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Īss darba satura apraksts.

Darbā attēlota guļoša meitene, kurai blakus divi kaķi.



Tēmas izvēle
Šim darbam idejas mainījās ļoti daudz. Sākumā pat kaķu 

darbā nebija, bet, tā kā es darba taisīšanas laikā iegādājos 
kaķus, ideja mainījās.

Pirmā skice

Galējā skice



Darba ideja.

Es attēloju sevi un lielāko daļu cilvēku šajā 
laikā, pašizolācijā . Kaķi ir tie, ar kuriem mēs 
esam kopā pašizolācijā , tie nav domāti tikai kā 
kaķi, bet kā ģimene.



Tēmas izpēte.

Pirmā ideja bija meitene un viņas sapņi, sapņos 
domāju attēlot kaut ko dzīvē neiespējamu. Tad, 
skatoties internetā, radās ideja likt tur stilizētas 
ainavas, bet tās man kaut kā nepatika. Tad man 
kādu laiku nebija ideju. Bija pēkšņa doma 
nopirkt kaķi, izdomājām,- pirksim divus. Kaķi vēl 
nebija nopirkti, man radās ideja, ka meitenei 
līdzās var attēlot kaķus. 



Darba procesa apraksts.

Pirmo skici uzzīmēju naktī, es zināju, ka man vajag 
zīmēt skices, un tieši tad mana draudzene palika pa 
nakti. Viņa jau gulēja , un es viņu uzskicēju. Kā jau 
tēmas izpētē bija rakstīts, ideju bija daudz un 
dažādas. Es dabūju audeklus un es zināju, ka 
meitene paliks, kamēr pārējās idejas mainīsies, 
tādēļ jau sākumā uzgleznoju meiteni. Tad sāku 
domāt citas idejas. Abas daļas ar gulošajiem kaķiem 
es gleznoju vienlaicīgi. Vienā dienā nepabeidzu. 
Pabeidzu maija sākumā, es zināju, ja nedarīšu tagad, 
vēlāk laika nebūs.



Materiāli.

• Akrila krāsas
• 3 audekli



Izmēri

• Audekls, uz kura attēlota meitene, ir 50x40cm.
• 2 audekli, uz kuriem attēloti kaķi, 40x40.



Secinājumi.

• Es ieguvu pieredzi šādā gleznošanas stilā, gleznot 
pa laukumiem, iedalīt darbiņu pa laukumiem.

• Man bija neveiksmes – krāsa spīdēja cauri, 
vajadzēja krāsot vairākas kārtas un tas aizņēma 
laiku, kā arī līnijas izplūda, nebija konkrētas, 
krāsas nebija vienādas audekliem un nesaplūda.

• Neskatoties uz neveiksmēm, esmu gandarīta par 
paveikto darbu un to, ka visas kļūmes izdevās 
izlabot.



Darba izpētes avoti.

• Interneta vietne Pinterest


