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Darba satura apraksts
Noslēguma darbs sastāv no diviem darbiem:

figurālās kompozīcijas un klusās dabas.

Pirmajā darbā ir attēlotā ierasta stunda
mākslās skolā. Klasē ir divi skolnieki. Pirmajā
plānā var redzēt skolniekus, kuri apspriež
darbus. Var redzēt, ka tas notiek vakarā, jo aiz
logiem satumst. Mēs parasti apmeklējam
mākslas skolu vakarpusē. Uz galda viss
nepieciešamais darbam: grāmatas, krāsas,
zīmēšanas papīrs, zīmuļi. Otrajā plānā ir attēloti
plaukti, kur ir izliktas dažādi priekšmeti. Tur pat
atrodas klusās dabas sadzīves priekšmeti, kas ir
mana noslēguma darba otra daļa.

Otrais darbs ir pirmā darba
sastāvdaļa.

Otrā darbā ir attēlota klusā daba ar
četriem objektiem. Klusās dabas
objekti atrodas uz pelēcīgā plaukta ar
okera toņa drapēriju. Gleznā ir
daudzveidīgi pelēkie toņi.



Tēmas izvēle un 
darba ideja

Izvēloties noslēguma darba tēmu, es
viennozīmīgi gribēju to veikt gleznošanas
priekšmetā, jo man ļoti patīk gleznot.
Gleznot ar eļļas krāsām man ir
izaicinājums, jo stundās mēs tās parasti
neizmantojam. Sāku patstāvīgi gleznot ar
eļļas krāsām. Gribu turpināt apgūt šo
tehniku arī turpmāk.

Noslēguma darbā es apvienoju divas
gleznas. Vel viens izaicinājums bija
gleznot figurālo kompozīciju, bet klusā
daba ir kā svarīgs papildinājums, lai
parādītu, ko esmu iemācījusies.



Darba procesa
apraksts un materiāli

Darbs tika veikts pēc sagatavotām skicēm
(skatīt pielikumā).

Izmantotie materiāli:
• Eļļas krāsas
• Gruntēts kartons 40.0x50.0 cm
• Gruntēts audeklis 61.0x80.0 cm  
• Terpentīns
• Molberts



Secinājumi

Esmu gandarīta par paveikto, jo savā noslēguma
darbā “Ikdiena’’, es parādīju, ko esmu iemācījusies
mākslas skolā.

Savā darbā es attēloju ierastu darba dienu mūsu
mākslās skolā. Gleznā ir radīta mierīga un klusa
atmosfēra, kas ir raksturīga mūsu skolai. Man patīk
mūsu skolas ikdienas, ieplānotas un paredzamas,
no vienas puses, un brīnumu un radošuma pilnas,
no otras puses. Es jūtos šeit kā mājās. Man ir
mierīgi, patīkami un mājīgi šeit atrasties. Es ļoti
novērtēju šo sajūtu.

Ar šo darbu es gribu izteikt
pateicību visiem skolotājiem, kas
visus šos gadus mācīja un palīdzēja
mums iepazīties ar mākslu.
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