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Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti gamtos elementų: medienos, akmens, natūralių pluoštų, augmenijos, jų raštų 

panaudojimo interjero dizaine galimybes bei jų poveikį toje aplinkoje gyvenančiam žmogui. 

Reikšminiai žodžiai:  dizaino elementai iš akmens, iš medienos, iš natūralių pluoštų, iš lapinių augalų, gamtos elementai, 

natūralumas, psichofiziologinė būsena 

Tyrimo metodai. Atlikta mokslinės literatūros analizė, apie keliamus reikalavimus natūraliems dizaino 

objektams,  apie ekologijos atitikimo standartus, organinių konstrukcinių medžiagų techninius parametrus bei 

dizaino objektų, sukurtų panaudojant natūralias medžiagas, poveikį žmogui ir jo gyvenamai aplinkai. Atlikta 

palyginamoji analogų analizė, atskleidusi skirtingas tų pačių natūralių medžiagų panaudojimo galimybes interjero 

objektų dizaino projektuose.  

Rezultatai ir / arba išvados. Tyrimo metu nustatyti dažniausiai naudojami gamtos elementai, kuriant miesto 

gyventojų interjero dizainą, aprašyti galimų interjero dizaino objektų, sukurtų panaudojant gamtos elementus, 

tipai, išnagrinėti galimos interjero dizaino objektų alternatyvos, sukurtos iš gamtos elementų. 

Pastaraisiais metais interjero tendencijas vis dažniau diktuoja ekologija ir gamta. Gamtos elementų: medienos, 

akmens, natūralios tekstilės, gamtos raštų ir augalijos panaudojimas interjere – tai nesenstanti, universali ir 

psichofiziologinę žmogaus būseną gerinanti dizaino priemonė, suteikianti ilgaamžiškumą, nepavaldumą laikui ir 

harmoniją (1 pav.).  

Išanalizavus šių gamtos elementų privalumus interjero dizaine, pažymėtina, kad natūrali mediena namuose 

visuomet populiariausia kuriant interjerą (2 pav.). Dėl nesudėtingo apdirbimo ir plastiškumo, lengvai pritaikoma 

įvairioms paskirtims ir yra ilgaamžė medžiaga gyvenamosiose patalpose. Dėl tekstūros, faktūros ir spalvų 

dekoratyvumo, mediena naudojama ne tik kaip konstrukcinė medžiaga, bet ir kaip puošybinė interjero dizaino 

priemonė. Matant pasikartojančias, tačiau nevienodai išsidėsčiusias medžio rieves, akmens raštus savo namuose 

ir biuruose, žmonėms pagerėja psichinė savijauta, sumažėja streso lygis. Šiais laikais akmuo (3 pav.) ir keramika 

(4 pav.) intensyviai naudojama grindų, sienų, židinių, laiptų, stalviršių, palangių, kolonų ir kitų interjero elementų 

gamybai. Naujų technologijų pagalba interjero plokštumų dekoravimui vėl naudojamas molis tinko pavidalu (5 

pav.) 

Didėjant alergiškų žmonių skaičiui, grįžtama prie tekstilės iš natūralių pluoštų gaminių, skirtų interjerui ir buičiai: 

baldų apmušalai, kilimai, staltiesės, patalynės užvalkalai, užuolaidos iš lino, medvilnės, šilko ar vilnos (6 pav.). 

Natūralistinis interjeras neatsiejamas ir nuo dekoratyvinių augalų: kambarinių gėlių, vaismedžių, žaliųjų oazių, 

kompozicijų iš daržovių ar prieskoninių žolelių ir pan. (7 – 9 pav.).  

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Tyrimu atskleidžiamas gamtos elementų: medienos, akmens, 

natūralių pluoštų, augmenijos, jų raštų panaudojimo interjero dizaine galimybės. Jų poveikis toje aplinkoje 

gyvenančiam žmogui yra aktualus ir reikšmingas.  

Atlikus tyrimą parengtos rekomendacijos, skirtos interjero dizaino objektų, sukurtų iš gamtos elementų, 

panaudojimui. Pateikti interjero dizaino objektų, sukurtų iš gamtos elementų, vaizdiniai pavyzdžiai. 



4 pav. Keramikinis staliukas ir vaza 

 

 

1 pav. Gamtos elementų gaminiai 

 

2 pav. Medienos panaudojimas interjere 3 pav. Akmeninės grindys 

derinamos su medienos elementais 

5 pav. Molio tinkas vonioje 

 

6 pav. Lininiai patalynės užvalkalai, 

apklotas 

 

7 pav. Gamtos elementų gaminiai, 

augalai 

 

8 pav. Lentyna skirtingais 

lapiniais augalai, dideli vazonai 

 

9 pav. Medinių grindų, spintelių, natūralios 

tekstilės, keramikos ir augalų derinimo 

pavyzdys 
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