


Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību joma 

Una Bērziņa,

vizuālās mākslas, kursa "Kultūra

un māksla I, II" skolotāja,

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija



Saturs:
*Mācību priekšmets ,,Kultūra un māksla I, II’’;
*Temata ,,Emociju atspoguļojums kultūrā’’apskats;
*Skolotāju radošais darbs.



11.klase
Kultūra un māksla I

(vizuālā māksla) 3st.

10.klase
Kultūra un māksla I

(mūzika) 3st.

11.klase
Kultūra un māksla I

(mūzika) 3st.

12.klase

Kultūra un māksla II

(Vizuālā māksla, mūzika, teātra māksla)

6 stundas nedēļā

10.klase
Kultūra un māksla I

(vizuālā māksla) 3st.



Kultūra un māksla II, 12. klase



Tēmas ,,Emociju atspoguļojums kultūrā" 

īstenošana 12. a klasē

32 stundas (5 nedēļas)
vērtēšana % un SV



1. apakštēma



Kas ir emocijas?
Kā izpaužas emocijas mākslā?

Caur mākslu mēs varam atspoguļot savu iekšējo stāvokli - emocijas, domas, 
pārliecības, vērtības, neapzināto daļu u.c  Mēs varam spriest pēc krāsu izmantojuma. 
Piemēram, tumšas krāsas var liecināt par depresīvām nosliecēm, bet ne vienmēr. 
Tikai mēs paši varam piešķirt savam mākslas darbam, tajā esošajiem elementiem un 
arī krāsām nozīmi – emocionālo nozīmi.

Emocija ir iekšējs stāvoklis, kas rodas mums reaģējot uz kādu stimulu. Bet ne vienmēr 
tas ir reāls. Reizēm mēs draudus mēdzam izdomāt paši savā iztēlē un tie tiešām var 
izraisīt spēcīgas emocijas. 





Darbs klasē - veido emociju kolāžu. 

Prezentē savu darbu klasē. Diskusija par personīgajām emocijām sevis veidotā mākslas darbā



2. apakštēma



Klasicisma un

Emocijas klasicisma un ekspresionisma teātrī / Zane 

Radzobe

Emocijas klasicisma un ekspresionisma mūzikā / Ieva Rozenbaha

Emocijas klasicisma un ekspresionisma vizuālajā mākslā / 

Austra Avotiņa

Emociju atspoguļojums klasicisma un ekspresionisma mākslā
Veido savu mācību materiālu, noskatoties piedāvātos video (pieraksti, konspektē)

https://skolo.lv/mod/folder/view.php?id=11000288

https://skolo.lv/mod/folder/view.php?id=11000288




Arnolds Šēnbergs
https://www.youtube.com/watch?v=

k0MVmyVs6Cw

Jozefs Haidns
https://www.youtube.com/wat

ch?v=g28RUOC6hpA

Emocijas klasicisma un ekspresionisma mūzikā 

https://www.youtube.com/watch?v=k0MVmyVs6Cw
https://www.youtube.com/watch?v=g28RUOC6hpA


Emocijas klasicisma un ekspresionisma vizuālajā mākslā 

Žaks Luiss Davids ,,Horācija zvērests’’ 1784                                                Eduards Munks ,,Golgāta’’ 1900



Emocijas klasicisma un ekspresionisma teātrī 



3. apakštēma



Emociju atspoguļojums kinomākslā

Kino ir mākslas veids, kurā liela nozīme ir emocijām, tāpēc no tā var mācīties emociju valodu.

Filmās emocijas tiek paustas gan ar sejas vaibstiem, žestiem un attieksmi, gan ar krāsu,
līniju un formu, gan arī ar skaņu, mūziku un klusumu. Iepazīstot kinomākslas piemērus,
tu mācīsies izpaust sevi, savas jūtas un emocijas gan vērojot, gan izjūtot, gan domājot,

gan darot.



Noskaties Jura Podnieka 1978. g. Rīgas kinostudijā uzņemto filmu  ,,Vecāks par 10 minūtēm’’

https://www.filmas.lv/movie/1253/

Veido videoklipu, kurā attēlotas  Tevis izvēlētas emocijas. Plāno un apraksti darba gaitu darba lapā

https://www.filmas.lv/movie/1253/


E.B.Briede, R. Irmeja 12.a klase



R. Vingre, K. Strazdiņa, 12.a klase



4. apakštēma



Emociju izpausmes Mikolaja Čurļoņa daiļradē

+



Radošs darbs vizuālajā mākslā: 
klausies M. Čurļoņa mūziku, radi  

savu noskaņu kompozīciju 
(izmanto akvareļkrāsas)



Emociju attainojums mākslā





Emociju attainojums mākslā



Emociju attainojums mākslā







5. apakštēma



Emocijas un performances

https://lav.culturehatti.com/chto-takoe-perfomans-a-105133

Uz lauka

https://www.youtube.com/watch?v=ls9usDAj6zI&ab_cha

nnel=ARCTICACTIONART%2CLivePerformanceArtFesti
valSpitsbergen

Jocīgais vīrs

https://www.youtube.com/watch?v=Y6aKTEvlBu8&ab_ch
annel=NenadBogdanovic

https://lav.culturehatti.com/chto-takoe-perfomans-a-105133
https://www.youtube.com/watch?v=ls9usDAj6zI&ab_channel=ARCTICACTIONART,LivePerformanceArtFestivalSpitsbergen
https://www.youtube.com/watch?v=ls9usDAj6zI&ab_channel=ARCTICACTIONART,LivePerformanceArtFestivalSpitsbergen
https://www.youtube.com/watch?v=Y6aKTEvlBu8&ab_channel=NenadBogdanovic
https://www.youtube.com/watch?v=Y6aKTEvlBu8&ab_channel=NenadBogdanovic


Kas ir performance





Performance. Radošs darbs klasē
*Radi  performanci/fotogrāfijā, kurā izpaužas kāda no uzskaitītajām 
emocijām. Darbu javeic šeit un tagad - klasē, skolas telpās vai 
pagalmā! Darbam paredzētais laiks 30 min.!
*Meklē oriģinālus risinājumus!
*Veikto uzdevumu demonstrē klasē uz ekrāna!
*Nosacījums: par Tavu plānoto emocionālo stāvokli savā mākslas 
fotogrāfijā, nav informēts neviens klasesbiedrs. Emocionālās  
iezīmes  būs jāuzmin klasesbiedriem, foto demonstrēšanas laikā.





6. apakštēma
pārbaudes darbs  

SV





7. apakštēma





Laiks darbam, Skolotāj! 
Noskaties gleznotājam V. Kandinskim un komponistam A. Šēnbergam 

veltīto video, kurā apvienojas gan mūzika, gan vizuālā māksla. Izmatojot 
marmorēšanas tehniku, darini savu emocionālo noskaņu miniatūru 

abstrakcionisma stilā! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ypu3Knxl-B4

https://www.youtube.com/watch?v=Ypu3Knxl-B4


Lai šodien gūtās pozitīvās emocijas iedvesmo Jūs visus 
jaunām idejām! Lai Jums skaists Rudens brīvlaiks!

Lai šodien gūtās 

pozitīvās(?) emocijas iedvesmo Jūs jaunām 

idejām!
Lai Jums skaists Rudens brīvlaiks!


