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Tyrimo tikslas. Įvaizdinėje meninėje fotosesijoje atskleisti žmogaus ir šuns emocinį ryšį, pasitelkiant naujausias
mados tendencijas bei spalvų psichologija.
Reikšminiai žodžiai: asmuo ir šuo, emocijos, spalvos, 2021 metų mados tendencijos

Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių aprašomoji analizė; šuns vaizdavimo sampratos istorijoje tyrimas, šuns
emocinio ryšio psichologinė/sociologinė analizė, emocijų ir spalvų teikiamo įspūdžio analizė, 2021 metų mados
tendencijų apžvalga. Pasirinktų modelių profilio ir užsakovo ,,Modern Dog‘‘ analizė.
Rezultatai ir / arba išvados. Įvykdyta baigiamojo darbo kūrybinė dalis – fotosesija.
Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas.
Šuo – pirmasis žmogaus draugas. Tai seniausias, XII – VII tūkstantmetį pr. Kr. prijaukintas naminis gyvūnas,
kurio svarba yra išlikusi iki pat šių dienų. Šiandien, žmonės dažniausiai keturkojus augina norėdami išvengti
vienatvės, dalintis savo jausmais ar paįvairinti gyvenimo būdą. Sakoma, kad tai vienas iš artimiausių partnerių, su
kuriuo yra praleidžiama daugiausiai laiko, kartu atsiranda stiprus emocinis ryšys. Ši bendrystė gali pagerinti
socialinius tarpusavio santykius – sustiprinti pagarbos, pasitikėjimo ir empatijos jausmus. Visapusiškai, tai
siejama ir su pačia psichologija. To pasekoje, darbo tyrimo dalyje nagrinėjama apie gilesnius žmogaus ir šuns,
realių šeimininkų ir jų keturkojų santykius. Pasitelkiant spalvų psichologiją, madą ir praktiškai atliekant įvaizdinę
meninę fotosesiją, siekiama perteikti žmogaus ir šuns draugystės grožį. Žinoma, orientuojamasi ir į užsakovo
poreikius – JAV žurnalą „Modern Dog“ (iš angl. k. „Šiuolaikinis šuo“). „Modern Dog“ – yra jauno mąstymo,
madingas žurnalas, kuriame pateikiama įdomi ir naudinga informacija šunų savininkams ir mylėtojams. Leidinyje,
tiek internetinėje, tiek spausdintinėje žurnalo versijose – galima rasti straipsnių apie naujausias šunų tendencijas,
geriausius šunų aksesuarus, į šunį orientuotą meną, išskirtinius interviu su garsių šunų savininkais, šunų
psichologiją, veislių profilius, šunims tinkamas atostogų vietas ar net apie geriausius šunų trenerius. Darbo
pritaikomumas galimas ir fotosesijose dalyvavusiems modeliams – asmeninių interjerinių erdvių užpildymas /
papuošimas – šeimininko ir jo keturkojo bendros draugystės prisiminimams atminti.

