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Īss darba satura apraksts

Darba pamatā ņēmu ideju no kādas dziesmas, par cilvēku, kurš 
neskatoties uz sabiedrības nicinājumu, centās pacelties spārnos. 
Sākumā  cilvēks ir guļus pozīcijā, bezcerībā. Tad lēnām rodas cerība. 
Beigās cilvēks rod sevī spēku pacelties spārnos. Tas ir garīgais spēks, 
kurš pārvar jebkuras bailes.



Tēmas izvēle

Zīmējumos es centos atspoguļot faktu, ka pēlēkajā ikdienišķajā pasaulē 
ir cilvēki, kuri atšķirās. Šādus cilvēkus parasti dāžados gadījumos 
pazemo par to, ka tu neesi tāds kā visi. Bet tev nevajag baidīties parādīt 
īsto sevi un slēpties aiz maskas. Man patīk skatīties uz cilvēkiem ar 
neparastu un radošu izskatu, viņi mani iedvesmo un uzmundrina.



Darba ideja

Ceļā uz darba ideju mani iedvesmoja dziedātājas Anastasijas Ivanovas 
dziesma ar nosaukumu 
«гречка-взлетаешь».



Tēmas izpēte

Pie darba strādājot ,es pētīju dažādas cilvēku pozas, skicēju un 
iepazinos ar cilvēka ķermeņa uzbūvi, proporcijām. Meklēju dažādus 
spārnu paraugus – lidojumā, sakļautus u.t.t. Domāju par grafisko 
izpildījumu katrai spārnu pozīcijai. Skicēju spārnu izvietojumu. Svarīgas 
bija trīs dažādas pozīcijas – uz ceļiem, sēdus, lidojoša.



Darba procesa apraksts

Es sāku ar to, ka sāku zīmēt un izvēlēties pozas, kurās būs cilvēks.



Tad es sāku skatīties un pētīt kā izskatās spārni un zīmēt tos kopā ar 
cilvēkiem.



Kad es biju izpētījusi spārnus un cilvēku pozas, es izvēlējos 
labāko, un sāku zīmēt jau krāsainos zīmējumus.



Materiāli

Akvareļu zīmuļi.
Četras pelēkas krāsas kartona lapas.
Četras gaiši –pelēkas krāsas lapas.

Izmēri
Trīs lapas 30cm x 42 cm

Darba izpētes avoti
Interneta vietne Pinterest
Interneta vietne Safari



Secinājumi

Es secināju, ka neesmu gandarīta par savu darbu. Es zinu, ka varēju 
labāk, nekā uztaisīju. 
Tomēr sanāca labi un esmu apmierināta.
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