
Māksla un mākslinieki

Grāmatas par mākslu



No krāsas līdz gleznai. Rokasgrāmata

  Grāmatā, kas sakārtota tematiskajās nodaļās 
(akvarelis, eļļas glezniecība, pastelis, akrils), 
atrodami daudzveidīgi padomi gleznošanā, sniegti 
ieteikumi, kā ietaupīt laiku un līdzekļus, un pat 
atklāti profesionāli noslēpumi. Te piedāvāti vairāk 
nekā 400 vienkārši risinājumi, kas palīdzēs 
novērst problēmas, ar kurām var saskarties 
gleznojot.



Fantāzija. Brīnumainās būtnes

 Grāmata mācībām un praktiskām nodarbībām. 
Autore iepazīstina ar zīmēšanas materiāliem 
un pamattehnikām, soli pa solim māca zīmēt 
pundurus, pūķus un citus fantastiskus 
radījumus. Atveriet durvis uz pasaku pasauli 
un ļaujiet sapņu tēliem atdzīvoties uz papīra 
lapas!



Krāsu mācība. Krāsu maģija mākslas pasaulē
A. Krists

 Andreasa Krista grāmata aicina lasītāju 
doties līdzi aizraujošā ceļojumā mākslas 
pasaulē un: 

● uzzināt, kas ir krāsa, 
● iepazīties ar ievērojamu mākslinieku 

darbiem, 
● noskaidrot vēl nezināmo par krāsu 

mijiedarbību un krāsu sistēmu, 
● mācīties krāsu valodu, kā arī vēl daudz 

ko citu.



Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā
Dž. Mārtina

  Šajā grāmatā  parādīti  dažādi  veidi,  kā 
gleznot  un zīmēt — ar  akvareļkrāsām,  
guašu, flomasteriem un  zīmuļiem.



Mākslas vēsture
E. H. Gombrich

  Lai izsekotu cilvēces kultūras attīstībai tās 
vēsturiskajā gadu tūkstošiem ilgajā ceļā, kā 
viena no kultūras nozīmīgākajām sastāvdaļām 
jāiepazīst māksla tās attīstībā no cilvēces 
garīgās rītausmas līdz mūsu dienām.



Mākslas vēstures pamati
T. Kačalova, R. Pētersons

  Grāmatas galvenā autore Tatjana Kačalova - 
mākslas doktore, bijusī Latvijas Mākslas 
akadēmijas profesore - izdevuma neaptveramā 
tematiskā apjoma dēļ savā darbā ir izcēlusi 
tikai pašus nozīmīgākos pavērsienus mākslas 
attīstībā, raksturojot ievērojamāko mākslinieku 
daiļradi.



Ģēniju 1000 gleznas
V. Čārlza, Dž. Menka, M. 
Makšeina, D. Vigals

 Grāmatā iekļauti 1000 pasaulē pazīstamu 
un ģeniālu mākslinieku šedervi. 



1000 šedevru Eiropas glezniecībā. 1300.- 1850.
K. Štukenbroka, B. Tepere

 Grāmata "1000 šedevru Eiropas 
glezniecībā" stāsta par ievērojamākajiem 
Eiropas gleznotājiem, kas darbojušies 
laikposmā no 1300. līdz 1850. gadam, un 
iepazīstina ar viņu mākslas spilgtākajiem 
paraugiem.



Rūdolfs Pērle. Latvijas mākslas klasika

D. Lamberga

 Par Rūdolfu Pērli grāmatas autore, mākslas 
zinātniece Dace Lamberga saka, ka līdzīgs 
latviešu mākslā viņam nav neviens. Pērles 
daiļrade saistāma ar simbolisma virzienu. 
Tiek pat uzskatīts, ka viņš ir vienīgais īstais 
simbolists latviešu mākslā.



Kārlis Hūns. Vienkāršās tiešamības skaistums
E. Šmite

 Kārlis Hūns ir pirmais latvietis, kura 
studijas Pēterburgas Mākslas akadēmijā 
vainagojušās ar lielo zelta medaļu un iespēju 
papildināties ārzemēs. Hūns atēlojis ne tikai 
latviskās ainavas un cilvēkus, bet arī 
krievus, francūžus un itāliešus ar savu 
latvisko mēra un krāsu sajūtu. 



Maija Tabaka
Z. Konstants

 Gleznotāja Maija Tabaka ir spoža parādība 
gan mākslā, gan dzīvē. Viņu nevar 
nepamanīt. Katra viņas glezna ir notikums.



Kārlis Zāle
V. Apsītis

 Spēks un misijas apziņa strāvo no Kārļa 
Zāles tēla. Mierīgo jaunrades darbu reizēm 
kavē politiķu un kolēģu aizdomīgums un 
nenovīdība, sāpīgi laikmeta grieži, taču 
galvenais mākslinieka dzīvē vienmēr bijis 
viņa darbs, kas veltīts Latvijai un tautai.



Tas ir Rembrants
Dž. Endrūsa

 Bagātīgi ilustrētā grāmata saistošā un 
dinamiskā formā iepazīstina ar dižā 
mākslinieka biogrāfiju, kā arī ļauj 
uzzināt vairāk par viņa ievērojamākajiem 
darbiem un tajos ietvertajām nozīmēm.



Tas ir Monē
S. Papvērta

 K. Monē vislabāk zināms kā viens no 
vadošajiem franču impresionistiem. Šim 
tolaik daudzu kritizētajam un vēlāk 
apbrīnotajam stilam viņš palika uzticīgs visu 
mūžu. Tomēr viņa pieeja bija unikāla un 
personīga. Monē nekad nebija sekotājs, viņš 
aktīvi pretojās noteikumiem un teorijām.



Mikelandželo Buonarroti. Ģēnijs un gūsteknis

 Mikelandželo ir pazīstamākais renesanses 
ģēnijs. Grāmatā ieskicēti būtiskākie 
Mikelandželo personīgās dzīves un daiļrades 
notikumi, viņa dzīves svarīgākie cilvēki, 
draugi, interesanti notikumi no Siksta kapelas 
tapšanas laika, sarežģītās attiecības ar 
mecenātiem un darba devējiem.



Anrī de Tulūzs - Lotreks
U. Felbingers

 Anrī Marī Raimons de 
Tulūzs-Lotreks-Monfā bija franču 
gleznotājs, estampētājs, zīmētājs un 
ilustrators. Viņš tiek uzskatīts par vienu no 
izcilākajiem postimpresionisma gleznotājiem.



No Leonardo līdz Pikaso
A. Belmane

 21 apraksts iepazīstina ar izcilākajiem 
aizrobežas tēlotājas mākslas meistariem no 
Renesanses līdz XX gadsimtam, sniedzot 
plašu ieskatu par attiecīgā laikmeta 
apstākļiem, vidi un cilvēkiem.



Mākslas darbu viltojumu detektīvs
A. Nilsena

 Šī grāmata ir reizē spēle “Atrodi 
atšķirību!”, detektīvromāns un rokasgrāmata. 
Turklāt grāmatai ir neparasts poligrāfisks 
risinājums. Grāmata dod iespēju neuzbāzīgā 
un rotaļīgā veidā iepazīties ar izcilu 
mākslinieku gleznām, kas sastāda pasaules 
kultūras zelta fondu.



Māksla un arhitektūra: Berlīne
E. Ābenšteins, J. Fīdlere

Grāmatā apkopoti:

● ievērojamākie apskates objekti;
● esejas par dažādām vēstures un 

kultūras tēmām;
● pilsētas kartes;
● tematiski pastaigu maršruti;
● bagātīgi ilustrēts ieskats Berlīnes 

arhitektūrā;
● ērti pārskatāma terminu vārdnīca;
● slavenāko Berlīnes iedzīvotāju 

biogrāfijas.



Ēģipte. Māksla un arhitektūra

 Aizraujošs vēstījums par Senās Ēģiptes 
interesanto vēsturi un tās pieminekļiem, 
paverot skatu uz nozīmīgiem arheologu 
atklājumiem un brīnišķīgiem mākslas 
darbiem. 



Latvijas dievnami
V. Volkova

 Grāmata stāsta par 77 Latvijas pilsētu un 
lauku dievnamiem, kuru mūri glabā senus 
notikumus un noslēpumus. Grāmata sniedz 
ieskatu arī baznīcu celtniecības vēsturē, 
celtņu dažādībā un vēstījumos simbolu valodā.



Kaligrāfija 24 stundās. 
Tehnikas. Alfabēti. Projekti
K. Veiko

 Šī grāmata ir rūpīgi sastādīts mācību kurss 
visiem, kuri vēlas apgūt izsmalcinātās 
kaligrāfijas mākslu. To izmantojot, ikviens 
spēs iemācīties dažādu alfabētu 
pamatprincipus, kas izklāstīti koncentrētās, 
rakstības tehniku pilnveidojošās nodarbībās.



Foto piedzīvojumi
J. Fon Hollēbens

 Fotografēt nenozīmē vienkārši uzņemt 
fotoattēlus. Šajā procesā mēs apkārtējo 
pasauli pārvēršam par kaut ko maģisku, 
turklāt iespējams ir it viss – tu vari lidot, 
pārtapt par savu mīļāko supervaroni, 
izlocīties kā spageti un vēl daudz, daudz 
vairāk.



Personības un laikmets
G. Janaitis

 Fotogrāfa Gunāra Janaiša izveidotajā foto 
albumā iekļautie portreti tapuši no 20. gs. 
60. gadiem līdz mūsdienām. Attēlus 
papildina Janaiša rakstītas atmiņas un 
pārdomas par portretētajiem - Vizmu 
Belševicu, Jāni Stradiņu, Imantu Ziedoni 
u. c. Albumā ir 128 personības 231 
fotogrāfijā.



Latviešu vitrāža
T. Grasis

 Jūgendstila periodā Rīgas namu vitrāžu 
izveidē blakus vācu darbnīcu sniegumam 
parādās spilgti pirmie latviešu profesionālo 
vitrāžistu darbi. 



Skatuves ietērps latviešu teātrī
Dz. Blūma

 Grāmatā saistoši aprakstīts par latviešu 
teātra dibināšanu un skatuves glezniecības 
pirmsākumiem.


