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Saturs

• Ideja
• Skices
• Process
• Galadarbs
• Secinājumi 



Ideja 

• Ideju bija daudz un dažādu. Pirmā bija pret 
smēķēšanu - kampaņas plakāts, bet diemžēl esmu 
ļoti neizlēmīga, tāpēc tas nenotika. Otrā ideja bija “7 
nāvīgie grēki” ,kas arī bija mana labākā ideja, bet 
diemžēl karantīnas dēļ bija neiespējami iegūt 
materiālus, tāpēc atgriezos pie tā, ko māku vislabāk, 
kas ir improvizēt.



Pret smēķēšanas plakāts-
”Kāpēc tu mani 
nedzirdi?”

“7 NĀVES GRĒKI”- skaudība, 
naids, lepnums

“7 NĀVES GRĒKI”-
iekāre ; Nāves grēki šķir 
cilvēku no Dieva, un 
tiek uzskatīts, ka nāvīgs 
grēks noved pie 
dvēseles bojāejas



• Pēdējā gada laikā ļoti iepatikās veikt dienasgrāmatas 
tipa kolāžas- katra kolāža atspoguļojot dienu vai kādu 
citu noteiktu laika posmu manā dzīvē, tāpēc nolēmu 
veikt šāda tipa darbu. Galvenā ideja bija parādīt, kas 
notiek manā galvā un ko esmu darījusi.



Skice

Skices bieži zīmēju uz 
rūtiņu papīra, ja 
neesmu pārliecināta 
par novietojumu uz 
“īstā papīra”. Izgriežu 
un pārvietoju pa lapu 
līdz patīk izvietojums 
un tad zīmēju uz īstā 
formāta.



Radošais process

Daudz no 
mana radošā 
procesa 
pieredz  tieši 
mani draugi 
aplikācijā 
instagram

Tulk. Manas 
neglītās acis



Tulk. Beidzot varu 
atvērt savu “vārdu 
kasti” un izmantot 
savus citātus

Tulk. Es ? Sabojāju atkal 
kādu no saviem 
darbiem, jo balts nav 
pietiekami balts? Jā.



Tulk. Vai man tagad taisīt 
kafiju vai vienkārši iet gulēt? 
Protams, man galva sāp , 
bet tas varētu būt arī no 
nagu lakas tvaiki un es gribu 
it kā gulēt, bet esmu tuvu 
pie beigšanas un podkasts, 
kuru klausos kļuva tik 
interesants aaaaaaaaa
sāpes

Lasām puķītes un tad 
kaltējam puķītes, lai 
darbs būtu ar puķītēm, 
jo man patīk puķītes



Tulk. No manas 
neliterārās latviešu 
valodas- Čakam patīk 
puķītes un slikta dzeja, 
man arī patīk puķītes un 
slikta dzeja



Gala rezultāts

• Darba nosaukums ir “Spogulis” – ir tāds teiciens, ka 
“acis ir dvēseles spogulis”, tāpēc varētu teikt, ka šādi 
izskatās mana dvēsele, kas ar to notiek, kā tā jutās 
aprīļa vidū. 



Šim darbam 
bija divi mērķi-
parādīt, kas 
notiek manā 
galvā un būt 
tik ļoti 
interesantam, 
ka skatoties 
jeb kuru šī 
darba daļu, 
fragmentu, tas 
pastāstītu, ko 
jaunu



Tuvplāni 
“Esmu 
paradīze, 
neaizver savas 
acis” ir viena 
rindiņa no 
dziesmas, kas 
man liekas diez 
gan 
iedvesmojoša



“Esmu tik ļoti nobijies 
pats no sevis, nezinu, kur 
slēpties” – grūti teikt, bet 
tā ir. Ir reizes, kad kaut ko 
dari un nodomā – kāpēc? 
Ko es daru? Kāpēc es 
domāju tā?

“Vai šīs ir pasaules 
beigas”- 3. Pasaules karš, 
lidojošas bumbas, jauna 
slimība, NLO, meži deg, 
ekonomika sabrūk 
pandēmijas dēļ, tiešām 
šķiet, ka pasaules beigas



“Kas tu esi?” “Tas, 
kurš palika” – rinda no 
epifānijas , kuru 
uzrakstīju 4 no rīta. 
Eksistenciālā krīze un 
romantika ir tas, par 
ko visbiežāk rakstu. Šis 
stāsts vislabāk to 
atainoja.



Veltījums A.Čakam, jo , kas 
var būt labāks par puķītem
un traģēdiju?

Acīs ir nagu laka, patīk spīdīgas 
lietas, bet bildē var knapi redzēt



“DZĪVE IR KARNEVĀLS, TAJĀ SPĒLĒJAM 
DAŽĀDAS LOMAS, BET- KĀDS TU ESI 
PATIESĪBĀ?- eksistenciālā krīze 2 no rīta 
turpinās, citēju Ievu Pļavinieci.  “VIŅIEM 
NEPATĪK DZĪVOT PĒC SVEŠIEM 
SCENĀRIJIEM UN NOSIST LAIKU PIE 
TELEVIZORA”- neatceros, kad pēdējo 
reizi skatījos TV vai, kad darīju kaut ko 
kā kāds cits. Esmu es un tu esi tu, un lai 
tā arī paliek. 



“Kur lido lodes?”- pēdējā laikā ļoti interesē 
“īstā nozieguma” podkasti. Kurš kuru 
nogalināja, kāpēc, vai vainīgais tika 
noķerts?- tiešām aizrauj. Avīžu teksti šeit ir 
tikai reprezentatīvs materiāls- daudz lasīju 
vecas grāmatas un sāku skatīties seriālu, kas 
pēdējo reizi tika rādīts 2008. gada, kā arī 
atradu kriminālavīzi, kas par senajiem moku 
rīkiem stāstīja

Ja tas nav jau skaidrs, daudz laika pavadīju 
dārzā, dzīvoju laukos, ļoti patīk visi 
iespējamie ziedi un nevaru sagaidīt augusta 
beigas, kad gladiolas sāks ziedēt.

Varētu teikt, ka mana dvēsele ir ekskluzīva 
un šī ir gaidītā intervija ar to.



Secinājumi

• Patika meklēt materiālus, bija interesanti lasīt vecas 
avīzēs un 200.gada intervijas ar dažādiem mūziķiem 
un latviešu slavenībām, uzzināt cilvēku uzskatus 
toreiz un tagad

• Cilvēka prāts ir sarežģīts, un mēģināt izprast savu ir 
tīrākais neprāts, bet domāju, ka galveno atveidoju 
veiksmīgi. 



Paldies par uzmanību!


