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EMALIO MENO RAIDA EUROPOJE, 
RYTUOSE, LIETUVOJE 

EMALIO TECHNIKOS ATSIRADIMAS

Sunku tiksliai įvardinti, kada pirmą kartą išlydytas stiklas ant metalo. Apra-
šymuose apie graikų bei romėnų papuošalus minimi darbai rasti Mikėnuose 
(Graikija). Tai metaliniai daiktai, kuriuose įlydytos mėlynos spalvos stiklo 
plokštelės. Kipro saloje maždaug XV a. p. m. e. buvo rasti filigrano technika 
pagaminti pakabučiai, kurių formai ir atlikimui įtakos turėjo Egiptas.

Pagal radinius Viduržemio jūros rytinėje pakrantės dalyje galima teigti, 
kad pirmajame tūkstantmetyje p. m. e. stiklą lydė ant metalo. Graikų, o vė-
liau ir etruskų papuošalai buvo dekoruojami spalvotu emaliu.

DEKORATYVINIŲ AKMENŲ DĖJIMAS Į ĮDUBIMUS
PERTVARINIO EMALIO PRINCIPU

2000 m. p. m. e. Egipte papuošaluose naudojamas dekoratyvinių akmenų 
dėjimas į įdubimus tapo nauja pakopa akmenų kastų atsiradimui, o vėliau 
pertvarinio ir duobelinio emalio technikos atsiradimui. Ant pagrindo lituo-
davo pertvaras, į kurias įklijuodavo lazuritą, karneolį, malachitą, turkį, ga-
balėlius smaltos. Vėliau pertvarose klijavo stiklo plokšteles, spalvoto stiklo 
miltelius. Iki tikrojo emalio atsiradimo buvo likę labai nedaug, reikėjo tik 
viską pakaitinti, kad būtų išgautas lygus blizgantis išlydytos masės paviršius. 
Egipte IV a. p. m. e. emalio nenaudojo ar dėl nepavykusių eksperimentų, ar 
apskritai jiems to nereikėjo. Tuo tarpu Graikijoje jau VI a. p. m. e. sistemin-
gai buvo lydomas emalis ant aukso dirbinių.
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KELTŲ EMALIS

V a. p. m. e. keltų gentyse, gyvenusiose dalyje Prancūzijos bei Britanijoje, rado-
si savita duobelinio emalio technika ant bronzos, nors nėra dar žinoma, ar tai 
pačių keltų sumanymas, ar Rytų įtaka. Skirtingai nuo Galijos, kurią užkariavo 
romėnai, Britanijoje kultūra vystėsi, o drauge nuo I iki III a. tobulėjo ir ema-
liavimas. Neskaidrius raudonos, mėlynos, žalios, baltos spalvos emalio gaba-
liukus dėdavo labai glaustai vieną prie kito, atskirdami siauromis pertvaromis. 
Kartais įlydydavo Venecijos filigraninio stiklo. Tokiu būdu dekoruodavo juve-
lyrinius papuošalus, indus, ginklus, arklių kamanų, karietų detales.

Romėnai emaliavimo technikos išmoko Galijos provincijose, o vėliau 
Britanijoje. Techniškai jų darbai visiškai atitiko keltų kūrinius: daugeliu atve-
jų neskaidrus emalis buvo dažomas geležies ir vario oksidais, o gaminiuose 
iš bronzos naudojama duobelinio emalio technika. Nei keltai, nei romėnai 
tauriųjų metalų emaliu nedengė ir pertvarinio emalio technikos nenaudojo.

Spalviniam brangių juvelyrinių gaminių praturtinimui IV – VII a. vokiečių 
juvelyrai drauge su stiklu naudojo plonas, puikiai poliruotas raudonos spalvos 
almandino akmens plokšteles, gabenamas iš Sirijos. Šio laikotarpio geriausiu 
pavyzdžiu gali būti VI a. sagtis su raudono almadino ir žalio stiklo intarpais. 
Įdomu tai, kad stiklas įlydytas į metalo pertvaras. Tai galima įvardinti kaip vi-
tražinio emalio, tvirtinamo pertvarose be pagrindo, technikos pradžią.

Auksas, almadino ir žalio stiklo 1. 
intarpai, VI a.

Hohulskio triptikas, VIII–XII a.2. 

Nimbo fragmentai, X–XII a.3. 

| 1
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BIZANTIJOS PERTVARINIS EMALIS

Tačiau viso emalio technikos vystymosi vaizdo negalime matyti be meno 
vystymosi Azijoje, ypač Rytuose – Irane (Persijoje), Indijoje, Kinijoje, kur 
šiandien pasiekiamos emaliavimo aukštumos. VIII amžiaus mokslo ir tech-
nikos progresas labai greitai paskatino tobulo Bizantijos pertvarinio emalio, 
kuris nebebuvo vien kaip priemonė akmenų imitacijai, o tapo savarankiška 
meno raiška, atsiradimą. Klasikiniais pertvarinio emalio pavyzdžiais laikomi 
Bizantijos emaliai, o ne 500 metų anksčiau atsiradę keltų-romėnų duobeliniai 
emaliai ir ne visu tūkstantmečiu anksčiau atsiradęs egiptiečių akmenų įdėji-
mas į pertvaras pertvarinio emalio principu.

Šiuo laikotarpiu Sirija tampa svarbiausiu stiklo gamybos centru.
Vėlyvos antikos Bizantijoje sparčiai vystosi tauriųjų metalų apdirbimas, 

atsiranda techninės galimybės jungti metalą su stiklu. Bizantijos valstybėje, 
ypač jos sostinėje Konstantinopolyje (dabar Stambulas), kur cerkvės ir rū-
mai buvo dekoruojami aukso mozaika, suklesti iki šiol nematyta prabanga. 
Prabangūs buvo šventi indai bei interjero daiktai – valdančiosios klasės re-
galijos. Iškilmingai griežtos ikonos su auksu antrame plane vertė užmiršti 
realybę. Tokios prabangos apsuptyje Bizantijos emalio menas vystėsi kaip 

| 3
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vaizduojamoji priemonė ir turėjo reikšmingą įtaką emalio menui Europoje. 
Bizantija buvo vienintelis ir svarbiausias centras, iš kurio emaliavimo menas 
pasklido į Bizantijos pasaulio periferijas, tai yra į Gruziją, Armėniją, Serbiją, 
Kijevo Rusią.

Hohulskio triptikas. Dekora-4. 
tyvinis kryžius su šv. Povilo 
atvaizdu. XII a. Bizantijos 
meistrų darbas.

Hohulskio triptikas. Plokštelė, 5. 
kurioje pavaizduotas Michailas 
VII Duki ir jo žmona Marija. 
XI a. Bizantijos meistrų darbas.

Hohulskio triptikas, centrinė 6. 
dalis. Plokštelės, vaizduojan-
čios Dievo motiną, sėdinčią 
soste, ir arkangelus su šventai-
siais. X a. Bizantijos meistrų 
darbas.

Šemokmedi ikona. X a. Bizan-7. 
tijos meistrų darbas.

Hohulskio triptikas. Plokštelės 8. 
su ornamentu. X–XII a. Bizan-
tijos meistrų darbas.

Kryžius. XI a. Bizantijos meis-9. 
trų darbas.

| 4
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VIDURAMŽIŲ PERTVARINIS IR DUOBELINIS EMALIS

XII a. vystymosi svarbą emaliavimas įgavo Limožo ir Rhein-Maas apskrity-
je. Pradžioje šventiems indams dekoruoti iš Sirijos importuotos emaliuotos 
aukso plokštelės ir įgyta darbo patirtis paskatino savito braižo atsiradimą. 
IX–X a. Reino ir Lotaringijos vienuolynų dirbtuvės įkūrė emaliavimo ant 
aukso centrus, kuriuose darė pertvarinius Bizantijos stiliaus emalius. Tai 
buvo mažos plokštelės, gausiai dekoruotos spalvingu ornamentu ir tvir-
tinamos ant bažnytinių indų kaip brangakmeniai. XII a. duobelinis ema-
lis pripažintas kaip meninė priemonė spalvotais vaizdais ir ornamentais 
dekoruoti bažnyčios daiktus. Reikšmingiausios dirbtuvės buvo prie Reino, 
Mozelyje, ir Prancūzijos mieste Limože. Tikriausiai veikiant ekonominėms 
sąlygoms atsisakyta duobelinį emalį degti aukse, taurųjį metalą pakeičiant 
variu. XII a. viduryje Limožas tampa pagrindiniu masinės bažnytinių daik-
tų gamybos centru ir juo išsilaiko iki XIV a.

Nukryžiuotojo figūra, apie 10. 
1200 m. Varis, opakinis emalis, 
kalimas, kalinėjimas, pjausty-
mas, graviravimas, duobelinis 
emalis, auksavimas. Limožas 
arba Ispanija.

Džutė, XII a. Varis, medis, opa-11. 
kinis emalis, kalimas, kalinėji-
mas, štampavimas, pjaustinėji-
mas, graviravimas, duobelinis 
emalis, auksavimas. Limožas.

Dvi liūtų figūros, XII a. (?) 12. 
Varis, opakinis emalis, kalimas, 
kalinėjimas, pjaustymas, gra-
viravimas, duobelinis emalis, 
auksavimas. Limožas arba 
Ispanija.

| 10
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TAPYBINIS EMALIS IŠ LIMOŽO

XV a. pradžioje radosi visai nauja emalio technika – tapybinis emalis. Plo-
nai sutrintas spalvotas emalis buvo dedamas vienas šalia kito ant vienspalvio 
tamsaus pagrindo nenaudojant jokių pertvarų. Italijoje buvo keletas dirbtu-
vių, kuriose naudojo tokią techniką, tačiau šios technikos vystymosi centru 
XV–XVI a. tapo Limožo miestas Prancūzijoje. XVI a. atsirado tipiškas Li-
možo meistrų grizailio manieros stilius, kai ant juodo ar tamsaus fono pie-
šinys buvo daromas baltu emaliu. Naudotas aukštos lydymosi temperatūros 
baltasis emalis, kurį padengus skirtingu storiu buvo galima išgauti pilkšvus 
pustonius, lengvą reljefinį piešinį. Pradžioje buvo naudojami tik religiniai 
siužetai iš Biblijos. Didelių matmenų formas puošdavo emalio plokštelėmis. 
Tuo metu emaliu dengė indus, servizus, stalo įrankius, kurie buvo naudoja-
mi Prancūzijos dvaruose. Europos muziejų kolekcijose jų išliko iki šių dienų. 
Emalio meno tradicijos bei emaliavimo technikos paslaptys buvo akylai sau-
gomos amatininkų šeimose ir perduodamos iš kartos į kartą. Žymiausios iš 
jų tai Peniko, Luden, Kurtei, Reimon, Limuzen šeimos.

| 11

| 12
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Plokštelė ,,Gedinti madona“, 13. 
XVI a. Varis, emalis, emalio 
tapyba, auksavimas, vietomis 
sidabro folija, skaidrus kontre-
malis. Žano I Peniko dirbtuvės. 
Limožas.

Stiklinaitė, XVII a. Varis, ema-14. 
lis, emalio tapyba. Nežinomas 
autorius. Limožas.

Dėžutė ,,Tikėjimo ir netikėji-15. 
mo mūšis“, XVI a. Varis, ema-
lis, emalio tapyba, auksavimas. 
Pjeras Kurteis. Limožas.

Plokštelė ,,Trijų Karalių do-16. 
vanos“ XVI a. Žano I Peniko 
dirbtuvės. Limožas. Varis, 
emalis, medis, emalio tapyba, 
sidabravimas, auksavimas. 
Limožo meistrų darbas.

| 13

| 14
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Plokštelė ,,Apraudojimas“, 17. 
XV–XVI a. Varis, emalis, ema-
lio tapyba, auksavimas. Limožo 
meistrų darbas.

Puodelis ,,Madona su kūdikiu“, 18. 
XVII a. Varis, emalis, ema-
lio tapyba. Pjeras II Nualje. 
Limožas.

Plokštelė ,,Paskutinė vaka-19. 
rienė“, XVI a. Varis, emalis, 
emalio tapyba, auksavimas, 
skaidrus kontremalis Leonaro 
Limuzeno dirbtuvės. Limožas.

Plokštelės mediniame rėme, 20. 
XVII a. Varis, emalis, emalio 
tapyba, auksavimas. Nikola 
Lodenas ir nežinomi meistrai. 
Limožas.

| 17

| 19
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Visiškai atskirą grupę sudaro tūriniai indai, atsiradę XVI a. pirmojoje 
pusėje. Jie dengti charakteringu, išsiskiriančiu, vadinamuoju Venecijos ema-
liu, turbūt pavadinimą gavusiu nuo vietovės, kurioje ši emaliavimo technika 
buvo naudojama ir tobulinama. Tai kalinėti variniai indai, dengti emaliu, į 
kurį įlydomos aukso puokštės, lapai, žolelės, rozetės.

BAROKO STILIAUS MINIATIŪROS ANT EMALIO

XVII a. viduryje labai vystantis chemijos mokslui, juvelyrai galėjo ant emaliu 
dengto balto paviršiaus naudoti metalų oksidus ir pakaitinus gauti jautriau-
sius spalvinius niuansus. Metalas buvo dengiamas emaliu. Šį darbą atlikdavo 
juvelyrai, o piešinį ant jo – miniatiūrų tapytojai. Ypač populiarūs buvo me-
dalionai su brangių žmonių portretais, įvairūs prabangos reikmenys, deko-
ruoti ryškių spalvų gėlių motyvais, žanrų scenomis. Atsirado visiškai nauja 
tapybos sritis, kuri greitai paplito visoje Europoje, nes atitiko to meto porei-
kius. XVIII a. pabaigoje, XIX a. pradžioje pradėta masinė gamyba gamyklose 
sumenkino tapybinio emalio kokybę, o, atsiradus fotografijai, išnyko portre-
tinės miniatiūros poreikis. Nors šiuo laikotarpiu juvelyrai buvo įsisavinę vi-
sas emaliavimo technikas, nieko reikšmingo emalio srityje nevyko. To meto 
mada reikalavo santūraus spalvinio sprendimo, ir dėmesys buvo skirtas tau-
riesiems metalams bei brangakmeniams.

Ikona ,,Mykolas stebukladarys“, 21. 
XIX a. Sidabras, emalis, minia-
tiūrinė tapyba ant emalio, gravi-
ravimas. Rostovas Didysis.

Panagija, 1830 m. Sidabras, 22. 
emalis, miniatiūrinė tapyba ant 
emalio. Maskva.

Ikona ,,Trejybė“, XIX a. Sidabras, 23. 
emalis, miniatiūrinė tapyba ant 
emalio. Rostovas Didysis.

| 21
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PRAMONINIS EMALIS

1785 m. pirmą kartą Lahamerio metalurgijos gamykloje emaliu buvo pa-
dengti indai iš ketaus ir židinių bei krosnių detalės. 1810 m. pradėjo emaliu 
dengti plieną, o nuo 1836 m. Talyje gaminti emaliuotus indus, patinkančius 
pirkėjams. Kiekviena gamykla akylai saugojo savo emaliavimo receptus, to-
dėl privalėjo savarankiškai ieškoti geriausių dangos rezultatų. Tik 1856–1863 
metais atsiradus galimybei pagaminti nerūdijantį plieną, sugebėta gaminti 
pigesnius indus, kuriuos dėl emaliuoto paviršiaus galima buvo ilgai naudoti. 
Vėliau pradėti gaminti emaliu dengti chemijos prietaisai, mašinų kėbulai, net 
namų fasadų apdailos plokštės.

MODERNO STILIAUS EMALIS

Ieškant naujų meninių ir techninių saviraiškos formų emaliavimas išsiveržė 
iš tradicinių technikos būdų. Daugiaspalvis ryškus emalis tapo neatskiriama 
dalimi darniai visumai gauti, kūriniuose, kuriuose vyravo augmenijos ir gyvū-
nijos motyvai, naudojant visų rūšių metalus, akmenis, perlamutrą, dramblio 
ilties kaulą. XX a. stiliaus „modern“ dailininkų įtaka menui lėmė, kad emalis 
tapo vienu populiariausių būdų dekoruoti papuošalus, indus, interjero detales. 
Naudojant Rytų Azijos kūrinių pavyzdžius, naujai atgimė vitražinis emalis.
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Segė ,,Naktinis drugelis“, 1902 m. 24. 
Auksas, emalis. Rene-Jul Lalik.

Diadema su gaidžio galva, 1898 m. 25. 
Emalis, ametistas. Rene-Jul Lalik.

Knygos viršelio plaketė ,,Blogio 26. 
gėlės“, 1919 m. Varis, skaidrusis 
ir opakinis emalis. Leon Jouhaud. 
Limožas.

Hohulskio triptikas, centrinė iko-27. 
na, X a. gruzinų meistrų darbas.

| 24
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EMALIAVIMO TECHNIKOS ATGIMIMAS LIETUVOJE

Vakarų Europos miestuose cechai atsirado X–XI a., o visai susiformavo XIII 
a. Lietuvoje į cechą pirmiausia susibūrė Vilniaus auksakaliai. 1495 m. Lietu-
vos Didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis patvirtino auksakalių cecho 
Statutą. Jį surašė patys auksakaliai, sekdami Vakarų Europos miestų pavyz-
džiu. Daugiausia tai buvo vokiečių, lenkų, žydų kilmės meistrai.

1969 m. Lietuvos dailės fondo kombinatuose buvo gaminami suveny-
riniai ženkliukai, profesinių sąjungų skiriamieji ženkleliai, užsakymai atke-
liaudavo iš įvairių tuometinės TSRS miestų. Vėliau buvo gaminamos nedide-
lės plaketės Vilniaus architektūros motyvais, juvelyrinių gaminių puošybai 
„kepamos“ įvairiaspalvės emalio granulės. Kaimynės Estijos kombinatuose 
emaliu dekoravo stalo įrankius (tuo metu buvo griežta sąjunginė specializa-
cija). Apie emalio naudojimą Latvijoje nieko nebuvo girdėti.

Lietuvos dailės kombinatams dailininkai atlikėjai buvo ruošiami Telšių 
taikomosios dailės technikume, o būsimieji dailininkai kūrėjai važiuodavo į 
Estijos valstybinį institutą kūrybinius sumanymus išmokti įgyvendinti me-
tale. Kadangi tuo metu ir aukštosiose mokymo įstaigose buvo specializacija, 
į Taliną suvažiuodavo studentų iš įvairių respublikų, net užsienio. Metalo ap-
dirbimo katedroje mokėsi jaunimas iš Lietuvos, Latvijos ir, žinoma, Estijos. 
Vėliau tai lėmė taip vadinamąjį Baltijos (sovietinio) regiono estetinį meno 
supratimą bei Maskvos sąjunginio dailės susivienijimo valdininkų pagarbą 
šio regiono dailininkų kūrybai. Dažnai tai lemdavo atranką dalyvauti tarp-
tautinėse parodose bei kūrybinėse juvelyrų grupėse. Emalio naudojimas tarp 
dailininkų buvo nepopuliarus, nes tam reikėjo specialios įrangos bei medžia-
gų. Stoka įgūdžių šioje srityje, neturėjimas informacijos apie šiuolaikinio 
emalio meno raidą Vakaruose bei „šiuolaikiški“ emalio darbai, patenkantys 
iš Gruzijos, Armėnijos bei Rusijos, sukeldavo atvirkštinę reakciją. Puikūs šių 
šalių senojo emalio meno pavyzdžiai gulėjo muziejų lentynose, nes jie buvo 
seni, o dabar buvo kuriamas naujas menas.



24

Plokštelė. Šv. Jurgis, išlais-28. 
vinantis karalaitę. XV a. 
gruzinų meistrų darbas.

Plokštelė. Juozapas ir Marija 29. 
su Kristumi, šalia Simeonas 
ir Ona su raštu rankose. 
XII–XIII a. gruzinų meistrų 
darbas.

| 28
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Pavieniai lietuvių architektų bandymai interjere naudoti emaliu deng-
tas detales nekėlė didesnio užsakovų susidomėjimo. Stagnaciją emalio sri-
tyje sudrumstė Rimanto Burneikos pirmieji pertvarinio emalio bandymai 
diplominiame darbe. Norimo piešinio plonytes varinės vielos pertvaras jis 
tiesiog išsiuvinėdavo vario plokštumoje. Tikriausiai įtakos turėjo istoriniai 
Bizantijos emalio meno pavyzdžiai, į kuriuos žiūrėdamas nelabai suprasi, 
kaip jie atlikti, o gal menininkas norėjo rasti savitą pertvarinio emalio tech-
niką, ir tai jam pavyko. Vėliau pasirodė Sigito Virpilaičio, dar besimokan-
čio Taline, darbų, Aleksandro Šepkaus poetiškų, architektūros elementų 
turinčių kūrinių.

Kryžius ,,Nukryžiuotasis“, 1990 m. 30. 
Varis emalis, pertvarinis emalis. 
Rimantas Burneika.

Plaketė ,,Katinas“, 1990 m. Varis 31. 
emalis, pertvarinis emalis. Riman-
tas Burneika.

Tikras sprogimas įvyko 1983 metais. Iš centrinės dailininkų būstinės 
Maskvoje nuskambėjo įsakymas kurti emalio darbus tarptautinei emalio 
meno bienalei, 1984 m. vyksiančiai Prancūzijoje, Limožo mieste, kuris gar-
sėjo kaip pasaulinės reikšmės emalio meno centras. 1983 m. rudenį grupė 
dailininkų iš TSRS Palangos kūrybos namuose ėmėsi kurti emalio darbus. 
Juos parodai Prancūzijoje turėjo atrinkti net kelios Maskvos komisijos. Šie 
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metai tapo lietuviško šiuolaikinio emalio meno gimimo data. Eksponuota 
darbų kolekcija sužavėjo ir nustebino bienalės organizatorius. Prancūzijos 
emalio dailininkų susivienijimo prezidento atvykimas į Maskvą ir į parodą 
Rygoje atvėrė duris užsienio dailininkams dalyvauti emalio menininkų gru-
pėse Palangos kūrybos namuose.

Emalio technika kuriantys Lietuvos, Estijos ir Latvijos dailininkai – pro-
fesionalūs juvelyrai, įgudę naudoti metalą, žinantys plačias galimybes derinti 
metalą bei emalį, kaskart randantys naujų komponavimo variantų. Jų dar-
bai tarptautinėse parodose ryškiai išsiskyrė nevaržoma metalo panaudojimo 
laisve, nepaisant, ar plokštuminis sumanymas, ar sudėtinga trimatė forma 
būtų. Tai pastūmėjo grupę Rusijos dailininkų ieškoti novatoriškų sprendi-
mų naudojant emaliavimo technikas savo darbuose, kad būtų atsvara Balti-
jos dailininkų kūrybai. Šis neįvardintas lenktyniavimas vainikuotas puikiais 
šiuolaikinio emalio meno kūriniais. Emalio parodos Rygoje, Sankt Peterbur-
ge, Maskvoje, Vilniuje patvirtino, kad šioje Europos dalyje gyvuoja šiuolai-
kinis emalio menas.
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Apyrankė ,,Skrendančios“, 1988 m. 32. 
Varis, juvelyrinis emalis, grafitas. 
Arvydas Gurevičius.

Kompozicija ,,Keturios versijos“, 33. 
1988 m. Techninis emalis, plienas, 
emalio grafika, žalvaris, bronza. 
Feliks Kuznetsov.

Objektas ,,Dedikacija aviacijos 34. 
pionieriams“, 1987 m. Varis, tech-
ninis emalis, žalvaris, aliuminis. 
Indulis Urbans.

Kompozicija ,,Individualistai“, 35. 
1990 m. Varis, juvelyrinis emalis, 
grafitas. Arvydas Gurevičius.

Kompozicija ,,Kopos“, 1988 m. 36. 
Varis emalis, tapyba ant emalio, 
žalvaris, graviravimas, oksidavi-
mas. Galina Selezniova.
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Emalio darbus pirko Lietuvos ir Maskvos taikomosios dailės muziejai. 
Atsirado galimybė tobulintis Vengrijoje, Kečkemeto kūrybinėje stovyklo-
je. Prasidėjo kvietimai dalyvauti Coburgo parodose (Vokietija), parodose 
Ispanijoje (La Coruna mieste), Amerikoje (Cincinatyje), Suomijoje, Švedi-
joje, Danijoje. Šiuo laikotarpiu buvo sukurta dagiausia darbų emalio tech-
nika. Vieni dailininkai, išbandę emaliavimo galimybes, grįžo prie savitų 
raiškos būdų, kiti liko ištikimi emalio kerams. 1992 m., Lietuvos dailinin-
kų sąjungai padedant, dailininkai M. ir A. Gurevičiai organizuoja pirmąją 
tarptautinę emalio dailininkų grupę Palangos kūrybos namuose ir pirmą 
kartą Lietuvoje – tarptautinę šiuolaikinio meno trienalę „Šiaurės Atėnai“ 
Klaipėdos parodų rūmuose. Parodoje dalyvauja dailininkai iš 18 šalių, eks-
ponuojama 300 kūrinių. Trienalė vainikavo šiuolaikinio emalio atsiradimą 
Lietuvoje, o Palangos vardas tapo žinomas ne tik Europoje.

Rimanto Burneikos kelionė į Gruziją ir pažintis su vietiniais dailinin-
kais išauga į ilgametę draugystę. Rimanto emalio darbai, atlikti pertvarinio 
emalio technika, pažadina Gruzijos dailininkų norą atgaivinti senas Gruzijos 
Bizantijos stiliaus pertvarinio emalio tradicijas. Dabartiniu metu daugiau-
sia Tbilisyje masiškai kuriami pertvarinio emalio papuošalai, atkartojamos 
ikonos bei siužetai iš šventųjų gyvenimo. Kai kurie darbai unikalūs atlikimo 
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technika. Mažose studijose naujokams perduodamos emaliavimo subtilybės 
ir pagarba istoriniam paveldui. Lietuvos emalio dailininkai ir toliau dalyvau-
ja tarptautinėse parodose, kurios, deja, vis rečiau rengiamos Europoje, vis 
mažėja didelių renginių. To meto sudėtinga politinė situacija, lėšų stygius 
trukdo organizuoti ir antrąją tarptautinę šiuolaikinio emalio meno triena-
lę bei emalio dailininkų grupių darbą Palangos kūrybos namuose. Kaip al-
ternatyva Palangai 2003 m. Kintuose, Kintų Vydūno centre, Ritos ir Romo 
Tarvydų, dailės mokyklos dėstytojų, pastangomis pradeda dirbti nedidelė 
dailininkų grupė. Organizatoriai puoselėja viltį, kad taip ryškiai nušvitęs 
šiuolaikinio emalio menas ir toliau bus vystomas, kad šią unikalią techni-
ką naudos pamario krašto dailininkai bei auganti nauja jų karta. Kintuose 
organizuojamos emalio meno stovyklos „Pamario ženklai“ perauga į tarp-
tautines, į kurias renkasi šioje srityje patyrę dailininkai, siekiantys tobulėti ar 
pirmą kartą išbandyti metalo ir stiklo sąjungą.

Knygos viršelio plaketė ,,Blogio 37. 
gėlės“, 1919 m. Varis, skaidrusis 
ir opakinis emalis. 
Leon Jouhaud. Limožas.

Simpoziumas Kintuose, 2003 m.38. 
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2005 m. galerija „Meno niša“ atgaivina tarptautinį parodų organizavimą 
Lietuvoje.

I tarptautinėje šiuolaikinio emalio meno bienalėje, be Lietuvos dailinin-
kų, dalyvauja meistrai iš Japonijos, Gruzijos, Ispanijos... Galerija organizuoja 
emalio parodą Ispanijoje, Solou miesto šiuolaikinio emalio meno muziejuje, 
Prancūzijos Morezo mieste.

Nuo 2005 m. „Meno nišoje“ surengtos trys tarptautinės šiuolaikinio 
emalio meno bienalės turbūt paskatino 2010 m. pirmą kartą surengti tarp-
tautinę bienalę-konkursą Rusijoje, Sankt Peterburge. Galerijos „Meno 
niša“ Lietuvos dailininkų emalio darbų kolekcija buvo eksponuota svečio 
teisėmis ir sulaukė didelio susidomėjimo, o Marytės Gurevičienės darbui 
„Sąjunga“, dalyvavusiam bienalės konkurse, suteikta nominacija „Už meis-
triškumą“.

Galerijoje įvairaus amžiaus žmonėms vyksta edukaciniai užsiėmimai. 
Surengtos keturios vaikų emalio technika sukurtų darbų parodos Vilniuje.

Lietuvoje yra tik keletas autorių, nuolat kuriančių darbus emalio techni-
ka, tačiau kiekvienas stengiasi išlaikyti tik jam būdingą, kaskart tobulinamą 
emaliavimo braižą. Tai turi neįkainojamą vertę šiuolaikinio emalio meno 
vystymuisi ne tik Lietuvoje.
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EMALIO TECHNIKOS, TECHNOLOGINIAI
ATLIKIMO SKIRTUMAI 

Pertvarinis – pertvaros: apvalios vielos, plonų juostelių, filigraninis (susuk-
tas iš dviejų vielučių), prilituojamos arba priklijuojamos prie emaliuoti pa-
ruošto pagrindo.

Pertvaros įsilydžiusios į pa-39. 
grindą, dengtą fondonu.

Pertvarų užpildymas spalvotu 40. 
emaliu.

Po galutinio degimo atsiradęs 41. 
spindesys.

| 39
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33

Ikona, 1899–1908 m. Sidabras, 42. 
emalis ant filigrano, auksavi-
mas, tapyba tempera. Firmos 
Faberže meistrų darbas. 
Maskva.

Juostelinių pertvarų užpildy-43. 
mas emaliu:

a) Pirmasis emalio sluoksnis 
po degimo.

b) Antrasis emalio sluoksnis 
po degimo.

c) Trečiasis emalio sluoksnis 
po degimo.

d) Paviršiaus nušlifavimas.

Filigrano pertvarų užpildymas 44. 
emaliu:

a) Pirmasis emalio sluoksnis 
po degimo.

b) Antrasis emalio sluoksnis 
po degimo.

c) Paskutinis emalio sluoksnis 
po degimo.

| 42
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| 44



34

Duobelinis – metalo plokštumoje įdubimai išgraviruojami šticheliu, išėsdi-
nami rūgštimi, išliejami, išgraviruojami staklėmis.

Detalė, XII a. Varis, medis, 45. 
opakinis emalis, kalimas, kalinė-
jimas, štampavimas, pjaustinė-
jimas, graviravimas, duobelinis 
emalis, auksavimas. Limožas.

Plokštelė ,,Šv. Petras“, XIII a. 46. 
Varis, opakinis emalis, kalimas, 
pjaustymas, kalinėjimas, gravira-
vimas, duobelinis emalis, auksa-
vimas. Limožo meistrų darbas.
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Dengimas naudojant šabloną – užpurškiant, užbarstant paruoštas popieriaus 
detales. Labai pasiteisina, jeigu reikia pagaminti kelis vienodo dekoro daiktus.

Mobilioji kompozicija ,,Spiralė“, 1990 m. 47. 
Techninis emalis, plienas. Feliks Kuznetsov.

Dengimas naudojant klijus (tragantą) – klijais padengiamas visas emaliuo-
jamas paviršius ar tik tos vietos, ant kurių užbarstant sieteliu turi likti emalio 
miltelių.

Plokštumos dengimas emaliu 48. 
užsijojant.
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Emalio siūlai – tiesios siūlo formos emalis pakaitinus lankstosi, lengvai lūž-
ta, naudojamas ant švaraus arba emaliu dengto metalo paviršiaus.

Emalio ,,siūlų“ gamyba.49. 

Emalio ,,siūlų“ formavimas 50. 
liepsna.

Emalio ,,siūlų“ sukepto 51. 
ažūro uždėjimas ant vario 
plokštumos.

Emalio ,,siūlų“ ažūras, 52. 
prikeptas ant vario plokšte-
lės. Plokštelė buvo dengta 
aukštos lydymosi tempera-
tūros emaliu.

Plokštelė buvo dengta že-53. 
mos lydymosi temperatūros 
emaliu. Įvairiaspalvių ,,siū-
lų“ vingiai ant plokštelės, 
dengtos opakiniu emaliu.
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Emalį užpurškiant patogu naudoti dengiant dideles plokštumas bei formas.

Dalis triptiko „Saugokit atmosferą“, 1986 m. 54. 
Techninis emalis, melchioras. Lieonid Korneev.
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Maišant išlydytą emalio paviršių krosnelėje gaunami įdomūs spalviniai 
efektai. Ant plokštumos uždėtas įvairių spalvų emalis išlydomas iki skystos 
substancijos ir, neišimant iš krosnelės, nerūdijančio plieno įrankiu jo pavir-
šius išmaišomas.

Išlydyto įvairių spalvų emalio 55. 
sumaišymas.

Aukso ir sidabro folijos naudojimas išryškina skaidraus emalio spalvas. Va-
rio plokštumą praturtina švytinčiais efektais. Tapant nebūtina visą vario pa-
viršių dengti folija, pakanka uždengti tik tas vietas, kurias norima išskirti.

Sidabro, aukso folija subado-56. 
ma adata sukepimo su emaliu 
įtampai sumažinti. Detalių iš 
folijos kirpimas.

Folijos dekoro uždėjimas ant 57. 
emaliu dengto pagrindo. Atsi-
radusių raukšlių išlyginimas.
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Vaza, 1930 m. Varis, emalis, 58. 
sidabro folija. Henriette Marty. 
Limožas.

Išpjaustytų metale kiaurymių dengimas emaliu, taip vadinama vitražo 
technika, reikalauja kompozicijos, pro kurią nuolat sklistų šviesa.

Lango plokštė su išgrežtomis ir 59. 
išpjautomis kiaurymėmis, užpildy-
tomis įvairiaspalviu emaliu.

Dekoratyvinės šukos. Dviejų dalių 60. 
kombinacija. Viena dalis – grynas 
sidabras, dekoruotas vitražinio 
emalio technika, kita dalis – aukš-
tos prabos sidabras.

Kaklo papuošalas, 1987 m. Sidab-61. 
ras, vitražinis emalis. Tamara 
Sergijenko.
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Tapyba emaliu ant vario – kai drauge naudojamas skaidrus ir neskaidrus 
emalis. Ant išdegto neskaidraus emalio uždėtas skaidrus pagyvina apatinio 
emalio spalvą.

Tapyba ant fondono skaidriomis spalvomis darbui suteikia lengvumo. 
Išraižytas ant metalo piešinys, padengtas fondonu, ir išdegtas išlieka. Vietos, 
kurios nebuvo dengtos skaidriais emaliais, šviečia šilta vario spalva.

Sgrafito – du emalio dengimai, du degimai. Metalas dengiamas emaliu, 
o piešinys atliekamas pašalinant emalį įvairaus pločio instrumentais.

Sgrafito technika. Lėkštė 62. 
sutepama klijais ir užsijojamas 
emalis. Piešinys atliekamas 
nuimant emalio sluoksnį nuo 
metalo.

Vaizdas po pirmojo degimo.63. 

Lėkštė vėl dengiama emaliu ir 64. 
išdegama.
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Limožo emalis, tapyba grizailio stiliumi primena graviūras ant medžio ar 
vario.

Tai būdas, kurį XV–XVII a. naudojo Limožo meistrai. Būdinga, kad fo-
nas būdavo juodas ar tamsiai mėlynos spalvos, o piešinio reljefą formuodavo 
baltu emaliu.

Dangtelis su medalionais, XVI a. 65. 
Varis, emalis, grizailio tapy-
ba, auksavimas. Pjer Reimon. 
Limožas.

Lėkštė ,,Raitelių mūšis“, XVIII-66. 
XIX a. Varis, emalis, grizailio 
tapyba, vietomis auksavimas. 
Nežinomas autorius. Limožas.

Druskinė ,,Apsinuoginusių 67. 
mūšis“, XVI a. Varis, emalis, 
grizailio tapyba, auksavimas. 
Limožo meistrų darbas.

Plokštelė ,,Psihejos dovanos 68. 
seserims“, 1534–1535 m. 
Varis, emalis, bronza, grizailio 
tapyba, auksavimas, skaidrus 
kontremalis. Leonar Limuzen. 
Limožas.
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Daugybė išvardintų technikų dailininkui, nutarusiam kurti naudojant 
emalį, suteikia galimybę išradingai įgyvendinti kūrybinius sumanymus. Kie-
kvienu atveju darbo sėkmę lemia daugkartiniai pasirinktos technologijos 
bandymai, noras ir užsispyrimas gauti teigiamą rezultatą. Bet kuri iš pasi-
rinktų emaliavimo technikų reikalauja žinių ir darbo patirties. Emalio me-
nas – savotiška magija, kurią valdo juvelyrai.

Ant juvelyrų paruoštų metalo pagrindų, dengtų baltu emaliu, miniatiū-
ras, naudojant metalo oksidus, gali kurti ir tapytojai.

Plokštelė ,,Vyro portretas“, 69. 
XVII–XVIII a. Varis, emalis, 
polichrominė tapyba, skai-
drus tamsiai vyšninės spalvos 
kontremalis. Žakas II Lodenas. 
Limožas.

Plokštelė ,,Nežinomos damos 70. 
portretas”, XVII–XVIII a. 
Varis, emalis, polichrominė 
tapyba, neskaidrus, tamsus 
kontremalis. Nikola Lodenas. 
Limožas.
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EMALIU DENGIAMI METALAI, JŲ
PARUOŠIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS

Kai emaliu dengiamas plienas. Mažo formato darbams naudojama 0,5 – 
1 mm storio skarda. Didelio formato (akcentams architektūroje ) – 2 mm 
storio metalo plokštė, kurios tvirtumą garantuoja užlenkiami kraštai, per-
kirpti kampuose. Lenkimas privalo būti apvalus, kad tose vietose nenuskiltų 
emalis. Riebalus ir nešvarumus nuo paviršiaus lengviausia panaikinti silpnai 
pakaitinus metalą. Galima tai atlikti ir cheminiu būdu, būtinai vėliau nu-
plaunant šiltu vandeniu. Norint panaikinti rūdžių dėmes, metalas ėsdinamas 
30 proc. druskos rūgštyje, skiestoje vandeniu, santykiu 1+1, ir šiame tirpale 
laikomas nuo 10 iki 20 minučių. Švari plokštė nuplaunama vandeniu ir pa-
virinama sodos tirpale. Metalas iš abiejų pusių padengiamas grunto emaliu, 
kuris dažniausiai būna rudos ar juodos spalvos, ir tai – pradžia tolesniam 
darbui. Gruntas baltu emaliu dengiamas tada, kai ant jo vėliau dedamas spal-
votas emalis ar norima gauti reljefinį paviršių. Piešiniai, kuriems naudoja-
mas trafaretas, būdingi gaminant informacines lenteles. Masiniam tiražavi-
mui rekomenduojama trafaretinė spauda. Efektui sustiprinti galima naudoti 
sidabro ar aukso foliją.

Nerūdijančio plieno dengimas emaliu. Šis metalas turi daug teigiamų 
savybių emalio dangai. Esant aukštai metalo lydymosi temperatūrai, gaminiai 
nesideformuoja, nereikia dengti kontremaliu, nugaros pusę galima poliruoti 
kaip paprastą metalą, degimui į krosnelę galima dėti ant bet kokių grotelių, 
emalio skilinėjimų dėl emalio įtampos nebūna. Tik, deja, nerūdijantis plie-
nas – tai ateities metalas, nes jam reikia specialiai pagaminto emalio. Įprastai 
dabar naudojamas bešvinis emalis nuo paviršiaus atšoka.

Vario cheminės ir fizinės savybės turi įtakos stipriam metalo ir emalio 
sukibimui. Sąlygiškai aukšta vario lydymosi temperatūra (1084°C) garan-
tuoja metalo stabilumą jo paviršiuje besilydančiam emaliui. Kaip pagrin-
das puikiai tinka neskaidriam emaliui dengti, nes tamsus vario paviršius 
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skaidriems emaliams nesuteikia norimos spalvos skambesio, o raudonų 
atspalvių emaliai atrodo purvini. Padengiant vario paviršių skaidriu bes-
palviu emaliu fondonu arba sidabro folija, galima išgauti norimų spalvų 
ryškumą. Pagrindinė taisyklė: storo metalo plokštuma dengiama plonu 
emalio sluoksniu, o plono – storai ir iš abiejų pusių. Nereikia pamiršti, kad 
kaskart išdegant plokštuma, padengta iš abiejų pusių, padidėja ir neatitiks 
pirminių išmatavimų.

Vario ir cinko lydinys vadinamas tompaku, kurio lydymosi temperatū-
ra siekia 1055–1065 laipsnių C. Pagrindinis šio metalo privalumas – šviesiai 
gelsva spalva. Emalio spalvos ant tompako lieka švarios ir ryškios. Daugeliu 
atvejų naudojamas mažų formų gaminiams emaliuoti, nes, dengiant emaliu 
dideles plokštumas, kyla grėsmė emaliui nutrupėti.

Norint iškaitinus gauti gražesnės vario ir tompako spalvos blizgų pavir-
šių, reikia trumpam panardinti į tirpalą, kurį sudaro: 1 litras 36 proc. sieros 
rūgšties, 3/4 litro 66 proc. azoto rūgšties, 15 g virintos druskos, 15 g pušies 
suodžių. Kad neutralizuotųsi rūgštis, išėsdintas paruošas nuo 5 iki 10 min. 
būtina pavirinti 5 proc. sodos tirpale ir gerai nuplauti tekančiu vandeniu.

Grynas sidabras labai tąsus, plastiškas ir kalus metalas, atspindintis 
net 95 proc. ant jo krintančios šviesos ir suteikiantis skaidriam emaliui ypa-
tingą spindesį. Lydosi esant 1060,5°C temperatūros. Gryno sidabro paruošas 
nebūtina išbalinti, pakanka pašalinti riebalus, o paviršių pašiaušti, kad geriau 
sukibtų su emaliu. Sidabro lydinius būtina iškaitinti. Kaitinant metalas išsi-
kristalizuoja, ir įtampos, atsiradusios ruošimo metu, išnyksta, visos riebalų, 
tepalų bei klijų taršos sudega. Prieš dengiant emaliu atšalęs metalas panar-
dinamas į 10 proc. sieros rūgšties tirpalą, kuriame po kaitinimo susidaręs 
rūgšties sluoksnis ištirpsta, vario oksido dalelytės virsta sulfatais, o tauriojo 
metalo paviršiaus sudėtis pagerėja. Tai leidžia atsirasti ryškesnėms emalio 
spalvoms. Po ėsdinimo metalo paviršiuje susidariusios mikroskopinės poros 
tik pagerina metalo ir emalio sukibimą.

Aukso lydymosi temperatūra ganėtinai aukšta – 1063°C, o metalo ter-
minis išsiplėtimas šiek tiek didesnis negu emalio, todėl nesibaiminant visus 
gaminius iš ne žemesnės, kaip 750 prabos aukso emaliu galima dengti. Gry-
no aukso, kaip ir gryno sidabro, gaminių nebūtina išbalinti, nes nesudaro 
rūgščių. 750 prabos auksas išbalinamas 10 proc. azoto rūgštyje.
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Plaketė ,,Baubas“, 2001 m. 71. 
Techninis emalis, plienas, ema-
lio grafika. Marytė Gurevičienė.
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EMALIO NAUDOJIMAS ANT
SKIRTINGŲ METALO PAVIRŠIŲ

Emalio naudojimas metalo plastikoje. Emalio paruošimas darbui. Dengti 
emaliu geriausiai tinka lietos formos iš aukso. Emalis ant lieto sidabro blogai 
sukimba, o varis blogai liejasi ir daugiausia jį galima dengti tik neskaidriu 
emaliu. Išlieta iš aukso paruoša gausiai dengiama emaliu, todėl jo kiekis su-
daro didesnę gaminio dalį nei metalas. Tai paaiškina galimybę išvengti įtam-
pų ir garantuoti, kad emalis bei metalas sukibs. Sąlyčio tarp metalo ir emalio 
vietoje atsirandančią įtampą galima sumažinti liejinio paviršių emaliuojant 
mažais ploteliais, tai yra dekoruojant įdubimais ar pertvaromis. Geriausia 
visą liejinio paviršių padengti aukštos lydymosi temperatūros baltu emaliu.

Metalo plastika naudojant vielą suteikia galimybę naujiems kompozi-
cijos sprendimams. Karkasui išlankstomas metalinis strypas, o vyniojant ant 
jo vielą modeliuojama sumanyta forma. Sluoksnis po sluoksnio viela dengia-
ma ir išdegama baltos spalvos aukštos lydymosi temperatūros emaliu iki pa-
geidaujamo storio. Paskui dedami spalvoti emaliai. Įtampos vielos plastikoje 
minimalios, todėl atskilimų tikimybė labai maža.

Kompozicija ,,Antaniniai 72. 
obuoliai“, 1988 m. Varis, emalis. 
Vladislav Antonov.
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Plastika naudojant metalo lakštą. Pageidaujama forma kalama iš 
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skardos naudojant staklėmis tekintą medžio paruošą arba formuojama iš 
kelių kaltinių dalių, jas sulituojant. Pagrindinis reikalavimas – kad forma 
turėtų angą, pro kurią įpylus emalį būtų įmanoma padengti formos vidų. 
Išoriniam dekoravimui parenkami gerai su metalu kimbantys ir įtampoms 
atsparūs emaliai.

Pagalbinės priemonės degant 73. 
formas. Pirmiausia išdegamas 
išorinis dubens paviršius. 
Vidinio paviršiaus degimas.

Karšto dubens deformacijos 74. 
išlyginimas.

Keletos detalių junginys gyvu-75. 
lio vaizdui išgauti.

| 73
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EMALIO KAIP PAGRINDINIO SPALVINIO ELEMENTO 
NAUDOJIMAS PAPUOŠALUOSE

Visos anksčiau išvardintos technikos tinka papuošalams dekoruoti, priklau-
somai nuo sumanyto papuošalo kompozicijos, pasirinkto metalo bei jam 
tinkančio emalio ir apsisprendimo, kokia technika bus atliekamas darbas. 
Pagrindiniai, dažniausiai papuošalams naudojami emalio dengimo būdai: 
viso paviršiaus padengimas sausai užsijojant sieteliu arba tik vietas, dengtas 
klijais. Dedant šlapią emalį glaustai, spalvą prie spalvos. Tarp spalvų paliekant 
metalinio paviršiaus tarpelius kontūrui gauti. Atskiros, laisvai formuojamos 
emalio dėmės ant metalinio paviršiaus ar padengto apsauginiu emaliu, arba 
pertvarų rėmuose. Sudėtingam piešiniui naudojami pertvėrimai apvaliomis, 
plokščiomis vielutėmis, filigranine viela. Dekoruojant ornamentu, metalo 
paviršiuje tinka pagal konkretų piešinį išgraviruoti ar išėsdinti įdubimai. 

Sėkmingam rezultatui gauti būtina laikytis technologinių reikalavi-
mų ir švaros ruošiant emalius (skaldant, trinant, plaunant, saugant) bei 
dengiant jais ruošinius.

Jei emalis užterštas dulkėmis, po degimo atsiranda pilkos dėmės. Drumz-
linos dėmės arba pakraščiai rodo, kad vanduo pateko ant išdžiūvusio emalio. 
Į emalį patekus vario dulkėms, baltame emalyje atsiranda žalsvos dėmės, pa-
tekus sidabro dulkėms – geltonos. 

Deformuojasi forma – vadinasi, prieš dengiant emaliu metalas nebuvo 
atlaidintas, netolygiai uždėtas kontremalis.

Deformuojasi ir subyra gaminys – detalės, pertvaros buvo lituojamos ju-
velyriniu lydmetaliu, kuriame yra cinko. 

Fondonas praranda skaidrumą – blogai išplautas, nenaudotas distiliuo-
tas vanduo.

Po degimo atsiranda pliki plotai – netolygiai arba per plonai uždengta 
emaliu.
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Spalvos keičia atspalvius, išnyksta – per aukšta degimo temperatūra.
Juodos dėmės ant emalio – sudegusio metalo nuodegos pateko ant karš-

to paviršiaus.
Po degimo emalis tapo balkšvas ir prislopintas – blogai išplautas, per 

smulkiai sutrintas, netinkama degimo temperatūra.
Skystas auksas praranda blizgesį, nusitrina – per aukšta degimo tempe-

ratūra.

Švarus emalis aliuminio folijoje 76. 
džiovinamas tolesniam sandė-
liavimui. 

Stambių emalio gabalų susmul-77. 
kinimas pakaitinus.

Susmulkinto ir sutrinto emalio 78. 
plovimas.

Emalio spalvų testų paruošimas.79. 

| 76
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Darbai, atliekami dirbtuvėje praktinių užsėmimų metu. 
Tikslas
Supažindinti studentus su karšto emalio techninėmis galimybėmis deko-

ruojant papuošalus bei dengiant emaliu didesnes plokštumas. Suteikti gali-
mybę patiems pasigaminti įvairių technologijų pavyzdžių, kurie turės didelę 
reikšmę tolesnei kūrybai. Supažindinti su emalio kūrinių baigiamaisiais api-
pavidalinimo būdais ir priemonėmis.

1. Užduotis. Vario, emaliuojamo tompako, sidabro, plieno plokštelių 
paruošimas mechaniniu ir cheminiu būdu emalio dengimui. Emalio pa-
ruošimas darbui. Susmulkinimas, sutrynimas, išplovimas. Paruošto metalo 
dengimas įvairiomis technikomis. Eskizų planuojamiems juvelyriniams ir 
plokštuminiams darbams atlikti aptarimas, spalvinių projektų paruošimas. 
Geriausiai sumanymo įgyvendinimui tinkančios emalio technikos parin-
kimas.

2. Užduotis. Pagal projektą pagamintų plokštuminio ar trimačio metalo 
detalių dengimas emaliu pagal anksčiau atliktus technologinius bandymus. 
Montavimas, funkcionalios ir estetiškos užbaigimo apdailos parinkimas. Pa-
ruošto papuošalo detalių dengimas emaliu, montavimas. Papildomų detalių 
parinkimas papuošalo užbaigimui.
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