
Tikslas 

V Kursas. Tapyba
Buities daiktų natiurmortas

Išmokti savarankiškai sukomponuoti 3 – 4 daiktų natiurmortą ir jį nutapyti 
pasirinkta technika.

Darbo eiga: Natiurmortui pasirenkami 3-4 tematiškai derantys tarpusavyje daiktai.
Daiktai turi derėti tarpusavyje forma, proporcijomis, spalva, faktūromis, 
papildydami vieni kitus jie turi padėti atskleisti užkoduojamas simbolines 

prasmes, savininko socialinę padėtį ar kultūrinius interesus. Tai gali būti: 
buities daiktai, indai, stalo įrankiai ir t.t. 
Natiurmortas komponuojamas pasiriktoje vietoje: ant stalo, kriauklėje ant 
palangės ir t.t. Pasirinkta komponavimo vieta ne tik padeda atskleisti 
objektų tarpusavio ryšius, bet ir lemia pagrindinius natiurmorto proporcijų 
– aukščio ir pločio – santykius. 



• idėjos paiešką arba tikslo formulavimą;

• natiurmorto objektų parinkimą;

• objektų komponavimą;

• fono parinkimą;

• apšvietimą.

Kuriant natiurmortą patartina atsižvelgti į keletą komponavimo, 
apšvietimo bei kolorito aspektų: 



• Kaip natiurmorto pagrindas parenkamas vienas stambiausias objektas, 
kuris bus komponuojamas kompozicijos centre. Visi kiti daiktai bus 
lyginami ir derinami su šiuo objektu. Natiurmorto elementus patartina 
komponuoti antrame vaizduojamos erdvės plane. Natiurmorto elementų 
pagrindus patartina komponuoti žemiau už horizonto liniją.

• Natiurmorte kompozicijos centras dažniausiai netapatinamas su 
geometrinių centru, bet ir nenutolinamas nuo jo per toli. Patraukto 
kompozicijos centro pusiausvyra atkuriama spalvos ir tono kontrastu. 
Kompozicijos centras išskiriamas spalvų ir tonų kontrastais, faktūromis ar 
preciziškomis detalėmis. 



• Natiurmorto išraiškingumui daug įtakos turi fonas. Fono paskirtis – padėti 
atskleisti tapomų objektų formą, sustiprinti spalvą, išryškinti siluetą. 

• Natiurmorto nuotaikai, formų išraiškai perteikti labai svarbu tinkamai 
parinkti apšvietimą. Svarbu, kad krisdama šviesa išryškintų apimtinę 
daiktų formą, spalvą ir sustiprintų erdvės iliuziją.

• Baigus natiurmorto komponavimo darbus, patartina atlikti keletą greitų 
eskizų ar etiudų iš skirtingų žiūrėjimo taškų. Tai leis pastebėti 
komponavimo privalumus ir trūkumus ir atlikti tikslinius perstatymus ar 
kitas korekcijas.



Priemonės: A3 formato popierius, kartonas ar drobė, akrilo, aliejiniai arba 

guašo dažai, tapymo reikmenys ir priemonės.



Pavyzdžiams panaudotos P. Sezano darbų reprodukcijos



Užduotį parengė Šiaulių dailės mokyklos mokytojas Vidmantas Zarėka


