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Darbo tikslas:

Sukurti kompozicijas, skirtas Jurgiui Pabrėžai

Darbo uždaviniai:
1. Pateikti savo piešinių, iliustruojančių perspektyvos 

rūšis.

2. Pasinaudoti perspektyva kuriant J.Pabrėžos atminimo 

vietų Kretingoje kompoziciją.

3. Sukurti kompoziciją, vaizduojančią J.Pabrėžos 

gyvenamąją aplinką.



Perspektyva

Perspektyva –

trimačių kūnų 

vaizdavimo 

plokštumoje 

būdas, kuriuo 

sukuriama realių 

erdvių santykių ir 

apimčių iliuzija. 



Centrinė perspektyva

Vieno taško arba 

centrinė perspektyva 

daugiausiai 

naudojama vaizduoti 

gatvėms, 

geležinkeliams, 

tuneliams arba 

pastatams, kurių 

priekis yra tiesiai prieš 

žiūrintįjį. 



Dviejų taškų perspektyva

Dviejų taškų perspektyva gali būti naudojama 

piešti tuos pačius dalykus, kaip ir vieno taško 

perspektyva, tačiau dviejų taškų perspektyva 

leidžia atvaizduoti daiktus, kurie yra pasukti. 



Trijų taškų perspektyva

Trijų taškų perspektyva 

dažniausiai naudojama 

vaizduoti pastatams 

žiūrint į juos iš viršaus 

arba iš apačios. 



Toninė perspektyva

Dėsningas spalvų ir tonų pasikeitimas sukuria 

nuotolio tarp objekto ir žiūrovo įspūdį ir vadinamas 

toninė perspektyva. 



Daiktų mastelio perspektyva

Daiktų mastelio perspektyva pagrįsta paprastu 
principu – arti esantys objektai atrodo didesni ir 
gretinami su toliau esančiais objektais, kurie 
atrodo žymiai mažesni. 



Pirmasis eskizas



Antrasis eskizas



Trečiasis eskizas



A.Bončkus. 

J.Pabrėžos atminimo 

įamžinimas 

Kretingoje.
Akvarelė, tušas, popierius.

(80x50)

Pirmasis baigtas darbas



Antrasis baigtas darbas

A. Bončkus. Jurgis Pabrėža Kretingos turgaus aikštėje. Akrilas, kartonas (100x120)









Išvados

1. Apžvelgus perspektyvos rūšis, buvo paprasčiau jas 

pritaikyti kūrybinėse kompozicijose.

2. Naudojant perspektyvą, piešiniai atrodo realesni, 

susidaro erdvės pojūtis. Pirmame darbe skirtingi objektai 

vaizduojami naudojant kelias perspektyvos rūšis. 

3. Antrame darbe panaudojau dviejų taškų ir toninę 

perspektyvą, nes jos labiausiai tiko komponuojant šį darbą.
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