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ATSLĒGAS VĀRDI UN FRĀZES

• KLUSĀ DABA 

• MELNAIS UN BALTAIS

• SARKANAIS AKCENTS

• DZĪVES NOKRĀSAS



IDEJA, IDEJAS APRAKSTS

ŠĪ darba ideja radās meklējot iedvesmas attēlus internetā, kā arī skatoties 

mākslas skolas mājaslapā, citu bērnu nobeiguma darbus.

Idejas tika meklētas arī mākslas skolā, skatoties uz klusās dabas 

gleznām, kas veidoja ideju tīmekļus manās domās.

No paša sākuma bija doma pielietot ‘’Holandiešu tehniku’’ ,kas izskatās 

šādi:



IEDVESMAS AVOTS

Mana darba krāsu izvēli 
iedvesmoja mirklis, kad vienā 

dienā stāvēju pie skolas, un uz 
viena no krūmiem sēdēja mazs 
bars sarkankrūtīšu un visapkārt 

bija sniegs un apsniguši zari. Viņi 
izcēlās ar sarkanu krāsu uz balta 

fona, tā es izdomāju, ka mana 
akcenta krāsa būs sarkana.



Iedvesmas attēli

• Arī dabā ir atrodamas

melnbaltas noskaņas

ar košiem krāsu

akcentiem.

• Zaros palikušās, vēl

nenobirušās sarkanās

ogas, dzeņi vai

sarkankrūtīši vislabāk

izceļas ziemā, sniegotā

ainavā.



• Mūsdienās- baltas, melnas un sarkanas krāsas salikums ir ļoti bieži pielietots sadzīvē un interjerā.

• Tas ir ļoti populārs un izplatīts krāsu salikums dizaina industrijā.

• Mans radošais darbs ir pārsvarā monohroms, bet ar sarkanas krāsas akcentu, kas piešķir darbam raksturu un asumu.



IZMANTOTIE MATERIĀLI

• AKRILA KRĀSAS

• KOKA, SKAIDU PLĀKSNE 

• ŠPAKTELE/PALETES NAZIS

• OTAS



FOTOGRĀFIJAS NO DARBA PROCESA

Šeit es mēģinu rast 

idejas noslēguma 

darbam.

Top darba 

zīmējums.
Darba   gleznošanas process.



DARBA AVOTS- KLUSĀS DABAS 

UZSTĀDĪJUMS

DARBA KRĀSU SKICE

DARBA REZULTĀTS



PĀRDOMAS

Mākslas skolas gadi, visticamāk, ka būs mans košākais

laiks jaunībā. Ir neaizmirstami ikgadējie plenēri un pasākumi

kopā ar draugiem un skolotājiem, dažādas ekskursijas, un arī

parastas skolas dienas. Mākslas skolas radošā vide, ir vieta, uz

kuru atnākot uzlabojās garastāvoklis. Mākslas skola man ir

palīdzējusi veidot priekšstatu par krāsu pasauli. Es ieteiktu,

ikvienam, iestāties mākslas skolā un atklāt savu radošumu!



PALDIES PAR UZMANĪBU!


