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Noslēguma darbs
Tie ir trīs sieviešu portreti ar frizūram no dažādiem materiāliem- gofrēta kartona, koka 
elementiem, auklas, auduma ziediem, papīra formām.



Tēmas izvēle
• Noslēguma darbā gribēju izveidot portretus no kartona. Sākuma ideja bija saistīta ar kubisma 

stila darbiem.

• 2. Laika gaitā konsultējoties, pārrunājot ar mammu un darba vadītāju, domas mainījās. Interneta 
avoti palīdzēja izvēlēties idejas,  kompozīcijas variantus un materiālu pielietojumu. 



Darba ideja
• Strādājot pie skicēm un materiālu 

atlases, paliku pie idejas par trīs 
sieviešu portretiem.

• Kompozīcijai izvēlējos divus 
sānskatus un vienu pretskatu. 

• Izmēģinot materiālus, sapratu, ka 
frizūras veidošu no dažādiem 
materiāliem vienotā, harmoniskā 
krāsu gammā.

• Pamatelementu frizūru veidošanai 
izvēlējos apli.



Tēmas izpēte
Pētīju un meklēju interesantas frizūras, materiālu salikumus un kompozīcijas variantus.



Darba procesa apraksts
• Uzskicēju portreta siluetus, izgriezu tos no kartona.

• Uzlīmēju uz pamatnes. Katra pamata lielums ir 45x55 cm.

• Ieskicēju frizūras kontūras.

• Pirmajam darbam sagriezu gofrētā kartona strēmeles un ar karsto 

līmi salīmēju tās apļa formās.

• Gatavos kartona elementus, koka tapiņas un pērlītes pielīmēju ar 

karsto līmi.

• Nākošā portreta frizūrai veidoju papīra ziedus, strādāju ar PVA un 

karsto līmi.

• Trešo frizūru līmēju no auklas apļiem un auduma ziediem.



Izmantotie materiāli
Pirmais portrets:
• Gofrēts kartons 
• Koka tapiņas un pērles
• Papīrs priekš silueta 
• Karsta līme 
• Kartona pamats 

Otrais portrets:
• Aukla
• Trepju bantītes
• Papīrs priekš silueta
• PVA līme
• Kartona pamats

Trešais portrets:
• Papīrs priekš ziediem
• Papīrs priekš silueta
• Papīrs priekš silueta
• Karstā un PVA līme
• Kartona pamats 



Secinājumi

• Strādājot pie šī darba, es sapratu, ka viss nav tik vienkārši kā šķiet. 

• Es arī sapratu, ka jebkurš darbs ir jādara ar prieku, lai sanāktu labi, nevis kā 
pagadās.

• Galu galā es priecājos, ka izvēlējos un paveicu šo darbu, jo rezultāts nav slikts.

• Es ieguvu pieredzi, kas būs noderīga nākotnē.



Darba izpētas avoti
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=30b3b8a560b191bc27959e0cc6039c87
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=00a6ab300a9a381403d3e04e802646b9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=0fc39eb94f57ecb97ab1adc5c0def296

https://www.google.com/search%3Fclient=firefox-b-d&q=30b3b8a560b191bc27959e0cc6039c87
https://www.google.com/search%3Fclient=firefox-b-d&q=00a6ab300a9a381403d3e04e802646b9
https://www.google.com/search%3Fclient=firefox-b-d&q=0fc39eb94f57ecb97ab1adc5c0def296


Paldies par uzmanību!


