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Īss darba satura apraksts 

• Šis ir Dvīņu zvaigznājs, kas ir 
izvietots uz vairākiem
pamatiem. Zvaigzājs ir 
attēlots uz melna fona, kam
uzklātas daudzas mazas 
zvaigznes tā, lai būtu nakts 
skats. Tad visam pa virsu, kā 
pats galvenais, ir attēlots 
Dvīņu zvaigznājs.



Tēmas izvēle 

• Pie šādas idejas es nonācu runājot ar skolotāju 
Andu Birģeli, par vienkāršām, lakoniskām 
gleznām, kas tiek pārdotas par miljoniem. Tad es 
arī sāku domāt  - kāpēc gan es nevarētu veidot 
noslēguma darbu kā ļoti vienkāršu, bet tajā pašā 
laikā tas būtu kaut kas interesants. Sāku domāt 
par darbu, kas būtu  saistīts ar zvaigznēm, 
skatīties internetā zvaigznājus, pētīju tos. Un tā 
kā manai mammai maija beigās ir dzimšanas 
diena un viņa pēc Zodiaka zīmes ir Dvīnis, tad 
nolēmu, ka šī ideja un darbs būs viņai kā dāvana. 
Nu tad pamazām sāku veidot skices un sapratu, 
ka man ļoti patīk ir šis darbs. «Melnā uguns 1» Barnets Ņūmens

«Onement VI» Barnets Ņūmens

Šeit ir dažas gleznas, kas
izskatās vienkāršas, bet
tajā pašā laikā, tādas nav.

«Baltā uguns I» Barnets Ņūmens



Darba ideja 
• Sākotnēji ideja bija visu veidot uz vienas pamatnes ar krāsainu 

fonu, bet tā kā tas nebūtu nekas īpašs, tad es zvaigznāju 
sadalīju uz vairākiem pamatiem. Ar krāsaino fonu arī neveicās 
jo, tas bija nevienmērīgs un neizskatījās tik labi kā vēlējos. Nu 
tad tā arī mēs ar skolotāju, mana noslēguma darba vadītāju 
Ilonu Drīliņu, nonācām pie melnbaltās versijas. Tad bija jāsāk 
domāt par to, kā varētu izcelt pašu zvaigznāju. Man bija doma, 
ka varētu mēģināt ar mazām nagliņām un dziju, bet tad mans 
darbs būtu vairāk kā darbs materiālā. Tā kā man mājās nebija 
materiālu izvēle, nolēmu darbu vienkārši zīmēt.  



Tēmas izpēte 
• Šeit dažas bildes, kuras izmantoju kā 

paraugu un ierosmes avotu. Bildes es 
skatījos, lai izpētītu pašu zvaigznāju, 
un lai iedvesmotos kā veidot fonus.



Darba procesa apraksts 
• Ar skicēm nebija sarežģīti, tikai bija grūti 

izvēlēties, kā labāk sadalīt zvaigznāju uz 
formātiem. Kā arī bija grūti izvēlēties uz 
kāda materiāla visu zīmēt un kā beigās 
viss iznāks. Kopīgi ar skolotāju mēs 
mēģinājām dažādus variantus. Paša darba 
tapšana man patika visvairāk. Man tikai 
bija bail, ka es varu kaut ko sajaukt un 
izdarīt nepareizi, un viss būtu jāsāk atkal 
no jauna. Taču, kad darbu iesāku, vairs 
nebija tādas domas. Vienīgi tad, kad 
veidoju zvaigznes, bažījos, vai tās nav par 
maz vai nav par daudz.



Materiāli 
• Darbā izmantoju audeklu 

pamatnes kā pamatu, otas, akrila 
un guašas krāsas, parasto zīmuli, 
kā arī vates un koka kociņus.

• Fonus klāju ar akrila krāsu, pēc 
tam ar guašas krāsu un otu zīmēju 
fona zvaigznes, reizēm izmantojot 
arī vates un koka kociņus zvaigžņu 
uznešanā. Beidzot rūpīgi centos 
uzzīmēt pašu zvaigznāju.



Izmēri

• Vienas pamatnes formāts 
ir 60x50 cm

• Kopā augstums ir 156 cm 
jo, visas atstarpes ir 3 cm, 
un platums ir 123 cm



Secinājumi 

• Ja es visu būtu darījusi mākslas skolā, manuprāt, darbs 
būtu izdevies labāk. Neveiksme bija tajā, ka nevarēju 
precīzi uzzīmēt pašu zvaigznāju, jo man nebija smalkākas 
otas. Veiksmīgi, manuprāt, izdevās fons. Kopumā esmu 
gandarīta ar paveikto, un man ļoti patīk kā viss izskatās 
kopumā.



Darba izpētes avoti

• https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Wood%20signs&rs=autocomplete_bubble&b_id=BHsjn
glhLmBhAAAAAAAAAAC1mXSTGlCqdWQc1zulwxK_r5N3kVJ4LXL37gQxzMShL3ItlSMxNhNTvsO
WnAPAISMXbl87rH137A&source_id=5gxJn8Da

• https://www.google.com/search?q=zvaigznes&rlz=1C1CHBD_enLV836LV836&sxsrf=ALeKk00lhaM
TeYQoYNmj-
5bBZDtY1z2GkA:1589797874122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjVsbTMmr3pAhXi
-ioKHet3B0oQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1920&bih=920

• https://www.google.com/search?q=vija+celmina&rlz=1C1CHBD_enLV836LV836&sxsrf=ALeKk01l1
AUg2YOt4dIIbG0uy6GIm1OThA:1589797928760&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwje
qrvmmr3pAhWji8MKHfITDckQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1920&bih=969

• Šīs ir trīs interneta vietnes, kur es pārsvarā meklēju un skatījos paraugus.

https://www.pinterest.com/search/pins/%3Fq=Wood%2520signs&rs=autocomplete_bubble&b_id=BHsjnglhLmBhAAAAAAAAAAC1mXSTGlCqdWQc1zulwxK_r5N3kVJ4LXL37gQxzMShL3ItlSMxNhNTvsOWnAPAISMXbl87rH137A&source_id=5gxJn8Da
https://www.google.com/search%3Fq=zvaigznes&rlz=1C1CHBD_enLV836LV836&sxsrf=ALeKk00lhaMTeYQoYNmj-5bBZDtY1z2GkA:1589797874122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjVsbTMmr3pAhXi-ioKHet3B0oQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1920&bih=920
https://www.google.com/search%3Fq=vija+celmina&rlz=1C1CHBD_enLV836LV836&sxsrf=ALeKk01l1AUg2YOt4dIIbG0uy6GIm1OThA:1589797928760&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjeqrvmmr3pAhWji8MKHfITDckQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1920&bih=969






Paldies par uzmanību!


