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DARBA MĒRĶIS UN IEDVESMA

Mans darba mērķis ir parādīt lieliskos Latvijas ūdeņus un to skaistumu. Upes, jūras ezeri..tie gadu gadiem 
ir rūpējušies par mums un palīdzējuši.

Savos darbos vēlējos parādīt upju un mūsu jūras skaistumu.

Darba iedvesma ir ūdeņu krāsas, lokanība, varenums un skaistums.



PARAUGU IZPĒTE

Kā jau minēju, mana iedvemsa ir ūdens raksturojošas 
īpašības, tāpēc pēc iespējas labāk centos attēlot ūdens 
raksturu. Skatījos dažādus paraugus, mākslinieku darbus 
, kuri triepienu tehnikā ir attēlojuši ūdens kustības, 
raksturu, piemēram, Van Goga ūdens gleznojumus, 
japāņu mākslinieku darbus.

“Lielupe palīdz laiviniekiem” es attēloju tikai Lielupi, tāpēc 
šī glezna ir mierīgāka.

Tajā attēlots, kā Lielupe palīdz laiviniekiem tikt uz otru 
krastu. Vēlējos attēlot, kā mūsu upe ir mums palīdzējusi 
vairākus gadsimtus. 

Abās gleznās upe un jūra ir attēlotas kā latvju tautu 
meitas , tādā veidā parādot ūdeņu piederību Latvijai. 

“Lielupes un Baltijas jūras deja” es attēloju gan Lielupi, 
gan Baltijas jūru. Šī glezna spilgtāka un vizuļojošāka. 
Tajā ir attēlots, kā tās abas satiekas, un tā glezna arī 
guva savu nosaukumu.

Manuprāt, Baltijas jūra un Lielupe ir vieni no 
spēcīgākajiem un nozimīgākajiem ūdens avotiem Latvijā.

Abos darbos ieceres sākumā bija , reālistisks gleznojums, 
bet darba gaitā sapratu, ka konkrēto ideju jārisinā vairāk 
abstrakti, lai izceltu ūdens neatkārtojamo skaistumu, 
kustību un spēku.

Simboliski ūdens attēlojumā izvēlējos meiteņu tēlus, 
kurus arī mēģināju stilizēt.





Lielupes un un Baltijas jūras deja, skices Sākumā tika attēlota tikai jūra Baltija



Lielupes un un Baltijas jūras deja, skices



Lielupes un un Baltijas jūras deja, skices



Lielupe palīdz laiviniekiem, skices (simbolisks tēls)



Lielupe palīdz laiviniekiem, skices



LIELUPES UN BALTIJAS JŪRAS DEJA



LIELUPE PALĪDZ LAIVINIEKIEM



Deteļas, fragmenti..



SECINĀJUMI

Man bija liels prieks veidot šos darbus un radoši izpausties.

Manuprāt, es spēju parādīt ūdens dabu un rast patriotisma sajūtu. Esmu pateicīga, ka man bija 
šāda iespēja!

izmantotie avoti:

https://enciklopedija.lv/skirklis/26156 

https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/16840/ 

PALDIES PAR UZMANĪBU!

https://enciklopedija.lv/skirklis/26156
https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/16840/

