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Įvadas 

 

 Darbo aktualumas. Tinkamas apšvietimas yra viena svarbiausių sąlygų, kuriant jaukų ir 

harmoningą interjerą. Šviesos šaltiniai suteikia patalpoms išskirtinumo, padeda akcentuoti 

svarbiausias detales. Todėl pageidaujamo efekto pasieksite tik kruopščiai apsvarstę, kaip, kur ir 

kokius šviestuvus išdėstyti geriausia. Šviestuvas šiuolaikiniuose namuose įgauna vis svarbesnį 

vaidmenį – tai ne vien kokybiško apšvietimo šaltinis, bet ir detalė, padedanti kurti nuotaiką 

patalpose. Šviestuvų stiliuje nesunku pasimesti, todėl geriausia būtų šviestuvą derinti prie bendro 

namų ar konkretaus kambario stiliaus. Istorinio stiliaus šviestuvus renkasi klasikos mėgėjai ir tai 

yra garantuotas bei saugus variantas – kas buvo madinga prieš kelis šimtus metų, atgimsta ir 

šiandieniniame interjere. Klasikinis stilius jau yra išbandytas anksčiau, per ilgą laiką pasitvirtinęs 

ir dažniausiai neapvilia. Kalbant apie šviestuvų spalvas visuomet mėgstamos ir lengvai interjere 

priderinamos spalvos yra bronzos, aukso, nerūdijančio plieno, baltai purkšto metalo ir žinoma, 

juoda. Ryškėja ateities tendencija – moderniame interjere atsiranda daugiau neoninių spalvų – 

patys šviestuvų gaubtai bus sintetinės oranžinės, ultramarino, žalios, ciklameno spalvos. 

Tinkamai parinktas apšvietimas gali kardinaliai pakeisti aplinkos nuotaiką. Planuojant 

apšvietimą atsižvelgti į patalpos dydį. „Erdvioje patalpoje didelis šviestuvas atrodys efektingai ir 

užpildys erdvę. Tai nebūtinai turi būti vienas masyvus šviestuvas. Iš kelių vienodų šviestuvų 

sudaryta kompozicija atrodys lyg darni tūrinė skulptūra. Juos galima kabinti skirtinguose 

aukščiuose, taip sukuriant šviestuvų „debesį“ – sutemus jis paliks įspūdį. Didesnis šviestuvas 

vietą gali rasti ir koridoriuje greta laiptų – ten paprastai būna aukštesnės lubos, todėl toks 

pasirinkimas puikiai papildys erdvę. 

Darbo objektas – šviesa ir šviestuvas 

Darbo tikslas – pasiremiant apšvietimo fenomeno analizę ir jo įtaką žmogaus būsenai sukurti 

funkcionalų, gero dizaino šviestuvą. 

Darbo uždaviniai: 

1. atskleisti šviesos supratimą vakarų mąstymo istorijoje 

2. ištirti apšvietimo sistemų interjere įtaka žmogui 

3. ištirti apšvietimo sistemos įrengimo praktinius ypatumus 

4. išanalizuoti esamų šviestuvų rinką – pateikti analogų analizę 

5. tyrimų išvadas susisteminti ir panaudoti vystant kūrybinį projektą 



Darbo metodai: sisteminė ir loginė analizė, lyginamoji, grafinė analizė. 

Šaltiniai: naudojama užsienio ir lietuvių autorių meninė ir literatūrinė literatūra, 

elektroniniai ištekliai, publikacijos. 

1. Mastytojai apie šviesą, spalvas ir regėjimą, apšvietimo samprata  

 

Antikinių filosofų darbuose vieną iš reikšmingiausių vietų užėmė šviesos ir spalvų 

problemos. Filosofai bandė suprasti regėjimo procesą ir gilinosi į šviesos bei spalvų fizikinę 

prigimtį. Didžioji dauguma, spalvas ir šviesą įsivaizdavo lyg tam tikrą materiją, kuri turi savybę 

tekėti iš daiktų, kaip teka vanduo. Patekusi į akis ji sukelia regėjimo pojūtį. 

Vienas iš pirmųjų minėtinas Empedoklis. 

Empedoklio supratimu, daiktai skleidžia tam tikras dalelytes. Taip pat ir iš akių srovėmis 

teka panašios dalelytės. Spalvos – to tekėjimo išvada. Dalelytės, ištekėjusios iš akių, kuriose yra 

poros, atitinkančios keturias pagrindines spalvas, susitinka su daiktų dalelytėmis (panašus 

jungiasi su panašiu) ir todėl susidaro regėjimo pojūtis. 

Taigi Empedoklis neabejojo matomų daiktų realumu. 

Vėliau Empedoklio teoriją plėtojo Demokritas ir Platonas. 

Demokritas aiškino, kad šviesa, regėjimas ir spalvos yra sudaryti  iš mažyčių kūnų – atomų, 

kurie neturi jokių ypatybių.  

Platonas aiškino, kad šviesa – tai dalelyčių srautas. Jis bandė paaiškinti, kad šviesa išeina ne 

tik iš išorinių šaltinių, bet ir iš akių. Susitikę srautai vienas kitą veikia, todėl susidaro regėjimo 

pojūtis.  

Antikos pasaulyje jau buvo pradėta gvildenti spalvų fizinė esmė ir iš principo teisingai. 

Viena iš hipotezių buvo, kad spalva ir šviesa – tai materialių dalelių sklidimas, kita – kad tai 

permatomos aplinkos judėjimas. 

Antikos pasaulyje sukurtas mokslas apie spalvas tapo europietiško mokslo pagrindu. 

Ištisus tūkstantmečius visos civilizacijų istorijoje žinomos realiginės ir filosofinės doktrinos 

akcentavo šviesos reiškinio metafiziškumą, jo sąsajas su dieviškumu. Porenesansinio laikotarpio 

teorinė mintis menkai tepraplėtė įprastas šviesos interpretacijas. Šviesa tradiciškai tebebuvo 

siejama su dieviškumo apraiškomis.  

Tačiau XVII amžiaus mokslo revoliucija ėmė negailestingai ardyti metafizinius religinio 

mąstymo pamatus, nukreipdama tyrinėtojų žvilgsnius į fizinę gamtos sandarą. Siekis pasitelkus 



mokslą išsiaiškinti ir suvokti gamtos reiškinių esmę akino eksperimentuoti ir tyrinėti. 

Ekspermentiniai fizinio pasaulio tyrinėjimai suteikė teorinį pagrindą pozityvystinei šviesos 

fenomenologijos analizei. Išaušus naujųjų laikų erai, kontempliatyvūs filosofiniai šviesos 

aiškinimai užleido vietą moksliniams požiūriams.  

Kaip taikliai yra nurodęs britų meno istorikas Kennethas Clarkas, didieji to amžiaus protai 

aistringai domėjosi mokslo dalykais: Spinoza garsėjo ne vien kaip didžiausias Nyderlandų 

filosofas, bet ir kaip vienas geriausių Europoje lęšių gamintojų, Descartes'as greta filosofinių 

studijų nuosekliai tyrinėjo refrakcijos reiškinį, Huygensas sukūrė bangų teoriją.1 

Tuo tarpu kitas to meto žmogus - paprasčiausias amatininkas Jacobas Boehme - vieną 

gražią 1600 metų dieną jam kontempliuojant buvo „nutviekstas dieviškos šviesos" ir tapo vienu 

ryškiausių to šimtmečio teosofinių mąstytojų, padariusių didžiulę įtaką Newtono gravitacijos 

teorijai ir šviesos sandaros tyrinėjimams.2 

Vėliau lygiai taip pat įkvėpęs jo kritikus Goethe ir Blake'ą, paskelbė savo traktatus, skirtus 

nežemiškai šviesos prigimčiai paaiškinti. Pasak Boehme's, siela yra ugnies akis arba jos 

veidrodis, per kurį Dievas atskleidžia save žmogui; o tamsa slypi šviesos centre, ir kiekvienas, 

bandantis nepaisyti Viešpaties, atsiduria tokioje pačioje ugnyje, į kurios deginančius liežuvius 

kadaise pakliuvo Kūrėją paminti bandęs Liuciferis. Boehme aiškino, kad „pirminis sielos būvis 

yra ugnis ir ugnis yra jos gyvenimas: bet jeigu ji (siela - A. S.) neišeina iš ugnies į šviesą 

pasitelkusi valią ir vaizduotę, tarsi iš niūrios mirties į kitą principą, t. y. į Ugnį-Meilę, ji lieka 

savo prigimtinėje ugnyje..."3 

Teosofo mintys paveikė daugelį didžiųjų protų, ieškojusių visatos mįslių įminimo. 

Anuometiniai moksliniai interesai buvo glaudžiai susipynę su mistiniais regėjimais ir esminių, 

antgamtiškų principų paieškomis. Neatsitiktinai vėliau, industrijos amžiuje, gyvenęs filosofas 

Nikolajus Berdiajevas, pagarbiai vertinęs savo pirmtako nuopelnus, aiškino, kad šis buvo „vienas 

pirmųjų, suvokusių kosmoso gyvenimą kaip aistringą kovą, judėjimą, procesą ir amžiną 

prisikėlimą"4. Nūnai pripažįstama, kad Jacobas Boehme - savamokslis mistikas - dar anksčiau 

nei Johan-nesas Kepleris pateikė toliaregiškų įžvalgų apie elipsines planetų orbitas ir drąsiais 

                                                           
1Kenneth Clark. Civilization: A Personai View. - London, 2015, p. 212. 

2Alexander Roob. Alchemy and Mysticism. - Koln, 2016, p. 253. 

3Kenneth Clark. Civilization: A Personai Vi.ew. - London, 2015, p. 212. 
4Alexander Roob. Alchemy and Mysticism. -Koln, 2016, p. 253. 



pastebėjimais paakino vėlesnius tyrinėtojus atskleisti šviesos spektro sandaros paslaptį.  

Kitas to amžiaus mistikas, alchemikas ir Paracel-so sekėjas Robertas Fluddas (1574-1637), 

beje, priklausęs kontroversiškam rozenkroicerių ordinui, tvirtino, kad dieviškasis aktas vyko tarsi 

alcheminis procesas, kurio metu Dievas iš tamsaus chaoso išskyrė tris pirminius elementus: 

šviesą, tamsą ir dvasinius vandenis. Iš pastarųjų, kaip jis tikino, ir kilo Aristotelio nurodyti keturi 

esminiai elementai. Visi alchemiko raštai buvo persmelkti šviesos dieviškumo idėjos.  

Šviesa buvo aiškinama tarsi aktyvusis pradas, kuris dieviškąjį kūrybos aktą padarė 

įmanomą: Viešpaties šviesai nusileidus iš aukštybių ir nušvietus chaosą, šis ėmė įgyti regimas 

formas, iš kurių ir buvo sukurtas pasaulis. Susidūrusi su chaosu šviesa leido atsirasti vandeniui, 

pačiai nepaslankiausiai ir pasyviausiai substancijai iš visų žinomų.  

Tolesnio proceso metu vanduo buvo padalintas į dvi dalis: dangiškąją ir žemiškąją, o 

pastaroji savo ruožtu išskaidyta į oro, vandens ir žemės sferas. Tokia interpretacija leido Fluddui 

teigti, kad vandens masė gali būti redukuota iki piramidės formos objekto. Lygiai taip pat 

„šviesos masė pasaulyje, kylanti iš Dievo, šviečiančio tamsoje, gali būti redukuota iki formalios 

piramidės, kylančios viršun lygiai tokia pačia proporcija".5 

Renesansą pakeitęs barokas siekė išsivaduoti iš griežtų tvarkos, simetrijos, geometriškumo 

standartų, nors tokių renesansinių ambicijų nestokota miestų planavimo projektuose. Baroko 

bažnyčių architektai, įkvėpti naujos estetikos užmojų, drąsiai laužė klasikines formas, troško 

pabrėžti projektuojamų pastatų dinamiką, kūrė tokius vizualinius efektus, kurie leistų atskleisti 

gyvybingą, juslingą ir audringą, puikių reginių, ekstazės, dvasios metamorfozių ir gyvenimo 

džiaugsmo kupiną Dievo sukurtą pasaulį. Iš pradžių optiniai efektai buvo išbandomi teatre, ypač 

statant operos spektaklius, vėliau atradimai buvo pritaikomi architektūroje ir kitose meno srityse 

atsisakius tik tų, kurie pasirodydavo esą neįgyvendinami plastinių menų technologijomis. 

Bažnyčių interjerai tapo tarsi poligonai, kuriuos architektai ir dekoruotojai mėgino paversti 

ištisais pasauliais, atsivėrusiais Dievo ir žmogaus žvilgsniui.  

Gotikiniuose interjeruose buvo siekiama sukurti ramią, skaidrią, askezei ir kontempliacijai 

nuteikiančią atmosferą, o barokinėse bažnyčiose siekta pakylėti žmogaus sielą Dievop visiškai 

kitais būdais, pasinaudojus tokiomis išraiškingomis vizualinėmis schemomis, kurios pabrėžtų 

                                                           
5Robert Fludd and His Philosophical Key. -New York, 2017, p. 152. 

 



judesio nerimą ir atskleistų dramatiškiausias virsmo, ekstazės būsenas.6 

Todėl šiuo laikotarpiu įsivyravo savitas požiūris į šviesos vaidmenį architektūroje, ypač 

bažnytinėse erdvėse. Interjero dekoras baroko bažnyčiose buvo modeliuojamas taip, kad 

skulptūros reljefai, gaudami šviesos iš išorinių šaltinių, įgytų vitališkumo, o tokioje aplinkoje 

atsidūręs maldininkas pajustų šviesokaitos pulsavimą, tarsi skleidžiantį žemiškajam pasauliui 

dieviškąją energiją ir dvasinę šilumą. Tokias kryptingas pastangas galima įžvelgti daugelyje 

baroko šventyklų. Jos akivaizdžios ir garsiosios Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, pagrįstai 

laikomos vienu puikiausių šio stiliaus pavyzdžių Rytų Europoje, interjere.  

Šiame statinyje, užuot ištapius kupolą erdvės perspektyvą pabrėžiančiomis dangiškų spalvų 

freskomis, buvo pasukta kitu keliu. Šventovę dekoravę italų skulptoriai komiškai kupolą papuošė 

judančių, nuo paviršiaus atsiplėšusių angeliukų reljefais, kurie nutvieskiami nuolat kintančios 

dienos šviesos, srūvančios pro specialiai šiems optiniams efektams sukurti įrengtas langų ertmes.  

Nenuostabu, kad bažnyčios lankytojas, atsidūręs po kupolu ir pakėlęs akis viršun, negali 

išsivaduoti iš įspūdžio, kad ten viršuje supasi ir džiūgauja angeliukai. Panašių optinių vizijų 

siekta ir kitose Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjero erdvėse. Pavyzdžiui, Šv. Uršulės koplyčios 

skliautuose vaizduojamas dangiškas šv. Mergelių kankinių choras, kurį pro paskliautus langus 

nutvieskia tarsi iš po debesų išnirusi saulė, sukurianti paslaptingo, metafizinės šviesos šaltinio 

įspūdį, o pažvelgusio aukštyn lankytojo neapleidžia pojūtis tarsi švelnius šventųjų judesius 

ryškintų nežemiškas spinduliavimas, verčiantis prisiminti neoplatoniškas doktrinas.  

Baroko architektūros ir skulptūrinio dekoro kūrėjai nevengė šviesokaitos dinamiką ir 

dramatizmą pabrėžti ir statinių išorėje, kur laužytos, gilėjančios ir vėl priekin šaunančios linijos 

stiprino šviesos ir tamsos santykių efektus.  

 

2.Apšvietimo interjere teoriniai aspektai 

 

Nepriklausomos tarpukario Lietuvos meno storikas Mikalojus Vorobjovas, su reta pagava 

gebėjęs išryškinti savo nagrinėjamų architektūros statinių plastikos savybes, yra atkreipęs dėmesį 

į šį Vilniaus baroko architektūrai būdingą bruožą. Apibūdindamas Vilniaus universiteto 

ansamblio architektūrą, Vorobjovas rašė: „Iš pirmo žvilgsnio Šv. Jono fasadas gali pasirodyti 

                                                           
6Mikalojus Vorobjovas. Vilniaus menas.- Kaunas, 2012 p. 47. 

 



sunkus savo puošnybe. Bet kurgi jo masė? - jos kaip ir visai nebėra: ji visa išvagota, išpurenta 

nuolatinio judesio, prisigėrusi oro, šviesos. Šitą fasadą netgi sunku priskirti prie architektūros 

tradicine prasme, nes nebėra jame nei kūbiškų masių, nei aiškiai regimų plokštumų, nei 

racionalaus svorio ir atramų santykio, o yra tiktai iracionalus be paliovos judančių formų 

žaismas".7 

Suprantama, panašūs optiniai efektai būdingi ne tik Vilniaus, bet ir kitų baroko paminklais 

garsėjančių Europos miestų architektūrai. Tačiau Rytų Europos klimato sąlygos bei ypatingas 

meistrų patirtas genius loci pojūtis suteikė mūsų sostinės barokinėms bažnyčioms savitų ir gana 

unikalių apšvietimo niuansų. Kitų regionų architektūroje, priklausomai nuo klimato sąlygų, 

siekta savitų šviesokaitos reginių. Apibūdindamas Italijos sostinės baroko statinius, Jeanas 

Rupertas yra akcentavęs šviesos vaidmenį jų interjeruose.  

Pasak jo, „monumentaliuose dekoratyviuose Romos baroko projektuose šviesa dažnai 

išreiškia erdvės beribiškumą. Apmąstytas vaizdinys, kurį Baciccio Gesu pavyko sukurti 

skliautuose, daro įspūdį dangiškos šviesos, sklindančios iš Jėzaus monogramos - iš begalinio 

dangaus atstumo, su nemažėjančia jėga spinduliuojančios realių bažnyčios erdvių link. Realios 

šviesos pavertimas formalaus meno kūrinio dalimi yra dramatiškas, tačiau nevisiškai netikėtas 

baroko amžiaus atradimas. Dangiškas kupolo simbolizmas šioje raidoje atlieka labai reikšmingą 

vaidmenį". 

Aukščiausiai iškilusi pastato dalis - baroko bažnyčių kupolas tapo ir simboliniu, ir realiu 

šaltiniu, iš kurio šviesa leidžiasi žemyn į kitas dinamiškais reljefais, skulptūromis dekoruotas 

interjero ertmes. Nepaprastai daug šviesos modeliavimo srityje nuveikė Lorenzo Bemini, savo 

garsiąsias skulptūras (pirmiausia šiuo požiūriu minėtina Sv. Teresės ekstazė) sustatydamas 

tokioje architektūrinėje erdvėje, kurioje meistro atskleista dramatiška sielos būsena dar labiau 

išryškėtų iš viršaus liejantis šviesai.  

Natūralaus apšvietimo efektai jo sukurtuose interjeruose tapo integralia skulptūros ir 

architektūros sąveikos dalimi. Itin jautriai apšvietimas buvo modeliuojamas Pietų Ispanijos 

barokinėse bažnyčiose; ten tiesiogiai apšviesti interjero reljefai tapo puikiausiomis erdvinėmis 

kompozicijomis. Erdvės įspūdžiui sukurti tiesioginis apšvietimas ispanų architektūroje buvo be 

                                                           
7Jean Rupert. Barocįue. - New York, 2011, p. 231- 232. 



galo meistriškai panaudotas vėlyvuoju baroko tarpsniu.8 

Apie tai byloja 1721-1732 metais pastatyta Toledo katedra. Architektūros teoretikas Paolo 

Portoghesis yra atkreipęs dėmesį į vieno didžiausių baroko meistrų - Borromini architektūros 

apšvietimo vaizdinių ypatumus. Šio kūrėjo interjerų apšvietimas pirmiausia ryškina 

architektūrinės struktūros pobūdį, stiprina jos dalių aiškumą ir suvokiamumą, kitaip tariant, 

„įskaitomumą". Vienas dažniausiai pasitaikančių Borromini optinių efektų - dėl šviesos 

atsirandanti „korozija". Šis efektas patvirtina Vitruvijaus įžvalgą apie šviesos gebėjimą 

deformuoti optinius objektų įspūdžius. Kartais interjero paviršius Borromini apšviedavo taip, kad 

jie atrodydavo tarsi išgraužti, nė kiek nebijodamas atskleisti dekoracijų faktūros grafikos ir netgi 

ją akcentuodamas7. 

Didėjant moksliniam smalsumui intuityvus meno kūrėjų jautrumas šviesai neslopo. Šviesos 

perteikimo galimybes tyrinėjo ir jomis naudojosi ne tik architektūros, bet ir tapybos meistrai. 

Didieji baroko tapytojai itin daug dėmesio ir energijos skyrė apšvietimo modeliavimui: šviesos ir 

tamsos kontrastams paveiksluose buvo teikiama simbolinė prasmė; dažniausiai pasitelkus jų 

santykius buvo išryškinamas šviesos, arba, kitaip tariant, dieviškos visagalybės, triumfas prieš 

tamsos, arba metafizinio blogio, galias. Šviesokaitos galimybių studijoms tapyboje itin nusipelnė 

Caravaggio, jo gyvenamuoju metu deramai neįvertintas teptuko meistras.9 

Nors retsykiais teigiama, kad Caravaggio drobėse šviesos ir tamsos santykiai modeliuojami 

taip, tarsi jų personažai visiškai nejustų apšvieti.mo poveikio, tokia pastaba teisinga tik su tam 

tikromis išlygomis. Italų tapytojas optiniams .efektams teikė labai didelę svarbą. Didžioji 

dauguma, Renesanso tapytojų, siekė išryškinti žmogaus kūno sandarą, pasinaudodami bendru 

apšvietimu, kurį akcentuodavo šešėlis, o Caravaggio „šviesos potėpiais atletiškas ir plebėjiškas 

savo drobių figūras priversdavo išnirti iš šešėlio".  

Mistiniam, simboliškam iš dangaus aukštybių sklindančiam apšvietimui savo paveiksluose 

jis sugebėjo suteikti fizinio juslingumo, kone apčiuopiamybės dimensiją. Dar daugiau reikšmės 

šviesos efektams teikė olandas Janas Vermeeris, paveiksluose mėginęs atskleisti plika akimi 

neregimas apšvietimo ypatybes.  

Neatsitiktinai kai kurie jo kūrybos tyrinėtojai manė, kad šis dailininkas, kurdamas 
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paveikslus, naudojosi specialiu įtaisu, vadintu cameraobscura. Vermeeris, daug eksperimentavęs 

su optiniais apšvietimo efektais, turėjo pomėgį, atsiskleidusi daugelyje drobių: paprastai jis 

vaizduodavo iš kairės besiveržiančią šviesą, krintančią ant lygios baltos sienos, o jos atšvaitai 

mažiau apšviestuose patalpos dalyse nuspalvindavo šešėlius, kurie įgaudavo minkštumo, 

neryškumo ir paslapties. Ilgainiui jo tapyboje didėjo polinkis į mistines šviesos interpretacijas. 

Tačiau Rembrandto tapyba metafizinę šviesos dimensiją atskleidžia bene geriausiai.10 

Didingose šio meistro drobėse modeliuojant apšvietimą portretai praranda buitiškus 

kamertonus, šiaip jau būdingus žanrinei ano meto olandų tapybai, ir pasižymi ne vien fizinėmis 

ar psichologinėmis charakteristikomis, bet įgauna metafizinės gelmės, verčiančios pajusti visa 

tai, kas nuo seno siejama su šviesos simbolika. Šio dailininko šviesos ir tamsos efektų kūrimo 

metodiką yra puikiausiai apibūdinęs Rudolfas Arnheimas, pasak jo, „Rembrandto paveikslai yra 

dvigubo šviesos poveikio objektams pavyzdys. Objektai atrodo tarsi pasyviai pasiduodantys 

kažkokios išorinės jėgos poveikiui, nors tuo pat metu jie patys tampa šviesos šaltiniais, aktyviai 

skleidžiančiais energiją. Apšviesti jie perduoda šviesą tolyn. Neregima žvakė yra viena iš 

meninės raiškos priemonių, naikinančių paveiksle perteikiamų įvykių statiškumą".11 

Viename iš garsiausių Rembrandto paveikslų Šventoji šeima itin įtaigiai atskleista 

nežemiška šviesos simbolika. Marijos rankose laikoma Biblija tampa pagrindiniu šviesos 

spinduliavimo šaltiniu, nutvieskiančiu kitus šios kompozicijos personažus, nors joks realus 

apšvietimo šaltinis drobėje nepavaizduotas. Taip pamynus realistinius vaizdavimo dėsnius, nė 

kiek nenusikalstama meninei tikrovei, veikiau atvirkščiai - sukurta mistinio šviesos šaltinio 

atmosfera itin tinka religiniam siužetui perteikti. 

Pav. Rembrandtas ,,Šventoji šeima“ 
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Įžymus XIX amžiaus estetikas, meno filosofas ir istorikas Johnas Ruskinas Oksforde 

skaitytose paskaitose aiškino, kad „šviesos mokyklos", kuriai priskyrė didžiuosius įvairių 

kultūros epochų koloristus (pavyzdžiui, tapytoją Tizianą), šaknų reikia ieškoti antikinėje 

Graikijos civilizacijoje. Šios mokyklos pamatus, jo giliu įsitikinimu, grindė jonėniškas Apolono 

bei dorėniškas Atėnės kultas. Apolono priešybe laikytas Pitonas, Atėnės - Gorgonė. 

Neišvengiamą šviesos ir tamsos idėjų priešpriešą, pasak Ruskino, atspindėjo graikiškoji „dva-

sinės tamsos" koncepcija, kuri buvo įspūdingai perteikta visose klasikinėse graikų tragedijose. 

„Ir kai ši koncepcija atsiduria meno sferoje,. - rašė jis, - atsiranda Dedalo, Ikaro skrydžio mitai 

bei Frikso ir Helės istorijos, kuriančios fizinio oro ir šviesos asociacijas, kurios baigiasi Atėnės 

galia Korintui ir Atėnams."12. 

Naujųjų amžių estetikoje buvo paryškinti apšvietimo reikšmės vizualinio meno rūšyse skirtumai. 

Paskaitose apie estetiką GeorgasHėgelis teigė, jog skulptūros ir architektūros objektai tampa 

regimi dėl išorinio apšvietimo, o tapyba, pati savaime būdama tamsi, sulaiko šviesą medžiagų 

viduje, savo ideale.13 

Didysis Hėgelio antagonistas Arthuras Schopenhaueris, nors ir laikęs architektūrą prastesne nei 

kitos meno rūšys (kadangi ši susijusi su praktiškumu ir nauda), pavydėtinai įžvalgiai akcentavo 

specifiškas architektūros ir šviesos reiškinio sąsajas. Schopenhauerio šviesos sampratoje, kuriai 

darė įtaką senovės Rytų mąstymo šaltiniai (bene labiausiai indų Upanišados), buvo akcentuotas 
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šviesos teikiamo džiaugsmo, palaimos ir gėrio simbolizmas, kurio patvirtinimą, pasak filosofo, 

galima įžvelgti visose žinomose religijose.  

Šviesos esmę jis aiškino taip: ji esanti „didžiausias briliantas grožio karūnoje, ir ji lemtingai 

veikia kiekvieno gražaus daikto pažinimą. Jos esatis apskritai yra būtina sąlyga; jos palankus 

kritimas sustiprina pačių gražiausių dalykų grožį. Tačiau ji ypač palanki architektūros grožiui, ir 

jos dėka net pats menkiausias objektas gali tapti labai gražus".14 

Susiejęs šviesos poveikį žmogui ne su valia, o su grynuoju pažinimu, jis aiškino šviesos santykį 

su architektūros kūriniais kaip labai specifišką ir išsiskiriantį. Pasak Schopenhauerio, „visiškai 

ypatingas architektūros meno kūrinių santykis su šviesa. Jie dvigubai gražesni ryškioje saulės 

šviesoje, žydro dangaus fone ir visai kitaip veikia mėnulio šviesoje. Todėl jau statant 

architektūros kūrinį ypač atsižvelgiama į šviesos efektus ir pasaulio šalis. Nors visa tai 

pirmiausia nulemia aplinkybės, tik ryškus apšvietimas visiškai išryškina visas dalis ir jų 

tarpusavio santykius, aš, be to, manau, kad architektūros menas, kaip ir sunkis bei kietumas, 

kartu turi atskleisti šioms jėgoms visiškai priešingą šviesos esmę. Juk kaip tik šviesa, 

susigerdama ir įstrigdama didžiulėse neskaidriose, ryškiai apibrėžtose ir įvairiopai suformuotose 

masėse ir nuo jų atsispindėdama, gryniausiai ir aiškiausiai atskleidžia savo prigimtį ir savybes 

dideliam žiūrovo džiaugsmui, nes šviesa yra labiausiai džiuginantis dalykas, kaip tobuliausio 

stebimojo pažinimo sąlyga ir objektyvus koreliatas".15 

Tai, ką, svarstydami apie šviesos poveikį architektūrai, pastebėjo Hėgelis bei Schopenhaueris, 

buvo nauja filosofinio mąstymo tradicijoje, tačiau tai nebuvo jokia naujiena įvairiausių kultūrų 

architektūros praktikoje. Dėl galingos šių naujųjų laikų mąstytojų įžvalgos estetinės minties 

horizontuose pagaliau atsidūrė tai, kas nuo seniausių laikų buvo susiję su tiesioginiu savo būstą 

konstruojančio žmogaus patyrimu. Septintame XX amžiaus dešimtmetyje Niujorko modernaus 

meno muziejuje surengtos įvairių epochų bendruomeninės neprofesionalios architektūros 

parodos, taikliai pavadintos Architektūra be architektų, medžiaga puikiai patvirtina, kad istorijos 

priešaušrio žmogus pasižymėjo begaliniu jautrumu šviesai, susijusiai su jo išgyvenimo 

galimybėmis, o ilgainiui išmoko modeliuoti jos srautus savo būste ir jo aplinkoje.16 
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Kolektyvinės, bendruomeninės statybos laikotarpiu, kai būstu buvo rūpinamasi tam, kad būtų 

galima rasti prieglobstį nuo gyvybei grėsmingų gamtos sąlygų, primityvieji statytojai sukurdavo 

tokių įspūdingų apšvietimo efektų, kuriuos būtų sunku pakartoti netgi pasitelkus moderniąsias 

dirbtinio apšvietimo technologijas.  

Katalogo autorius Bernardas Rudofsky dengtų kaimo gatvių Bernabare (Ispanija), Gubijojuje 

(Italija) ir Kargos oazėje (Libija) vaizdų komentaruose atkreipia dėmesį į tai, kad šiuose skirtingų 

epochų ir kultūrų gyvenvietėse nemažai bendrumų: iš viršaus krintančios šviesos srautai sukuria 

neįtikėtinus šilumos ir šalčio bangų derinius, kurie kartu su akustiniais efektais ir kvapais teikia 

nepakartojamų estetinių įspūdžių, visiškai neįsivaizduojamų šiuolaikinės civilizacijos miestuose, 

kur esama neribotų galimybių naudoti naujausias technologijas ir statybines medžiagas.17 

 Kiekviena archajinė kultūra turi savų statybos tradicijų, savitą požiūrį į patalpų apšvietimą, 

suprantama, priklausomą nuo klimato ypatumų ir kitų vietos sąlygų. Antai tradicinėje Meksikos 

architektūroje iki šiol naudojamos gana paprastos statinių konstrukcijos, kurios padeda išgauti 

norimus dienos šviesos efektus: koridoriai tarp būsto dalių iš viršaus apšviečiami saulės, kuri 

sukuria šviesos kontrastus skirtingose patalpose. Pasinaudojus dienos šviesa ir natūralios 

medžiagos perdangomis, išgaunama šviesokaitos dinamika, kuri būstą daro gerokai įdomesnį nei 

dirbtinis apšvietimas. Neatsitiktinai didieji architektai-mąstytojai atidžiai tyrinėjo senąsias 

kultūras ir sėmėsi patyrimo iš jų statybos praktikos.18 

Garsiausi moderniosios epochos architektai ne tik išsaugojo natūralaus apšvietimo pojūtį, bet 

nemažai dėmesio skyrė ir šviesos vaidmens architektūroje apmąstymams. Organinės 

architektūros koncepcijos kūrėjas Frankas Lloydas Wrightas, priskiriamas prie gabiausių ir 

originaliausių XX amžiaus architektų, visą gyvenimą domėjosi senųjų civilizacijų palikimu ir 

tradicine įvairių pasaulio regionų architektūra. Šios studijos įkvėpė ir jo organinės architektūros 

koncepciją, glaudžiai susijusią su simbiotiniais natūros ir kultūros santykiais. Be to, didžiulė 

reikšmė joje buvo teikiama apšvietimo galimybių apvaldymui.  

                Humanistinės Wrighto įžvalgos ir puikios senųjų kultūrų statybos principų žinios 

atskleidė moderniojoje kultūroje primirštus žmogaus santykius su šviesokaitos žaismu gamtoje, 

nes šviesos tviskėjimas kartu su šešėlių gelmėmis atveria, kaip poetiškai sakė Wrightas, „šviežias 
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kūrybinio mąstymo erdves ir vietos pojūtį".19 

 Tikrai demokratišką naująją architektūrą jis įsivaizdavo kaip tokią, kurioje iš esmės permąstomi 

visuomenėje veikiančių institucijų principai ir žmonių poreikiai. Naujoji architektūra turėjo 

žmogui sugrąžinti tai, ką civilizacijos plėtra buvo iš jo atėmusi: gebėjimą suvokti gamtos grožį, 

natūralių statybinių medžiagų pranašumą, formų, masių, vertikalių ir horizontalių santykio 

pojūtį. Be kitų dalykų, modernioji ateities architektūra, giliu jo įsitikinimu, turėjo patvirtinti 

„didesnį žmogaus jautrumą saulės apšviestai erdvei".20 

Tarp daugelio jo raštuose išdėstytų vizijų išryškėjo ir dieną perregimo bei naktimis spindinčio 

„krištolo miesto" kontūrai. Ši architekto vizija, realybėje išreikšta stiklo ir metalo formų derme, 

turėjo būti švaros, saugumo ir negęstančios šviesos buveinė. Nors ir žavėdamasis tradicinėmis, 

regioninėmis statybos technologijomis, Wrightas nė kiek neniekino naujų techninio progreso 

proveržių.  

Vienas esminių senosios ir naujosios architektūros skirtumų, jo nuomone, buvo palikimu ir 

tradicine. Jos pavertė stiklą kokybiškai nauja statybine medžiaga, leidžiančia architektui pasiekti 

tobuliausių estetinių efektų, o sykiu - garantuoti būsto komfortiškumą, humanizuoti žmogaus 

gyvenamąją erdvę suteikiant jai naują kokybę. Jis atvirai stebėjosi, kodėl modernūs miestai, atsi-

radus naujoms technologijoms ir atsivėrus kitoniškoms patirtims, vis dar tebebuvo panašūs į 

tamsius, drėgnus ir nejaukius pirmykščio žmogaus urvus. „Kadaise buvęs brangi substancija, 

ribota ir savo kiekiu, ir dydžiu, stiklas bei jo gamyba buvo išvystyti iki tokio lygio, kad puikus 

įvairaus storio, kokybės ar dydžio jo luito skaidrumas yra toks pigus ir taip trokštamas, kad 

pasaulyje ima vyrauti stiklo ir metalo struktūros. Jeigu senovės gyventojai būtų galėję padengti 

vidaus erdves tokia medžiaga, kuria mes džiaugiamės turėdami stiklą, manau, architektūros 

istorija būtų buvusi iš esmės kitokia..." - rašė amerikiečių architektas.21 

Wrightas ne tik teoriškai apmąstė apšvietimo galimybių kaitą, kuri tapo įmanoma dėl 

technologinės pažangos. Jis drąsiai eksperimentavo ir praktiškai pademonstravo ypatingą šviesos 

vaidmenį savo statiniuose. Beje, architektūros tyrinėtojai būtent jį laiko netiesioginio apšvietimo 

pritaikymo interjere pradininku. Jau ankstyvuoju meistro kūrybos laikotarpiu atsiskleidė jo 
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susidomėjimas šviesos šaltinių išdėstymu pastatų vidaus erdvėse: apšvietimo efektus jis 

modeliavo taip, kad į grindis atsimušusi šviesa patalpoje būtų projektuojama į lubas arba anga 

lubose išsklaidytų šviesą sienų nišose, taip būtų daroma įtaka erdvinės struktūros suvokimui. 

Siekdamas architektūrinių priemonių sintezės, jis bendram tikslui pasitelkė ir apšvietimo 

priemones, įrodydamas, kad įvairių dydžių ir paskirties interjero erdvėse galima išgauti netikėtų 

vizualinių įspūdžių.  

Wrighto suprojektuota Morriso parduotuvė San Franciske iki šiol laikoma sunkiai 

pranokstamu integruoto apšvietimo šedevru. Name Holivude panaudotas dar vienas anuomet itin 

novatoriškas ir drąsus apšvietimo būdas: keisdamas įprastinį sienos ir lango plotų santykį, 

architektas tarsi „ištirpdė" statybinį kevalą, sujungdamas interjerą su kraštovaizdžiu ir 

paversdamas architektūrinę struktūrą integralia gamtos dalimi.22 

Šviesokaitai teikiama reikšmė dar labiau išryškėjo jo projektuotose krikščioniškų 

kongregacijų bažnyčiose, kur buvo pabrėžtinai rūpintasi, kad apšvietimas tarnautų maldos ir 

kontempliacijos poreikiamas taip, kaip juos suvokė pats architektas, nevengęs savo traktatuose 

svarstyti Bažnyčios vaidmens kintančiame pasaulyje. Tačiau išaugęs protestantiškų pažiūrų 

šeimoje, Wrightas akcentavo ne vien šviesos simbolizmą ar metafiziškumą, būdingą katalikybės 

tradicijai, bet apšvietęs bandė sužmoginti ir „apšildyti" sakralinių statinių vidaus erdves. 

Komentuodamas savo garsiosios Vienybės šventovės (Oak parkas Čikagoje) interjero ypatumus, 

jis paryškino, kokių optinių efektų buvo siekta pasitelkus apšvietimo priemones: „Užtvindykite 

šonines nišas šviesa, sklindančia iš viršaus: gausite džiugios giedros dienos pojūtį viduje. Ir dėl 

šio šviesos jausmo centrinės lubos tarp keturių didžiųjų kolonų tampa stoglangiu,dienos šviesa 

išsisijoja tarp konkrečių pluoštų, filtruojamų pro gintarinio stiklo lubas, todėl šviesa ir lyjant, ir 

saulei šviečiant bus šilta tarsi saulėkaitoje..."23 

Šviesos įtaka architektūros suvokimui yra tokia milžiniška, kad jos pojūtis gali suvienyti 

net nesutaikomus estetinius antagonistus. Puikiai žinoma, kad Frankas Lloydas Wrightas 

nuoširdžiai dygėjosi kito ne mažiau žinomo XX amžiaus architektūros metro Le Corbusier 

kūrybos principais. Tačiau, kad ir kokios skirtingos ir nesutaikomos būtų jų architektūrinės 

koncepcijos, abu buvo be galo jautrūs šviesai architektūroje. Sekant Le Corbusier kūrybos 
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evoliuciją tampa akivaizdu, kaip keitėsi ir tobulėjo jo šviesos samprata. 1926 metais paskelbęs 

traktatą Penki punktai naujajai architektūrai, prancūzų architektas išdėstė formalią moderniosios 

architektūros sistemą, kurioje tarp kitų svarbiausių aspektų buvo aptartas ir apšvietimo vaidmuo. 

Šiame veikale buvo nurodyta, kad patalpai maksimaliai apšviesti reikalingas „laisvas fasadas", 

padengtas šviesą atspindinčia glazūra, ir ilgas horizontalus langas - lafenetrelongeur, per kurį į 

vidų gali plūsti lygi ir gausi šviesos srovė.24 

Deja, panaudojus šias teorines instrukcijas, praktiškai paaiškėjo, kad, nepaisant tikslių ir 

preciziškų apskaičiavimų, šių didelių ertmių pajėgumas praleisti dienos šviesą į pastatų vidų 

lūkesčių nepateisino: apšvietimas liko gana ribotas. Be kitų nusivylimų, buvo ir dar vienas. 

Stiklinė siena, kuri buvo logiška Le Corbusier apšvietimo sampratos išraiška, sukėlė netikėtų 

problemų - vasarą didžiulis karštis priversdavo gyventojus kęsti nemalonų „šiltnamio" efektą, o 

žiemą būdavo didžiulių apšildymo nuostolių dėl prastos izoliacijos kokybės.25 

Siekis visomis įmanomomis priemonėmis į pastato vidų įleisti kuo daugiau dienos šviesos 

buvo būdingas daugeliui Le Corbusier projektų. Nesitaikstydamas su ankstesnėmis nesėkmėmis 

architektas nenuilstamai eksperimentavo su apšvietimo efektais. Tarp jo išradimų galima 

paminėti ir brise-soleil - prietaisą, skirtą atogrąžų regiono interjerams, tačiau pritaikomą ir 

kitokio klimato sąlygomis. Dėmesio šviesai netrūko ir urbanistiniuose jo projektuose. 

Pateikdamas teorines ateities miesto schemas (pavyzdžiui, „spindulinio miesto" bei daugelio 

kitų), architektas akcentavo tvarkos, erdvės, švaros ir šviesos poreikį miestiečių gyvenime. Pa-

našius imperatyvus skelbė ir ankstesnių laikotarpių, o ypač XIX amžiaus planuotojai utopistai, 

kurie, susidūrę su iki tol neregėto masto industrijos plėtra, nevaldomais urbanizacijos procesais ir 

siaubingomis antisanitarinėmis žemesniųjų visuomenės sluoksnių gyvenimo sąlygomis 

perpildytuose Europos metropoliuose, kūrė tokius projektus, kurie turėjo ne tik garantuoti kapita-

listinės gamybos efektyvumą, bet ir organizuoti bei reguliuoti bendruomenės gyvenimą sveikoje, 

higieniškoje aplinkoje. XIX amžiaus pradžioje socialinių reformų kūrėjas ir utopistas britas 

Robertas Owenas, įkūręs Naująjį Lanarką, o vėliau Jungtinėse Valstijose - Naująją Harmoniją, 
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pabrėžė, kad ateities bendruomenės gyventi ir auginti vaikus turi šviesioje, saulėtoje architektūri-

nėje aplinkoje. Kiek vėliau seras Benjaminas Wardas Richardsonas utopiniame plane Hygiea 

labai aiškiai išdėstė savo tikslus: jo utopija turėjo laiduoti sanitarines, higieniškas gyvenimo 

sąlygas, sumažinti mirtingumą ir tapti pavyzdiniu būsimų miestų modeliu.26 

Tarp kitų dalykų, turėjusių padėti įgyvendinti šiuos tikslus, svarbų vaidmenį turėjo atlikti ir 

saulės šviesa. Panašios idėjos buvo tvarios ir padarė nemenką įtaką bendruomenės gyvenimo 

formas kūrusių XX amžiaus architektų vaizduotei. Frankas Lloydas Wrightas, ketvirtame XX 

amžiaus dešimtmetyje pateikęs Jungtinėms Vastijoms pritaikytą radikalų urbanistikos 

rekonstrukcijos projektą, ir vėliau nuolatos akcentavo erdvumo, natūralios gamtinės aplinkos bei 

dienos šviesos svarbą auklėjant vaikus. 

Galima pastebėti, kad nuolatinis mąstymas apie apšvietimo vaidmenį architektūroje 

ilgainiui keitė nusistovėjusias sampratas. Ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu Le Corbusier, kaip ir 

daugelis kitų funkcionalizmo, modernizacijos ir progresyvizmo šauklių, apšvietimą traktavo kaip 

neišvengiamai būtiną pažangios, švarios, higieniškos architektūrinės aplinkos elementą, tačiau 

vėliau jo požiūris į šią problemą iš esmės pakito. Jis ėmė vis labiau domėtis metafiziniais šviesos 

aspektais, kurie be galo ryškiai atsiskleidė jo suprojektuotos Ronšano koplyčios interjere.  

 Šiame statinyje, atsisakęs funkcionalistinės apšvietimo sampratos, kuriai buvo ištikimas daugelį 

metų, Le Corbusier išgavo nepaprastai įtaigių optinių efektų. Priartėdamas prie mistinių šviesos 

šaltinio doktrinų, kurias įvairiais pavidalais išpažino daugelis pasaulio religijų, jis tarsi 

paradoksaliai įrodė, kad netgi modernioje, sekuliarizuotoje, reliatyvizmo dvasia persiėmusioje 

kultūroje tebeegzistuoja pirmapradis žmogaus jautrumas šviesai, kuris išryškėja sakralinėje 

architektūroje.  

Architektas, visą gyvenimą puoselėjęs modernybės logiką išreiškusias ir įtvirtinusias 

technologines naujojo metropolio vizijas, pats vis dėlto išsaugojo metafizinę šviesos sampratą, 

teigiančią, kad būta ir esama paslaptingo, sunkiai nusakomo vertikaliosios dimensijos ilgesio, 

kurio mechanistinė ir technologinė civilizacija nesugebėjo įveikti.27 
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Toks pat gilus šviesos pojūtis būdingas ir indų prekybininko užsakymu jo projektuotai Šodano 

vilai (Vilią Shodan). Ir čia buvo sukurta virtuoziškų, kone tapybinių apšvietimo efektų, kokius 

galima išvysti tik garsiausių meistrų drobėse. Leisdamas šviesos srautams skverbtis į pastato 

vidų pro specialiai įrengtas langų perforacijas, architektas tarsi patvirtino, kad šviesos metafizika 

gali skleistis ne tik sakralinėje architektūroje, bet ir žmogaus būste, primindama jam apie 

mįslingą ir sudėtingą, vien mokslo kategorijomis nepaaiškinamą pasaulio sandarą. 

 

2.1.Šviesa ir architektūros objektų tektonika, formos plastika, reljefiškumas ir spalva 

 

Šviesa yra vienas gyvybiškai svarbiausių elementų, kurio pagalba išryškėja architektūros 

objektų tektonika, formos plastika, reljefiškumas ir spalva. Būtent šviesos stygius ar visiškas jos 

nebuvimas automatiškai priverčia įsijungti dirbtinį apšvietimą, kuris yra paprasčiausia ir 

lanksčiausia priemonė, akimirksniu sukurianti visiškai kitokią nuotaiką, įspūdingus efektus. 

Paties apšvietimo kaip, beje, ir šviesos architektūros tematika ir jos ypatumai nagrinėjami gan 

apibendrintai, dažniausiai neišskiriant jokių specifinių sričių - galbūt todėl architektūrinio 

apšvietimo efektų kultūra Lietuvoje dar tik pradeda įsibėgėti, o šviesos dailininkus galima 

suskaičiuoti ant pirštų. Tiesa, jau ir mūsų didžiuosiuose miestuose galima rasti gan neblogų 

diskotekinio apšvietimo naktiniuose klubuose, baruose ar pavieniuose renginiuose pavyzdžių 

(„NewOrleans", „Gravity", „Helios", „Dada", „Galaxy"). Vis dėlto technologijų kartelei kylant 

vis aukščiau, apšvietimo efektams svarbiausia yra menininko fantazija, kurią gali (o dažnai taip 

ir atsitinka) apkarpyti ribotas biudžetas. 

Pasak apšvietimo dailininko Aurelijaus Pikūno, dirbusio daugiau nei šimte koncertų salių 

visame pasaulyje, talkinusio garsiarijuoti interjero elementais.28 

Pavyzdžiui, „Gravity" klube iš tiesų visiškai baltas interjeras kiekvieno vakarėlio metu būna 

nušviestas vis kitokiu koloritu. A. Pikūno nuomone, su kuria galbūt sutiks ne visi architektai, 

klube nereikia leistis į smulkmenas. „Architektų klaida, kurią jie dažniausiai daro, ta, kad jie 

projektuodami mato tuščią erdvę, t. y. be žmonių".  
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Pav. „Gravity“ klubas 

 

 

 

Vilniaus „Helios" klube įrengtos šviečiančios grindys. Architektas suprojektavo estetiškai 

patrauklią interjero detalę. Tuo tarpu apšvietimo dailininkas į ją žvelgia visai kitu aspektu: švie-

čiančios grindys - puiku, bet kiekvieną sykį jos tokios pat, o iš šio klubo arkliuko norėtųsi 

išspausti kur kas daugiau. Dabar klubo šeimininkai jau planuoja patobulinti grindis: po jomis gali 

būti įrengti šviesolaidžiai ar kiti spalvą keičiantys prietaisai. Aišku, statybos metu viską įrengti 

būtų buvę kur kas pigiau ir racionaliau. Kita vertus, jeigu iš karto viską pasidarai, tai kuo vėliau 

nustebinti lankytojus. Juk klubas kas treji metai turi atsinaujinti. 

 

2.2.Apšvietimo efektų tendencijos 

 

Nors apšvietimo efektų pasaulinės mados ir tendencijos egzistuoja, naujovės Lietuvoje 

prigyja sunkiai ir skausmingai. Kalbinto apšvietimo dailininko nuomone, nuotaikingos šviesos 

variadios vienos, kitaip nebus jokios naudos. Montuojant tokią rimtą ir brangią apšvietimo siste-

mą, reikia užtikrinti, kad su ja dirbs profesionalai. Nors galimas prietaisų komplektavimas 

ribotas, apšvietėjų darbo specifika tiesiogiai priklauso nuo individualių subtilumų: pamėgtos 

spalvų gamos, spalvinės klausos, skonio, muzikos pojūčio - visi dirba skirtingai.  

Privalumas tas, jog pasikeitus apšvietėjui keičiasi ir darbo principai: galima kaitalioti 

prožektorių vietą, bandyti kurti savo stilių, tačiau tam nereikia jokių kardinalių išlaidų 

reikalaujančių pokyčių. Tiesa, galimas ir kitas variantas: mažose kavinėse ar įdubėliuose, 

čiuožyklose, aerobikos salėse galima įrengti prožektorius kvailiukus, kurie reaguoja į tam tikrus 

garso dažnius ir pagal juos keičia spalvą bei piešinį. Sukuriamas savotiškas chaosas, 

nepretenduojantis į jokį meniškumą, bet vis tiek gaunamas gan įspūdingas efektas. Tokia sistema 



veikia „Akropolio" ledo arenoje. 

Įrenginėjant apšvietimą naktiniuose klubuose, kurie paprastai būna pusrūsiuose arba rūsiuose, 

susiduriama su techninėmis kliūtimis, kurios glaudžiai susijusios su kitomis inžinerinės įrangos 

sistemomis. Stengiamasi nenaudoti prietaisų, „suvalgančiu" daug elektros ir išskiriančiu daug 

šviesa yra vienas gyvybiškai svarbiausių elementų, kurio pagalba išryškėja architektūros objektų 

tektonika, formos plastika, reljefiškumas ir spalva. Būtent šviesos stygius ar visiškas jos 

nebuvimas automatiškai priverčia įsijungti dirbtinį apšvietimą, kuris yra paprasčiausia ir 

lanksčiausia priemonė, akimirksniu sukurianti visiškai kitokią nuotaiką, įspūdingus efektus.29 

Pasak apšvietimo dailininko Aurelijaus Pikūno, dirbusio daugiau nei šimte koncertų salių 

visame pasaulyje, talkinusio earsiarijuoti interjero elementais.  

Nors apšvietimo efektų pasaulinės mados ir tendencijos egzistuoja, naujovės Lietuvoje 

prigyja sunkiai ir skausmingai. Kalbinto apšvietimo dailininko nuomone, nuotaikingos šviesos 

variacijos vienos įspūdingiausių Vilniaus „NewOrleans" klube. Čia ne tik sienos, bet ir stiklinis 

baro paviršius keičia spalvą. Šis chameleoniškos spalvų kaitos užuomazgos Europoje prasidėjo 

prieš trejus metus ir jau gerokai įsibėgėjo, tuo tarpu pas mus jos prigyja tik dabar. Aišku, daugelį 

užsakovų iškart atbaido aukšta prietaisų kaina, tačiau reikėtų kategoriškai vengti pigios įrangos, 

kuri tikrai nebus patvari. 

Anksčiau naudotus skenerius, kurių korpusas buvo stabilus, o projekciją sukurdavo judantis 

veidrodėlis, keičia heads - visu korpusu 540 ir 270 laipsnių amplitude judantys prožektoriai. Visa 

efektingo apšvietimo įranga tampa vis progresyvesnė ir protingesnė, tačiau maksimalias jos 

galimybes gali atskleisti tik profesionalus apšvietėjas. Aišku, jis turi suvokti, kaip mechanizmas 

veikia, kitaip nebus jokios naudos. Montuojant tokią rimtą ir brangią apšvietimo sistemą, reikia 

užtikrinti, kad su ja dirbs profesionalai.30 

Nors galimas prietaisų komplektavimas ribotas, apšvietėjų darbo specifika tiesiogiai 

priklauso nuo individualių subtilumų: pamėgtos spalvų gamos, spalvinės klausos, skonio, 

muzikos pojūčio - visi dirba skirtingai. Privalumas tas, jog pasikeitus apšvietėjui keičiasi ir darbo 
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principai: galima kaitalioti prožektorių vietą, bandyti kurti savo stilių, tačiau tam nereikia jokių 

kardinalių išlaidų reikalaujančių pokyčių.  

Įrenginėjant apšvietimą naktiniuose klubuose, kurie paprastai būna pusrūsiuose arba rūsiuose, 

susiduriama su techninėmis kliūtimis, kurios glaudžiai susijusios su kitomis inžinerinės įrangos 

sistemomis. Stengiamasi nenaudoti prietaisų, „suvalgančių" daug elektros ir išskiriančių daug 

šilumos, o atliekančių tik vienintelę vienspalvio spindulio funkciją.  

Kuo palankesnės techninės charakteristikos ir didesnis efektų galimybių spektras, tuo prožek-

torius naudingesnis. Dar viena problema, su kuria susiduriama klubuose, - galinga ventiliacijos 

sistema, kuri užtikrina lankytojų komfortą, bet tuo pat metu ištraukia dūmus, kuriuose šviesos 

spindulys atsispindi ir atskleidžia visą savo grožį. Tokiose situacijose belieka ieškoti 

kompromiso: grožis vardan komforto ar atvirkščiai. Tačiau kartais dėl galimybės bent akimirką 

pabūti rampų šviesoje esame pasirengę ir pakentėti. 

 

2.3.Šviesa interjere – apšvietimo sistemos 

 

Šviesa daro nepaprastai didelę įtaką žmogaus organizmui, jo savijautai ir nuotaikai. Gamtoje 

šviesos pasikeitimai vyksta dėl oro sąlygų, klimato ir metų laiko specifikos, paros laiko. Į visa tai 

mes vienaip ar kitaip reaguojame, šviesos siunčiamus signalus priima mūsų pasąmonė. Ištisų 

tautų nacionalinis charakteris susiformavo veikiamas klimato ir, tuo pačiu, apšvietimo. 

Tačiau šiuolaikinis žmogus visais metų ir paros laikais gyvena ir dirba daugiausia patalpose. 

Čia būtinas dirbtinis apšvietimas. Jis gali ir sukurti tam tikrą nuotaiką, ir sudaryti galimybę 

susikoncentruoti, susikaupti. Nepakankamas arba netinkamas apšvietimas gali turėti priešingą, 

nepageidaujamą poveikį. Kadangi dirbtinai apšviestoje patalpoje mums tenka praleisti itin daug 

laiko, labai svarbu, kad šviesos šaltiniai būtų tinkamai parinkti. 

Skirtingos paskirties patalpose apšvietimas taip pat turi būti nevienodas, atitinkantis 

konkrečios patalpos paskirtį. Dažnai būtent apšvietimu išskiriamos įvairios veiklos ar poilsio 

zonos. Sprendžiant, kaip apšviesti konkretų interjerą, reikia apmąstyti ir utilitarines, ir estetines 

kiekvieno varianto ypatybes, o taip pat laikytis būtinų higienos normų. 

Sprendžiant interjero apšvietimo klausimus, būtina atsižvelgti į visą kompleksą užtikrinančių 

normalias žmogaus regėjimo sąlygas ir su tuo susijusį jo darbingumą. Sąlygos, į kurias reikia 

atkreipti pakankamai dėmesio, yra: 



• optimalus apšvietimo lygis darbo zonoje ir pakankamo intensyvumo bendras apšvietimas; 

• tolygus šviesos paskirstymas ir leistinas ryškiau apšviestų zonų regėjimo lauke išdėstymas; 

• šešėlių susidarymas; 

• racionali šviesos srauto spektrinė charakteristika.31 

Šviesos įtaka ir reikšmė bendram interjero sprendimui yra nepaprastai didelė. Projektuojant 

interjerą ir apšvietimo sistemas, pravartu prisiminti ir estetinę šios problemos pusę. Natūrali 

šviesa ir dirbtinis apšvietimas išryškina pagrindinius erdvės organizavimo principus, o šviestuvų, 

kaip vieno iš svarbiausių įrangos komponentų, forma gali pabrėžti bendrą interjero stilių. 

Dirbtinis apšvietimas. Dirbtiniam apšvietimui yra sugalvota daugybė šviesos priemonių ir 

būdų: sietynai, bra (pranc. bras-„ranka"), toršerai (pranc. torchere - žibintas) - šviestuvai ant 

aukšto pastovo, stovinčio ant grindų; plafonai (elektros lempų gaubtai, įtaisyti lubose ir sie-

nose) ir kt. Tačiau ne visuomet tradicinis apšvietimo prietaisas mūsų gyvenamojoje patalpoje 

yra tinkamai įrengtas. Kai patalpos aukštis yra 2,5-2,7 metro, net ant neilgo laido pakabintas 

šviestuvas patenka į žmogaus aktyvaus regėjimo lauką ir sukelia dažnai net neįsisąmonintą 

nemalonų pojūtį. Kai patalpa žema, apšvietimui geriau naudoti plafonus, nes jie gerai priglunda 

prie lubų plokštumos. Jų dabar siūloma itin įvairių. 

Bendras apšvietimas apskaičiuojamas visai kambario erdvei, tačiau greta jo naudojamas ir 

vietinis kurios nors patalpos dalies apšvietimas. Šviestuvas padeda padaryti išraiškingą 

kiekvieną patalpos zoną, išryškina jos formą, o kartu sukuria ir savitą apšvietimo klimatą. 

Vokiečių apšvietimo firma „БРЕСТRAL", viena iš pirmaujančių dizaino srityje, pagamino ir 

Frankfurto parodoje pristatė naują apšvietimo valdymo sistemą, leidžiančią keisti patalpos 

dirbtinio apšvietimo šviesos intensyvumą ir šviesos spalvą, atsižvelgiant į dienos metą. Ryte 

sistema skleidžia šaltą šviesą, kuri palaipsniui šiltėja, dienos pabaigoje tapdama šilta vakarine 

žara. Tokiu būdu šviesa pritaikoma prie natūralių žmogaus bioritmų ir leidžia jam geriau jaustis. 

Ši apšvietimo sistema susideda iš išorės apšvietos matavimo daviklio, centrinio apšvietimo 

valdymo įrenginio, personalinio kompiuterio ir šviestuvo, kuriame yra keturios lempos: dvi šiltos 

spalvos (Ta=3000 K), viena žalia ir viena mėlyna. 

Pav. Apšvietimo sistema 
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Sistemos išorės daviklis matuoja apšviestos dydį lauke, kompiuteris, atsižvelgiant į dienos ir 

metų laiką, paskaičiuoja šviesos spalvą (spalviną temperatūrą), o apšvietimo valdymo sistema 

sumaišo keturių šviestuvo lempų spalvas. Tokiu būdu sukuriamas labai artimas natūraliam 

patalpos apšvietimas. 

Šviestuvų tipai. Dirbtinė šviesa patalpoje gali būti įvairi: ryški, prislopinta, minkšta, 

išskaidyta ir t. t. Apšvietimo pobūdis priklauso nuo parinktų šviestuvų tipų, kurių yra keli. 

Tai tokie šviestuvai, kurių skleidžiama šviesa sklinda tiesiai viena kryptimi. Lempa viršuje 

pridengiama kokios nors neperšviečiamos medžiagos gaubtu (plastmasiniu, metaliniu ir kt.), 

kurio vidinis paviršius atspindi šviesą. Šviesos spindulių pluošto dydį lemia gaubto matmenys. 

Už jo ribų į erdvę patenka tik atspindėta šviesa. Jei naudojamas tik vienas toks šviestuvas, 

patalpoje aiškiai skiriama apšviesta ir neapšviesta zonos.32 

Išsklaidytos šviesos šviestuvai. Šių šviestuvų gaubtai daromi iš dalinai peršviečiamų 

medžiagų, išsklaidančių šviesos srautą visomis kryptimis. Tai gali būti stiklas, plastmasė, 

popierius, audinys. Išsklaidyta šviesa nėra tokia ryški, kaip tiesioginė. Kad per gaubtą 

praeinantys šviesos spinduliai neakintų, kartais gali būti įtaisytas ekranavimas. 
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Atspindėtos šviesos šviestuvai - apsauginis žiedas yra neskaidrios medžiagos. Jie šviesos srautą 

nukreipia tik į viršų ir šviesa atsispindi nuo lubų plokštumos. Šiuo atveju intensyviau 

apšviečiama viršutinė patalpos dalis, o apatinė - silpniau. Toks apšvietimo būdas yra geras, nes 

šviesa žmogaus neakina, tačiau yra mažas naudingo veikimo koeficientas. 

Atskiros išvardytų šviestuvų rūšys pasitaiko retai. Dažniausiai šviestuvas turi keletą savybių 

pvz., skleidžia ir tiesioginę, ir atspindinčią šviesą. 

 

3.Interjero apšvietimo įrengimas 

 

Gyvenamoji erdvė. Įrengdami bute ar kambaryje apšvietimų per dažnai paisome tradicijų ir 

įpročių. Kad ir į kokį butą atsikraustytume gyventi, esame įpratę, kad šviestuvas kabotų 

kambario viduryje. Tačiau būtent apšvietimas mūsų būstą gali padaryti originalų ir šiuolaikišką. 

Pav. Interjero apšvietimo įrengimas 

 

 

Labai daug lemia ne tik šviestuvo forma, kurią dažniausiai renkamės pagal savo skonį ar 

įsivaizduojamą kambario stilių bet ir šviestuvo buvimo vieta. Nebijodami atsisakyti įprasto 

„centrinio" apšvietimo, nemažai laimėtume. Šviesos šaltinius galima ir paslėpti, ir naudoti juos 

kelis vienoje patalpoje. Be abejo, visų pirma turime atsižvelgti į patalpos paskirtį. 

Šviestuvai nėra įrengiami tik tam, kad apšviestume savo gyvenamąją erdvę. Šviesos paskirtis 



dar yra ir sudaryti tinkamas darbo sąlygas - o skirtingam darbui reikia ir nevienodo apšvietimo 

— bei suteikti aplinkai tam tikrą emocinį atspalvį, nuotaiką. Darbui namie ji reikalinga vienokia, 

poilsiui - kitokia, dar kitokia - įstaigoje, dirbant kompiuteriu. 

Kalbant apie gyvenamąją erdvę (svetainę), poilsiui skirtoje dalyje šviestuvas paprastai 

kabinamas virš žurnalinio staliuko, kėdžių ar krėslų grupės centre. Gaubtą galima nuleisti gana 

žemai. Svarbiausia, kad staliuko plokštuma būtų pakankamai apšviesta, o jei nenaudojamas 

papildomas apšvietimas, tai pagrindinis šviestuvas turėtų gerai apšviesti ir sėdinčio žmogaus vie-

tą-jo skaitomą knygą ar žurnalą. Kabantį šviestuvą gali atstoti ant grindų pastatomas toršeras. 

Toršerą galima perkelti į reikiamą vietą.33 

Jei svetainėje stovi pietų stalas, jį reiktų apšviesti atskiru šviestuvu, nuleidžiant jį virš stalo, ar 

šviestuvų grupe, kuri stalą apšviestų nuo lubų atspindėta šviesa. Miegamajame paprastai būna 

viršutinis išskaidytos šviesos šviestuvas ir nedideli šviestuvai prie lovos - pastatomi ant spintelių, 

ar „bra" tipo, tvirtinami prie sienos. Sieninės lempos, pritvirtintos lovos galvūgalyje, be abejo, 

yra patogesnės. Jas reikėtų derinti prie pagrindinio šviestuvo. 

Prieškambaris, vonia, virtuvė - pagalbinės patalpos. Joms bene mažiausiai tinka tradicinis 

viršutinis apšvietimas. Vonioje ir prieškambaryje kur kas racionaliau vietoj tradicinių, prie lubų 

tvirtinamų šviestuvų, šviesos šaltinius įrengti prie veidrodžių arba abiejuose veidrodžio šonuose. 

Tokie šviestuvai turėtų skleisti pridengtą šviesą ir apšviesti svarbiausius dalykus - į veidrodį žiū-

rinčio žmogaus veidą, veidrodžio staliuko ar lentynėlės plokštumą bei ant jos padėtus daiktus. 

Bendram apšvietimui dažnai pakanka atspindėtos šviesos. Jei jos per mažai, palubyje ar prie 

sienos galima įrengti papildomus išskaidytos šviesos šviestuvus. 

 

Pav. Papildomi išskaidytos šviesos šviestuvai 
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Virtuvės apšvietimui keliami saviti reikalavimai. Čia yra svarbiausios dvi zonos - maisto 

gaminimo (darbo) ir valgomojo, nes dažnai virtuvės patalpa yra ir virtuvė, ir valgomasis. 

Darbo stalui ir plautuvei apšviesti labai tinka pridengta šviesa, nes darbo plokštumoje esantis 

šviestuvas tik užimtų vietą ir trukdytų dirbti. Stalą, prie kurio valgoma, reikėtų apšviesti 

atskirai. Tinka žemiau nuleistas tiesioginės šviesos šviestuvas. 

Šiuolaikiniuose interjeruose virtuvė ir svetainė dažnai sudaro bendrą erdvę. Tuomet apšvietimą 

reiktų įrengti jau minėtu principu - pagal veiklos zonas. Kartais virtuvės ir svetainės zonos būna 

atskirtos baru. Tada barą galima apšviesti atskirai. Tradicinio bendro apšvietimo - šviestuvo 

kambario viduryje, galima net visai atsisakyti, atskirai apšviečiant skirtingas patalpos zonas. 

Darbo zona. Svarbiausia tinkamai apšviesti rašomąjį stalą, prie kurio praleidžiama daug laiko, 

ir dažniausiai natūralaus apšvietimo nepakanka. 

Stalas turi stovėti taip, kad natūrali šviesa kristų iš kairės pusės (dešiniarankiams) arba iš 

priekio. 

Jei darbo zonoje yra kompiuteris, o taip dabar yra beveik visuomet, - keliami jau kiek kiti 

reikalavimai. Visų pirma, kompiuteris negali stovėti prieš šviesą, t. y. prieš langą. Jis turėtų būti 



atsuktas į sieną, o į ekraną negali kristi tiesioginiai saulės spinduliai. Dirbant kompiuteriu 

tamsesniu paros metu, kambaryje būtinas bendras neryškus apšvietimas. Darbo zoną būtina 

apšviesti atskirai, tačiau taip, kad lempa nešviestų tiesiai į ekraną. Taip pat tiesioginė šviesa ne-

turėtų akinti, todėl, be abejo, tinkamiausi yra reguliuojami šviestuvai. 

Dirbant kompiuteriu įstaigoje, darbo vietą galima apšviesti tobuliau. Kompiuterinei darbo 

vietai apšviesti, t. y. šviestuvams, keliami tam tikri reikalavimai. Šviestuvai su paraboline optine 

sistema (matiniais arba blizgančiais reflektoriais) nukreipia pagrindinį šviesos srautą žemyn 

mažesniu nei 60° kampu nuo vertikalios plokštumos ir tokiu būdu formaliai atitinka apšvietimo 

įrangai keliamus reikalavimus. Tokie šviestuvai sukuria netolygų apšvietimą: pakankamai daug 

šviesos ant darbo stalo paviršiaus, bet lubos ir sienos lieka neapšviestos. 

Šviestuvų gamintojai nuolat pasiūlo ką nors nauja, todėl jų pasirinkimas nuolat didėja, 

šviestuvai tampa vis tobulesni ir vis labiau atitinka žmogaus reikmes. 

Frankfurto parodoje vokiečių šviestuvų gamintojas „Spectral" pristatė savo naują gaminį - 

pakabinamą šviestuvą su mikroprizmatine optine sistema. Šviestuvas turi dviejų funkcijų optinę 

sistemą: netiesioginė komponentė garantuoja papildomą lubų apšvietimą, o mikroprizmatinis 

sklaidytuvas sukuria tolygų darbo vietos apšvietimą bei garantuoja mažą akinimo indeksą. 

Šviestuvas yra tik 36 mm aukščio (pav.), gaminamas su elektronine paleidimo reguliavimo 

aparatūra, kuri panaikina lempų mirgėjimą, komplektuojamas su T5 liuminescencinėmis 

lempomis. Mikroprizmatinė optinė sistema garantuoja šviestuvo efektyvumo koeficientą iki 

85%.34 

Pastaraisiais metais Norvegijos koncernas „Glamox" pradėjo gaminti naują biuro šviestuvą. 

Jame suderinti naujausi šviesotechnikos pasiekimai. Tai pakabinamas šviestuvas su tiesioginiu ir 

netiesioginiu apšvietimu, skleidžiantis ne tik efektyvią, bet ir malonią šviesą. Tam turi įtakos 

mikrolamelinės grotelės, visiškai panaikinančios akinimą. 

Šviestuve panaudota įdomi techninė naujovė: kadangi korpusas labai mažas, lempų laikikliai 

su lempa ant kreipiančiųjų „išvažiuoja" iš korpuso aukštyn ir tuomet lempą patogu pakeisti. 

Plono, tik 31 mm korpuso derinys su labai smulkiomis mikrola-melinėmis grotelėmis suteikia 

šviestuvui elegancijos ir naujumo. 
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Šviestuvas gali būti su nereguliuojamu elektroniniu balastu (HF), reguliuojamu skaitmeniniu 

(HFDc) arba su analoginiu 1- 10 V signalu, valdomu elektroniniu balastu (HFDa). Montuojamas 

prie lubų laidais su skaidria izoliacija. Atstumas tarp tvirtinimo taškų - 600-750 mm, tai labai 

patogu montuojant, nes betoninėse lubose tiksliai išgręžti kiaurymes ne visuomet pavyksta. 

Sukūrę ir kiekvienoje patalpoje įrengę tinkamą apšvietimą, pagerinsime savo gyvenimo ir 

darbo sąlygas, o tai labai svarbu normaliam, našiam darbui ir gerai kiekvieno iš mūsų savijautai. 

 

4. Apšviestumo normos ir reali praktika 

 

Naujausios biurų apšvietimo tendencijos – sukurti kuo jaukesnę, namams artimą aplinką. 

Projektuodami apšvietimą specialistai akcentuoja kelis aspektus: fiziologinį, estetinį ir funkcinį. 

Neatsitiktinai vienose biurų erdvėse darbuotojai jaučiasi komfortiškai, kitose būna nenoriai. Anot 

A. Pocevičiaus, dažnai apšvietimas biuruose projektuojamas (ypač anksčiau) vadovaujantis vien 

galiojančiomis normomis ir kiekybiniais parametrais, pavyzdžiui, 500 liuksų darbovietai. 

Projektuojant dažnai dar nebūna aiškus konkretus darbo vietų išdėstymas ar būsimų dar-

buotojų skaičius. 500 liuksų reikalavimo stengiamasi laikytis tolygiai visoje patalpoje, o tai 

reiškia, kad didžiausias šviesos srautas užtikrinamas patalpos centre, o darbo vietos, kaip rodo 

praktika, išdėstomos patalpų kraštuose ar prie pat langų. Tuomet vieni darbuotojai skundžiasi 

šviesos pertekliumi, įkyria šviesa, vargstančiomis akimis, kiti – jos stygiumi.35 

Dirbtinės šviesos funkcija biure – papildyti ir pratęsti natūralią šviesą. Skaičiuojama, kad dar-

bo vietose (derinant dirbtinę ir natūralią šviesą) turėtų būti užtikrintas 500-750 liuksų horizonta-

lus apšviestumas, aplinkoje pakanka 300 liuksų, o tranzitinėse zonose (laiptinėse, koridoriuose) 

150 liuksų apšvietimas. Papildomai reikia atkreipti dėmesį ir į  vertikalių paviršių beisienų 

apšvietimą. 

Kalbant apie dirbtinį apšvietimą, labai svarbus parametras - spalvų perteikimo indeksas (CRI, 

CEI spalvų diagrama ir MacAdamo elipsė). Tik prasidėjus vadinamajai šviesos diodų(šviestukų) 

revoliucijai, jų spalvų perteikimo savybės buvo itin prastos. Daugelis tuomet noriai 

įsirenginėdami ekonomiškesnius LED šviestuvus ir nekreipdami dėmesio į kokybinius pa-
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rametrus labai nusivylė naująja technologija. Iš dalies ir dėl spalvinės šviesos šaltinių 

temperatūros, kuri tuomet vyravo nuo 4000 iki 6000 kelvinų (šalta - balta). 

Prireikė laiko, tačiau šiuolaikinių šviesos diodų charakteristikos gerokai pasikeitė - atsirado 

ir OLED (organiniai šviesos diodai, dažniausiai sutinkami TV ekranų, monitorių ir mobiliųjų 

telefonų gamyboje). Dioduose ypač komplikuotas raudonos spalvos perdavimo indeksas, nes 

balti diodai gaminami iš mėlynos šviesos diodų. Interjeruose dabar dažniausiai naudojami 

aukštesnės kategorijos šiltesnio spektro (2500-3000 kelvinų) diodai, kurių efektyvumas nors ir 

mažesnis, bet spalvų perteikimo kokybė daug aukštesnė. 

Išmanusis apšvietimo valdymas tampa biurų standartu. Yra įprasta sujungti judesio, buvimo ir 

šviesos daviklius, naudoti mobiliąsias aplikacijas. Tokiu būdu įmanoma reguliuoti apšvietimą, 

atsižvelgiant į individualius darbuotojų poreikius ir kintančią aplinką. Apšvietimo valdymo 

priemonės nepigios, tačiau, A. Pocevičiaus teigimu, atsiperka ir dėl komforto ir dėl taupomų 

energijos sąnaudų, ekologinių veiksnių. 

Biuruose naudojami šviesos diodai savaime taupo energiją. Jei anksčiau, projektuojant biu-

rus, apšvietimui būdavo numatoma iki 20 proc. visos pastatams reikalingos energijos, tai šiuo 

metu skaičiai yra daug mažesni. 

Šviesos dizaineris patvirtina - apšvietimo normos inertiškos, o darbo pobūdis biuruose 

dinamiškėja. Darbuotojai dirba ne tik kompiuteriais, bet ir naršo telefonuose, komunikuoja 

tarpusavyje poilsio zonose ar pasitarimų kambariuose, važinėja po susitikimus, dažnas ne-

skaičiuoja darbo valandų. „Dažniausiai (esant netinkamam apšvietimui) pats žmogus nejaučia, 

kad apšvietimas nekokybiškas, tik pasąmoningai suvokia, kad kažkas ne taip. Varginamas 

regėjimas. Tam įtakos turi ir kiti aplinkos veiksniai: triukšmas, nekokybiškas vėdinimas ir pan.“, 

- sakė A. Pocevičius.  

Svarbus veiksnys ir paviršių spalvos bei faktūros - šviesos atspindėjimas. Balti matiniai 

paviršiai šviesą sklaido ir atspindi, tamsūs - sugeria. Taigi, biurų sienoms, luboms parinkus 

ryškias, per daug kontrastuojančias ar tamsias spalvas, apšvietimas neretai nukenčia. Tuomet 

tenka imtis įvairiausių pagalbinių sprendimų, pavyzdžiui, kabinami didelio formato paveikslai ar 

perdažomos sienos.36 
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Kokybiškas apšvietimas, anot šviesos dizainerio, priklauso ne tik nuo pasirinktų šviestuvų, bet ir 

nuo kitų interjero sprendimų visumos. Jei šviestuvai tinkamai apšviečia ir lubas, o lubos šviesios, 

galima tikėtis kokybiško rezultato, kartu priartinant apšvietimo sąlygas prie natūralios gamtos - 

dangus dieną visuomet šviesus. Kontrastinga aplinka atraktyvesnė, bet tokioje dirbti visą dieną 

nėra lengva - varginamas regėjimas. Žinoma, vien monotoniškas ir sklaidytas apšvietimas taip 

pat ne visuomet gali tikti. Dėl to yra didelis pranašumas turėti galimybę keisti apšvietimo 

scenarijus pagal veiklos pobūdį, sezonus ir paros laiką. Neabejotinai viena pagrindinių erdvę 

veikiančių dedamųjų - tiek interjero, tiek viešosiose erdvėse, teigia architektų biuro „DO 

ARCHITECTS“. Architektų studijos vieta Rauktos gatvėje iš dalies ir pasirinkta dėl to, kad DO 

ARCHITECTS“ norėjosi gatvėje įjungti šviesą. 

Plačios vitrinos į gatvę ir kiemą, skaidraus stiklo durys tarp patalpų - šiuo sprendimu siekta 

sukurti kuo šviesesnę ir skaidresnę erdvę dieną, taip pat vizualiai sujungti dvi skirtingas palei 

ilgąją pastato kraštinę išdėstytas biuro erdves: išilgai gatvės išsidėsčiusią viešąją erdvę-galeriją 

su lanksčiomis darbo ir poilsio erdvėmis, virtuve-baru, sauna bei susitikimų kambariais ir palei 

kiemo terasą besidriekiančią tylesnę darbo zoną. 

Vakarais abiejose iš jų šviesa užtikrinama tolygiai išdėsčius taškinius lubinius šviestuvus. Juodi 

lakoniško korpuso šviestuvai su viršininkių tekstilinių kabelių išdėstymu sykiu kontrastuoja su 

nedengtomis lubomis - eksponuojama savotiška istorija - autentiška senojo pastato perdanga. 

Kaip antrasis apšvietimo sluoksnis, kai norisi jaukesnio, ne tokio ryškaus apšvietimo, viešojoje 

biuro dalyje tarnauja išdėstyti toršerai, prožektoriais apšviestos projektų bukletų sienelės, 

akcentinis baro bei priepirčio šviestuvai, subtiliai perimetru apšviesta sauna.37 

Darbo zonoje papildomai šviesai susikurti naudojami staliniai šviestuvai. Toks šviesos 

sluoksniavimas čia pasirinktas sąmoningai: tamsa ir ryški tiesioginė šviesa kartais vargina ir 

nekuria malonios atmosferos, tad turint skirtingus šviesos šaltinius paprasčiau susikuriama 

norima atmosfera. Kad ir dabar, jau gana tamsiais rudens pavakariais, ne tik dėl čia esančių 

žmonių, bet ir dėl išsklaidyto apšvietimo „DO ARCHITECTS“ biure dažnai galima pasijusti 

labiau kaip draugų svetainėje ar jaukiame bistro. Sostinės senamiestyje, Rūdninkų gatvėje, esan-

čio „WIX“ biuro interjerą projektavo architektai Dmitrijus Kudinas, Laura Malcaitė, Rūta 
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Kazėnaitė ir Luka Galinytė. 

Biure jaukią aplinką kuria darbo vietų apšvietimas. Projektavome ne pirmą šios įmonės biurą, 

todėl jau žinojome, kaip darbuotojai naudojasi apšvietimu. Jo intensyvumą biure galima 

reguliuoti. Viena vertus, apšvietimas turi atitikti normas, t. y. būti ganėtinai ryškus, kita vertus, 

dalis žmonių to nemėgsta. Pavyzdžiui, dirbant kompiuteriu nereikia labai intensyviai apšviesto 

stalviršio, todėl šviestuvai gali būti prislopinti, galima naudoti skirtingus šviesos šaltinius, ne tik 

pagrindinius šviestuvus. 

Biurai, architekto teigimu, kuo toliau, tuo labiau primena namų erdvę - žmonės nori namų 

jaukumo. Kita vertus, kiekvienas žmogus tai įsivaizduoja savaip. „Kai kam pakanka, kad, pa-

spaudus vieną mygtuką, patalpoje taptų šviesu. Kitus toks apšvietimas slegia. Norisi ne tokio 

ryškaus, jaukesnės atmosferos. Biure, kuriame įrengtos darbo vietos 56 žmonėms, jauni 

specialistai įsikūrė bendrose erdvėse, todėl Biure „Smartcars“, anot interjero projektuotojos 

Vaidos Atkočaitytės, priešingai, nei įprasta standartiniuose biuruose, gausu skirtingo apšvietimo 

scenarijų. Suprojektuoti namų jaukumą sustiprinantys akcentiniai, sieniniai, kryptiniai ir įdomius 

šviesos efektus kuriantys kabantys šviestuvai, taip pat biurui būtinas darbo vietų apšvietimas. 

Visi šviestuvai biure yra kokybiški ir tausojantys energiją pasitelkiant LED technologiją. 

 

Pav. Šviestuvai biure tausojantys energiją pasitelkiant LED technologiją 



Biure daug kryptinių šviestuvų, kurie naudojami ne tik akcentams apšviesti, kaip yra įprasta, 

bet ir apšviečia baltas lubas, tai patalpai suteikia bendros išsklaidytos šviesos. Baltos briaunuotos 

lubos puikiai atspindi šviesą ir ją išsklaido patalpoje. Todėl, padedant šiems kryptiniams švies-

tuvams, pakeitus šviestuvų apšvietimo kryptis, galima patalpoje turėti visiškai skirtingas nuotai-

kas ir funkcijas. Su tais pačiais šviestuvais galima sukurti skirtingus scenarijus: nuo dramatiškų 

šešėlių žaismo ant grindų ar sienų iki ramaus atspindėto bendro apšvietimo patalpoje, svarbu 

žinoti projektuojamos šviesos tikslą, kokia užduotis jai keliama interjere.38 

Virtuvės ir poilsio zonoje funkcinis darbastalio apšvietimas derinamas su papildomu jaukumo 

ir poilsio nuotaikos apšvietimu. Aiškias šviesos kryptis ant sienos piešiantys šviestuvai derinami 

su subtilius šviesos atspindžius kuriančiais kabančiais stiklo šviestuvais, kurie poilsio zonoje 

suteikia natūralius gamtos reiškinius primenančius efektus, lyg pro vandenį šviestų saulės 

spinduliai. 

Šiame biure nepamiršti ir įprasti, darbo vietoms apšviesti skirti šviestuvai. Kiekvienoje darbo 

vietoje stovi inovatyvūs, itin kokybiški, energiją tausojantys šviesos diodų staliniai šviestuvai. 

Kiekvienas darbuotojas gali individualiai reguliuotis savo darbo vietos apšvietimą, minimaliai 

keisdamas šalia esančių kolegų darbo vietų apšvietimą. Darbuotojai gali reguliuotis ne tik švie-

sos srauto intensyvumą, bet ir spalvinę šviesos temperatūrą nuo šaltos iki šiltos. Jeigu darbuo-

tojas neturi išskirtinių pageidavimų savo darbo stalo apšvietimui, šviestuve integruotas jutiklis 

pats prisitaiko prie aplinkos ir atitinkamai reguliuoja šviesos srautą. 

Geriausiai jaučiamės ir esame darbingiausi prie natūralios šviesos, todėl, ilgėjant vakarams ir 

tamsėjant rytams, ilgiau išlikti aktyviems padės tinkamas darbo aplinkos apšvietimas. 

Apšvietimo ir užtamsinimo įrangos valdymo sistema JUNG suteikia galimybę maksimaliai 

kontroliuoti ne tik dirbtinę, bet ir natūralią šviesą. Automatiškai reguliuojamas apšvietimas ir 

žaliuzės reaguoja į dienos šviesos pokytį už lango ir natūralią šviesą patalpoje papildo dirbtinio 

apšvietimo dozę, kuri tolygiai stiprėja sulig iš lauko užslenkančia tamsa. Dirbtinis apšvietimas 

100 proc. įsijungia tik visiškai pranykus natūraliai šviesai, o tai leidžia sutaupyti ir jaustis 

komfortiškai. Taip pat galimi skirtingi apšvietimo scenarijai pagal patalpų užimtumą, 

dienotvarkę. Pavyzdžiui, per patį darbymetį šviesa būna kiek ryškesnė ir šaltesnė, kad žmogus 

                                                           
38Reyner Banham. The Architecture of the Well Tempered Environment. - London, 2017, p. 151-

152. 

 



būtų produktyvesnis, o per poilsio pertraukėlę apšvietimas tampa jaukesnis, švelnesnis tam, kad 

būtų galima greičiau atsipalaiduoti. 

Apšvietimo ir užtamsinimo įrangos valdymo sistema JUNG gali būti nesunkiai išplečiama ir 

papildoma naujais moduliais pagal pasikeitusių šeimininkų arba nuomininkų poreikius - nuo 

paprasto įjungimo iki energiją taupančių priemonių, šviesos intensyvumo ir spalvos temperatūros 

reguliavimo.„Technopolio“ biurų mieste įsikūrusiame verslo centre „Penta“ įdiegti šviesos diodų 

(LED) šviestuvai ir apšvietimo valdymo sistema leidžia sutaupyti apie 70 proc. elektros 

energijos, palyginti su įprastomis liuminescencinėmis apšvietimo sistemomis. 

Darbo vietas apšviečiančius šviestuvus integruoti šviesos ir būvio jutikliai. Pažangūs davikliai 

reguliuoja apšvietimo lygį, atsižvelgiant tiek į darbuotojo buvimą patalpoje, tiek į natūralios 

šviesos lygį. Saulėtą dieną šviestuvai automatiškai pritemsta, o sutemus jų šviesos intensyvumas 

didėja. Šviestuvai savaime įsijungia darbuotojams atėjus j darbo vietą, o jiems išėjus 

automatiškai mažina šviesos lygį (mažėja ir suvartojimo galia), o po maždaug 30 min išsijungia. 

Užsibūti biure mėgstantiems darbuotojams suformuotos šviesos valdymo komforto zonos. 

Kol biure dirbs nors vienas žmogus, bus palaikomas budėjimo šviesos lygis. Biure šviesos 

jungtukų nėra, tačiau kiekvienas darbuotojas turi galimybę pakoreguoti savo darbo vietos 

apšvietimo lygį iš savo kompiuterio. 

Šviesos ir technologijų namai „Sunamus“ siūlo šiuolaikišką sprendimą biurams - į žmogų 

orientuotą apšvietimą, kuris palaiko natūralų žmogaus bioritmą ir maksimalų komfortą, skatina 

kūrybiškumą. Šviestuvas „Vaero“ atkreipia demesį tik tuomet, kai yra įjungtas. Nesudėtingo 

dizaino - be rėmelių, skaidrus - šviestuvas yra tinkamas sprendimas biurų patalpoms: darbo 

zonoms ir poilsio erdvėms. Kabinamasis šviestuvas „Vaero“ išsiskiria technologija „Side-Lit“, t. 

y. šviesos srautas tolygiai pasklinda nuo centro iki krašto. 

Projektuojant apšvietimą, kai elektra jau instaliuota, gali tekti tiesti instaliaciją iš naujo, todėl 

apšvietimo projektas daromas pirminėje būsto įrengimo stadijoje. ” 

Planuojant virtuvės apšvietimą, svarbiausias dėmesys turėtų būti skiriamas darbo zonai. Svarbu 

suprojektuoti apšvietimą taip, kad ruošiant maistą, nekristų šešėlis. Populiariausias sprendimas – 

po virtuvinėmis spintelėmis montuojamas įleidžiamas arba kampinis profilis su led apšvietimu. 



14,4W galingumo juosta – tinkamiausias sprendimas, kad ant darbo paviršiaus kristų 

pakankamai šviesos.39 

 

Pav. Virtuvės darbo paviršiaus apšvietimas 

  

 

  

  

  

Bendram apšvietimui virtuvėje turėtų būti apie 300lx. 1 liuksas - 1 liumenas (lm) 

vienam kvadratiniam metrui. Liuksai padeda objektyviai įvertinti šviesą ir kiek iš tikrųjų jos 

reikia. Bendram virtuvės apšvietimui sukurti dažniausiai naudojami lubiniai šviestuvai. 

 Įmontuojami, užglaistomi, kryptiniai – pritaikomi priklausomai nuo kuriamo interjero vizijos.  

Virš valgomojo stalo dažnai kabinamas pakabinamas šviestuvas, kuris nuolatos tampa virtuvės 

interjero akcentu.40 

                                                           
39Reyner Banham. The Architecture of the Well Tempered Environment. - London, 2017, p. 151-
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40Reyner Banham. The Architecture of the Well Tempered Environment. - London, 2017, p. 151-
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 Pav. Virtuvės darbo paviršiaus apšvietimas 

 

 

 

Taupant energiją vis labiau populiarėja atskirų funkcinių zonų apšvietimas. Kad nebūtų 

jungiamas visos patalpos apšvietimas, apšviečiama tik konkreti zona. Laiptų, t.y. perėjimo zonos 

apšvietimui naudojami įvairūs apšvietimo būdai. Šviesą montuojant sienoje, turėkle ar laiptų 

pakopose. Kiekvienai zonai yra begalė apšvietimo variantų, viskas ko reikia - pasitelkti fantaziją 

ar kreiptis į specialistą. 

 

Pav. Trys skirtingi laiptų apšvietimo būdai   
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Svetainės apšvietimui dažniausiai įrengiamos kelios apšvietimo grupės.  Priklausomai nuo 

svetainės dydžio, šviesa gali tapti menamu žymekliu erdves apšviečiant skirtingų šviestuvų 

šviesa.  Šviestuvai pasirenkami priklausomai nuo interjero: nuo paslėptų šviestuvų išryškinančių 

svetainės architektūrą iki kabančių šviestuvų ar įspūdingų sietynų. Taip pat neapsiribojama 

lubiniais šviestuvais: bra, toršerai – puikiai tinka svetainės apšvietimui. Tinkamai panaudojus 

akcentinį apšvietimą ir išryškinus svarbiausias detales,  interjerui suteiksite dar daugiau įspūdžio. 

 

Pav. Svetainės apšvietimas 
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 Priklausomai nuo vonios kambario ploto, taip pat įrengiamos kelios apšvietimo grupės. 

Paprasčiausias  sprendimas – įrengti atskirą bendrą ir veidrodžio apšvietimą.  Norint išvengti 

šešėlių ir akinimo veidrodžiui apšviesti renkamasi iš kelių būdų: 

• šviestuvas kabinamas virš veidrodžio 

• kabinami du šviestuvai iš šonų veido aukštyje 

• apšvietimas montuojamas į veidrodį 

• paslėptas apšvietimas montuojamas už veidrodžio. 

Nereikia pamiršti, jog vonios kambaryje priklausomai nuo šviestuvo atstumo nuo vietos, kur 

patenka vanduo saugumo rodiklis turėtų būti nuo  IP 44 iki IP 67.  Kur vanduo nepatenka – 

elektros prietaisų saugumo indikatoriui reikalavimų nėra. 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Išvados 

 

1. Didžioji dauguma filosofų, spalvas ir šviesą įsivaizdavo lyg tam tikrą materiją, kuri turi 

savybę tekėti iš daiktų, kaip teka vanduo. Patekusi į akis ji sukelia regėjimo pojūtį. 

2. Baroko architektūros ir skulptūrinio dekoro kūrėjai nevengė šviesokaitos dinamiką ir 

dramatizmą pabrėžti ir statinių išorėje, kur laužytos, gilėjančios ir vėl priekin šaunančios 

linijos stiprino šviesos ir tamsos santykių efektus.  

3. Didžioji dauguma, Renesanso tapytojų, siekė išryškinti žmogaus kūno sandarą, pasi-

naudodami bendru apšvietimu, kurį akcentuodavo šešėlis. Taip pat, mėgino atskleisti plika 

akimi neregimas apšvietimo ypatybes.  

4. Naujųjų amžių estetikoje buvo paryškinti apšvietimo reikšmės vizualinio meno rūšyse 

skirtumai. Skulptūros ir architektūros objektai tampa regimi dėl išorinio apšvietimo, o 

tapyba, pati savaime būdama tamsi, sulaiko šviesą medžiagų viduje, savo ideale. 

5. Kiekviena archajinė kultūra turi savų statybos tradicijų, savitą požiūrį į patalpų apšvietimą, 

suprantamą, priklausomą nuo klimato ypatumų ir kitų vietos sąlygų. 

6. Nuolatinis mąstymas apie apšvietimo vaidmenį architektūroje ilgainiui keitė nu-

sistovėjusias sampratas. Daugelis funkcionalizmo, modernizacijos ir progresyvizmo 

šauklių, apšvietimą traktavo kaip neišvengiamai būtiną pažangios, švarios, higieniškos 

architektūrinės aplinkos elementą, tačiau vėliau požiūris į šią problemą iš esmės pakito.  

7. Šviesa yra vienas gyvybiškai svarbiausių elementų, kurio pagalba išryškėja architektūros 

objektų tektonika, formos plastika, reljefiškumas ir spalva. Būtent šviesos stygius ar 

visiškas jos nebuvimas automatiškai priverčia įsijungti dirbtinį apšvietimą, kuris yra 

paprasčiausia ir lanksčiausia priemonė, akimirksniu sukurianti visiškai kitokią nuotaiką, 

įspūdingus efektus. 

8. Šviestuvai nėra įrengiami tik tam, kad apšviestume savo gyvenamąją erdvę. Šviesos 

paskirtis dar yra ir sudaryti tinkamas darbo sąlygas - o skirtingam darbui reikia ir 

nevienodo apšvietimo — bei suteikti aplinkai tam tikrą emocinį atspalvį, nuotaiką. Darbui 

namie ji reikalinga vienokia, poilsiui - kitokia, dar kitokia - įstaigoje, dirbant kompiuteriu. 

Sprendžiant, kaip apšviesti konkretų interjerą, reikia apmąstyti ir utilitarines, ir estetines 

kiekvieno varianto ypatybes, o taip pat laikytis būtinų higienos normų. 
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