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Uzdevuma apraksts:
Kompozīcijas uzdevums Ikonu tēli mūsdienās – ikonām raksturīgās kompozīcijas
domāšanas interpretācija, figurālas kompozīcijas risinājumi, ornamenta pielietojums
laukumu kārtošanā.
Ikonās dominējošs ir cilvēka tēls, statisks un kustībā, redzami dažādi laukuma
salikuma ritmi, fons ir vienkāršots, nereti plakans. Šāda stilistiska izteiksme ir ļoti
noderīga, lai iepazītos ar figurālas komponēšanas pamatiem.
Uzdevums paredzēts visām vecuma grupām.
Ja iespējams, kopā ar klasi ieteicams apmeklēt pareizticīgo vai vecticībnieku baznīcu,
lai iespaids būtu pilnvērtīgs, jo reprodukciju albumā nav iespējams saprast darbu īsto
mērogu.
Kopā ar klasi devāmies apskatīt ikonu izstādi (“Izglābtās ikonas. Nikolaja Kormašova
kolekcija”, Rīgas Biržā, 2019.gada rudens) Tika pievērsta uzmanība raksturīgajam
ikonogrāfijas stilistikā, atšķirīgais redzamās realitātes attēlošanā(nosacītība,
dekoratīvums, raksturīgā krāsu gamma) Audzēkņi skicē fragmentus, kuros redzamas
figūras, pēta dažādību ornamentos. (2h)

Šāda pieeja veicina nepastarpinātu ikonās redzamo izteiksmes līdzekļu iepazīšanu.
Klasē audzēkņiem bija iespēja izvēlēties attēlu ar ikonu(pastkartes formāta) un jāveic
attēla vai tā fragmenta interpretācija, saglabājot ikonām raksturīgo zīmējumu, krāsu
gammu vai stilistiku. Ikonas rimeikā vēlams iekļaut mūsdienām raksturīgus
elementus.(4-6h)
Gleznojums uz A2 formāta lapas ar akvareļu krāsām.(6h)
Formāta un krāsu izvēle var būt arī atšķirīga.
Pārrunas un kopīga paveiktā darba izanalizēšana.

Uzdevuma mērķis:
Padziļināti iepazīties ar specifisku komponēšanas pieeju, kurā svarīga loma ir
vispārējai sakārtotībai laukumos un krāsu gammā.
Ikonās netiek kopēta realitāte, bet tās elementi tiek specifski sakārtoti un organizēti.
Uzmanīban netiek novērsta, attēlojot gaismēnas mainīgos stāvokļus vai arī cīnoties
ar telpiskā dziļuma panākšanu. Skaidri tiek nodalīta figūra no fona, laukumu
risinājums ir vienkāršs, plakans.

Sasniedzamais rezultāts:
Izpratne par ikonās lietotajiem izteiksmes līdzekļiem, spēja tos atpazīt un nosaukt.
Skiču materiāls, un gleznojums, kurā interpretēts kāda ikona vai tās fragments.

Mācību metodes:
Kopīgs izstādes apmeklējums un ieskats mākslas vēsturē un teorijā.
Pārrunas grupā, individuāls darbs, konsultācijas, paveiktā darba novērtējums.

Vērtēšanas kritēriji:
Ikonām raksturīgo izteiksmes līdzekļu pielietojums
Figūras ievietošana formātā
Tehniskais izpildījums
Jaunrade

0-5p
0 -2p
0-2p
0-1 p

Izmantotā literatūra:
Saved Sanctity : Icons From the Collection of Nikolai Kormashov (Estonia,
Eesti Kunstimuuseum , 2018.)

Attēli

Darbs muzejā, detaļu pētīšana.

Izvēlētais ikonas attēls un tā interpretācija krāsu skicē.
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