
 

 

 
Sarunas plāns 

1. Jēdziens “konkrētā dzeja” un vizuālā un audiālā tēlojuma galvenās izpausmes. 

2. Jāņa Baltvilka vizuālie (optiskie) un audiālie (akustiskie) dzejoļi. 

3. Māra Runguļa vizuālie (optiskie) un audiālie (akustiskie) dzejoļi. 

4. Radošais uzdevums. 
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Jēdziens “konkrētā dzeja” 

Konkrētā literatūra – modernās literatūras virziens, kas mēģina ar valodas līdzekļiem atteikties no 

sintaktiskajām sakarībām, tīri vizuāli vai akustiski veidot kādu izteicienu. (Döhl) 

Galvenās pazīmes: grafiskais un/vai akustiskais tēlojums (skanējums). (Balci) 

 

Vizuāli (grafiski) veidots tēlojums Akustiski (skaniski) veidots tēlojums 

 burtu izmantojums (burtveidoli, izcēlumi, 

burtu fragmenti) 

 zilbes  

 vārdi 

 attēli 

 piktogrammas, simboli 

 pieturzīmes 

 jebkura nozīmīga lingvistiska vienība 

 dažādu elementu izkārtojums lappusē 

(toposintakse) 

 

 skaņa, skaņu kopas 

 onomatopoēze 

 atkārtojumi, blīvējumi 

 ritms, ritmu maiņa 

 intensitātes kāpumi un kritumi 

 pieturzīmes (! ? …) 

https://www.britannica.com/art/concrete-poetry
https://www.reinhard-doehl.de/konkret1.htm
http://www.theoi.com/Text/PatternPoems.html
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Radošais uzdevums 

Norise  

1. Iepazīties ar konkrētās dzejas tēlojuma galvenajām izpausmēm un spilgtākajiem piemēriem.  

2. Izvēlēties kādu objektu (priekšmetu, parādību, dzīvu būtni u. tml.) kā vizuālā dzejoļa galveno tēlu.  

3. Izpētīt un raksturot izvēlēto objektu.  

4. Atkārtot un pārskatīt vizuālo dzejoļu tēlojuma paņēmienus.  

5. Izvēlēties vienu – divus vizuālo dzejoļu tēlojuma paņēmienus. 

6. Izstrādāt radošo darbu – vizuālo dzejoli atbilstoši izvēlētajām tēlojuma izpausmēm. 

7. Prezentēt radošo darbu. 

8. Novērtēt savu un citu sniegumu. 

 

konkrētās dzejas tēlojuma galvenajās izpausmes => priekšmets, dzīva būtne, parādība => forma, krāsa, 

sastāvdaļas, vieliskums, faktūra => vizuālā tēlojuma paņēmieni => dzejolis 

Piemērs. Ola. 

Jautājumi objekta izpētei Objekta raksturojums 

Kāda ir olas forma?  

Kādas var būt olas krāsas?  

Nosauc un raksturo olas sastāvdaļas!  

Nosauc un raksturo olas sajūtas, kad paņem rokā 

nevārītu / vārītu olu!  

Kādas ir olas izmantošanas iespējas?  

Ko simbolizē ola? 

… 

Ovāla, apaļa…  

Balts, dzeltens, brūngans, pelēcīgs, raibs… 

Čaumala, baltums, dzeltenums 

Cieta, gluda, mīksta, recekļveidīga… 

Trausla, stipra… 

Vērtīgs uzturs 

Dzīvība 

… 

Citas idejas: Koks, ceļš, logs, saule, draudzība, u.c. 

 

Baltvilks, J. Zāle visu dienu zaļa. 1990. 24. lpp. 


