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Polis Sezanas padarė didelę įtaką XX a. dailės raidai, kubizmo formavimuisi.  Jis priartino vaizduojamąjį 
meną prie abstrakcionistinio vaizdavimo – gamtą vaizdavo kaip geometrinius kūnus.  
 

 

 

Nuo 2020 gegužės 07 iki 2020 birželio 04, 2 val. per savaitę 

 

U ž d a v i n y s – „Skulptūros formavimo būdų pažinimas“   
1TEMA: „Apvali skulptūra iš geometrinių kūnų “  projektas 
2020-05-07  

2020-05-14    

2020-05-21   užduoties aprašymas:  

Dirbdami nuotoliniu būdu neturime galimybės lipdyti, todėl mokysimės būdų kurti projektą, pagal kurį, 
sugrįžę į mokyklą, lipdysime skulptūrą. Atkreipkime dėmesį, kad norėdami sukurti gerą projektą, darbui turime 
suteikti džiugią, pakilią nuotaiką, įdomius siluetus ir įdomias formas. Ar galima sukomponuoti pasikartojančias 
formas? Jūsų užduotis sukurti monumentalią (nuo žodžio monumentas) lauko skulptūrą, kuri stovės 40 m atstumu nuo 
jūsų namo ir bus matoma per vieną langų. Pasirinkite vietą. Ją per langą nufotografuokite. 

Suraskite internete 3 skirtingus geometrinius kūnus primenančius daiktus. Juos galite  pasirinkti iš 
mano pateiktų  paveikslėlyje. A4 popieriaus lape per visą plotą nupieškite apvaliąją skulptūrą, sudarytą iš tų daiktų ar 
geometrinių kūnų. Naudokite tik 3 skirtingas formas. Jos gali kartotis, keistis jų dydis, keistis jų paviršiaus faktūros 
(faktūros tai paviršiaus apdirbimas). Paviršiai gali būti papuošti taškais, linijomis ir t.t., spalvoti. Spalvą galima 
suteikti nudažant arba sukurti spalvos iliuziją paviršių faktūromis. 

       

                                                     
 
Nupieškite 3 skulptūrų variantus. Pasirinkite labiausiai jums patinkantį ir jį papildomai nupieškite iš šono ir 
nugaros. Turėsite savo skulptūrą nupieštą iš 3 pusių. Ant piešinių dešiniąjame apatiniame kampe užrašykite 
vardą, pavardę, klasę, mokytojo vardą, jeigu sugalvojote, pavadinimą ir datą. Pasirašytus piešinius 
nufotografuokite ir pasiųskite man zenonasmzk@gmail.com t.861863672.  

2020-05-28 užduoties aprašymas: 
2TEMA: „Apvali skulptūra panaudojant matytus kūrinius “  projektas 



Jūs matote 12 žymių Lietuvos skulptorių darbų. Jie padaryti iš akmens, medžio, ledo, nulieti iš 
betono ar bronzos, nukalti iš geležies. Visi (išskyrus iš ledo) yra pastatyti gamtoje ir prireikus juos galima 
surasti natūroje.  Pasirinkite tris labiausiai patinkančius darbus ir piešimo būdu perdarykite taip lyg patys 
būtumėte juos sukūrę. Viską, kas autorių skulptūrose jums nepatinka, nupieškite kaip atrodytų geriau. 
Skulptūras pieškite ant A4 (pageidautina) popieriaus lapo. Priemonės kuo įvairesnės bet galima ir pieštuku. 
Būtų labai gražu jeigu jūsų skulptūros būtų nupieštos iš kitos pusės negu autorių rodomose fotografijose. 
Kurdami savo skulptūrų variantus pieškite savo medžiagas iš kurių tuos darbus norėtumėte padaryti. Piešti 
reikia tikroviškai, kad jaustųsi medžiaga. Pabaigus piešinius, apatiniame dešiniajame kampe užrašykite savo 
vardą, pavardę, datą, mokytojo vardą, darbo pavadinimą.  Pabaigtus ir pasirašytus piešinius nufotografuokite 
ir  siųskite adresu : zenonasmzk@gmail.com  t.86186367.                         
 

      

 
 
 
3 TEMA: „Saviraiška Vaikų dienai“. 

2020-06-04  užduoties aprašymas: 
 Pasiklokite ant grindų gabalą šviesios medžiagos. Dydis 1m X 1m. Galite paimti  paklodę, lovatiesę, 
staltiesę ir užlenkti kraštus, kad liktų dydis 1m X 1 m. Tai bus jūsų skulptūros pjedestalas (dar galima vadinti 
postamentu arba pagrindu). Ant jo, iš namuose turimų daiktų,  sustatykite  skulptūrą. Ją, pasibaigus karantinui, 
„pastatysime‘‘ mieste. Skulptūra turi vaizduoti JUS. Padėti gali tėveliai, broliai, seserys ar draugai. 
Vertinsime pagal panašumą. Draudžiu daryti aukštesnę negu 1m 40 cm ir liepiu statyti tik esant namuose 
suaugusiems. Baigtą darbą nufotografuokite iš 3 pusių ir skirtingų aukščių 5 nuotraukas ir atsiųskite man 
zenonasmzk@gmail.com t.861863672    PASIRAŠYKITE ANT FAILO.  


