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Latviešu klasiķa (ainavu gleznotāja) ainavu kopijas un plenēra darbi

skolotāji: Vita Jurjāne, Vladislavs Rubulis



Mērķis:

Pētot  ainavas  žanrā  strādājošu  latviešu  gleznotāju  darbu  tehniku  un tehnoloģiju,  paplašināt  savu  glezniecības  paņēmienu  arsenālu.

Uzdevums:

• Jāizvēlas latviešu klasiķis (ainavu gleznotājs, mākslinieks, kura darbi ir apskatāmi ne tikai digitāli vai grāmatās, bet arī muzeja ekspozīcijā).

• Jāaiziet uz muzeju. Rakstiski jāpamato, kāpēc patīk šis konkrētais mākslinieks.

• Jāizvēlas raksturīga glezna ainavas žanrā. Jānokopē tā vai tās fragments. Uzmanīgi jāpēta darba tehniskais risinājums un tehnoloģija.

• Izvēloties gleznot savus motīvus plenērā, jāpielieto izpētītos glezniecības principus un tehniskos paņēmienus.



Vilhelms Purvītis Pavasarī (Ziedonis)
1933-1934 fragments

Kopija

Oriģināls

Patrisija Gonsalesa-Ortisa

Izvēlējos šo darbu, jo gribēju izmēģināt svaigumu plenēra darbā. Nekad
iepriekš neesmu gleznojusi tik koši un gaiši ārā.
Stils un lietotie darba paņēmieni uzrunāja.



2 plenēra darbi: Patrisija Gonsalesa-Ortisa
«Ceļš» k.e.50x70 2020

«Pļava»50x50 2020



Rēzija Marta Zegnere
Es izvēlējos vienu no Vilhelma Purvīša gleznām "Pavasara ūdeņi" (Maestoso). Nesen man pašai bija jāglezno pavasara ainava un ar to man gāja
sarežģīti, toties, Purvīša pavasaru gleznas, ar impresionismam raksturīgo pieskārienu un tuvajām krāsu attiecībām, uz mani atstāja iespaidu un es
pati arī gribu pamēģināt pastudēt viņa glezniecības tehniku.

Vilhelms  Purvītis "Pavasara ūdeņi"  (Maestoso) .    Oriģināls Kopija 32 x 47 cm 



Plenēra darbi : Rēzija Marta Zegnere

«Ainava ar parka kokiem»  k.e.  35x52   2020

«Ainava ar skatu pa logu» k.e. 30x47   2020



Fragments no Johana Valtera darba  "Mežs. Rīta saule"

Oriģināls

Kopija

Narine Movsesjana

Izvēlējos šo gleznu, jo gribēju pamēģināt gleznot citādi,
nekā es parasti gleznoju, ar sausu otu, lai panāktu tādu
faktūru kā oriģinālā.



Plenēra darbs : 
Narine Movsesjana
«Jumti»  k.e. 50x70  2020



Kopija

Gerda Juškeviča

Izvēlējos tieši Valda Kalnrozes darbu, jo viņam ir raksturīga ekspresija. Man patīk , ka darbi gleznoti ar tuvinātām, ļoti smalkām krāsu 
tonālajām attiecībām, ko papildina spilgti akcenti. Un visvairāk mani piesaista biezā krāsas faktūra Kalnrozes darbos. 

Valdis Kalnroze. Oriģināls



Plenēra darbs :
Gerda Juškevica «Mākoņi» k.e. 70x40 2020



Jekaterina Barabanova

Kopijai izvēlējos Jaņa Rozentāla gleznu «Ganu meitas dziesma». Tieši Jaņa Rozentāla darbu stilistika interesē ar to, 
kā tajā sasaucas impresionisms ar realismu, smalko toņu gleznieciskums. Viņa ainavās  īpaši iespaido tas, cik ļoti 
zaļumu toņi ir reālistiski, svaigi un uzskatāmi.

Oriģināls:
Janis Rozentāls  «Ganu meitas dziesma». 

Fragmenta kopija



Plenēra darbi : Jekaterina Barabanova
«Stūrītis k.e. 70x40 2020

«Žogs» k.e.50x70 2020



Oriģināls Kopija

Velta Esmeralda Kalnozola-Kalsere
Tajā tīk:
Tonālā attiecība.
Materialitāte krūmiem,ūdenim, zemei.
Kompozīcijas ritms (grāvis un upes vertikālie laukumi, koku stumbri kā rūtojums).
Asociējas ar ceļu uz mājām.

Johans Valters (1869–1932). Ainava ar upi. 1904. Audekls, eļļa. LNMM kolekcija.



Plenēra darbs :
Velta Esmeralda Kalnozola-Kalsere
«Brikšņi»  k.e. 70x50  2020


