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Īss darba satura apraksts 

Tas ir kubs izpildīts keramikas tehnikā. Visās kuba pusēs redzamas sejas, katra 
no tām pauž citādas emocijas. 



Tēmas izvēle 

Tēmas izvēle -es domāju to, ka mūsu dzīve reizēm ir kā 
spēle un katru dienu, arī no mums neatkarīgu apstākļu 
dēļ,  mēs varam justies citādi – gan priecīgi, gan ne tik 
priecīgi, kādreiz pat ļoti, ļoti skumji. Šādas domas man 
ienāca prātā, lasot krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja grāmatu  
«Bez mīlestības dzīvot ir vieglāk».



Ideja 

Es saskatīju kubā līdzību ar nedēļu, kur katra mala ir 
kā atsevišķa nedēļas diena. Tas ir kā spēlē, kur ar 
metamo kauliņu var uzmest priecīgāku vai ne tik 
veiksmīgu dienu savā dzīvē. 

Tas man likās interesanti un es to gribēju parādīt.



Darba procesa apraksts 

Man ļoti patīk strādāt ar mālu, tāpēc arī izvēlējos savu noslēguma darbu veidot 
no māla, pēc tam izžuvušo darbu apdedzināt. 

Sāku ar skicēm uz papīra, pēc tam gatavoju nelielu izmēģinājuma modeli no 
plastiem, lai saprastu, kā strādāt.

Pēc tam, kad būs iespējams, gatavošu plastus vajadzīgajā izmērā, veidošu sejas.
Kad plasti nedaudz būs apžuvuši, apsmērēšu malas ar mālūdeni un salīmēšu no 
tiem kubu un nolikšu, lai izžūst. Vēlāk apslīpēšu, pēc tam apdedzināšanas  
process speciālā keramikas krāsnī.



Materiāli un izmērs 

Lai veidotu savu darbu, man nepieciešams brūnais māls, virsma, uz kuras rullēt 
mālu, rullis, metāla stiegrs, ar ko griezt mālu, audums, steki, ota, trauciņi ūdenim 
un mālūdenim, smilšpapīrs.

Pats kubs būs 30cm x 30cm x 30cm ,bet seja katrā pusē apmēram būs 15cm x 
10cm.



Pirmdiena                             Otrdiena                  



Trešdiena                            Ceturtdiena   



Piektdiena



Brīvdienas mēs pavadām tā, kā gribam un darām, ko gribam, tās mums nav 
“jāuzmet”  kā spēlē.



Secinājumi  
No sākuma viss bija labi , uzzīmēju skices, sagatavoju materiālus un gribēju sākt 
darbu, bet mūsu valstī izsludinātās  ārkārtas situācijas dēļ turpmākais process 
apstājās, jo materiāla man mājās nebija. 

Plānoju darbu pabeigt augustā.


