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ZELTĪTE BARŠEVSKA Dr.art., Mg.paed., doc., pētn. PMSP MĀKSLA direktore
PMSP MĀKSLA līdzās teorē skajiem studiju kursiem piedāvā iespējas
pilnveidot profesionālo un radošo pieredzi sep ņās individuālas izvēles
specializācijās: Dizains, Graﬁka, Glezniecība, Keramika, Teks lmāksla,
Zīmēšana un Kultūras menedžments. 2018./2019. studiju gada absolven
savus maģistra darbus ir realizējuši trijās no tām: Dizainā, Glezniecībā un
Kultūras menedžmentā.
Dizaineru un gleznotāju darbi pārsteidz ar radošumu un inovācijām kā
vizualizētajos vēs jumos, tā izvēlētajos formātos un materiāltehnoloģiskajos
risinājumos, savukārt vienīgā kultūras menedžere Sandra Maskaļova –
ar tradicionālās kultūras vēr bu laikme gu, krea vu interpretāciju apjomīgā
kultūras projektā.
Lai jaunajiem mākslas maģistriem nākotnē ir veiksme, domu dziļums un
iespējas sevi apliecināt, bet šī – jau trešā – kataloga ska tājiem – lai jauni
atklājumi!

MAGISTRA
,
2018. /2019.

DARBI
MAKSLA
.

DIZAINS

GLEZNIECĪBA

2-7lpp.

8 -11 lpp.

KULTŪRAS MENEDŽMENTS

12 -13 lpp.

VALĒRIJA ČERNOVA Darba vadītājs: Mg. art., viesprof. Jānis Murovskis

INSTALĀCIJA «NEPABEIGUMS», podests (150 x 90 x 26 cm), 5 objek , gif animācija, audio, gaisma

Instalācija liek domāt par nemirs bu un bezgalību jebkurā
materiālā formā un nemateriālā izteiksmē. Nekas dzīvē nav pabeigts, jo,
eksistējošs nemirs gi, turpina savu dzīves ciklu citā pielietojumā vai stāvoklī.
Katrs jebkur var ieraudzīt nepabeig bas/nepabeiguma stāstu, un katram tas
būs savs. Jebkam pasaulē var pamanīt un piešķirt individuālu nepabeigumu
(organisma evolūcija; s hiju un priekšmetu maiņas; nesaprašanas
eksistence; tehnoloģijas; Visuma aizstājums; zinātnes un tās neatklāto lietu
meklēšana; mode un laikmeta tendences).
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SANDRA LUKJANOVA

MULTIMEDIĀLA INSTALĀCIJA «KLUSUMA SKAŅAS», 5 objek , audio, gaisma

Darba vadītājs: Mg. art., viesprof. Jānis Murovskis
Arī klusums ir komunikācijas sastāvdaļa. Mul mediāla instalācija ar audio un
vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem akcentē sabiedrības aktuālos jautājumus:
empā ju, vienaldzību, bailes, liekulību, nesapratni. Klusums bieži vien runā
spēcīgāk par visskaļāk teikto vārdu. Galvenais ir to saklausīt!
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DARINA KROITORE

REKREĀCIJAS DIZAINA PROJEKTS, planšete (96,3 x 170 cm), vizualizācija, prezentācija

Darba vadītājs: Mg. art., viesprof. Jānis Murovskis
Rekreācija ir garīgo un ﬁzisko spēju atjaunošana. Rekreācijas dizaina
projekts, kura pasū tājs ir Daugavpils Universitāte, apvieno gan atpūtas
telpas, gan darbnīcas interjera dizaina vizualizācijas un funkcijas.
Projekta mērķauditorija ir profesionālo bakalaura studiju programmu
“Dizains”, “Mākslas menedžments” un profesionālās maģistra studiju
programmas “Māksla” studējošie un docētāji.
Projekts ks realizēts Daugavpils Universitātes (Vienības iela 13) pagraba
stāvā.
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ŽANNA VĒRDIŅA

DIPTIHS “VĒSĀS DVĒSELES”, 2 gleznas (100 x 115 cm), ﬁnieris, audekls, metāls, jaukta tehnika

Darba vadītājs: Mg. art., lekt. Viktorija Valujeva
Mūsdienu sabiedrībā pastāv dažādas problēmas. Bet briesmīgākais ir tas, ka
nevis nav šo problēmu risinājumu, bet tas, ka cilvēki nevēlas ar to
nodarbo es. Vienaldzība sastop mūs visur, kurp vien mēs dotos. Šis ir
laikmets, kad vienaldzīgo garāmgājēju ir k daudz! Gleznu dip hs “Vēsās
dvēseles” ir vēs jums sabiedrībai par to, ka vajag apstā es un aizdomā es
par mūsu a eksmi vienam pret otru, lai varētu ieska es sevī, savā dvēselē
un pamodināt mīles bu pret apkārtējo pasauli.
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SANTA RIŽEVSKA

ESENCE, 2 gleznas (100 x 115 cm), audekls, autortehnika

Darba vadītājs: Mg. art., lekt. Viktorija Valujeva
Gleznu cikls «Esence» ir kā saplūšana ar bezgalīgu un emocionālu
vispārinājumu. Atklājot subjek vus pārdzīvojumus un pārdomas, ek
aktualizēta laimes bū bas nozīme mūsdienās. Daba iedvesmo nodo es
krāsām un līniju vilkšanai, vēlmi redzēt šo pasauli zināmā harmonijā un
līdzsvarā. Emocijas ir gleznu galvenais saturs, bet zilā krāsa – to izteiksmes
līdzeklis. Abstraktā ekspresionisma virziens glezniecībā ļauj atklāt intensīvu
emocionālo pārdzīvojumu. Mākslas darbi veido autortehnikā, velkot,
skrāpējot, pludinot krāsu pa audeklu, kas a ēlo dabas tēlu oriģinālā estē kā.
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SANDRA MASKAĻOVA

«KULTŪRAS PROJEKTS «LIEPU LAIPA»»

Darba vadītājs: Dr.art., Mg. paed., doc., pētn. Zel te Barševska
Kultūras projekta «Liepu laipa» realizēšanas gaitu Daugavpils kultūŗas vidē
atspoguļo četras fāzes: iniciēšana un koncepcija, plānošana un sagatavošana,
projekta īstenošana, tā novērtējums un noslēgums.
Projekta laikā prak ski ir realizēts ar tradicionālo kultūru sais ts
trīs pasākumu cikls dažādām mērķauditorijām, pilnveidojot sabiedrības
priekšstatu par nemateriālās kultūras mantojumu, popularizējot to un
veicinot tā ilgtspēju nākotnē.
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