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DefinīcijaDefinīcija

Par sadzīves žanru sauc žanru, kurā tiek attēlotas dažādas ikdienas 

situācijas .Tas palīdz izprast dzīves stilu laika posmā, 

kurā mākslas darbs ir radīts.
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SecinājumiSecinājumi

Izpētot cilvēka attēlojumu mākslā dažādos gadsimtos, var secināt,  ka cilvēka attēlojums bija atkarīgs no: galvenās 
nodarbošanās, sabiedrības attīstības un aktuālā mākslas stila laikā, kad darbs tika veidots.

�Akmens laikmetā sadzīves žanra māksla bija diezgan primitīva un vispārīgi parādīja cilvēku nodarbošanos eksistences 
nodrošināšanai - medības

�Ķīnas mākslā tika zīmētas ainas no attāluma, ar melno tinti, kas bija raksturīgs tā laika Āzijas mākslai

�Senajā Romā tika veidotas mozaīkas, kuras parādīja ikdienas ainas

�Senajā Ēģiptē sadzīves ainās  attēlojamie objekti tika parādīti sānskatā, visiem atrodoties statiskās pozās

�Viduslaikos šāda veida māksla tika veidota kā mozaīka vai grāmatu ilustrācijas, parādot karaļu dzīvi

�Holandes zelta laikmetā viss tika parādīts reālistiski un ar ēnojumu palīdzību, tika izceltas lietas un sadzīves vide, 
priekšmeti, kurus iepriekš tik labi neattēloja

�Rokoko liela nozīme tika piešķirta detaļām gleznās, rotaļīgumam, attēloja augstāko sabiedrību

�Klasicisma cilvēki atkal pievērsās antīkām vērtībām, tādēļ sadzīves žanrs nebija tik aktuāls

�Reālismā mākslinieki vairāk zīmēja parastos cilvēkus un to dzīves

�20.gs  kā gadsimta novitāte mākslā parādījās sports, jo tas kļuva aktuāls reizē ar olimpisko ideju izplatīšanos.
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