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Klusā daba, portrets un interjera fragments ir tie motīvi kurus gleznojuši 
ceturtie kursi 2019/2020 mācību gadā. Klusajās dabās mainās uzdevumu 
nosacījumi- no tīrām gaismēnu, materialitātes  un telpiskuma studijām uz 
dekoratīviem , košos krāsu laukumos un joslās gleznotiem darbiem. 
Gleznojumos redzams ka audzēkņi ir izveidojuši savu gleznošanas stilu-
piegājienu- tas ir vai nu tiešs formas, gaismēnu un materialitātes 
tēlojums, vai gleznojums nosacītos krāsu laukumos ar formu stilizāciju.
Visi portreti un telpas gleznojumi ir patstāvīgi darbi, gleznoti attālināto 
mācību laikā, šeit uzskatāmi redzams, ka audzēkņi pārsvarā izvēlas, 
dekoratīvu, nosacītu gleznošanas manieri.



Vienkārša klusā daba, veiksmīgi parādīts stikla caurspīdīgums, 
materialitāte. Patstāvīgais darbs, autore Elizabete Blumfelde, 4.k.MMD



Uzstādījums ar gaišiem, līdzīgas tonalitātes priekšmetiem. Smalkas gaišo 
toņu nianses un maigas gaismēnu pārejas. Autors Noela Kaņecka 4.k. RD 
nodaļa.



Klusā daba ar dažādas materialitātes un tonalitātes priekšmetiem. Audzēkne 
veiksmīgi tikusi galā ar sarežģītu uzstādījuma rakursu. Krāsa likta plāni, viegliem, 
mērķtiecīgiem otas vilcieniem. Skaisti parādīta priekšmetu materialitāte un 
krāsa- stikla caurspīdīgums, reflekši uz baltā fajansa un māla siltais tonis. Autore 
Laura Letīcija Miezīte 4.k. AD nodaļa.



Sarežģītas pakāpes uzstādījums ar dažādas materialitātes 
priekšmetiem.Brīvs, rotaļīgs piegājiens, tīras, mirdzošas  krāsas, bagāta 
tonalitāte. Autore Laura Letīcija Miezīte 4.k.AD nodaļa. 



Klusā daba ar skatu no augšas, dekoratīvs piegājiens, tīras, dzirkstošas 
krāsas, līdzsvarota kompozīcija. Patstāvīgais darbs, gleznots attālināto 
mācību laikā. Autore Noela Kaņecka 4.k. RD nodaļa.



Dekoratīvs uzstādījums, gleznojums plaknēs ar gaismas toņu akcentiem 
krāsu joslās un laukumos. Sulīga, piesātināta tonalitāte, akcentēts 
priekšplāns. Autore Danita Šķila 4. kurss AD nodaļa. 



Klusā daba ar veclaicīgiem traukiem. Gleznojumā skaisti sasaucas trauku 
vēso toņu nianses ar audumu siltajām, okerīgajām nokrāsām. Autore 
Elizabete Rumaka 4. kurss MMD nodaļa.



Klusā daba ar puķēm, īstermiņa uzdevums, sulīgs krāszieds, siltie 
smagnējie  zemes toņi skaisti kontrastē ar vieglajām, vēsajām ziedu un 
drapēriju krāsām. Autore Elizabete Rumaka 4.kurss MMD.



Gleznojums a/la prima tehnikā. Kā fons izmantota foto planšete, līdz ar 
to veiksmīgi izceļas lilijas trauslais baltums pret  fotografijas tumšo toni. 
Autore Franciska Anna Beļāne 4.kurss MMD



Pašportrets. Gleznojums laukumos, veiksmīgi izvēlēta silta tonalitāte, 
kura palīdz radīt maigi, melanholisku noskaņu, kas atbilst jaunās 
mākslinieces raksturam. Autore Noela Kaņecka 4.kurss RD nodaļa.



Pašportrets, reāla dabas studija, drosmīgi toņi, fiksēta mirkļa noskaņa. 
Patstāvīgais darbs. Autore Elizabete Rumaka 4.kurss MMD nodaļa.



Pašportrets. Ar minimālu krāsas lietojumu, panākta atturīgi atsvešināta 
un askētiska noskaņa. Autore Elizabete Blumfelde 4.kurss MMD nodaļa.



Pašportrets. Drosmīgs, brīvs gleznojums, nievīgā grimase to padara 
interesantu un atšķirīgu vispārējā tieksmē pēc skaistā pašportretos. 
Autore Franciska Anna Beļāne 4.kurss MMD nodaļa.



Draudzenes portrets. Sejas maigie toņi un matu ugunīgā krāsa skaisti 
izceļas uz dziļi melnā fona. Autore Danita Šķila 4.kurss AD nodaļa.



Pašportrets. Dekoratīvie krāsu laukumi un spirgti zaļais tonis degunā, 
padara gleznojumu dzīvu un pavasarīgu. Autore Franciska Anna Beļāne 
4.kurss MMD nodaļa.



Pašportrets. Gleznojums dekoratīvos, kontrastējošos laukumos. 
Zīmējumā saglabāta portretiskā līdzība. Portretā cēla un mierīga 
noskaņa. Autore Alīna Koņušaka 4.kurss RD nodaļa. 



Pašportrets. Gleznojums ar triepieniem, ierobežotā krāsu gammā. Lai arī 
krāsas uzliciens nervozs, portrets atstāj mierīgu un līdzsvarotu iespaidu, 
pateicoties siltajai tonalitātei. Autore Laura Letīcija Miezīte.



Telpas fragments. Tīri dekoratīvs piegājiens, veiksmīgi izmantots silti 
vēso toņu kontrasts. Autore Danita Šķila 4. kurss AD nodaļa.



Telpas fragments, rūpīga dabas studija ar precīzu zīmējumu. Skaistas 
silto toņu nianses telpā, uz kuru fona izceļas debesu vēsais zilums logā.
Autore Annija Drungila 4.kurss MMD nodaļa.



Telpas fragments. Sarežģīta kompozīcija ar sīki izstrādātām detaļām. 
Autore Dzidra Surganova 4.kurss RD nodaļa.



Telpas stūris. Priekšmeti virs acu augstuma, gleznojuma autore veiksmīgi tikusi 
galā ar zīmējumu, tas ir tikpat stingrs un noteikts kā gleznojums, kuršs ieturēts 
vēsos, atturīgos toņos. Autore Alīna Koņušaka 4.kurss RD nodaļa.



Virtuves skats. Vienkāršs, askētisks motīvs, uzgleznots jūtīgi, telpiski kā 
realitātes studija. Autore Elizabete Blumfelde 4.kurss MMD nodaļa.



Istabas fragments. Gleznojums ieturēts vēsos, atturīgos toņos, ar siltā 
toņa akcentiem priekšplānā, tā veidojot telpiskumu. Autore Franciska 
Anna Beļāne.



Telpas fragments.   Ar minimālu priekšmetisko vidi un gaišu, it kā 
nevērīgu, plānu krāsas klājumu, panākta mierīga un stāstoša noskaņa. 
Autore Laima Grasmane 4.kurss AD nodaļa.


