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Ievad īju m s
m ākslā
I

kreiz, kad Tu glezno vai zīmē, Tu kaut ko

pastāsti par sevi. Vienalga, vai glezno ābolu vai
suni, Tu tos uzgleznosi tā, kā pats tos redzi.
N eviens cits tos neuzgleznos tieši tāpat kā Tu. Un
tas ir ļoti svarīgi. Tieši tā ja u ir m ākslas būtība —
rādīt citiem lietas tā, kā tās redz pats m ākslinieks.
Iedvesm as avots var bū t iztēle vai sapņi, taču
tikpat nozīm īgas var būt arī ikdienišķas lietas —
tējas tase vai skats, kas paveras no loga.
S a jā grā m a tā m ēs p a rā d īsim d ažād u s veidus,
kā g lezn ot un zīm ēt — ar a k v a reļk rā sā m , guašu,

flomasteriem un zīmuļiem.
Visi šeit noradītie
?
mākslinieka darbarīki ir diezgan lēti, un tos var
atrast labos rakstāmlietu veikalos. Mēs aplūkosim
aizraujošus, interesantus paņēmienus, kā šie
materiāli un darbarīki izmantojami — piemēram,
krāsas uzklāšanu ar sūkli vai izpūšanu ar salmiņu.
Vienlaikus mēs palīdzēsim Tev kļūt par īstu
mākslinieku, jo sniegsim padomus par visdažā
dākajām lietām — no krāsu jaukšanas līdz per
spektīvas izmantošanai. Tu varbūt domā, ka šīs
lietas ir pārāk sarežģītas, bet mēs parādīsim, cik
viegli apgūstāmas tās ir. Mēs ieteiksim idejas, kas
ļaus Tev šīs jaunās prasmes likt lietā. Tu pārlieci
nāsies, ka ar šīs grāmatas palīdzību drīz vien
sāksi gleznot tādus darbus, ar kuriem varēsi
lepoties.

Mīksts 4B zīmulis

Parastais HB zīmulis

leznošanai un zīmēšanai izmēģini
visu veidu krāsas, kādas vien vari
dabūt. Zīmuļi, krītiņi un pasteļi ir dažādi
izmantojami. Krāsu zīmuļi ir cieti un
sausi, un ērti pārnēsājami zīmuļu
kastītēs. Šajā lappusē Tu uzzināsi par
dažiem jauniem šo zīmuļu izmantošanas
veidiem. Vaska krītini domāti ne tikai
maziem bērniem. Piemēram, tos ērti var
kombinēt ar citām krāsām, tādējādi
panākot vienu otru interesantu efektu
(skat. 28.— 29. lpp.). Pasteļi var būt
krītaini vai taukaini. Tos var uzsmērēt
ar pirkstiem vai arī lietot kā zīmuļus.

G

Tāfeles krīts

#■«*>•

Krīta pastelis

Eļļas pastelis

Krasu zīmulis

V isp ā rīg ie n o rā d īju m i
Tava zīmējuma izskats būs atkarīgs no tā, kāda
Cietais vaska krītinš

veida zīmuli vai krītiņu izmantosi. Izmēģinot visus,
Tu pārliecināsies, kurš no tiem der vislabāk. Šajā
lappusē redzams, cik dažāds ir šo zīmuļu un krītiņu
krāsu klājums.

V ie n k ā rši sa m itrin i!
Dažus zīmuļus un krītiņus
lietot kā sausā, tā slapjā veidā.

Ūdenī šķīstošais krāsu zīmulis

# " -it,"
? ’ v**-

Ūdenī šķīstošais krītinš

.

(rasu jau kšan as
in g rin āju m i

Ūdens sajauc vai pludina šīs

Tāpat kā slapjās krāsas, jaukt var arī

krāsas, tāpat kā tas notiek ar

sausās krāsas, lai panāktu vajadzīgos

akvareļkrāsu vai guašu. Vari vai

toņus un nokrāsas. Bet, ja tās nevar

nu ar slapju otu samitrināt

sajaukt ar ūdens palīdzību, jāizmanto

uzzīmēto, vai arī samērcēt krītiņu

citi paņēmieni, piemēram, cits citam

un tad zīmēt. Izmēģinājumam

virsū uzkrāsoti krāsas slāņi vai

nokopē krāsu trīsstūrus 20.— 21.

dažādu krāsu traipu sajaukums (kā

lappusē, izmantojot gan zīmuļus,
gan krītiņus. Uzreiz būs redzams,

redzams pretējā lappusē). Strādājot
ar pasteli, krāsas var sajaukt, viegli

cik tie ir dažādi.

izsmērējot ar pirkstu. Izmanto šos
paņēmienus ēnošanai!
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► Krāsu

jaukšana

Sausās krāsas var

jaukt, cieši līdzās
uzkrāsojot dažādu krāsu
punktus vai traipus.
Skatoties no attāluma,
krāsu sajaukšanu paveiks
acis. Sarkanie un
dzeltenie punkti šķitīs kā
oranžā krāsa, bet zilie
un dzeltenie — kā zaļā.

► Ēnošana

Ar zīmuli var radīt

tumšāku vai gaišāku
ēnojumu, to stingrāk vai
vieglāk piespiežot.
Vingrinies ēnošanas
tehnikā brīviem rokas
vilcieniem. Sākumā
piespied stingri un tad
arvien vieglāk.

r

K rustiskā
švīkošana
krustu šķērsu

A D alīšana

uz pusēm (2)

Pavēro, cik atšķirīgu zīmējumu var iegūt ar krīta
un eļļas pasteļiem. Eļļas pasteļi (augšā) dod spilgtu
zīmējumu. Krīta pasteļi (apakšā) ir sausāki un
maigāki. Izmēģini abus, lai pārliecinātos,
kuri Tev patīk labāk.

švīkošana izmantojama
ēnošanai. šādā veidā
ēnojot, izmēģini lietot
divas krāsas, vienlaikus
panākot krāsu jaukšanu.

Izmēģini zīmuļu, krītiņu
Ņem citas krāsas zīmuli
Lai sajauktu pasteļkrāsas,
■ vai pasteļu krāsu jaukšanu,
■
un krāso pāri iepriekšējai
uzkrāso abas krāsas blakus
kad viens krāsas slānis nosedz krāsas kārtai. Sāc ar gaišāko
vienu otrai. Tagad ar
otru. Šeit sākam ar purpurtoni un pārej uz arvien
pirkstu viegli izsmērē abas
krāsas zīmuli, vispirms tumšākā tumšāku. Vietā, kur abas krāsas krāsas, lai iegūtu trešo krāsu.
un tad arvien gaišākā tonī.
sajaucas, rodas trešā krāsa.

1

2

A

13

i

1

Smalka serdfte
līniju zīmēšanai

Ūdenī šķīstošas
krāsas flomāsters
ar otveida serdi

Plata filca serde
krāsu laukumu
noklāšanai

•F

Daudziem
nolūkiem derīgs
flomāsters, ko
var iegādāties
komplektā

ru izvele
lo m ā ^ B Ķ a r ’nica lin šķ ie d ra s

F

serdēm ir lēti, j^pgti u&^iegli
lietojami. Ja esi nodomājis zīiftēt kaut ko
tādu, kam vajadzētu piesaistīt X.
skatienu — plakātu vai apsveikuma
kartīti, tad flomāsteri ir īstais darbarīks.
Iespējams nopirkt visai lētus komplektus,
kuros flomāsteriem ir standarta izmēra
serdes un plaša krāsu gamma. Būs derīgi
iegādāties arī dažus flomāsterus ar
smalku serdīti līniju vilkšanai,
kā arī ar platu serdi —
laukumu krāsošanai.

K rasa pari krasai
Daudzu flomāsteru
tinte ir caurspīdīga. Tas
nozīmē, ka vari klāt
vienas krāsas laukumu
pāri citai krāsai, lai
iegūtu atvasinātu krasu.
Eksperimentē ar savām
krāsām un pārliecinies,
cik negaidītas nokrāsas
šādā veidā var radīt.

Krāsu jaukšana
ar flom āsteriem
Tu redzēsi, kādus interesantus
efektus var panākt, jaucot
flomāsteru krāsas. Ja krāso ar
flomāsteriem, kuru krāsviela ir
ūdeni šķīstoša, tad šīs krāsas
var sajaukt, ar mitru otu
pārvelkot pāri zīmējumam.
Tomēr paies labs brīdis, kamēr
lapa nožūs. Spirtā šķīstošās
krāsas nožūst vienā mirklī, un
tās tikpat kā nevar sapludināt,
tāpēc šo krāsu sajaukšanai
labāk izmantot krustisko
švīkošanu.
Sarkanais pāri zilajam

f * ļ
d*

-i
Dzeltenais pāri zilajam
Dzeltenais un zilais
pāri sarkanajam

Krustiska švikošana
' ' Krustiski velkot dažādu
krāsu līnijas, var panākt
pavisam citas krāsas ilūziju.
Apskaties, kā šis paņēmiens
izmantots šeit redzamajā
zīmējumā ar augļiem.

F L O M A S T E R U IZ V E L Ē

Filca serdes flom āsteri
Lūk, cik gudri var rīkoties ar
flomāsteriem! Vietas, kur attēlota
jūra un ēnas, apstrādātas ar
ūdeni. Bet, lai panāktu faktūras
iespaidu (šeit— dvielis), lietoti
veci, gandrīz izžuvuši flomāsteri.

► Lo d lšp ild sp alvas
Ar lodīšpildspalvām ir
labi skicēt, un tās ir ērti
līdzpanemamas. Tās
veido labu, gludu līniju,
kuru var padarīt
tumšāku vai gaišāku,
stingrāk vai vieglāk
uzspiežot. Centies sākt
ar lapas augšdaļu, lai
neizsmērētu tinti.

*āsu ņirboņa
/
/
%
Sajaucot kopā dažādu krāsu
punktus un traipus, var panākt
veselu krāsu un faktūru gammu.
Šo tehniku sauc par puantilismu,
un tā labi izdodas ar
flomāsteriem.
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hoirnas parm am as
Nozīmējot kādu formu, ir stingri
jāpiedomā, jo tā mainās, kad to
uzlūko no dažādām vietām.

ietas mēs pazīstam pēB^o formas.
Tomēr dažreiz forma var likties pārāk
sarežģīta, lai to uzzīmētu. Viens veids, kā
atrisināt šo problēmu, ir sarežģītas formas
ievietošana vienkāršākā, kā parādīts šajā
lappusē. Atceries, ka priekšmets maina savu
izskatu atkarībā no tā, no kurienes uz to
skatās. Tā kā Tu esi jauns mākslinieks, Tev
jāiemācās redzēt formu tādu, kāda tā ir,
nevis, kādai tai šķietami vajadzētu būt.

L

Nemitīgi salīdzini objektu ar
zīmējumu, lai pārbaudītu, vai tas
attēlots pareizi.

A plis
Lai uzzīmētu jebkuru
apaļu priekšmetu, kā,
piemēram, ābolu, vispirms
uzzīmē apli. Pēc tam
apsver, kādā veidā ābola
kontūra atšķiras no apļa.
Tam vajadzētu atvieglot
zīmēšanu.

K vad rā ts
Y Varētu domāt, ka
spilvenam ir kvadrāta

if T aisn stū ris

forma, taču tas nekad

f Taisnstūris varētu būt

nav pilnīgi regulārs.

automobiļa, mājas vai

Izmanto kvadrātu kā

maizes klaipa kontūras

paraugu, bet ievēro, kā

pamatā.

spilvena kontūra vietām

^

iziet ārpus kvadrāta, bet
citviet nemaz nesniedzas
līdz tā malām.

T rīsstū ris
r

Vispirms uzzīmējot

trīsstūri, būs daudz
vieglāk panākt krūzes
simetriju.

FO RM AS A PLŪ K O ŠA N A

9

Tases novērošana

Skatoties no augšas,
tases mala redzama kā
aplis, taču pēc tases tas
diez kā neizskatās. Ska
toties no sāniem, tases
augšmala redzama kā
elipse vai saspiests aplis.
Nu jau tasi var pazīt.
forma, ja raugās no dažā
diem leņķiem. Tieši no
sāniem tā ir apaļa, bet no
jebkura cita redzes punkta
tā ir eliptiska. Lai vingrinā
tos, pamēģini to uzzīmēt no
dažādiem skata punktiem.

Vieglāk neka
izskatās
Šeit redzams, kā jāvingrinās
skatīties uz formu un
kontūrām. Izpēti mazo augšējo
attēlu, bet ar zīmuli pārzīmē
pa labi esošo ačgārno attēlu.
Apgriezta otrādi, meitenes seja
kļuvusi par līniju rakstu,
ko pārzīmēt ir vieglāk.

19
17

ie v a d īju m s m a k s l a

ana
Ar zīmuli var uzzīmēt gan
gaišāk, gan tumšāk. Kā saka
mākslinieki — krāsojums
atšķiras toņu ziņā. Šajās trīs
slejās toņi mainās no tumša
(augšā) līdz gaišam (apakšā).
Krāsojot ar zīmuli (kreisā un
vidējā sleja), toni padara
gaišāku, samazinot zīmuļa
uzspiedienu. Šķidro krāsu
slejā (pa labi) toni padara
gaišāku baltās krāsas
pievienošana.

Enu paraugi

ai noskaidrotu kādas lietos formu, tā
nebūt nav jāaptausta. Ābols ir apaļš,
bet kaste ir kantaina. Mēs apjēdzam šo
priekšmetu formu bez pieskaršanās, jo
redzam, kā ēna izliecas ap ābolu, bet
kastes ēna krīt taisni. Mākslinieki
apgalvo, ka formu modelē gaismēna. Ja
gribi, lai Tavs zīmējums uz plakanas
papīra lapas izskatītos dabisks, Tev
jāizmanto ēna un gaismas atspīdumi,
lai attēlotu objektu formu un liktu tiem
izskatīties telpiskiem.

L

Gaisma

C ilin d rs

Gaisma "modelē" jeb piešķir

Ēnojums gar vienu

objektiem formu. Tur, kur krīt

cilindra malu pakāpeniski

gaisma, veidojas gaismas

kļūst gaišāks, apliecoties

atspīdumi, bet tās virsmas, kuras

cilindra izliekumam,

neskar gaisma, grimst ēnā.

tādējādi piešķirot
objektam telpiskumu.

/ A Gaisma

Kubs
Bez ēnām šis kubs

f

neizskatītos telpisks. Bet
pēc tā, kā šajā vienkrā

kļūst gaišāks virzienā uz
centru, un ēnai ir
Gaisma

Lai konusam piešķirtu
formu, gar vienu tā malu
izmantots trīsstūra formas
ēnojums, kas, tuvojoties

centram, kļūst gaišāks.

Šī ir visgrūtāk mode

lējamā forma. Ēnojums

sainajā zīmējumā ēnas krīt
uz kuba malām, mēs
zinām, ka tas ir telpisks.

► Konuss

Lode

pusmēness veids.

G A IS M Ē N A S

Gaism as novērošana
Vļ^fmē? ievēro, kur atrodas gaismas
avots. Neaizmirsti uzlikt atspīdumus tur,
kur gaisma vispirms skar objektu, bet
ēnas — tajās vietās, kas ir vistālāk no
gaismas avota (skat. attēlā pa labi). Ēnas
ir atkarīgas no gaismas avota atrašanās
virziena un leņķa, kā parādīts apakšējā
zīmējumā: (1) gaismas avots atrodas
augstu un pa kreisi, (2) gaismas avots
atrodas zemu un objektiem aizmugurē.

4 N epareizi

ā Pareizi

Tagad ir labi. Gaismas
Paskaties! Gaisma krīt uz
piparu dzirnaviņām no labās atspīdumi ir visgaišākie
puses. Tātad tajā pusē būtu tajā vietā, kas atrodas
jābūt gaismas atspīdumiem. vistuvāk gaismas avotam.

M odelešana
ar krāsu
Tu jau pārliecinājies, kā
var izmantot gaismēnu,
lai piešķirtu objektiem
telpiskumu. To pašu var

Ar tumšāku
■krāsu ieēno
ābolu, centru atstājot
gaišāku. Beigās
uzzīmē ēnu, kas no
ābola krīt uz zemi.

3

panākt arī ar krāsu, kā
tas redzams šajā ābola
attēlā.

Iekrāso galvenās
■krāsas, atstājot
baltas vietas gaismas
atspīdumiem, lai
panāktu ābola
spīduma efektu.

2

Izmantojot apli
■kā pamatformu,
ar zīmuli uzvelc
ābola kontūru.

1
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Ka krasu padarīt
g a išāk u
Dažādas krāsvielas var
padarīt gaišākas ar
dažādiem paņēmieniem.
Ūdenskrāsa (pa kreisi)
kļūst gaišāka, pievienojot

v

rasmīgs krāsas lietojums'var padarīt
interesantāku jebkuru gleznojumu. Kā
topošam māksliniekam Tev jāiemācās, kā,
sajaucot trīs krāsas — sarkano, zilo un
dzelteno — , var iegūt gandrīz jebkuru
krāsu, kādu vien vari iedomāties. Visas
pārējās krāsas atvasina no šīm trim krā
sām, un tāpēc tās sauc par pamatkrāsām.
Tāpat Tev jāiemācās, kā saskatīt patiesās
krāsas ainavā, lai to pareizi uzgleznotu, jo
jūra ne vienmēr ir zila un zāle — zaļa.

P

vairāk ūdens. Guašu
(vidū) padara gaišāku ar
ūdens vai baltās krāsas
palīdzību. Zīmuļkrāsa
kļūst gaišāka, ja zīmuli
piespiež vieglāk.

K rasu
p ā rste ig u m i
Lai krāsu padarītu tumšāku,
nelieto melno krāsu! Tā krāsa
kļūtu tikai netīrāka. Dzelteno
var padarīt tumšāku, ja

Dzeltens

piejauc nedaudz violetās

Oranžs

krāsas; zaļo— ja pievieno
nedaudz sarkanās; oranžo —
piejaucot mazliet zilās krāsas.

Violets

Dzeltens

Trīs krasas
Mēģini pārzīmēt šo

krāsas. (Ievēro, ka
vienmēr gaišākai krāsai

trīsstūri. Tas Tev palīdzēs

jāpievieno tumšāka.) Krāsa

saprast, kā jaukt krāsas.

mainīsies no dzeltenas

Uzliec uz paletes dzeltenās
krāsas traipu. Tad pakāpeniski

uz oranžu, pēc tam —

Violets

pievieno tam sarkano krāsu,

uz sarkanu. Tagad uzliec vēl
vienu dzeltenu traipu un piejauc zilo. Beidzot

ikreiz piejaucot tikai mazdrusciņ

sāc ar sarkanu traipu un jauc klāt zilo.

K RĀ SA S A PLŪ K O ŠA N A

elnbalta vīzija
•*

Aplūkojot gleznas melnbalto
fotogrāfiju, varam spriest par
izmantoto krāsu toņu
intensitāti — var redzēt, cik tās
ir "melnas" vai "baltas". Spilgtā
vasaras saule, kā šajā gleznā,
met tumšas ēnas un spožus
gaismas atspīdumus. Pamēģini
uzgleznot kādu priekšmetu,
teiksim, krūzi, izmantojot tikai
melno un balto krāsu.

Krāsu vīzija
Var pabrīnīties, cik
daudz krāsu un toņu var
atrast pat mazā gleznas

Sapludināta zilā un
dzeltenā krāsa

fragmentā. Sākumā
krāsu jaukšana ir
eksperimentēšana, bet,
iepazīstot krāsas arvien
labāk, Tu jau zināsi, kā
iegūt vajadzīgo nokrāsu.

Dzeltenās un
sarkanās krāsas
sajaukums piešķir
siltāku toni

Vāzes tonis
iegūts, sajaucot sārto
un silti zilo krāsu

Tumšākas ēnas iegūst, sapludinot
dzelteno. zilo un violeto
Sarkanā un vēsi
zilā veido ēnas
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a kompozīcija

T

u meklē skatu, ko zīmēt. Viss liekas
milzīgs, pārblīvēts un haotisks.
Tāpēc mēģini sameklēt kādu mazu
ainavas stūrīti. Izraugies tādu, kurā ir
mazāk objektu, bet ir kādas neparastas
formas, dažādas līnijas, krāsas un
faktūras. Tev savs izraudzītais skats ir
'jāiekārto". Izvēlies, kādus objektus
tajā gribēsi iekļaut, kā arī to, no kāda
redzes punkta to uzlūkosi — no
augsta vai zema. So skata
"iekārtošanu" sauc par
kompozīciju.

?

V ie n k ā ršās skices

Izmēģini skiču bloknotā
dažādus vienas un tās
pašas ainas skatus. Tiem
vajadzētu būt maziem —
kā šeit parādītie.
Šo mazo laivu
ar garo mastu
vajadzētu ietvert
stāvformātā.

Arī šie vertikālie masti
un ēkas labāk izskatīsies
stāvformātā.

4

H aotisks skats

Skatīta no slīpa leņķa, šī laivu rinda
"aizved" attēla dziļumā.

Garenformāts vislabāk atbilst šim
panorāmiskajam jūras skatam.

Šajā ostas skatā juku jukām
redzamas laivas, un tas dara
juceklīgu pašu skatu. Ar ko
sākt? Pastaigājot pa izraudzīto
vietu, atrodi kādu detaļu, šajā

4 Form āta

izvēle

gadījumā — kādu atsevišķu
laivu, un aplūko to no dažādiem
skata punktiem, līdz izdodas
atrast veiksmīgu līdzsvaru starp
formu un apkārtējo telpu.

izvietot vai nu garenformātā,
kurā platums ir lielāks nekā

Skicējot kādu ainu, vari to

augstums, vai arī stāvformātā
kur augstums pārsniedz
Šeit galvenās līnijas ir horizontālas,
no vienas attēla malas līdz otrai.
Tādē) jāizvēlas garenformāts.

platumu. Tu redzēsi, ka tas
ietekmē kompozīcijas
līdzsvaru.

L Ī M Ē J U M A K O M P O Z ĪC IJA

ta m eklešana
ar rām īti
Skatu meklētājs ir lieliska
ierīce, ko izmanto vairums
mākslinieku. Tas ir rāmītis,
ko ērti var nēsāt līdzi kopā
ar skiču bloknotu. Skatoties
caur to, Tu it kā ierāmē ainu
un redzi, kā tā izskatīsies
Tavā darbā. Vari izmēģināt
gan garenformātu, gan
stāvformātu un pārliecināties,
kurš izskatās labāk.

ā Galīga

Lai izgatavotu skatu
meklētāju, ņem
15 x 18 cm lielu papīra
vai kartona gabalu un
vidū izgriez 10 x 13 cm
lielu taisnstūri. Vēl
lietderīgāk būtu izgatavot
divas L veida strēmeles.
Tās turamas, kā parādīts
attēlā, un rāmīša izmērs
ir maināms pēc izvēles.
Izmēģini rāmīti turpat
istabā, kur to izgatavoji!
Vai pasaule neizskatās
pavisam citāda?

izvele

Šī ir mākslinieka galīgā kompozīcijas
izvēle. Vai Tu būtu tādu izraudzījies?
Vai ir jūtams, kā mākslinieks apstaigājis
to pašu ostu, kuras haotiskais skats
redzams fotogrāfijā pretējā lappusē,
un beidzot koncentrējis uzmanību uz šo
laivu, kas izceļas uz ūdens fona gleznas
otrajā plānā.
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Lēts
bloknots
ar spirāli

kiču bloknots ir ļoti noderīga lieta.
Ja to vienmēr nēsā līdzi un visu laiku
izmanto, tad tas kļūst gluži kā
dienasgrāmata. Tajā tiek uzkrātas piezīmes,
idejas un informācija — sejas, vietas, kāds
jocīgs suns, kādas interesantas durvis. Kad
ķeries pie gleznošanas, Tu vari atsaukt
atmiņā lietas, ko esi redzējis, vai arī ļaut
vaļu fantāzijai.

S

Skiču bloknota
izvēle
Tev derētu skiču
bloknots ar spirāli, jo to
var viegli atlocīt atpakaļ.
Vai arī cietos vākos.

Pasteļpapīra
bloknots
ar spirāli

Tas ir noderīgs, kad nav
pieejama cieta pamatne,
kur atbalstīt darbu. Tam
nav jābūt lielam —

?

B lokn o ta
izm ēģ in āšan a
Izmēģini bloknotā

dažādas tehnikas un
dažādas krāsas, zīmuļus un
krītiņus. Tad pēc vajadzības
vienkārši pašķir bloknotu
atpakaļ un apskaties.

pilnīgi pietiek ar kabatas
formāta bloknotu.
Mazs bloknots
ar grumbuļainu
papīru
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Sagrafešana
rūtiņās
/
Var gadīties, ka Tev nebūs
viegli pēc mazas skices
uzzīmēt lielu zīmējumu vai
gleznu, jo pārzīmēt lielākā
formātā nav vienkārši.
Sagrafējot skici rūtiņās, kā
šeit parādīts, pārzīmē katru
rūtiņu atsevišķi, tādējādi
saglabājot zīmējuma

Zīmē brīvi. Sākumā
centies aptvert formu
un ārējo kontūru.
Kļūdainos zīmējumus
nesaplēs, vēlāk tie var
sniegt jaunas idejas.
Pamēģini zīmēt skici
pāri divām lappusēm.

Ar lineālu rūpīgi nomēri
un pāri skicei uzzīmē
regulāru rūtiņu režģi. Uz sava
zīmējamā papīra uzzīmē tādu
pašu režģi ar tikpat daudz
rūtiņām, taču divas vai trīs
reizes lielākām — pēc vaja
dzības. Tagad kvadrātu pēc
kvadrāta pārzīmē savu skici.
Kad zīmēsi, piemēram,
snuķa līniju, atzīmē vietas,
kur tā krusto kvadrāta līniju.
Pacenties uzzīmēt snuķi
/
ar tādu pašu izliekumu
kā oriģinālā.

proporcijas.

A Izm ēģini!

P L U M M U

D ažādi sīkum i
■ Skiču burtnīca var
būt arī izgriezumu
albums, kurā uzkrātas
idejas. Pa vidu saviem
zīmējumiem ielīmē
pastkartes, žurnālu
bildes, fotogrāfijas, un
radi rosīga mākslinieka
rokasgrāmatu.

I J

T

agad, kad esi atklājis zm hiļu, flom āsteru un
krāsu atšķirīgo būtību un raksturu, jāatrod ,
ko zīm ēt, — Tev vajadzīgs objekts. N em az nav
jā iet ārpus m ājas. Paskaties apkārt. Iesākum am
labi noderēs Tava paša istaba. Kā būtu, ja
uzzīm ētu uz grīdas nom estu saņurcītu kreklu?
Bet varbūt labāk — glīti salocīto, kas atrodas uz
krēsla? M ēbeles un segas ir labi izm antojam as
gan kā objekti, gan fonam . K rēsli un galdi
var būt ļoti parasti novietoti, bet sam eklē
interesantu skata punktu. Vari u zzīm ēt arī sava
uz gultas noliktā iem īļotā rotaļu zvēriņa
portretu.

i

Un kā būtu ar virtuvi? Tur ir tik daudz dīvainu
priekšm etu, nem az ja u nerunājot par pārtiku
ledusskapī vai paciņām un kārbām plauktos.
Visi zīmē ābolus, bet padari savējos nedaudz
interesantākus, nokožot vienam krietnu kum osu
vai arī pārgriežot to uz pusēm.
Bez tam Tu varētu piedabūt kādu no saviem
m ājdzīvniekiem vai varbūt pat no ģim enes
locekļiem, lai papozē. Ja ne, noķer brīdi, kad viņi ir
aizmiguši. Mēs rūpīgi novērosim cilvēkus un viņu
kustības un m ācīsim ies, kā zīm ējam s portrets.
Bet, lai palīdzētu Tev uzzīm ēt m ājdzīvniekus,
aplūkosim veidus, kā zīm ēt vai gleznot dzīvnieku
vilnu, putnu spalvas un zivju zvīņas.
Turi savu skiču bloknotu pa rokai, lai vari
fiksēt visu, kas ir ap Tevi. Tas būs Tavs ideju
un tēlu krājum s.

Krasas
nosusināšana
%

mākslās

Dažiem augļiem, kā, piemē
ram, vīnogām un plūmēm,
miziņa ir klāta ar tādu kā
smalka pulvera kārtiņu, kā
apsvīdumu. Gleznā šo efektu

var panākt ar salvetes palīdzību.

Vispirms uzglezno
. vīnogas, šajā gadī
jumā — ar violeto un zaļo
krāsu, jaujot abām krāsām
saplūst.

1

a Tu sāc meklēt lietas,'Hļteīmēt vai gleznot, tad
vairs nedomā par augļiem'^n dārzeņiem kā par
pārtiku, bet uzlūko tos no formas, krāsas un faktūras
viedokļa — punainie, grumbuļainie puķu kāposti, gludie,
spīdīgie tomāti, kruzuļainie salāti. Ir daudz
māksliniecisku triku un paņēmienu, kā
panākt šo brīnišķīgo formu un virsmu
atveidošanu uz papīra.
.
t

J

Ābolu nokrāsas
Šī akvareļa noslēpums
ir tas, ka mākslinieks
panācis ābolu nokrāsas
ar vairāku krāsu slāņu
palīdzību: fona krāsa
ir blāvi dzeltena; pēc
nožūšanas tai pāri ar
izliektiem otas vilcieniem
uzkrāsota zaļā un sarkanā
krāsa; beigās ar balto guašu
uzlikti atspīdumi.

Tagad paņem papīra
. salveti un aptin ap
rādītājpirkstu. Vietu vietām
uzspiežot pirkstu, nosusini
krāsu, un šajās vietās
radīsies ogu apsvīduma
efekts.

2

Vīnogu daud zveid ība

s ar vasku

Mākslinieks patiešām
pamatīgi novērojis šīs vīnogas
un piestrādājis, tās gleznojot.
Šeit nav divu vienādu ogu ne
formas, ne krāsu ziņā. Pievērs
uzmanību apsvīdumam!

•i

Vasks atgrūž ūdeni, tādēļ, ja
Tu ar ūdenskrāsām glezno
pāri vaska svītrām, krāsa
pieķeras tikai tām vietām,
kur nav vaska. Šī ir vaskošanas
tehnika, un to izmanto, lai
radītu tādus interesantus
efektus, kādi parādīti blakus
lappusē. Var izmantot sveci
vai arī vaska krītiņus, ja
vēlies, lai cauri spīdētu kāda
noteikta krāsa.
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V askain ais apelsīns
Spīdumu uz šī apelsīna

grumbuļainās mizas veido
baltais papīrs, kas spīd

cauri ūdenskrāsas kārtai.
Šeit izmantots grumbuļains
papīrs, kā arī ūdens
atgrūšanas metode ar
vaska palīdzību, kas
aprakstīta lappuses
apakšā.

D ažādi augļi
Pirms sākt zīmēt ar krāsu
zīmuļiem šo augļu trauku,
mākslinieks rūpīgi izstudējis
detaļas. Vispirms augļu nokrāsas,
pēc tam formas.

Ar zīmuli viegli uzzīmē
■ kabača kontūru. Tagad
ar baltu sveci uzvelc kabača
mizas blāvās līnijas.

I

2.

Atšķaidi
dzelteno krasu
/
ar tīru ūdeni. Ar lielu,
mīkstu otu uzklāj dzelteno
krāsu pāri visam kabacim. Vai
redzi, kā vasks atgrūž krāsu?

Ļauj dzeltenajai krāsai
. nožūt. Tad uzvelc vaska
svītras tai pāri. Sajauc zaļo krāsu
ar ūdeni un pabeidz darbu ar tās
uzklāšanu kabacim.

3

MAJAS

s priekšmeti
askaties apkāffPtan Tii ieraudzīsi
daudz priekšmetu gleznošanai un
zīmēšanai — vāzi ar zīmuļiem', ^māla
krūzi vai atslēgu saišķi. Šādu nedzīvu
objektu attēlojumu gleznā vai
zīmējumā sauc par kluso dabu.

P

Lejkan n a
A tslēg as

Cietu, spīdīgu virsmu attēlošanai
labi noder guaša. Uzglezno tumšas
ēnas pāri pamatkrāsai, tad uzliec balto
krāsu gaismas atspīdumu vietās.

m Šajā gadījumā lielu
izveicību prasa sarežģīto
formu uzzīmēšana.
Ūdenskrāsa lietota ļoti
piesardzīgi, tā ir gandrīz
tikai nojaušama.

Pudele
‘Stikla attēlošana prasa
meistarību. Pamēģini
izmantot pasteļus, ar
kuriem ir vieglāk rīkoties,
attēlojot atspīdumus.

jektu zīm ēšana
āli redzam ajā
lielum ā
Zīmēt priekšmetus tādā lielumā,
kādā tie redzami, ir daudz
vieglāk. Lai to panāktu, Tev,
iespējams, vajadzēs pietuvoties
attēlojamajam objektam, lai tas
aizpildītu papīra lapu, vai arī
attālināties no tā, ja tas
neiekļaujas lapā. Pārvietojies
tikmēr, kamēr redzi objektu tieši
tādā lielumā, kāds nepieciešams,
30

lai to ievietotu lapā.

A Svece

Sveces gludās virsmas

attēlošanai labi piemēroti ir eļļas
pasteļi. Attēlojot sveces virsmu,
viena krāsa rūpīgi iestrādāta citā.
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priekšmetu
ošana

Klusas dabas uzstādījums
Mājas priekšmeti labi noder
klusajai dabai. Pirms izvēlies
galīgo uzstādījuma variantu,
uzzīmē vairākas skices.

V

Mēģini priekšmetus nedaudz
pārvietot. Kannu novietojot
tuvāk, īpaši izceļas atspulgi uz tās
sāniem.

—
>l■ini^ atspoguļo krāsas un
deformē cauri spīdošo priekš
metu formas. Piemēram, glāzi
ir vieglāk uzzīmēt, ja uzlūko
to kā dažādu krāsu formu
mozaīku.

Šis ir viens mājturības
priekšmetu uzstādījuma variants.

Trauki izvietoti visai nedabiski.

Ar zīmuli uzvelc glāzes
■ kontūras, atzīmējot tos
laukumus, kur stiklā atspīd
dažādu krāsu formas.
Uzklāj fona krāsas. Tad sāc
krāsot gaišākos laukumus.

I

►Tagad

kanna ir piepildīta ar
tumši brūnu kafiju, un tas

maina kompozīcijas līdzsvaru.
Vairākkārt mainot skata punktu
un priekšmetu izkārtojumu,
galīgajam klusās dabas glezno
jumam tika izraudzīta šī kompozī
cija. Darbs gleznots ar guašu.

Aplūko pelēcīgo ēnu
■ apveidus un uzglezno
tās. Ar balto krāsu uzglezno
gaismas atspīdumus, taisnās
līnijas velc ar lineālu.

2

Glāzes dibenā stikls ir
■ biezāks. Tāpēc tur ēnas
ir tumšākas. Tur iekrāso
tumšpelēko krāsu, tā pastip
rina kontrastu starp gais
mas atspulgiem un ēnām.

3

I
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ēbeles ir p^^pisK^s. Tu lieto tās
katru dienu. Uz krāmiem Tu sēdi,
pie galda Tu ēd vai strādā un gultā guli.
Tā nu iznāk, ka vari nepamanīt to, ka
mēbeles ir arī skaistas, sarežģītas vai
varbūt pat neglītas. Izpētot savu māju
ar skiču bloknotu rokā, pievērs
uzmanību mēbelēm. To interesantās
formas un krāsas liks Tev pabrīnīties.

M

D īvāna fo rm as
Pārvieto krēslu pa istabu
un mēģini atrast kādu
neparastu skata punktu.
Šeit redzams dīvāns,
skatoties caur krēsla
atzveltnes režģi. Šāda
dīvāna "sadalīšana" liek
paskatīties uz to citādi.

A Jauns

skats

Kad fotografē, tad lietas redz
pavisam savādāk. Dīvāna roku
balstu veido mīkstas, izliektas
līnijas. Daudz stingrākas un
noteiktākas līnijas veido
koka krēslu.

►Ciets

un m īksts

Ievēro formas, ko veido
izliekumi un leņķi, bet atveido
arī dīvāna mīkstumu un koka
krēsla cietumu.

udum a krokas
4

•* i
Skicējot istabu, Tu droši vien
zīmēsi arī audumus — aizkarus,
pār krēslu pārsviestu šalli vai arī
gultas pārklājus. Centies
neuzlūkot auduma krokas kā
taisnas līnijas, bet ikvienu kroku
saskati kā īpašu formu. Aizkaru
izskats mainās atkarībā no tā,
vai gaisma tos apspīd vai arī
spīd tiem cauri. Lai redzētu, kā
tas ir, uztaisi aizkaru toņu skici
(skat. 20.— 21. Ipp.).

Ar zīmuli uzvelc aizkaru
■kontūras un kroku apvei
dus. leglezno fonu un ēnu
laukumus, gaismas atspīdumu
vietās atstājot papīru baltu.

I

Kad krāsa nožuvusi,
>uzglezno auduma rakstu,
neaizmirstot, ka kroku vietās
raksts izliecas, bet aiz kroku
malām tas "pazūd".

M ĒBELES

Kadrēšana
Ar rāmīša palīdzību iekadrēts
krēsla un dīvāna attēls atgādina
gandrīz vai abstraktu formu un
laukumu jūkli.

Tagad ieglezno ēnas.
«Tad ar smalku otu dziļākās
kroku vietas iezīmē melnā
krāsā. Kroku izliekuma vietās,
uz kurām krīt gaisma, uzliec
baltus gaismas atspīdumus.

3

Fotografēšanas leņķi
Sava istaba Tev ir tik pazīstama,
ka var likties grūti atrast tur kaut
ko zīmēšanas vērtu. Izmanto
fotoaparātu un nofotografē istabu
no dažādiem leņķiem. Varbūt
Tu izvēlētos šo no slīpa leņķa
uzņemto skatu (augšā pa kreisi).

M ākslinieka izvēle
Mākslinieks izraudzījies šo
skatu ar rotaļlietām pie redeļu
šķērssienas. Dažādās faktūras
atveidotas ar krāsu zīmuļiem.

Iecere:

sa daba

ie pipari un baklažāns, kurus aroši
vien vari atrast virtuvē, labi noder
klusajai dabai. Pipari ir ļoti spilgti, ar
spīdīgu mizu un neparastām formām.
Baklažāni ir gludāki, to virsma šķiet
gandrīz vai zīdaina. Dārzeņus ietver
mīksta auduma maisiņš. Šīs dažādās
faktūras pareizi attēlot nebūs vienkārši

S

i apflomā kompozīciju un nesteidzīgi
sagrupē «irzeņus. Apsver, kādam
vajadzētu būt gaismas avotam, jo tas
ietekmēs kompozīcijas izskatu. Tā varētu
būt griestu lampa vai arī dienasgaisma
no loga. Šīs ieceres izpildīšanai izmantoti
flomāsteri, arī tādi ar ūdenī šķīstošo
tinti.

4 M om entuzņēm u m s

Fotogrāfija, kur esi uzņēmis

iecerēto kompozīciju, var būt
noderīga zīmēšanas gaitā.

Kad esi pārliecinājies, ka
■klusās dabas kompozīcija
ir īstā, uzzīmē detalizētāku
skici un iezīmē kontūras ar
smalkiem flomāsteriem.

I

su parbaude

A Skiču

uzm etu m i

Uzmetuma skicēs pārbaudi
iecerēto kompozīciju. Izmēģini
dažādus skata punktus — vai
nu no augsta, vai arī no tik
zema, ka deguns ir galda līmenī.
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Dažreiz ir grūti iztēloties,
kā krāsas vai to sajaukums
izskatīsies uz papīra. Tāpēc
atstāj brīvu lapas stūri, kur
tās izmēģināt.

Tagad uzklāj pamattoni
■ar ūdenī šķīstošās tintes
flomāsteriem. Vispirms uz
papīra uzvelc dažas svītras,
tad iemērc pirkstu ūdenī un
izsmērē krāsu.

2

Uzmanīgi vērojot kluso
■ dabu, ar flomāsteriem
(bez ūdens) iekrāso spilgtākos
krāsu laukumus. Gaismas
atspīdumu vietās atstāj
redzamu ietonēto papīru.

Tad izstrādā sīkākās
■ detaļas — kātiņus un
ēnas. Ievēro, kā atveidots
audum s— ar krustu šķērsu
svītrošanu dažādās krāsās.

4

Bojātā flomāstera spurainā
■ serde šeit labi noderēja, lai
uzzīmētu baklažāna kātiņu.

5

Faktūru ko n trasti
Kas par veiksmi! Māksliniekam
izdevies labi attēlot dārzeņu
spīdīgās virsmas, pretstatot
tās mīkstajam audumam.

MAJAS

ķermeņu
āpatur prātā, kā, zīm ēj^cilvēkus, tie jāuzlūko tikai
kā zīmēšanas objekti. Aizmirsti, ka Tu skicē savu
māsu vai vecmāmiņu. Domā par šiem cilvēkiem tikai
kā par apveidu un formu. Cilvēku apveidi ir aizraujoši,
jo tie vienmēr mainās, vienmēr izskatās citādi. Sēdošs
ķermenis atšķiras no stāvoša, tupošs
ķermenis ir pavisam savādāks nekā
gulošs. Skicē savas ģimenes
cilvēkus visdažādākajās pozās
mājas apstākļos.

J

Krēsla atlaid ies
augum s
Uzskicē cilvēku, kas ērti
atlaidies atzveltnes krēslā.
Pievērs uzmanību garajai,

Stū rain a poza

izliektajai muguras līnijai un
asajiem leņķiem, ko veido

kāršā taisnstūrī. Ceļgali, elkoņi un

ceļgali.

pēdas veido precīzus leņķus.

ativie sam ēri
Zīmējot cilvēku, der atcerēties,
ka dažādām ķermeņa daļām ir
noteikti savstarpēji samēri, ka
cilvēka ķermenim ir standarta
proporcijas.
Kā redzams šajos zīmējumos,
tad pieauguša vīrieša augumā
attālums no kakla līdz pēdām
ir seši viņa galvas izmēri. Šī
proporcija ir citāda meitenei
(galva — 1 daļa, pārējais
augums — 5 daļas) un mazulim
(galva — 1 daļa, pārējais
augums — 3 daļas). Šīs
standarta proporcijas palīdz,
zīmējot arī rokas un kājas.

Šī cilvēka apveids ietilpst vien

C IL V Ē K U Ķ E R M E Ņ U F O R M A S
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A tb alstīšan ās

!

I Izpēti, kā mainās
augums dažādās pozās.
Šajā gadījumā, kad svars

ra
m ērīšana

balstās uz labās kājas,
gūžas nošķiebjas uz vienu
pusi, bet pleci — uz otru.

Ja Tev patīk, vari zīmēt
cilvēka augumu, iepriekš
savelkot līnijas, kā redzams
rāmītī pretējā lappusē. Bet,
lai ātri pārbaudītu, vai
auguma proporcijas ir
pareizas, vienmēr vari
izmantot zīmuļa galu.

Ģeom etrisko
lig ū ru
izm antošana
Lai cilvēka ķermeni būtu
vieglāk uzzīmēt, pamēģini
to "ievietot" ģeometriskās
figūrās. Šajā sarežģītajā pozā
ievēro to, ka klēpis un saliektā
kāja veido trīsstūri.

T rīsstūra form as
Ievēro brīvās vietas
starp krēslu un
augumu — trīsstūrus
pie abiem pleciem, pie
vidukļa un apakšā. Skicē
nevis cilvēku, bet līnijas
un formas.

Izstiep roku ar zīmuli
taisni priekšā. Turi
zīmuļa galu vienā līmenī
ar cilvēka galvas virspusi
un pieliec īkšķa nagu pie
zīmuļa tai vietā, kas ir
vienā līmenī ar vina
/
zodu. Turot īkšķi šajā
vietā, pārvieto zīmuli uz
leju, lai redzētu, cik reižu
galvas garums ietilpst
ķermeņa garumā.

MAJAS

Shem atiskie
cilvēciņi
Ja cilvēku zīmē shema
tiski kā "sērkociņu
vīriņu", tad ir vieglāk
uztvert kustīga
ķermeņa pamatlīnijas.

. Pievērs uzmanību
mugurkaula līnijai.
Šeit tas ir noliekts.

T

ev jāattīsta veikla roka un vērīga
acs, lai uztvertu un attēlotu kustību.
Nepievērs uzmanību zīmējamā auguma
detaļām, bet vēro, kādu apveidu un formu
tas pieņem noliecoties, lecot, staipoties
un rāpojot. Tu iemācīsies saskatīt, kā
pārvietojas ķermeņa svars un kā augums
notur līdzsvaru, kāds ir plecu stāvoklis
attiecībā pret pēdām, kādi
ir gurnu un ceļgalu
lenki.

Ā Stiepjoties uz
augšu, ķermenis ir
gandrīz taisns. Tomēr
pievērs uzmanību
mugurkaula
izliekumam.

►Ķermeņa

daļām
piemīt dabiskā spēja

saglabāt līdzsvaru. Ja
gurni tiecas uz priekšu,
tad pleci atvirzās atpakaļ.
Ļoti uzskatāmi
ķermeņa forma mainās,
cilvēkam rāpojot.

P am atfo rm as
Vingrinies saskatīt figūras

4

pamatformas. Tas Tev palīdzēs
attēlot cilvēka pozu, pirms viņš
pārvietojies. Ja spēsi saskatīt,

38
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ka šeit redzamie saliekušies
augumi veido trīsstūrus, tad
spēsi arī veikli uzskicēt līnijas,
ko šie ķermeni veido trīsstūru ietvaros.

Ķ E R M E Ņ I K U S T ĪB A

Apģērbs kustība
Krokām apģērbā ir liela
nozīme, lai attēlotu kustībā
esošu cilvēka ķermeni.

K ustīg ās daļas

4 Audum u

Plūstošās pasteļa līnijas, kas

atšķ irīb as

Audums atkārto ķermeņa
kustības. Daži audumi ir plāni un
piekļāvīgi un skaidri rāda ikvienu

rāda gaismas un ēnu rotaļu
auduma krokās, palīdz izteikt
kustību.

auguma līniju,
T veida kreklu.
kā, piemēram,
kombinezons,

kā tas ir ar šo
Citi audumi,
šī krāsotāja
ir vaļīgi un biezi,

veidojot pamatīgas krokas auguma
locītavu vietās.

A ugum a līnijas
Pievērs uzmanību tam, kā
cilvēki tur rokas, un mēģini
iztēloties mugurkaula līniju. Ļoti
svarīgs ir arī galvas pieliekums
un plecu slīpums.

► Pareizas

līnijas

Šeit redzams, kā mākslinieks ar
daudziem pildspalvas vilcieniem meklējis
īsto līniju. Viņš daudzkārt uzlūkojis
figūru, salīdzinājis to ar savu zīmējumu
un vilcis vairākas vieglas līnijas, lai
attēlotu vēdera izliekumu, kamēr uzvilcis
stingru, viņaprāt, vispareizāko līniju..

eiksm es
%
Zīmējot smejošu vai raudošu
seju, noteiktas līnijas maina
formu. Visi zina, ka smaidot
mutes kaktiņi savelkas uz
augšu, taču mainās arī acu
forma.

A

T

u vari uzskicēt gcflvu un'fltĻkā tā ir
piešķiebta vai pagriezta, un tad ar dažām
līnijām iezīmēt acis, degunu un muti, lai
izveidotu seju. Bet, lai uzzīmētu pazīstamu
seju, piemēram, tava tēva, mātes vai labākā
drauga seju, Tev jāprot rūpīgi novērot un
attēlot detaļas. Vai acis atrodas tuvu kopā?
Kāda ir mutes forma? Tikai tad, ja to vari,
uzzīmēta seja kļūs par portretu.

Sm aida līn ijas

Smaids "stumj" uz
augšu vaigus, padarot acis
pusmēnessveidīgas.

ā G alvas

līn ijas

Tāpat kā ķermenim, arī sejai
ir noteiktas proporcijas. Pievērs

A

Dusm u izteiksm e

Dusmās mute kļūst
maza un taisna, piere
saraucas grumbās, savelkot
ciešāk kopā arī uzacis.

uzmanību pieres, deguna un
zoda vietai sejā. Tu droši vien

►D ažādi

leņķi

Sejas proporcijas mainās,
ja uz seju skatās no augšas

seja

vai apakšas. Augšup
pavērstā sejā attālums starp muti
un zodu it kā kļūst lielāks, bet

Nelaimīgā sejā mute ir
plata, tās kaktiņi nolaisti uz
leju, bet uzacis — izliektas.

piere sašaurinās. Lejup vērstā sejā
vaibstu līnijas it kā satuvinās, bet
piere izskatās nesamērīgi plata.

A Bēdīga

būsi pārsteigts, uzzinot, ka acis
atrodas tieši vidū starp galvas virsu un
zodu, un cik tuvu zoda līnijai atrodas
mute. Protams, galvai pagriežoties,
šīs proporcijas saglabājas.

S E JA S G L E Z N O Š A N A

as toni
M a \t ne\i'\s v^'nkāTši me\na
vaf balta, bet gan cfaudžas
krāsās un toņos starp šīm
abām krāsām. Katra cilvēka
āda ir kaut nedaudz citāda.
Šie ādas krāsu paraugi veidoti
ar guašas krāsām, sajaucot
dažādās variācijās pamatkrāsu
atvasinājumus un pievienojot
tām arī balto. Taču no katras
krāsas ņemts tikai mazdrusciņ.

4

BĀLA ĀDA
Dzeltens

Paskaties vērīg āk

Šis darbs izdevies diezgan labi,
bet vai Tev nešķiet, ka miesa izskatās
tāda kā plakana un par daudz sārta.
Mākslinieks nav ņēmis vērā, ka ādai
ir ēnas un gaismas atspīdumi — ap
acīm, gar zoda līniju, ap muti.

VID UVĒJA ĀDA

Zilganzaļš

Sarkans

Okerdzeltens

Ultramarīns

Cinobrsarkans

4

TUM ŠA ĀDA
Dzeltens

Violets

Sarkanbrūns

Izdarīts, kā nākas

Šeit ādas toņi ir niansētāki. Ēnām
mākslinieks izmantojis nedaudz

violetās un zaļās krāsas, bet gaismas
atspīdumiem — dzelteno un balto.
Drosmīgs krāsu sajaukums palīdz
izcelt sejas formu.

es pats
ī iecere saistās ar Tevi pašu. Nev
būt labāka modeļa, jo pats sev Tu
allaž esi ērti pa rokai un gatavs pozēt.
Sīs ieceres īstenošanā tuvāk aplūkosim
arī ūdenskrāsu lietošanu. Tās ir loti
piemērotas portretu gleznošanai, jo ir

S
V

un caurspīdīgas, ar tām labi
ādas toņu un faktūru attēlošana.
Ko I d io m ā vilkt mugurā? Uzģērb kaut ko
tādu, kās izsaka Tavu raksturu — varbūt
T veida kreklu vai arī uzliec galvā savu
iemīļoto cepuri.

Izm ēģ in i, kā ir labāk
Sp oguļattēls
Novietojies spogulim diezgan
tuvu, lai sevi labi saskatītu, tomēr
atstāj uz darbagalda pietiekami
daudz vietas, kur nolikt krāsas
un otas.

Pirms sākt portretu pa īstam,
izmēģini spogulī dažādas pozas
un apģērbus un uzzīmē dažas
krāsu skices. Tad būs redzams,
kas izskatās vislabāk. Mākslinieks
šīs skices zīmējis ar krāsu
zīmuļiem un ūdenskrāsām.

es pats
ī iecere saistās ar Tevi pašu.
būt labāka modeļa, jo pats sev Tu
allaž esi ērti pa rokai un gatavs pozēt.
Šīs ieceres īstenošanā tuvāk aplūkosim
arī ūdenskrāsu lietošanu. Tās ir loti
piemērotas portretu gleznošanai, jo ir

S

un caurspīdīgas, ar tām labi
ādas toņu un faktūru attēlošana.
Ko ī%dom ā vilkt mugurā? Uzģērb kaut ko
tādu, kas izsaka Tavu raksturu — varbūt
T veida kreklu vai arī uzliec galvā savu
iemīļoto cepuri.

Izm ēģini, kā ir labāk
Spogu ļattēls
Novietojies spogulim diezgan
tuvu, lai sevi labi saskatītu, tomēr
atstāj uz darbagalda pietiekami
daudz vietas, kur nolikt krāsas
un otas.

Pirms sākt portretu pa īstam,
izmēģini spogulī dažādas pozas
un apģērbus un uzzīmē dažas
krāsu skices. Tad būs redzams,
kas izskatās vislabāk. Mākslinieks
šīs skices zīmējis ar krāsu
zīmuļiem un ūdenskrāsām.

Kad esi izraudzījies
■ vislabāko pozu, ar zīmuli
uzvelc savus apveidus un gal
venās detaļas. Iezīmē gaismas
atspīdumu vietas. Ar ūdeņainu
krāsu, lietojot biezu otu,
uzklāj ādas, matu, krekla un
fona pamattoņus, atspīdumu
vietas atstājot baltas.

I

Ēnu vietās pakāpeniski
Kad pirmais krāsas slānis
. uzklāj vairākus krāsu
■
ir nožuvis, apskaties, kur
slāņus. Gaismas atspīdumu
Tev uz sejas, matiem un
vietās ir balts papīrs, gaišajās
drēbēm ir ēnas, un uzklāj
daļās — pirmais krāsas slānis,
krāsu šajās vietās. Ņem tās
pašas krāsas ko pirmajā reizē, pustumšajās vietās — vairāki
krāsu slāņi. Tagad izstrādā
tikai mazāk atšķaidītas.
Var
/
tumšāko
ēnu vietas. Ar smalku
gadīties, ka jāklāj vairāki slāņi,
otiņu
izzīmē detaļas.
ļaujot katram nožūt.
/
i

2

Ar smailu otiņu izzīmē
■ pārējās detaļas. Piemēram,
krekla svītras. Dari to ar brīvu,
atslābinātu roku un neraizējies,
ja svītras neiznāk līdzenas —
tām nemaz tādām nav jābūt,
jo apģērbā ir krokas.

4

► Kā

izsp ļau ts

Pašās beigās uzliec mazliet
brūnsarkanas krāsas lūpām, acu
kaktiņos un matos. Izskatās labi.

3

!

ājdzīvnieki ir labi modeļi, ko zīmēt
mājās, jo viņi vienmēr tur atrodas.
Kamēr tie aizmiguši, pamatīgi tos izpēti un
iepazīsti to ķermeņu formas. Dzīvnieki mēdz
aiziet projām vai mainīt pozu, kamēr tos
zīmē, tāpēc strādāt vajag ātri. Viņu niķu dēļ
ir diezgan grūti zīmēt rūpīgi un precīzi, bet
tādēļ vien neatmet saviem centieniem ar
roku. Atceries, ka neviens zīmējums nav
nederīgs, jo tie Tev palīdz mācīties.

M

Fotogrāfijas

ieku form as
ievērotu proporcijas starp
dzīvnieka ķermeņa daļām,
mēģini to skatīt kā dažādu
ģeometrisku figūru kopojumu.
Piemēram, daudzi suņi — terjeri
vai spanieli — labi atbilst
horizontālam taisnstūrim, un
viņu galva, kājas un pat ausis un
aste veido mazākus taisnstūrīšus.
Šādā veidā uzlūkojot dzīvnieku,
Tev būs vieglāk izšķirties par
dažādu ķermeņa daļu
relatīvajiem izmēriem.

A

Guļoša dzīvnieka
skices

Tavs mīlulis neklausīs
lūgumus pasēdēt mierīgi,
kamēr Tu viņu uzzīmē.
Pamatīgi izpētīt dzīvnieka
pozas palīdzēs fotogrāfijas.
Kāpēc nepamēģināt
uzzīmēt šo nebēdnīgo
kaķi?

Tiklīdz kaķis apguļas, ņem
ārā savu skiču bloknotu.
Apstaigā modeli no visām
pusēm un uzskicē to no
dažādiem skata punktiem.
Izmanto zīmuli vai
flomāsteru ar ūdenī
šķīstošu tinti.

Šis trusis it kā sastāv
no daudziem dažāda
lieluma ovāliem. Ovālus
veido gan rumpis, gan
galva un gurni, un pat
mazā astīte.

Galvenajos vilcienos
attēlo truša apveidu
ar ovālu palīdzību, izpēti
to un salīdzini, ar ko īstā
dzīvnieciņa apveids
atšķiras no šī.

D Z ĪV N IE K I M Ā K S L Ā

T

Staipīšanās

Labi apskati šo staipošos kaķi no
priekškāju pirkstiem līdz astes sākumam.
Ievēro, ka dzīvnieka kažoks, tāpat kā
cilvēka apģērbs, atkārto ķermeņa
kustību un to uzsver.

Vispirm s galvu
§o suni, kas kasās,
vieglāk uzskicēt, ja to
iztēlojas kā trīsstūri.
Ievēro, ka mākslinieks
ar krāsu zīmuļiem galvu
izzīmējis daudz
detalizētāk nekā pārējo
ķermeni. Galvu viņš
uzskatījis par zīmējuma
svarīgāko daļu.

Trīs cits citā iezīmēti
apļi viegli kļūst par
peli, pievienojot tikai
dažas detaļas. Neaizmirsti
ūsas.

u kažoki
ažiem dzīvmeKIem, ps&meram, roņiem,
apmatojums ir tik īss, ka to var zīmēt gandrīz
tāpat kā ādu. Toties citiem ir tik kupli kažoki, ka
to attēlošanai var izmantot visvisādas
interesantas tehnikas. Kažoka zīmēšanai daži
līdzekļi var likties vispiemērotākie — piemēram,
ar zīmuli var izzīmēt vai katru spalviņu. Bet
katram materiālam — ūdenskrāsām, guašai,
pasteļiem un krītiņiem — ir savas priekšrocības,
gleznojot vai zīmējot dzīvniekus.

D

Krāsojot ar otu, dzīvnieka
kažoka faktūru var viegli
atveidot, ja izmanto sausās
otas tehniku. Krāsai jābūt
biezai, un tās nedrīkst būt
daudz — tā, lai ota paliktu
"sausa". Ar dažādām
otām var attēlot dažādas
kažokādas. Izmēģini!

Iemērc otu krāsā un
tad uz dzēšlapas to
nosusini. Tagad saspied
otas sarus starp īkšķi un
rādītājpirkstu un velc
pa papīru.

Izdzēšana
Zīmējot ar krāsu zīmuļiem, vari
izmantot dzēšgumiju. Gaismas
atspīdumu vietās izdzēs krāsu. Velc
dzēšgumiju pa zīmuļa līnijām, lai
padarītu tās līdzīgas garai, mīkstai
vilnai. Kuplā aste zīmēta ar
daudziem īsiem, ašiem vilcieniem.

D Z ĪV N IE K U K A Ž O K I

Kaka
kažoks
/
Šī kaķa gludais bruņurupuča
krāsas kažoks krāsots ar vairākiem
guašas slāņiem, lietojot sausās otas
tehniku (skat. pretējā lappusē).

okadas efekti
Ar dažādiem materiāliem —
ūdenskrāsām, flomāsteriem
un eļļas pasteļiem — var
panākt dažādu iespaidu
šajos trīs peles
portretos.
Jk
"

?

Kažoku krāsas

<

«

Ar ūdenskrāsām
peles gludais kažoks
gleznots sausās otas
tehnikā.

Lietojot guašu, iespējams gaišo
krāsu klāt pāri tumšajai. Ar smalku
otu sīkiem vilcieniem pāri
pamatkrāsai uzkrāso
atsevišķās spalviņas.

Kažokādas faktūra
atveidota ar īsiem
flomāstera vilcieniem.

ā

Zīmējot ar eļļas pasteli,
spalvas spīdumi ir
ieskrāpēti ar adatu.

M Ā JĀ S

un zvīņas
ums ir paveicies, k a ^ t ik daudz
neparastu putnu,
zivju, ko zīmēt. Spalvas ir tik skaistas
un smalkas, ka tās var zīmēt vienas
pašas. Bet, zīmējot putnu, spalvas nav
jāizzīmē katra atsevišķi, ne arī katra
zivs zvīņa. Māksliniekam jāprot ar
dažiem vilcieniem attēlot spalvu un
zvīņu kopuma faktūru un krāsas,
uzsverot tikai tās detaļas, kas
raksturīgas konkrētajam putnam
vai zivij.

M

► Spilgtais

papagailis

Šī papagaiļa sarežģītais
spalvu raksts ir rūpīgi izzīmēts
ar guašu. Baltie gaismas
atspīdumi piešķir spalvu
faktūrai tādu dabiskumu, ka
gribas to pataustīt ar roku.

► Zoss

48

A JāzImē

veikli

Putni parasti ir nemierīgi,
tāpēc veikli jāzīmē daudzas
skices. Nelauzi galvu par to,
vai tās ir "pareizas". Atceries
vienu — jo vairāk Tu skicēsi,
jo drošāka un veiklāka kļūs
roka.

spalvas

Šī zoss uzzīmēta ar
flomāsteriem. Pūkainais
efekts panākts ar vienkāršu
melnu kontūru un pelēko
ēnojumu divos toņos.

S P A L V A S U N Z V ĪŅ A S

Zvīņu krāsas
Pievērs uzmanību krāsu un toņu
gammai šajā ūdenskrāsu raibumā.
Atspīdumus veido baltā krāsa.

Ķ irzakas kontūra
Lai labāk parādītu dzīvnieka
ādas faktūru, mākslinieks var
attiecīgi zīmēt tā kontūru. Šīs
ķirzakas mazliet robainā muguras
un astes līnija norāda uz tās
grumbuļainajām
zvīņām.

u "pulēšana"
Krāsas var "nopulēt" šo tehniku sauc par
spodrināšanu un to
izmanto ar krāsu
zīmuļiem vai pasteļiem.

Uzzīmē zivtiņu un
■izkrāso ar krāsu
zīmuļiem. Pēc tam pāri
šīm krāsām švīkā ar balto
zīmuli, lai panāktu spīdumu.

1

Zvīņas ir uzzīmētas ar smalku
otiņu un brūnu krāsu pāri zilas
un zaļas krāsas klājumam.

Gatavs zīm ējum s
Zelta zivtiņa izskatās spīdīga.
Spīdumu lieliski var panākt ar
krāsu spodrināšanas metodi.

f

Zvīņainā čūska

Čūskas āda krāsota ar zīmuļiem
(krustiskās švīkošanas metode).
Baltās krāsas plankumiņi
piešķir ādai spožumu.

Vari pievienot vēl
• kādu krāsu — ar
bieziem vilcieniem. Šo
krāsu "nopulē" ar neasu
adāmadatu.

2

zīvnieka portreta zīmēšana nav tik
viegla, kā varētu likties. Kā Tu jau
zini, dzīvnieki nemēdz ilgi palikt
mierīgi. Tādēļ esi gatavs veikli uzskicēt
vēlamo pozu un apveidu. Pēc tam atliek
vienīgi izpētīt modeli, lai tiktu
skaidrībā par tā krāsu un atsevišķiem
sīkumiem. Piemēram, dzīvnieka acis

D

Fotogrāfijas
Trusīša fotouzņēmumi atvieglo
detaļu zīmēšanu pat tad, ja
dzīvnieciņš labprāt "pozē".

var izpētīt arī pēc tam, kad tas mainījis pozu.
Šī trusīša portretam izmantoti krīta pasteļi.
Pievērs uzmanību tam, ka ēnošanai vairāk
izmantota zilā krāsa un nevis melnā vai
brūnā. Tas piešķir daudzveidību samērā
ierobežotajai pasteļu krāsu gammai. Ar
pasteļiem var labi attēlot dzīvnieka kažoku,
bet tonētais papīrs padara portretu tīkamāku.

Ar viegliem pasteļa
• vilcieniem uzskicē
dzīvnieka apveidu. Rūpīgi
ievēro galvas un rumpja
proporcijas.

I

Kažoka zīmēšanai
•
izmanto dzelteno, brūno
un balto pasteli. Zīmē
veikliem, īsiem vilcieniem.

2

Neesi pārāk bikls. Kažoka
.tumšākos laukumus var
iezīmēt ar tumši zilām pasteļa
švīkām.

3

50

?

Trusītis atp ū tā
Tumša ēna gar dzīvnieka apakšu

Lai pasteļa krāsas
■ sajauktos, ar pirkstu
izsmērē tās. Taču dari to,
viegli pieskaroties, citādi
krāsu sajaukums iznāks netīrs.

4

Lai "mīkstinātu" kontūru
■ vai locekļu apveidu
līnijas, viegli izsmērē tās ar
otiņu. Lieko krāsas pulveri
nopūt nost.

5

rada iespaidu, ka tas "sēž" uz lapas
Ar dažiem vilcieniem uzzīmētie salmi
norāda, ka trusītis atrodas savā migā.
Gatavo pasteļa zīmējumu apsmidzini
ar matu laku, lai krāsa nenobružātos.

9
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I
Ārā
uz ielas
z ielas ir vēl vairāk aizraujošu lietu, ko
vērts zīm ēt un gleznot. Tā kā mēs dzīvojam,
iepērkam ies un strādājam dažādās ēkās, tad tās
nenoliedzam i ir piem ērots zīm ēšanas objekts. Bet
ne jau katra m azpilsētiņas vai lielpilsētas iela ir
pietiekam i droša vieta, no kurienes vērot pasauli.
Varbūt Tev nāksies zīm ēt vai gleznot no
_
attaluma — no loga, pa kuru redzam a iela, vai
arī no automobiļa. Skices var aši uzm est arī,
braucot autobusā vai gaidot vilcienu.

U

Tom ēr dažkārt ēkas šķiet pārāk lielas, lai tās
ietilpinātu lapā. Un, ja nu Tu tom ēr tās
ietilpini, tad tās dažreiz izskatās nesam ērīgas.
Par laim i pastāv daži "triki", kuru apgūšana
Tev palīdzēs panākt, lai pilsētas ainava
izskatītos patiesa. Sie "triki" nav nekas cits kā
visvien kāršākie perspektīvas likum i, kas
palīdzēs zīm ēju m ā attēlot telpu un attālum u un
ievērot m ērogu. K ad esi apguvis perspektīvu un
vari uzzīm ēt ielas skata struktūru, tad atliek
vienīgi papildināt to ar detaļām , kas ielas
padara tik dzīvīgas, — cilvēkiem , suņiem ,
autom obiļiem , velosipēdiem utt.
V

Pārvaldīdams šos "trikus", Tu redzēsi, ka Tavs
ciemats, mazpilsētiņa vai lielpilsēta ir ārkārtīgi
aizraujošs zīmēšanas vai gleznošanas objekts.

