
Renesanse koptēls –

raksturojums

Sākums

Pārmaiņas

Atklājumi



Sākums...
Renesanses (franču val. renaisssance – atdzimšana) un humānisma (latīņu val. 

humānus – cilvēcīgs) pirmsākumi Eiropā

Par renesanses aizsācēju uzskata 
mūku Asīzes Francisku (arī 

Francisks Asīzietis) ap 1181 – 1226 
Viņš savos darbos min dabas spēka 
esamību un progresīvo domāšanu, 
nepieciešamību pēc dabas izpētes, 

tomēr viņa darbi negūst atzinību



Pārmaiņas...

Inteliģences vidū 15.gs. atzinību gūst 
Platona darbi („Valsts” starp 399. – 347. 
p.m.ē.). Mediču dzimta Florencē veido 
Platona akadēmiju un dibina tajā laikā 
lielāko bibliotēku Eiropā – Laurenciānu

Viduslaiki ierobežoja cilvēku, ievērojot reliģiskos priekšstatus. Renesanse atklāja 
cilvēkam tiesības uz laimi šajā pasaulē.



Sākās lielas izmaiņas cilvēku domāšanā un dzīvesveidā. Pilsētās 
uzkrājās lieli naudas līdzekļi, kas deva iespējas atbalstīt talantīgus 
māksliniekus un domātājus. Sākās jauns pavērsiens glezniecībā, 

tēlniecībā, jo tika atklātas jaunas gleznošanas un tēlniecības 
metodes un J. Gūtenberga izgudrojums (grāmatu spiestuve) ļāva 

straujāk uzplaukt literatūras virzienam, kļūstot arvien pieejamākām

Pārmaiņas...



Daudzās pilsētā parādās marmora statuju kolekcijas, 
veidojas mākslas muzeji, kur galveno vietu gūst 

antīkās kultūras darbi. 
Visi mākslinieki (īpaši 15.gs. pirmajā pusē) ir antīkās 

kultūras ietekmē, nepamatot novārtā Dievišķo 
tematiku un sadzīviskumu



Laicīgās visatļautības sekas bija ārlaulības bērni, 
prostitūcija, nāvessodi, slepkavības, dedzināšana, 

spridzināšana un indēšana.

Renesanses laikmetā burtiski atdzimst filozofija, kas bija 
saistīts ar dabas izpēti un cilvēka pārākumu un 

pašapziņu.

Politikā aizsākās diplomātija. Politikā bija jāienāk 
humānismam un lokanībai. Piemiņas vērts ir 

N.Makjavelli darbs „Valdnieks” (1532)



Atklājumi...

Pateicoties ģeogrāfiskiem 
atklājumiem, pilnībā izmainījās 
cilvēku priekšstati par pasauli, 

K.Kolumbs atklāja Ameriku.

Vasko da Gama veica jūras ceļu no 
Eiropas līdz Indijai caur Āfriku.

Fernans Magelāns atklāja 
Patagoniju un šaurumu ar 

Ugunszemi Dienvidamerikā.



Ģeogrāfiskie atklājumi, deva jaunu 
priekšstatu par zemi un vēlāk arī par 
Visumu. 1543.g. Nikolaja Kopernika
pierāda heliocentrisko teoriju darbā 
„Par debess sfēru griešanos”. Milzīgā 
nozīme bija 1609.g. Galileja izbūvētā 

teleskopam.

Baznīcas autoritāti arvien nomaina 
zinātne un cilvēka individualitāte

Atklājumi...



Paldies ar uzmanību!

Nākamā stundā

„Renesanse literatūra”



Renesanse literatūrā, 

agrā renesanse

Raksturojums

Pārstāvji

Darbi



Sākums...

13.gs. iezīmēja jaunu pavērsienu literatūrā. Lai gan valdošās 
pozīcijas piederēja viduslaicīgai baznīcas literatūrai, kulta 
drāmām un  bruņinieku romāniem.

Tieši universitātes deva impulsu jaunajam literatūras 
strāvojumam. Kur lielāka uzmanība tika pievērsta antīko 
autoru darbiem

Dzejā dominēja jūtas un reālās dzīves attēlojums, kur centrā ir 
cilvēks ar vājībām, pozitīvām lietām un sava rakstura īpatnībām



Aligjēri Dante (1265-1321)

Dante savu darbu nosaucis vienkārši par komēdiju, bet 16.gs. vidū 
sajūsminātie lasītāji sāka lietot epitetu ,,dievišķā”, un tā uz visiem 
laikiem - ,,Dievišķā komēdija”. Tas ir darbs, uz kā ir balstīta 
Dantes pasaules slava.

Poēma iedalīta 3 lielās daļās, kas atbilstoši katoļu baznīcas mācībai 
attēlo 3 viņpasaules daļas”: 

ELLE – sabiezinātas, draudīgas krāsas (sarkanā un melnā),

ŠĶĪSTĪTAVA – maigākas, bālākas (pelēkzilas, zaļganas, dzeltenas),

PARADĪZE – apžilbinošs spožums un dzidrums (gaišas krāsas).

Izcils itāļu literāts, zinātnieks un filozofs. Tiek uzskatīts par Itāļu literatūras 
pamatlicēju. Viņa spilgtākais darbs – „Dievišķā komēdija”



“Dievišķā komēdija”

Katru no šīm daļām veido 33 dziedājumi un prologs
darba sākumā, kopā – 100 dziedājumi, katra daļa 
beidzas ar vienu un to pašu vārdu - ,,zvaigznes”.

Poēmas pamatā ir viduslaiku literatūrā populārais 
,,sāpju ceļa” žanrs, tas ir, stāsti par to, kā cilvēkam 
izdevies ielūkoties viņpasaules noslēpumos. Dante 
ved cilvēku pazemē, lai spriestu tiesu par cilvēku 
noziegumiem un netikumiem, lai piespiestu tos 
dzīvot, kā pienākas.

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Dante_alighieri.jpg
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Frančesko Petrarka – filoloģijas 
zinātnes pamatlicējs

Petrarka bija Florences notāra – Dantes drauga un politiskā 
domubiedra - dēls. Petrarkas tēvu kopā ar Danti 1302. gadā 
izsūtīja trimdā.

Pēc tēva gribas Petrarka studē jurisprudenci, lai gan neieredz šīs 
mācības.

1326.gadā Petrarka zaudē savu tēvu un māti, tādēļ vieglu sirdi 
pārtrauc iesāktās studijas un atgriežas Avinjonā, kļūst par 
garīdznieku, iekļūstot pāvesta galmā. Te valda greznība un lieli 
netikumi, kas daudzos izraisīja dziļu sašutumu, un to Petrarka 
vēlāk nosoda.



Petrarkas darbs...

No 1337. līdz 1341. gadam Petrarka dzīvoja ļoti vientuļi, 
galvenokārt nodevās dārzkopībai un radošam 
darbam. Te top iecerēti un uzrakstīti daudzi 
Petrarkas darbi, piemēram, epopeja latīņu valodā  
„Āfrika” (1338.), kas atnes Petrarkam liela dzejnieka 
slavu, tas ir patriotisks eposs, kas apdzied Āfrikas 
iekarotāja varoņdarbus.

Viena no renesanses literatūras raksturīgākām 
iezīmēm, kas spilgti attēlojas Petrarkas darbos ir 
spēja padarīt dabu par literārā atspoguļojuma 
objektu.



Džovanni Bokačo – noveles žanra izkopējs...

Džovanni Bokačo (1313 – 1375) dzimis Parīzē, tad ilgāku laiku 
pavadījis Neapolē, bet īpaši jāatzīmē viņa saikne ar tēva dzimto 
pilsētu Florenci. Lai gan Bokačo ir sarakstījis daudz grāmatu, 
tomēr visslavenākais un arī visvairāk apspriestais viņa darbs ir 
“Dekamerons”. 

Var teikt, ka šis īstenībā ir pornogrāfisks darbs, kā arī var nopelt 
Bokačo māksliniecisko izteiksmes veidu vai izdomas vienveidību, 
bet nevar noliegt, ka šajā darbā ir atspoguļota viduslaiku dzīve 
atklātā gaismā, kas varbūt nav pārāk glaimojoša un tikumiska, 
tomēr pilnībā atspoguļo reālo situācija, kad dievbijība tika stingri 
pieprasīta no visiem cilvēkiem, sevišķi mūkiem (kuri bieži par 
tādiem kļuva ne jau pēc pašu vēlēšanās).



Bokačo pilnībā atmaskoja baznīcas kalpotāju divkosību
un izvirtību, pie kam Bokačo pauda ne tikai savas, bet 
tā laika sabiedrības domas un uzskatus. Šis ir spilgts 
piemērs, kurā saskatāmas kopējās viduslaiku un agrās 
renesanses iezīmes, kur zināšanas vēl jaucas ar 
maldiem un māņticību.

Džovanni Bokačo – noveles žanra izkopējs...



Viljams Šekspīrs (... – 1616) angļu dzejnieks un 
dramaturgs, tradicionāli atzīts par visu laiku izcilāko 
angļu valodā rakstījušo autoru, kā arī par vienu no 
izcilākajiem autoriem pasaules literatūrā. Šekspīrs 
uzrakstījis 38 lugas, 154 sonetus un vēl citus dzejas 
darbus.

Šekspīra lugām raksturīgi daudzveidīgi un dziļi 
izstrādāti raksturi, filozofiskums. Tās ir tulkotas 
daudzās jo daudzās pasaules valodās.

Viljams Šekspīrs – izcils un noslēpumains

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Hw-shakespeare.png
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Renesanse kultūra neattīstījās vienmērīgi ne laikā, 
ne telpā. Par renesanses dzimteni var uzskatīt Florenci 

un viduslaiku visizcilāko pilsētu – Itāliju.

Agrā 
renesanse
15.gs. 
sākums-vidus

Viens no agrīnās renesanses simboliem Džoto, 
pilnā vārdā Džoto di Bondone, 1267-1337) 

darbības aprakstu sākt jaunu lappusi glezniecības 
attīstībā, un tas ir pilnīgi pareizi, jo Florences 

meistara novatoriskās idejas pārņēma visi 
nākamie gleznotāji, kas nāca aiz viņa. 

Džoto jau bija renesanses laikmetam tipisks 
mākslinieks, jo reizē pievērsās arhitektūrai, 

tēlniecībai un dzejai, tomēr vislielāko ieguldījumu 
atstāja glezniecībā.



Visslavenākie Džoto darbi ir sienas gleznojumi - freskas
(1302-1305) Padujas Arēnas kapelā, kas saglabājušās 
līdz pat mūsdienām. Nelielajā Arēnas kapelā tika 
radīts trīsdesmit astoņu fresku cikls, kurā atainoti 
notikumi no Sv. Marijas un Kristus dzīves. 

Džoto darbos tiek atklāta cilvēka iekšējā pasaule un 
interjera perspektīvas attēlojums

Darbi 

Pastara tiesa
Jūdas skūpsts



Analīze 



Čimabue – Džoto skolotājs ( 1240 – 1302), īstajā vārdā 
Čenno di Pepo, bija viduslaiku itāliešu gleznotājs un 
mozaīku meistars. Uzskata, ka Čimabue ir pēdējais 
izcilais mākslinieks, kurš strādājis Bizantijas tradīcijā, taču 
viņa darbos jaušama pāreja uz reālistiskāku figūru 
tēlojumu (dabiskākas proporcijas, ēnojums)

Lai arī Čimabue savas dzīves laikā bijis atzīts 
mākslinieks, par viņa dzīvi zināms maz. 

Starp Čimabues izcilākajiem darbiem jāmin Svētā Jāņa 
mozaīka Pizas katedrālē, “Krucifikss” Sv. Dominika 

baznīcā Areco, “Svētās Trīsvienības Madonna” Ufici. 



Darbi 

Krucifikss

Svētās 

Trīsvienības 

Madonna

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Cimabue_025.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Cimabue_025.jpg


Vai Jums ir vēl kādi neskaidri jautājumi par 
šīs stundas tēmu?

Par pārējiem māksliniekiem un agrās renesanses 
pārstāvjiem, lūdzu, sagatavot grupu!

Filipo Bruneleski

Leons Batisa Alberti

Nākamā stundā

„Dižrenesanse”



Dižrenesanse

Raksturojums

Pārstāvji

Darbi



16.gs. ir dziļa dramatisma, kontrastu, arī uzvaru un panākumu laiks reliģijā, politikā 
un filozofijā, zinātnē un mākslā. 16.gs. sevi piesaka reformācija, reliģija vairs nav 

mūžīgo vērtību atklāsme

Ar dižrenisansi sasitās tādi mākslinieki kā:

• Leonard da Vinči 1452-1519 (sīkāk jāgatavo patstāvīgi), 
kuram daba ir kā noslēpums, kas ir jāatklāj

• Mikelandželo Buanarroti 1475-1564, kuras attiecības starp 
cilvēku un Dievu ir mokoša traģēdija

• Ticiāns 1485-1576 (sīkāk jāgatavo patstāvīgi), kuram māksla 
bija dzīves kaislību un jūtu pilna

• Rafaēls Santi 1483-1520, dievišķās harmonijas dziesminieks

• Donato Andželo Bramante 1444-1514 (sīkāk jāgatavo 
patstāvīgi), renesanses arhitektūras formas pilnības meistars

Dižrenisanse (15.gs. beigas-16.gs. 30.-40.g.)



Mikelandželo Buanarroti 1475-1564

Mikelandželo Buanaroti jau no 13.g. vecuma sāk apgūt savu 
meistarību. Mākslu viņš uztver kā dvēseles satraukumu, bet 
iedvesmas avots ir kultūra un cilvēces garīguma vēsturē.

Mikelandželo savā daiļradē cenšas 
apkopot, apvienot antīkās pasaules 

izpratni ar viduslaiku kristīgo 
garīgumu. Šie meklējumu vislabāk 

atspoguļojās darbā „Pieta”



Pieta
1499.g.



Ap 1501-1504 Mikelandželo rada 
Dāvida tēlu, Mikelandželo neatklāj 

Dāvida  rīcību, ļaujot mums pašiem 
izlemt tālākās norises.

Mikelandželo meklē un atrod jūtu 
tikumisko ētisko daļu, ar kuras palīdzību 
mēs – apzināti  vai ne – cenšamies atdalīt 
dabu no garīguma, jo pēdējais ir tikai 
cilvēka daļa. 
Mikelandželo vēlas, lai cilvēks izjūt sevi kā 
pašu augstāko būtni, kam citi nespēj 
līdzināties



Nepabeigtie darbi...

Viens no Mikelandželo 
uzslavas mirkļiem bija 

pāvesta Jūlija II 
atdusas vietas 

(kapenes) celtniecība, 
iesākoties Sv.Pētera 

katedrāles pārbūvei. 
Mikelandželo viens 

pats vēlāk turpināja 
realizēt arī katedrāles 

pārbūvi. 



Kapenes
1545.g.

Mākslinieks tā 
arī nepabeidz 

pāvesta 
kapenes 

celtniecību.



Sv.Pētera 
katedrāli 
viņš pabeidz 
ar tā lielisko 
kupolu.



Diženā freska...

1508.g. Mikelandželo sāk 
darbu pie Siksta kapelas 
griestiem, ko sākotnēji 

dara nelabprāt. 

Darbs kļuva par arhitektūras, 
glezniecības un skulptūras 

sintēzi, kur katrs tēls ir 
individualitāte. Darbs tika 
pārtraukts uz 22 gadiem 

un tad atsākts atkal.







Rafaēls Santi 1483-1520

Rafaēls agri kļūst par bāreni un pārceļas dzīvot uz 
Florenci. Par sevi Rafales sāka runāt ar savu 
darbu „Marijas Saderināšanās” 1504.g. darbā 
summējot  gaisa telpas attēlošanas iespējas. 

Autoram nav svarīgi pārliecināt skatītāju, bet gan 
radīt harmoniju un viņa mākslas uzdevums –

sakārtotā skaidrībā atklāt teoloģijas un 
vēstures patiesības.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Sanzio_00.jpg
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Marijas 
saderināšanās

1504.g.



Marijas ar 
putniņu

1507.g.

Darbā tiek 
apvienota gan 

L.Vinči noslēgto, 
gan Mikelandželo 

pabeigto 
kompozīciju.

Rafaēla māksla bija 
ļoti populāra tautā 
un atzīta baznīcas 

vidū. 



Lielākais Refaēla darbs bija parakstu zāles freskas (1508-1511), 
kur tapa tik pazīstami darbi kā „Atēnu skola” un „Disputs”.

Diženie darbi...Šiem darbiem vajadzēja pārliecināt 
antīkās un kristīgās domas 
pārmantojamību









Vai Jums ir vēl kādi neskaidri jautājumi par 
šīs stundas tēmu?

Lai jauka un izdevusies diena!

Nākamā stundā

„Renesanse teātris, mūzika”



Renesanse dramaturģijā & 

mūzikā

Vēlīnā renesanse 

Raksturojums

Pārstāvji

Darbi



ap 15.gs sāka iestudēt lugas latīņu valodā. Ap 1494.g. tiek 
dramatizēta novele pēc Dekamerona noveļu motīviem.

Renesanses laikā Itālijā bija populāra pastorāle, kuras pamatā bija 
romiešu bukoliskā dzeja. Gani un ganes dabas vidū dziedāja 
savas mīlas dziesmas.

16.gs. vidū ļoti populārie itāliešu pilsētas karnevāli lika pamtus 
komēdijas teātrim – comedi del arti.

Anglijā karalienes Elizabetes laikā (1558-1603) Londonā teātru 
dzīve rit strauji, turīgie cilvēki labprāt apmeklē teātri. Šajā laikā 
Londonā ir ap 20 teātru, dekorācijas tikpat kā nav, teātru 
celtnes ir bez jumta (apļveidīgas). Renesanses laikā 
dramaturģija risina sadzīviskas – laicīgas problēmas.

Dramaturģija...



14.gs. itāļu un franču mūzikā ienāk ars nova (jauna māksla), 
kuras pārstāvji pievērsās galvenokārt laicīgās mūzikas žanriem 
– balādei, rondo, madrigālām.

• Balāde – vokāls vai instrumentāls skaņdarbs ar traģisku vai 
fantastisku raksturu.

• Rondo – skaņdarbs, kura pamatā ir galvenās tēmas 
atkārtojums, kas mijās ar atsevišķiem epizodēm.

• Madrigāls – renesanses laikmeta muzikāli poētisks žanrs, kas 
cēlies no senām itāliešu dziesmām.

Florencē sāk veidoties jauktā vokāli instrumentālā mūzika 
(14.gs.) savukārt Neapolē 

Viduslaiku mūzikai pārsvarā bija garīgs raksturs, kas atraisījās cilvēku 
sarunām ar Dievu, taču renesanses mūzikā ienāk komponista 

individualitāte, personība, radoša izdoma un pārdzīvojumi (tiek 
ieviests mažora un minora gammas).



Mūzika...

Johans Tinktoriuss 1476.g. izdod pirmo muzikālo vārdnīcu Eiropā.

Līdz par operas aizsākumiem 17.gs, Itālija bija pazīstama un iemīļota 
madrigāla mūzikas forma. Par vienu no izcilākiem Itālijas madrigāla 

komponistu pārstāvjiem uzskatāms Luka Marencio (1553-1509)
Nīderlandiešu mūzikā 15. un 16.gs. ir vokālās polifonijas ziedu laiks, 

tiesa daudzi mākslinieki bija franču izcelsmes cilvēki, kuri daudz ceļoja 
pa Eiropu. Īpaši attīstījās daudzbalsīgas, sevišķi četru un piecu balsu, 

kora kompozīcijas. Viens no izcilākiem tā laika komponistiem bija 
Gijoms Difē.

16.gs. Nīderlandē kora kompozīcijas bieži pārvēršas par matemātikas 
uzdevumu: balsis dzied vienu un to pašu melodiju, toties sāk nevis visi 

kopā, bet gan cits pēc cita.



Vēlīnā 
renesanse

16.gs. vidū Itālijā uzplauka Venēcijas māksla. Venēcijā 
renesanse, māksla attīstījās neatkarīgi no baznīcas vai 

Florences (jūras un sauszemes tirdzniecība).

Pirmais, kas skatīja dabas izpratni caur kultūru bija 
Džordžone (1477-1510). Viņa pirmais lielais darbs bija 

„Madonna tronī” (1505). 

Džordžone (Džordžo Barbarelli) glezno unikāli –
neizmanto iepriekšēji sagatavoto zīmējumu. Gleznojot 
tieši no dabas, mākslinieks glezno uz koka (vēlāk arī uz 

audekla) ar krāsām, pilnībā izbaudot mīkstu un asu 
toņu pārējas.



Darbi...

„Madonna tronī” 
(1505) 



Māksliniekam centrā ir 
daba un cilvēks ap 
dabu. „Trīs filozofi”, trīs 
dažādu kultūru un 
vecumu pārstāvji. Vēl 
lielāka dabas ietekme ir 
darbā „Negaiss”, kur 
cilvēki savstarpēji 
nesaistīti gaida dabas 
norises – debess 
parādību.



Renesanse Anglijā...

Renesanse Anglijā sākās ar Indriķa VII nākšanu tronī 1485.g. un 
beidzās ar Elizabetes nāvi 1603.g. šajā laika periodā Anglijā bija 

zinātņu un daiļrades uzplaukums.

Anglijas renesansi ietekmēja Sarkanās un Baltās rozes karš – feodālo 
dinastiju (Lenkasteri un Jorki) karš par Anglijas troni (1455-1458). 

Anglijā notika pašattīrīšanas process.

Radās protestantisma veids – anglikānisms, kurā ietilpa 14 baznīcu 
savienības. 1534.g. tika pieņemts „Akts par virsvaru”, kurā Anglijas 

karalis bija baznīcas galva un pārrāva saiknes ar Romas pāvestu.



Renesanse Anglijā...

Attīstījās zinātne un filozofija un rezultātā vainagojas 
ar Frānsisa Bēkona (1561-1626) darbu „Jaunais 
organons” (1620), kur tika nosodīta viduslaiku 

zinātne un tika ieteikti jauni paņēmieni zinātnes 
un filozofijas  attīstībai, balstoties uz 

eksperimentālo dabas pētīšanas metodi. Bēkons 
uzskatīja, ka zinātnes priekšnosacījums ir 

novērojumi, salīdzinājumi, eksperimenti un analīze

Humānisma attīstība sakrita ar reformācijas uzplaukumu. Anglija strauji 
uzņēma visas Eiropas humānistiskās kultūras bagātības, neparedzēti plaši 
attīstījās tulkotā literatūra.



Ziemeļu renesanse

Raksturojums

Pārstāvji

Darbi



Tomēr, runājot par renesansi Rietumeiropā, nevar nepieminēt lielās 
reliģiskās kustības un sociālās cīņas, kas 16.gs. piemeklēja Eiropu. 
Par galvenajiem renesanses centriem ārpus Itālijas tiek uzskatīti: 

Nīderlande, Francija un Vācija.

No Itālijas renesanse ātri izplatījās pāri Alpiem - Vācijā, Francijā, Nīderlandē 
un Anglijā. Tomēr šeit renesanses izplatīšanās bija daudz sarežģītāka un 
problemātiskāka nekā Itālijā, jo ziemeļos vēl jo projām ir populāri viduslaiku 
reliģiskie sižeti.

Galvenās ziemeļu renesanses īpatnības ir šādas:
1) liela gotikas ietekme;
2) nav antīko mākslas paraugu;
3) maz kailfigūru, maz mitoloģisko tematu;
4) nav monumentālās glezniecības;
5) vēl aizvien populāri ir daudzdaļīgie altāri;
6) ļoti plaši izplatītas mākslā ir sadzīves ainas, arī tautas folklora.



Runājot 
par 
Vācijas 
renesansi
, jāmin
Albrehts 
Dīrers 
(1471-1528)

Albrehta 
Dīrera 

pašportrets, 
1498. gads

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Albrecht_D%C3%BCrer_103b.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Albrecht_D%C3%BCrer_103b.jpg


Vācu mākslnieks Albrehts Dīrers atklāja, ka ar gaismas 
stariem var iegūt precīzu priekšmeta attēlu zīmējuma lapā 



Albrehts Dīrers, "Ādams un Ieva", 1504, fragments 



Franku imperatora Kārļa 
Lielā portrets (1512)



Ziemeļu renesanses humānisms ļoti cieši ir saistīts ar reformāciju.
Galvenā māksla Eiropas renesansē bija tēlotāja māksla, ko noteica 

cilvēku lielā interese par reālo pasauli un tieksme pēc skaistā

Cauri visai renesanses mākslai strāvo humānisma ideāls - skaists un 
harmoniski attīstīts cilvēks, kuram piemīt liels gara spēks, gribas 

brīvība, radošo spēju neierobežotība, pat zināms heroisms.

Mākslas pamatā...

Radās jaunais pilsētas ēku daudzstāvu modelis, kā arī baznīcu 
jaunie tipi un ēku fasāžu rotājumu sistēmas, tika izgudroti arī 

jaunie ķieģeļu un koka segumi. Tomēr ziemeļu renesansē visas šīs 
lietas ienāca tikai 16. gs, jo līdz tam arhitektūrā dominēja gotika. 



Ziemeļu renesanses mākslinieku daiļradē raksturīgais un īpatnējais 
dominē pār vispārīgo un tipisko. Viņi plaši lietoja dažādus optiskus 

efektus - lauzto, izkliedēto un atstaroto gaismu. Kā raksturīgu 
iezīmi ziemeļu renesanses māksliniekiem var minēt rūpīgo 

sīkdetaļu attēlojumu un krāsu bagātību.

Mākslas paņēmieni...

Šo jauno glezniecisko uzdevumu veikšanā palīdzēja Jana van Eika 
atklātā eļļas tehnika, kas izspieda veco temperas tehniku (ar laiku 

arī Itālijā).



Jans van 

Eika
(1390-1441)

Arnolfīni pāra 
portrets (1434)



Paldies par uzmanību

Lai jauka un izdevusies diena!


