
NAUJ ŲJŲ AMŽIŲ ISTORI JOS  MENO ST IL IUS  GIMĘS  ITAL I JOJE

(pranc. renaissance - atgimimas)

Renesansas

nuo XIV iki XVII amžiaus

,,Vitruvijaus žmogus“ 
Leonardo Da Vinči piešinys (1492)

https://lt.wikipedia.org/wiki/XIV_am%C5%BEius
https://lt.wikipedia.org/wiki/XVII_am%C5%BEius


Atsižadama griežtų viduramžių nuostatų ir saitų 
atsigręžiama į klasikinę Antiką, formuojamas laisvas žmogus.

Sandro Botičelio (1447 – 1510) ,,Veneros gimimas“



Renesansui atsirasti prielaidas sudarė prekyba su Rytų šalimis, pramonės 
atsiradimas, bankų išsivystymas, be to, Italija sukaupė daug turtų.

Švč. Mergelės Marijos Gėlių katedra, Florencijos katedra“



Renesansui būdinga ryškus meno ir mokslo pakilimas, 
jų pasaulietinės tendencijos, antikos kultūros tradicijų atgaivinimas.

Menui būdinga aiškios, ramios formos, harmoningos proporcijos.

Rafaelis (1483–1520) „Atėnų mokykla“

https://lt.wikipedia.org/wiki/1483
https://lt.wikipedia.org/wiki/1520


RENESANSO STILIAUS BRUOŽAI:

Lonardas da Vinčis „Paskutinė vakarienė“



Statomi nauji pastatai: miesto rūmai užmiesčio vilos, rotušės, ligoninės, turgūs. 
Tačiau didžiausi laimėjimai vis dar susiję su bažnytinių pastatų statyba. 
Atsisakoma visko, kas priminė gotiką. 
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Statomos bažnyčios su kupolais. Pastato fasadas dalinamas 
horizontaliomis linijomis į  aukštus, kurių sienos dekoruojamos 
akmenimis. Pastatus puošia kolonos, piliastrai, vėl paplinta 
pusapvalė arka.

Šv. Petro Bazilika Romoje. Žymiausi pirminio projekto autoriai  Bramantė ir Mikelandželas.



Renesanso epochoje skulptūra atsiskiria nuo 
architektūros. Skulptūros statomos taip, kad jas būtų 
galima apžiūrėti iš visų pusių. Formos realistiškos, 
nepaprastai vertinamas apnuoginto kūno grožis. 
Personažai parenkami iš biblijos, istorijos ir legendų –
narsūs šaunūs žmonės.
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Mikelandželas Dovydas 1501-1504 m. 

Skulptūroje paplito viduramžiais nebūdingos kompozicinės formos (biustas, raitelio 
statula) ir rūšys (paminklinė skulptūra). Primirštas medis, dažniau vartotas marmuras, 

bronza, terakota. Domėtasi žmogaus anatomija, vaizduotas apnuogintas kūnas.

Donatelas Dovydas 1430. Donatelas Gatamelatos skulptūra. Bronza. Paduja. 1450 m.



Renesanso epochoje dailininkai vėl atsigręžė į gamtą, 
išmoko tiksliai perteikti erdvę, šviesą ir šešėlius, natūralias 
pozas. Didžiausias proveržis buvo linijinės perspektyvos 
atradimas. 
Kiekvienas meistras siekė sukurti kažką originalaus, žavinčio individualaus, kad išgarsėtų. Paveikslus imta 
pasirašinėti, todėl tiksliai žinomi menininkų vardai.
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Mazačas ,,Švč. Trejybė“ (freska)

Mazačas (1401-28) „Pinigai už duoklę“, c. 1424-27 (freska)

Leonardas da Vinčis
,,Dama su šermuonėliu“ 

Sandras Botičelis „Pavasaris“



Pradėjus Europoje naudoti popierių, atsirado spaustuvinė grafika. 14 ir 15a. 
sandūroje atsirado medžio ir vario graviūrų, piešinys sangvina.
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A.Diureris „Adomas ir Ieva“, 1504 m. A. Diureris „Kristaus gimimas“, apie 1502−04 m.



Bene ryškiausia Renesanso laikotarpio asmenybė yra 
Leonardo da Vinčis.

Spėjamas Leonardo da Vinčio autoportretas



Susipažinkite su video medžiaga:
https://www.youtube.com/watch?v=GOjBbkGiwq0

https://www.youtube.com/watch?v=lP1XmQrR6UY

Užduotis.
Sukurkite A4 formato piešinį, pasirinkta technika, kuriame būtų įkomponuotas vienas iš 

Leonardo da Vinčio išradimų arba jo piešinių detalė.
Leonardo Da Vinčio piešinį susiraskite interneto naršyklėje.

https://www.youtube.com/watch?v=GOjBbkGiwq0
https://www.youtube.com/watch?v=GOjBbkGiwq0

