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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

"Mākslinieka profesija” 

 

 

Madonas pilsētas vidusskolā 21. un 22. novembrī 

notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Mākslinieka profesija”, uz kuru tika aicināti visi 

5.klašu skolēni. Šoreiz bērniem bija iespēja tikties 

ar mākslinieci Gunu Miķelsoni, kura rada mākslu 

ar smiltīm – Smilšu kino un smilšu aplikācijas.  

 

Guna Miķelsone ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju un jau 6 gadus Smilšu 

kino ir viņas ikdiena, darbs un hobijs. Māksliniece skolēniem atklāja, ka viņa dodas 

pie dažādiem cilvēkiem tuvu un tālu, lai viņus iepriecinātu ar saviem smilšu kino 

stāstiem. Bērni uzzināja, ka šī mākslas nozare ir izklaides industrija, kurā darbojas ļoti 

plaša spektra profesionāļi – dziedātāji, dejotāji, teātra mākslinieki, pasākumu vadītāji, 

režisori, gaismošanas un skaņošanas speciālisti, montāžas un scenogrāfijas meistari. 

Viens no skolēniem jautāja Gunai Miķelsonai: ”Vai ir grūti radīt Smilšu kino?”, un 

māksliniece atbildēja, ka viegli, jo tas viņai ļoti patīk un interesē. Sarunas laikā Guna 

Miķelsone vairakkārt skolēnus aicināja ar prieku izmantot visas iespējas, ko piedāvā 

skola un pulciņi – dejot, dziedāt, apgūt mūzikas instrumentu spēli, mākslu, sportot, 

fotografēt, jo tas viss dzīvē var noderēt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviem smilšu kino mākslas darbiem viņa izmanto īpaši smalkas smiltis, lai varētu 

izzīmēt vissmalkākās detaļas. Lai taptu viens priekšnesums, ir jāuzzīmē desmitiem 

skiču, kuras jāapvieno plūstošā un aizraujošā stāstā. Katram priekšnesumam 

māksliniece pati piemeklē un samontē mūziku.  
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Bērniem tika dota iespēja izspēlēt spēli ar mēmā šova elementiem, zīmējot smiltīs 

dažādu sižetu priekšmetus un tēlus. Vairāki skolēni atzina, kas tas nav tik viegli kā 

izskatījās, vērojot mākslinieces priekšnesumu. 

Katrs skolēns nodarbības beigās varēja atstāt sava vārda nospiedumus smiltīs… 
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  Skolēni tika iepazīstināti ar smilšu aplikācijas veidošanas tehniku. 

 

Piektklasnieki ar lielu azartu un aizrautību veidoja katrs savu aplikāciju. 
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5.klases skolēnu radītie darbi smilšu aplikācijas tehnikā. 

 

Tikai daži bērni zināja šādu mākslas veidu, tādēļ viss redzētais, izmēģinātais un 

piedzīvotais atstāja uz skolēniem spilgtus iespaidus! 

 

Smilšu kino burvību kopā ar skolēniem piedzīvoja 

 pedagogs karjeras konsultants Kristīne Aizpurve 

 


