014 m.
vasario mėn.

2.1 IDĖJOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI

Jau nuo mokslo metų pradţios vis daţniau pagalvodavau apie technologijų olimpiadą, apie
rankdarbį, kurį galėčiau atlikti. Šiais metais olimpiados temos teko laukti ilgokai, todėl daug laiko
buvo apmąstymams. Suţinojusi olimpiados temą, teko perskaityti K.Donelaičio „Metus“ dar kartą,
bet nebuvo sunku apsispręst, kokį darbą ruošiu. Paskelbtai olimpiados temai informacijos ieškojau
internete, interjero ţurnaluose, ţinynuose, enciklopedijose, interjero ir dizaino parduotuvėse,
tariausi su mokytoja. Medţiagos radau gausiai, todėl daug laiko skyriau sisteminimui, norėjau
surasti geriausią idėją, kuri atitiktų mano lūkesčius. Numačiau gaminio technologinę seką.
Susistemintą medţiagą nuosekliai dėjau į darbo aprašą. Šis procesas truko iki darbo
pristatymo.
Pasirinktas medţiagas ir įrankius išbandţiau kurdama įvairius pavyzdţius, tokiu būdu
analizavau jų savybes, apsvarsčiau racionalų medţiagų naudojimą.
Daugiausia laiko skyriau rankdarbio audimui, dekoravimui ir ypač apdailai. Gaminį atlikau
laikydamasi technologinio nuoseklumo, saugaus darbo taisyklių.
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2.2 SAUGUS DARBAS



Nesmeigti adatų ir smeigtukų į drabuţius, jų vieta – adatinėse, pagalvėlėse.



Atsargiai dirbti su ţirklėmis, adatomis ir kitais aštriais daiktais. Juos laikyti dėţutėje.



Nedirbti su surūdijančiais įrankiais, nes, jais susiţeidus, ţaizda daţnai supūliuoja,
nešvarumai gali uţkrėsti kraują.



Siūti su antpirščiu.



Sulūţusią adatą suvynioti į popierių ir išmesti į šiukšlių dėţę.



Po darbo surinkti visas adatas ir smeigtukus.



Ţirkles kitam perduoti suglaustas, smaigaliu ţemyn.



Audimas - nesunkus darbas, tačiau gali pasidaryti varginantis ir net kenksmingas sveikatai,
jei dirbant netinkamai sėdima, ypač kai dirbama ilgą laiką.



Audţiant reikia sėdėti tiesiai, nesusilenkus.



Audţiant stalas ir kėdė turi būti normalaus aukščio; kėdė geriausia su atrama. Sėdint
patogiai atsirėmus ir atsilošus, maţiau pavargstama, nesusikūprinama ir nepakenkiama
plaučiams - nesutrinka kvėpavimas.



Dirbama siuvinį pasidėjus ant stalo.



Siuvinėjama tik truputį palenkus galvą, kad rankdarbis būtų per 30 - 35 centimetrus nuo
akių.
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3. NAMŲ DARBO GRAFINIS VAIZDAS
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4. MEDŢIAGOS, REIKALINGOS PRODUKTUI SUKURTI



Lininis audinys - stiprus, netamprus, glamţus, irus. Greitai drėksta ir dţiūsta, lyginamas dar
drėgnas.



Lininiai siūlai – stiprūs, lankstūs, greitai degantys, pralaidūs šilumai.
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Impregnuoti linai – ţolinis augalas, turintis ploną, statų, nuo pagrindo arba tik prie viršūnės
šakotą, iki 120 cm. aukščio uţaugantį stiebą. Lapai – linijiški, ţiedai – ant ilgų ţiedkočių,
melsvi, mėlyni, vaisiai – penkializdė taisyklingai apvali dėţutė. Ţydi birţelio – liepos mėn.,
sėklos subręsta liepos – rugpjūčio mėn.



Pusvilnoniai siūlai – minkšti, elastingi, stiprūs, nekelia alergijos, laiko šilumą, sugeria ir
išgarina drėgmę.



Kartonas – pagamintas iš pluoštinių ţaliavų. Pradėtas naudoti 16 a., jis pakeitė medinius
knygų viršelius.
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5. DARBO PRIEMONĖS



Adatos – turinčios plačią ąselę ir buką smaigalį.



Ţirklės – reikės didelių ţirklių medţiagai kirpti, maţų - audimo siūlams karpyti.
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Antpirštis - ilgai siuvinėjant be piršto apsaugos - antpirščio, galima susiţeisti pirštus. Be to,
per kietą ir storą audinį sunku kišti adatą. Antpirštį reikia parinkti pagal dešinės rankos
vidurinio piršto dydį taip, kad jis nebūtų per didelis ir kad nesmuktų nuo piršto. Antpirščiai
daţniausiai būna metaliniai (plieniniai, aliumininiai ar nerūdijančio metalo), pasitaiko
kaulinių, plastmasinių, o kartais ir sidabrinių.



Centimetrinė juostelė - tai siauras audinio ar klijuotės kaspinas su centimetrinėmis
padalijimais. Jis vartojamas atkerpant audinį rankdarbiams, paţymint audinyje piešinį ar
pan.
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Audimo staklytės gali būti plastikinės, metalinės, medinės. Galima nusipirkti, bet paprasčiau
pasigaminti pačiai.
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6. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR JŲ REZULTATAI

6.1. KONSTRAVIMAS






















Pasigaminu 50 x 160 cm dydţio rėmą.
Į rėmą kas 5 cm sukalu vinukus.
Ant pasigaminto rėmo pritvirtinu metmenis (jų tankumas – 1 metmuo 1 cm) (priedas Nr.1).
Kad apatinis kraštas būtų tiesus, tarp metmenų įveriu liniuotę.
Nelyginius metmenis iškeliu ant liniuotės, lyginius palieku po ja.
Ataudus veriu tarp metmenų šachmatų tvarka (priedas Nr.2).
Ausdama į kiekvieną eilutę įdedu impregnuotą lino šakelę (priedas Nr.3).
Kairiosios rankos pirštais iškeliu kelis lyginius metmenis, dešiniąją per gautas ţiotis
perkeliu ataudų siūlą, laisvą galiuką palieku išorėje. Taip darau, kol pasiekiu kraštą.
Pirmąją ataudų eilutę prispaudţiu prie liniuotės.
Antrąją ataudų eilutę veriu iš priešingos pusės, dešiniąja ranka keldama nelyginius
metmenis, kairiąja traukiu ataudų siūlą.
Antrosios metmenų eilutės vietoje įveriu liniuotę, pakreipiu ją šonu, kad lengvai perverčiau
ataudų siūlą tarp visų metmenų.
Liniuotę paguldau ir nustumiu į viršų (ją naudotis reikia tik kas antrai ataudų eilutei).
Audţiu pagal grafinį vaizdą.
Baigusi austi gobeleną, iškart nuo rėmo nenuimu.
Nukerpu metmenis poromis ir juos surišu mazgu, kad neirtų.
Likusius ataudų siūlų galus su adata įveriu į audinį ir nukerpu.
Išsikerpu iš kartono 4 apskritimus.
Iškirptus apskritimus apsuku pasirinktais siūlais (priedas Nr.4).
Išpeltakiuotus apskritimus pritvirtinu prie kilimo.
Gobeleną įrėminu į skietą.
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6.2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

1. Iš medţio pasigaminau 50 x 160 cm dydţio rėmą.
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2. Į pasidarytą rėmą kas 5 cm sukaliau vinukus, ant kurių bus uţmetami siūlai.

3. Ant pasigaminto rėmo pritvirtinau metmenis (jų tankumas – 1 metmuo 1 cm).
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4. Kad apatinis kraštas būtų tiesus, tarp metmenų įvėriau liniuotę. Nelyginius metmenis iškėliau
ant liniuotės, lyginius palikau po ja.
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5. Ataudus vėriau tarp metmenų šachmatų tvarka. Audţiant į kiekvieną eilutę įdėjau impregnuoto
lino šakelę.

6. Kairiosios rankos pirštais iškėliau kelis lyginius metmenis, dešiniąją per gautas ţiotis perkėliau
ataudų siūlą, laisvą galiuką palikau išorėje. Pirmąją ataudų eilutę prispaudţiau prie liniuotės.
Antrąją ataudų eilutę vėriau iš priešingos pusės, dešiniąja ranka kėliau nelyginius metmenis,
kairiąja traukiau ataudų siūlą. Antrosios metmenų eilutės vietoje įvėriau liniuotę, pakreipus ją
šonu lengvai pervėriau ataudų siūlą tarp visų metmenų. Liniuotę paguldţiau ir nustūmiau į
viršų.
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7. Nukirpau metmenis poromis ir juos surišau mazgu, kad neirtų. Likusius ataudų siūlų galus su
adata įvėriau į audinį ir nukirpau.

8. Išsikirpau iš kartono 15 cm skersmens 4 apskritimus.
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9. Iškirptus apskritimus apsukau siūlais. Dekoravau peltakiu.
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10. Gobeleną įrėminau į skietą. Taip atrodo mano dirbinys.
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7. IŠVADOS



Pradėdama darbą, turėjau tikslą sukurti funkcionalų, praktišką, kūrybišką darbą, kuris
atitiktų olimpiados temą. Šiuo darbu galėčiau papuošti mokyklą, namus arba turėti puikią
dovaną savo artimiesiems.



Prieš ausdama kilimą, nemaţai laiko praleidau bibliotekose, mokyklos muziejuje, internete.
Sukaupiau daug įdomios medţiagos apie audimo būdus ir tradicijas.



Prieš pradėdama darbą, su mokytoja aptarėme gaminio technologinę seką, ypač didelį
dėmesį skyriau spalvų harmonijai.



Išmokau dţiovinti ir impregnuoti augalus.



Patobulinau audimo techniką.



Prisiminiau įgytas ţinias per dailės, matematikos pamokas.



Pagilinau ir praplėčiau projektavimo įgūdţius.



Stengiausi dirbti kūrybingai, išradingai, norėjau savitai atskleisti savo poţiūrį į tautinį
paveldą ir šiandieninį santykį su praeities vertybėmis.



Manau, kad man pasisekė, emocijų..

įgyvendinau uţsibrėţtą tikslą, patyriau daug teigiamų
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9. PRIEDAI
Priedas Nr. 1
GOBELENO ISTORIJA
Gobelenas - (pranc.gobelin) rankų darbo, unikalus, austinis sieninis kilimas. Gobelenai
audţiami paprastos konstrukcijos vertikaliomis ar horizontaliomis staklėmis - rėmais. Skersiniai
audinio siūlai vadinami ataudais, o išilginiai - metmenimis. Metmenims ir ataudams naudojami
sukti vilnoniai, pusvilnoniai, lininiai siūlai. Pagal iš anksto sukurtą piešinį - vadinamą kartoną
(techninį piešinį), stipriai įtempti metmenys perpinami drobiniu ar kitokiu pynimu, trumpomis
spalvotų ataudų atkarpomis.
Gobeleno ataudai nėra ištisi kaip paprastų audinių, kadangi gobeleno metmenys paprastai
būna retesni uţ ataudus, kaip ripsinio audinio ranteliai. Ataudai būna iki kelių tūkstančių atspalvių.
Rankinis gobeleno audimas reikalauja iš audėjų didelio meistriškumo, meninės nuovokos,
kruopštumo.
Gobeleno technikos šaknys siekia antikos laikus. Ţinoma, kad jau senovės Graikijoje,
Romoje, Egipte buvo audţiami kilimai ir audiniai, kurių atlikimo technika nesiskiria nuo gobeleno.
Panašios į gobeleną struktūros kilimai Vakarų Europoje pradėti austi dvyliktame amţiuje. Tuo
metu gobelenas atliko dekoratyvinę funkciją. Niūriose viduramţių pilių salėse jie sukurdavo
šventinę nuotaiką, šildė šaltas akmenines sienas, buvo naudojami kaip uţsklandos.
Viduramţių gobelenui Vokietijoje būdingas skirtingas figūrų didingumas ir plokštuminis jų
vaizdavimas, tuščių vietų uţpildymas ornamentais ir augalų motyvais, spalvinio sprendimo
lakoniškumas.
Pagrindiniai gobelenų gamybos centrai viduramţiais buvo Prancūzija ir Flamandija.
Šešioliktame amţiuje gobelenuose jaučiama renesanso įtaka. Gobelenų eskizuose atsiranda
perspektyvos pojūtis, figūros - gyvesnės ir išraiškingesnės.
Septynioliktajame amţiuje suklesti gobeleno gamyba Prancūzijoje. Išausti gobelenai labai
dekoratyvūs, pasiţymi sodriu ir tuo pat metu lakonišku spalviniu sprendimu. Jie uţbaigė baroko
stiliaus formavimą gobeleno mene.
Aštuonioliktame amţiuje austi gobelenai pasiţymi savitu koloritu, laisva figūrų ir peizaţų
traktuote.
Devynioliktame amţiuje gobelenai audţiami tik Prancūzijoje. Devyniolikto amţiaus
gobelenas atsiduria aklavietėje, supanašėja su tapyba.
Dvidešimtame amţiuje pavyksta graţinti gobelenui paprastą specifiką. Penkiolikto devyniolikto amţiaus klasikinio gobeleno technika maţai kito. Dvidešimtame amţiuje prasidėjo
esminis gobeleno atsinaujinimas. Šiuolaikinis gobelenas - tai iš esmės nauja taikomojo meno šaka.
Tradicinį gobeleną su šiuolaikiniu riša tik pavadinimas, medţiaga, jam būdingi daţni nukrypimai
nuo tradicijos. Europos meno istorija neţino kūrinių, primenančių šiuolaikinį gobeleną. Senasis
gobelenas iki dvidešimto amţiaus tarsi reprodukavo tapybą su visa jos stilių įvairove. Tradicinė
audimo technika beveik nekito. Technikos ir medţiagos vaidmuo, leido geriausiu būdu perteikti
piešinį.
Dvidešimto amţiaus mokslo ir technikos atskleistos mąstymo kategorijos sąlygoja naujų
meno krypčių susiformavimą. Siekiant įtaigaus meninio vaizdo, keičiamas kilimo formatas: nelygiai
uţbaigtos, karpytos gobeleno kraštinės suteikia kompozicijoms ţaismingumo. Skiriamasis
šiuolaikinio gobeleno bruoţas - tekstilės aktyvumas, audimo technikų įvairovė. Šalia tradicinių
medţiagų naudojamos alternatyvios. Viskas priklauso nuo sumanumo, fantazijos - tai mūsų amţiaus
dailininkų kalba. Gobelene atsirado naujos erdvės, norint pabrėţti plokštumos skaidymąsi į planus
dailininkai - tekstilininkai kūrė reljefą.
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Tankiai rišant siūlų mazgelius ir čia pat atkerpant pagal norimą ilgį, sukuriamas skulptūriškas
paviršius, ţėrintis turtingais šviesos ir šešėlių niuansais. Visais dailiosios tekstilės etapais kilimai
kito nuo liaudiškų ornamentų ir siuţetinių kompozicijų iki abstraktesnių formų bei savitų spalvinių
derinių. Gobelenas tapo savarankiška erdvės dalimi. Tematiniai, simboliniai, alegoriniai, filosofiniai
kūriniai.
Pagal vaizdavimo struktūrą galima skirti dvi gobelenų rūšis. Vienuose gobelenuose
sumanymas atskleidţiamas konkrečia vaizduojamąja kalba, išplėstu pasakojamojo pobūdţio siuţetu
, kituose gi, ši kalba - sudėtingesnė, abstraktesnė, suprantama ne iš karto. Pastarojo tipo gobelenai
daţnai vaizduojami simboliniais, alegoriniais įvaizdţiais, naudoja poetinę metaforą.
Lietuvių gobelenai išoriškai ne tokie efektingi, juose jaučiamas gilesnio turinio siekimas,
grieţtesnis ir tinkamesnis meninių priemonių parinkimas. Skiriamuoju lietuviškų kilimų bruoţu
laikomi ritmiškai sugrupuoti kompozicijos elementai. Lietuvoje iki pat devyniolikto amţiaus
klestėjo gobeleno tradicijos, kurios vėliau apie pusantro šimto metų buvo visai nebeplėtojamos.
Aštuntojo dešimtmečio pradţios kilimuose buvo paplitusios apeigų, liaudies švenčių, padiktuoto
etnografiškumo, liaudiško stiliaus bei stilizacijos paieškos. Ţmogus gali būti sutapatinamas su
paukščiu. Dar gobelenuose gali būti vaizduojamas ţmogaus minčių ir jausmų pasaulis.
Vaizduojamos ţmogaus figūros daţniausiai apibendrintos išilginės proporcijos kontrastingame arba
su motyvu susiliejančiame fone.
Erdvės iliuzija gobelene priklauso nuo dailininko individualybės. Bendra dailės tendencija mąstyti pasitelkiant medţiagą. Gali gobeleno kompozicijos pagrindą sudaryti tam tikra tvarka
išdėlioti abstrakčių spalvinių dėmių ir linijų plotai. Šiuolaikiniame lietuvių gobelene naudojamos
meninės išraiškos priemonės, įvairios medţiagos, audimo technikos, faktūros, savo plastiška forma
skiriasi nuo klasikinio gobeleno. Dailininkai ieško naujų kompozicijos principų, atitinkančių
audimo techniką. Rasti sprendimą kūrėjams padėjo tiesioginis ryšys su medţiaga, kada
panaudojamos pačios audimo technikos savybės ir medţiagos savybės. Dailininkas siekia
medţiagos ir audimo technikos vienybės, nekasdieninių spalvinių variantų, raštų ir spalvų sintezės.
Gobelenas – viena iš pačių įdomiausių bei originaliausių mūsų respublikos taikomosios
dekoratyvinės dailės rūšių. Šiandieną lietuvių gobelenas pajėgus kalbėti apie aktualiausias
bendraţmogiškas problemas. Lietuvių gobelene išliko trys nuoseklios pakraipos. Pirmoji – aiškios,
architektūrinės konstrukcijos gobelenas, kuriame dominuoja taupūs simboliai, faktūros, grafinės
linijų kompozicijos, sąlygojančios šiuolaikinę tekstilę. Šio pobūdţio gobelenams būdingas rupus
paviršius, grafiško gesto lengvumas, išryškinta siūlo tekstūra, vitališkas minimalizmas... Antroji
pakraipa – romantiškas, siuţetinis, tradicinis, gobeleno audimo taisykles palaikantis, klasikinis
gobelenas. Ir trečioji – ekstravagantiškas erdvinis gobelenas. Šiai pakraipai būdinga itin originali
audimo technika , pluoštų, įvairių medţiagų naudojimas.
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Priedas Nr. 2
AUDIMO BŪDAI
AUDIMO TRADICIJOS
Seniai nebesipuošiame namuose austais sijonais, o rankinio audimo stakles pamatyti galime
nebent muziejuose arba profesionalių tekstilės dailininkų dirbtuvėse. Įvairių austų dirbinių galime
nusipirkti, bet tai nepigus malonumas.
Audimas - senas tradicijas išlaikiusi tautodailės šaka, apimanti audinių, vilnonės, lininės
aprangos, buitinės reikmės puošmenų (rankšluosčių, uţuolaidų, juostų, uţtiesalų, staltiesių,
lovatiesių, takų ir įvairių kitokių audeklų) gamybą įvairiomis technikomis: horizontaliomis ir
vertikaliomis audimo staklėmis, pynimo, rišimo, mezgimo būdais. Šios tautodailės šakos
uţuomazgos siekia senovės Lietuvos kunigaikščių laikus, kai audimas buvo vienas pagrindinių
lietuvių mergaičių amatų, sukrovusių jaunamartėms kraičio skrynias. Savadarbiai audiniai kiekvienos lietuvės pasididţiavimas.
Gilias lietuvių liaudies tradicijas mena archeologiniai radiniai. II-III amţiuje kapinynuose
randama vilnonių, lininių audinių. IV-ame amţiuje juostų, išaustų vijimo būdu, randama ir mūsų
gimtajame Prienų krašte, Medţionyse, turtingos moters kape. Pagal kapuose rastų vertingų
drabuţių, juostų, audinių liekanų fragmentus nustatyta audimo rūšis, technika, raštas. Audeklai
pasiţymi ypatinga raštų gausa. Raštus daţniausiai sudaro augalų, gyvūnų pasaulio fragmentai:
lelijos, saulutės, ţvaigţdutės. Tobulėjant audimui nuo senųjų motyvų pereita priesudėtingesnių
geometrinių motyvų - trikampėlių, kvadratų ir t. t. Raštų gausa skatino ir audimo būdų plėtotę.
Rankšluosčiuose ir lovatiesėse, servetinių ir naujesnių - pluoštelinių pynimų kompozicijoje tarp
tiesių, lauţytų ar lenktų linijų įterpiami obuoliais, akėčiomis, agurkais, stiklais ir kitaip vadinami iš
taškelių ir langelių sudaryti įvairaus dydţio apskritimai, kvadratai ir jų grupės. Laikui bėgant
audime prigijo dvinytė kiauraraščių technika. Staltiesėse ir staltiesėlėse ji jungiama su kaišytiniais
raštais. Lietuvių liaudies audeklai pasiţymi ne tiek technikos tobulumu, detalių perkrovimu, kiek
rašto, spalvų derinių groţiu.
Ši tautodailės šaka įleidusi gilias šaknis ir mūsų gimtajame krašte. Prienų kraštas - ne vienos
garsios audėjėlės gimtasis lopšys. Tarp jų gilų pėdsaką audimo kultūroje paliko trijų seserų Albinos, Onos, Teresės Buzaičių, Marijos Pūkienės, Bronės Papečkienės, Marijos Bendoraitienės,
Onos Marcinkevičienės darbai, kurių spalvingi, raštų gausa išmarginti audimo darbai, išgarsino
mūsų gimtojo krašto vardą.
Audimas Lietuvoje turi senas tradicijas. Patys ankstyviausi Lietuvos kapinynuose rasti
audinių fragmentai datuojami II-III a. Nustatyta, kad daugumas jų austi iš vietinės ţaliavos vilnonių ir lininių verpalų. Pirmojo tūkstantmečio pradţioje buvo audţiami daugiausia paprasti,
lygaus (pirminio) pynimo audiniai. Dvinyčio pynimo balintos drobės buvo vartojamos
šventadieniniams marškiniams, baltoms prijuostėms.
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Priedas Nr. 3

Impregnavimas
Augalams konservuoti naudojamas glicerinas: viena dalis glicerino it dvi dalys labai karšto
vandens. Įstriţai patrumpiname kotus, įpjauname 2,5 cm ( kad greičiau prisigertų glicerino ) ir
pamerkiame į tirpalą. Augalus laikyti ne per ilgai, nes ilgai laikomi drėgmėje pelija. Reikia
pačiupinėti lapus ir kotą – jei jau slidūs, tarsi riebaluoti, vadinasi, galima ištraukti ir pakabinti.
Tokiame pat glicerino ir vandens mišinyje galima konservuoti vien lapus. Į indą įdėkite ne per
daug lapų ir uţpilkite ant jų mišinį. Svarbu, kad lapai būtų visiškai apsemti. Uţdėkite nedidelį svorį,
kad jie neiškiltų į paviršių. Gali prireikti kelių savaičių, kol lapai prisigers glicerino. Ištraukus lapus
nuplaukite šiltu vandeniu su skystu muilu. Paskalaukite švariame vandenyje ir nusausinkite
popierine servetėle.
Konservavimui tinka šių medţių šakelės su lapais: kadagio, pušies, kėnio, buksmedţio,
kipariso, kukmedţio, tujos, kaulenio, eukalipto, gebenės, alksnio, berţo, kaštono, lazdyno, gluosnio,
šermukšnio, ąţuolo bei sedulos.
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Priedas Nr.4

Spalvos ir jų reikšmės
Spalvų groţis priklauso nuo tam tikro jų tarpusavio santykio. Nepakanka ţinoti vien bendrus
spalvų derinimo dėsnius. Dar reikia turėti nuovoką, jausti, kaip kuri spalva tinka prie kitos, taip
turėti šio darbo įgūdţius.
Gamtoje matome daug spalvų ir atspalvių, bet pagrindinės yra trys – mėlyna, raudona,
geltona. Sumaišius dvi pagrindines spalvas, gaunamos antrinės – oranţinė, ţalia ir violetinė.
Kadangi lietuvių mene vyrauja ramios spalvos, ir tik kai kur naudojama viena kita ryškesnė
spalva, aš domėjausi, ką reiškia atskiros spalvos.
Pilka yra neutrali, subalansuota spalva. Ji yra vėsi, konservatyvi spalva, retai sukelia stipriai
išgyvenamas emocijas, nes ji gali būti vertinama kaip drumsta arba niūri spalva.
Tai – šviesins juodos atspalvis, pilka yra vėsi spalva randama audros debesyse ir kai kuriuose
metaluose.
Raudona yra ugnies ir kraujo spalva, todėl ji yra siejama su energija, karu, pavojumi, jėga,
galia, taip pat aistra, geismu ir meile.
Raudona išryškina tekstą ir vaizdus, iškelia juos į pirmą planą.
Ruda yra natūrali, ţemiška spalva. Ji randama ţemėje, medţiuose ir akmenyje.
Ruda spalva ir jos šviesieji atspalviai: smėlio arba grietinėlės – puikūs fonai, kurie padeda
kartu esančiom spalvom atrodyti ryškesnėms ir skaistesnėms.
Nors gamtoje ją galima rasti ištisus metus, ruda daţnai laikoma rudens ir ţiemos spalva.
Ţalia yra gamtos spalva. Ji simbolizuoja augimą, harmoniją, švieţumą ir vaisingumą.
Ţalia turi didelę gydomąją galią. Tai rami spalva ţmogaus akiai.
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