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Divu figūru veidojums

Divi savstarpēji saistīti tēli – saruna, strīds, līdzāspastāvēšana, labais un 
ļaunais. Tās varēja būt cilvēku figūras ar zvēru vai putnu galvām, 
cilvēciskoti dzīvnieki.

Materiāls – plastilīns vai plastika.



2. kursa audzēknes Lotes Strīķes veidojums – noslēpumaina vakara 
saruna starp cilvēku un vilku. Darbs scenogrāfisks, telpisks un rada  
animācijas kadra iespaidu.



Darba gaita no karkasa līdz pabeigtiem tēliem.

Veidojumam izmantota plastika.



1. kursa audzēknes Anetes Stepēnas veidojums «Kaķis un Lapsa». Tēli neitrālās attiecībās. 

Darbs kā skice – nenogludināta, raupja

virsma, kura piedod  veidojumam dzīvīgumu.

Veidojums plastilīnā.



1. kursa audzēknes Janas Eglienas veidojums «Divi kaķi zaķu maskās». 
Darbs rotaļīgs, plastisks.

Figūriņas veidotas plastikā un krāsotas ar akrilu.



2. kursa audzēknes Annas Zviedrānes veidojums «Briedis un Pāvs». Negaidīts tēlu 
savienojums, interesants reljefa un detaļu risinājums.

Baltais plastikas materiāls veido izteiksmīgas gaismēnas.



1. kursa audzēknes Līvas Ozoliņas darbs «Suns un Aita». Divas izteiksmīgas

figūras ar raksturu – pārliecība stāja (tas ir suns dobermanis) un 

maigas skumjas (tā ir aitiņa).

Veiksmīgi lietots krāsains plastilīns.



1. kursa audzēknes Anželikas Stilves darbs «Vilks un Zaķis». Skaidri

redzamas vardarbīgas attiecības starp tēliem. Veidojums melnā plastilīnā,

krāsa un iešķēlumi virsmā pastiprina drūmo notikumu.



2. kursa audzēknes Kristas Slāģes veidojums «Tauriņsieviete un  Čūska» ir 
ļoti skaidri nolasāmi kā labā un ļaunā tēlojums. Plastikas virsma rupji 
apstrādāta un tas tikai pastiprina tēlu izteiksmīgumu.



2. kursa audzēkņa Daniela Doņa darbs «Suņudāma Roza» ar savu 
mājdzīvnieku ir kā parodija par popmākslu, to vēl pastiprina rozā toņa, 
aksesuāru un leoparda raksta lietojums. Tēli ar ainavu fonā ir pilnīgs stila 
koncentrāts.



Audzēkņiem iedvesmai: vācu mūsdienu mākslinieces, keramiķes Dorotejas

Vencas veidojumi.



Jutas Rindinas plastiskie veidojumi un tēlu skices.



Jutas plastiskie, dzīvie tēli.



Jura Utāna gleznas no izstādes «Utāns glezno un uzvar».


