


Gėlė s  ir  medž iai

Vaizduodamas augalus, piešėjas gali komponuoti laisvai, 
kaip tinkamas, nes tikrai nieko baisaus, jei piešinys kiek 
prasilenks su tikrove, pavyzdžiui, lapas bus nupieštas 
kitoje vietoje. Be abejo, augalai vis dėlto turėtų būti 
tikroviški, bet piešti juos galima žaismingai ir kūrybiškai.

Kroko (lot. Crocus) forma 
yra palyginti paprasta. 
Pradėdami piešti, pasižymime 
augalo kontūrus ir lapų kryptį. 
Tada kontūrus patiksliname. 
Tonus išgauname tankiau 
arba rečiau brėždami linijas, 
atkartojančias augalo formą. 
Be to, dar reikia perteikti 
lapų ir žiedlapių gyslotumą.

Lengviausia piešti, ko gero, paprastas gėles su keturiais 
žiedlapiais. Jie telpa į apskritimą. Norint nustatyti žiedlapių 
padėtį, apskritimas dalijamas į keturias lygias dalis, nubrėžiant 
dvi statmenai susikertančias stygas, einančias per apskritą 
viduriuką. Dažniausiai apskritimas matomas kaip elipsė, tad ir 
pakreipto žiedo kontūras taip pat bus elipsės formos. Ir apskritimo 
stygos, ir ilgoji elipsės ašis yra beveik vienodo ilgumo.
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Labai išraiškingas baltažiedžio šakinio 
(lot. Melandrium album) vaizdas iš šono. 
Norėdami nupiešti žiedlapius, pirmiausia 
nusibrėžkite kontūrą, tai yra elipsę. Šiuo 
atveju reikės dviejų elipsių – mažiesiems 
ir didiesiems žiedlapiams. Visi žiedlapiai 
yra vamzdelyje, kurį gaubia žaismingai 
išsidėstę taurėlapiai. Juos vaizduojant 
galima pafantazuoti. Tikrindami palyginkite 
žiedlapių ir viso žiedo ilgių santykį, taip 
pat – žiedo ir lapų santykį. Tonuodami 
stiebą prisiminkite, ko išmokote piešdami 

cilindrą. Tikroviškai perteikti lapų paviršių 
padės linijos, atkartojančios lapo formą, 
šviesos ir šešėlių kaitaliojimas, taip pat – 
subtilūs atspalviai. Panašius žiedlapių 
ir stiebo tonus vieną nuo kito atskiriame 
plonomis baltomis juostelėmis.
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210 Galva

Kitas žingsnis – pasižymime skersines ašis. Pirmiausia 
nubrėžiame akių ašį. Piešiniuose matome kelis akių ašies 
variantus.

Prie pagrindinės ašies pridėkite pieštuką 
ir pamatysite, ar (ir kiek) ašis nukrypusi 
nuo vertikalės. Čia dažnai pasitaiko klaidų, 
tad pakartosiu: akių ašis su pagrindine 
ašimi visada susikerta statmenai.
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Be to, tiese sujungę apatinius ausų 
spenelių taškus pamatysite, ar nosies 
galiukas yra po šia tiese, ar virš jos. Jei 
nosies galiukas yra virš tiesės, vadinasi, 
į galvą žvelgiame iš apačios, tad ašį 
brėšime kaip viršuj išgaubtą puslankį. 
Jei nosies galiukas yra po tiese, į galvą 
žvelgiame iš viršaus, taigi ašis bus apačioj 
išgaubtas puslankis. Visos kitos skersinės 
ašys eis lygiagrečiai su šiuo puslankiu.

Nepamirškite: su šiuo puslankiu pagrindinė 
ašis susikerta statmenai, o skersinės 
ašys eina lygiagrečiai su juo.

Ausų spenelius jungiančios tiesės 
nukrypimo nuo horizontalės kampas 
rodo, kiek palenkta galva.
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28 4 Ak tas

Norint išmokti piešti figūrą, būtina turėti žinių apie svar-
biausius paviršinius žmogaus kūno raumenis. Kadangi ant 
gyvo modelio jų dažniausiai nematyti, pamokose naudo-
jamos gipsinės skulptūros. Taip mokosi visas pasaulis, 
tos gipsinės skulptūros daug naudingesnės už bet kurį 
anatomijos vadovėlį, nes skulptūros raumenis galima ir 
pačiupinėti. Be to, galima eksperimentuoti esant įvairiam 
apšvietimui ir žiūrint iš skirtingų padėčių.

Viena garsiausių gipsinių skulptūrų – 
nežinomo autoriaus „Šaulys“. Šios 
skulptūros kopijos jau kelis šimtmečius 
labai pasitarnauja piešti besimokantiems 
pradedantiesiems menininkams.

 1 – sukamasis galvos raumuo
 2 – deltinis raumuo
 3 – žasto raumuo
 4 – trigalvis žasto raumuo
 5 – didysis krūtinės raumuo
 6 – įstrižinis pilvo raumuo
 7 – tiesusis pilvo raumuo
 8 – tempiamasis plačiosios fascijos raumuo
 9 – siuvėjo raumuo
 10 – šoninis platusis raumuo
 11 – tiesusis šlaunies raumuo
 12 – vidinis platusis raumuo
 13 – skiauterinis raumuo
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Visi besimokantieji piešti gerai žino 
ir gipsinę skulptūrą, vaizduojančią 
mojantį vyrą. Galima drąsiai tvirtinti, 
kad mokymo tikslams ji jau buvo 
naudojama XVIII a. pabaigoje. Ji padeda 
išstudijuoti ir nematomus vidinius 
raumenis, judinančius galūnes.

14 – trumpasis pritraukiamasis raumuo
15 – ilgasis pritraukiamasis raumuo
16 – didysis pritraukiamasis raumuo
17 – priekinis blauzdos raumuo
18 – trigalvis blauzdos raumuo
19 – trapecinis raumuo
20 – podyglinis raumuo
21 – mažasis apvalusis raumuo
22 – didysis apvalusis raumuo
23 – platusis nugaros raumuo
24 – didysis sėdmens raumuo
25 – dvigalvis šlaunies raumuo
26 – ilgasis tiesiamasis kojos pirštų raumuo
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Jei visą kaukolės ilgį padalysime 
į tris dalis, tai akiduobė atsidurs 
ties pirmojo trečdalio atžyma.

Žinduoliai :  ark lys

Dėl plačių akiduobių arklio akių forma panaši į aps-
kritimą. Išraiškingi lanku išlenkti vokai atkartoja akies 
obuolio formą. Viršutinis vokas baigiasi ilgomis tiesiomis 
blakstienomis.

Arklio akis, žiūrint iš įvairių perspektyvų. 
Tonuodami smarkiai iššokusį akies obuolį, 
remiamės rutulio piešimo taisyklėmis.

Arklio akies vyzdys, skirtingai negu 
žmogaus, yra ne apskritas,  
o primena gulsčią  
stačiakampį.
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Charakteringa arklio galvos detalė – žandikaulio atbraila. 
Šis ištempto tribriaunio formos iškilus kaulų darinys 
aiškiai matyti kaukolėje kaip žandikaulio tęsinys. Ties 
žandikaulio atbraila prasideda pusapvalis išorinis kram-
tomasis raumuo; jis taip pat yra labai charakteringas 
arklio galvos akcentas.

Jei ilgio vienetu laikysime 
atstumą nuo priekinio kaukolės 
galo (tai yra nuo dantų) iki 
žandikaulio atbrailos galo, 
tai atstumas nuo žandikaulio 
atbrailos galo iki pakauškaulio – 
pusantro tokio ilgio.

Abu žandikaulio atbrailos 
galai gerai matyti ir žiūrint 
į kaukolę iš priekio.




