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• Grafika (grieķu val. grapho — zīmējums, rasējums, raksts)ir tēlotājas 
mākslas veids, kas aptver zīmējumu un uz zīmējumu balstītus 
iespieddarbus —estampus. 

• Galvenie grafikas izteiksmes līdzekļi 
ir līnija un melno un balto laukumu savstarpējās attiecības, ietverot 
svītras un plankumus. Ar to palīdzību iespējams panākt 
arī tonālās gradācijas.  Atšķirībā no gleznojumiem, kuros 
visa kompozīcijas plakne parasti tiek nosegta ar krāsu, veidojot toņos 
savstarpēji niansētus un saskaņotus laukumus, grafikā dominē 
kontrastējošas attēla laukumu un tumšo līniju attiecības pret papīra, 
retāk auduma vai cita materiāla gaišo, visbiežāk balto virsmu. Ar krāsu 
nosegtā fona plakne grafikā var palīdzēt radīt gan attēla telpiskuma 
ilūziju, gan akcentēt plakanību. Šīs īpatnības neizslēdz 
daudzkrāsainību — pastāv grafikas veids kā krāsainā grafika. Grafikā 
liela nozīme ir ornamentam un burtveidolam. 

 



Monotipija 

• Grafikas iespiedtehnika, kurā iegūst 
vienu novilkumu. No tās pašas plātnes 
vai matrices, izmainot zīmējumu, var 
radīt līdzīgus, bet ne identiskus 
novilkumus. Lai gan ir iespējams lietot 
jebkuru iespieduma procesu, parasti 
izvēlas augstspiedumu. 









Nepieciešamie instrumenti un materiāli 

Darba gaita 

• Zīmējums 
• Pludināšana 
• Drukāšana 
• Zīmējums 



• Augstspieduma tehnikā 
attēlu iegūst, to iespiežot no 
klišejas, kur iespiežamā 
virsma atrodas augstāk par 
to daļu, kura nav jāiespiež. 
Izmanto gumiju, organisko 
stiklu, visbiežāk – koku un 
linoleju, bet var arī kartonu 
un dažādu faktūru materiālus 

Kartonspiede 



 
• Nepieciešamie materiāli un instrumenti 

 
• Darba gaita 
-motīva izvēle 
-faktūru izvēle 
-šablonu izgatavošana 
-nospiedums pēc izvēles 
 







Linogriezums 
• Ir viena no augstpsieduma tehnikām; tajā klišējas izgatavo, zīmējumu 

iegriežot linolejā. 
• Nepieciešamie materiāli 
 
• Darba gaita 
-zīmējums 
-griezums 
-nospiedums 
 













Veiksmi darbā! 

Paldies par uzmanību! 
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