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Šajā prezentācijā var apskatīt astotās klases divus veiktos uzdevumus. Viens no kuriem ir noklausīties Pink Floyd albumu «The Dark Side of the 

Moon», un otrs uzdevums ir saistīts ar filmu «Baraka». 

Ik gadu 8. klasē es uzdodu uzdevumu par pasaules slaveno rokmūzikas grupu Pink Floyd, kurš ir saistīts ar mūzikas un mākslas sintēzi. Pink Floyd ir 

atpazīstami arī ar filozofiskiem dziesmu vārdiem, skaņas eksperimentēšanu un fantastiski iespaidīgiem koncertu šoviem. Šo slaveno rokgrupu grupu 

faktiski dibināja mākslas skolas studenti, nevis profesionāli muzikanti. Galvenais grupas dibinātājs Sids Barets bija gleznotājs.

Tātad tuvāk pie uzdevuma.

1) Pirmo nedēļu veicot jebkurus uzdotos darbus mākslas skolā bija jāklausās tikai vienu Pink Floyd albūmu. "Dark Side of The Moon" - tas ir 

populārākais šīs grupas ieraksts, kurš izdots 1973. gadā. Ar To Pink Floyd kļuva atpazīstami visā pasaulē. Albūmu bija obligāti jānoklausās vairākas 

reizes.

Pēc tam tika ieteikts paskatīties internetā un pēc dziesmu nosaukumiem pameklēt dziesmu tekstus, izlasīt un apdomāt tos. Tomēr pats svarīgākais 

bija klausīties un izjust mūziku un ļauties asociācijām. Sapņot par visu, kas nāk prātā, kas varētu kļūt par impulsu zīmējumam.

2) Klausoties šo mūziku uzzīmēt to pasauli, kuru izjūt un saredz katrs personīgi.

Ņemam akvareļu papīru 15x30cm un sadalām uz pusēm ar līniju. Veidojas divi kvadrāti 15x15cm viens otram blakus. Labajā pusē zīmētā 

kompozīcija, bet kreisajā apraksts par to ko katrs izjuta klausoties šo mūziku, kādas pārdomas tā izraisīja. Tehnika kā katrs izvēlas veikt uzdevumu ir 

brīva.

Paveiktais uzdevums varētu būt jauns plates dizains šim Pink Floyd ierakstam.

Otrs uzdevums ir vienkāršs un saprotams. Jānoskatās skaista dokumentālā filma, kura ir nofilmēta 1992.gadā.

Tā ir bez teksta, bet ar skaistu mūziku un skaņas efektiem.

Uzdevums bija noskatīties filmu. Uzmanīgi vērot filmētos kadrus, kadru kompozīciju, kostīmus, interjerus un vidi. Skatiet kā filmas veidotāji 

atspoguļo mūsu planētu, mūsu pasauli, mūsu laiku un dzīvi.

https://ok.ru/video/86167521918

1) Uzrakstīt nelielu recenziju. Kas piesaistīja un kāpēc? Savā tekstā par filmu Baraka katrs varēja pieminēt, ko un kāpēc izvēlējās atainot? 

2) Uzzīmējiet nelielu zīmējumu ar kādu epizodi no filmas. Akvareļu papīrs un krāsas. Vēlāk noformēt darbiņu pielīmējot to uz glīta tīra papīra, lai 

veidojas neliels ierāmējums. Formāta izvēle katra paša ziņā. Var būt kvadrāts vai pagarināts horizontāli, vai vertikāli, kā katrs pats izdomā. 
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Pink Floyd «Dark Side of The Moon»

Dokumentālā filma «Baraka»
Kate Elīza Rezevska, 8.b



Filma “Baraka.”

Pink Floyd- «The Dark Side of the Moon»
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Filma «BARAKA»

PINK FLOYD

Baroka interjers
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Baroka interjers un lietišķā 

māksla.
Jēkabs Lācis, 8.a


