
ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLA * DAILĖTYRA  IV k. I PUSMETIS  * Užduotis ruošė mokyt. Audronė Grosienė 

UŽDUOTYS SKIRTOS SAVIIZOLIACIJOJE ESANTIEMS IV k. MOKINIAMS   

Tema : MODERNIZMAS  

Potemė : APIE MODERNIZMĄ .MODERNIZMO SROVĖS TAPYBOJE  (tęsinys) 

Laikas :  spalis  ir lapkritis 

Informacija pateikta nuorodose- skaityk, žiūrėk, susipažink. 

 

2.MODERNIZMO SROVĖS TAPYBOJE 

 ABSTRAKCIONIZMAS.  

VASILIJUS KANDINSKIS  (1866-1944) rusų kilmės tapytojas, grafikas ir meno teoretikas, vakarietiškojo 

abstrakčiojo meno pradininkas. 

 Abstrakcionizmo filosofija- spalva veikia žmogaus sąmonę, kaip ir muzikos garsai. Kokios spalvos slypi 

garse, arba kokie garsai girdimi spalvoje ?   https://www.youtube.com/watch?v=2xDnxkzQtdI   10 min 

Dokumentinis filmas   apie V. Kandinskį   https://www.youtube.com/watch?v=cf5FvgJ7Lhk  35 min 

KAZIMIRAS MALEVIČIUS (Malevič Kazimir 1878-1935) Rusų tapytojas . 

Suprematizmo (abstrakcionizmo atšaka) pradininkas – tai geometrinių abstrakcijų menas.  

https://vilniausgalerija.lt/2017/08/24/kas-yra-suprematizmas/   

 Žymiausias darbas „JUODAS KVADRATAS“  https://www.youtube.com/watch?v=e3YS6uZ87Ec  1 min 

PITAS MODRIJANAS   (Mondrian Piet 1872-1944 m.) Olandų tapytojas. 

 Abstrakcijų konstruktyvizmas. Jis pats tai vadino Neoplasticizmu- tarsi plastiškai keisdamas linijas ir 

kvadratėlius, gali sukurti žaismingas kompozicijas. Kita teorija- mažos ritmizuotos figūrėlės kompozicijoje, 

kurias jis pavadino Bugi Vugi. Jo spalvos, kompozicijos ir dabar „užkrečia“ mados , interjero kūrėjus. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRH4a5vzvEM  Apie P. Modrijaną  5 min 

 https://www.youtube.com/watch?v=FqoZiUetwLs  Neoplastika 1,2 min   

 

 SIURREALIZMAS  

SALVADORAS DALI ((1904-1989 Salvador Felip Jacint Dalí Domènech) Ispanas, žymiausias siurrealizmo 

dailininkas ,sukūręs net siurrealizmo muziejų Ispanijoje ,Katalonijos regione, Figeraso mieste. 

„Siurrealizmas-tai aš“ –garsioji Dali frazė. Menas gimsta pasąmonėje-tai sapnai, nuojauta, mintys... 

https://vilniausgalerija.lt/2021/06/12/nuo-istirpusiu-laikrodziu-iki-chupa-chupso-10-zymiausiu-s-dali-

darbu/  Žinoti „Deganti žirafa „ ir „Ištirpęs laikas“( arba „Atminties pastovumas“) 

https://www.youtube.com/watch?v=rp2PRA0qaD4 apie siurrealizmo idėjas 14 min 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/  Keliaukite -

Virtualus turas po Salvadoro Dali muziejų. 

https://www.youtube.com/watch?v=BIDaxl4xqJ4  4 min.  Kalifornija (JAV) ,Dali muziejus .susipažinkite su 

Dali , mokslininkai atkūrė dailininko gyvąjį portretą dirbtinio intelekto pagalba. „Jūs tikite, kad aš miręs? Aš 

netikiu ‼“-sako Dali. Čia galima net pasidaryti asmenukę su dailininku.  

https://www.youtube.com/watch?v=Wn-HPVep7Ss 6 min. S. Dali pieštas animacinis filmas „Destino“.Filmą 

atkūrė Dali muziejus JAV, Kalifornijoje , muziejaus atidarymo proga. S. Dali karo metais dirbo  Walt Disney  

kino studijoje. 
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