
 

 

 
 

Māra Žeikare 
Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības projektu kuratore  

2019. gada 24. oktobris 



• Kopš 2019. gada februāra, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda sniegtajam 
atbalstam projektā „Latvijas skolas somas satura radīšana”, mākslas vēstneši 
kopā ar 11 dažādiem māksliniekiem ir uzsākuši meistardarbnīcu ciklu Latvijas 
vispārizglītojošajās skolās  

• Mākslas vēstneši ir īpaši apmācīti dažādu vecumu un profesiju cilvēki, kas 
uzrunā skolēnus un iepazīstina ar laikmetīgo mākslu un asistē projekta 
māksliniekiem  

• Laika posmā no 2019. gada februāra līdz maijam mākslinieki un mākslas 
vēstneši ir viesojušies jau septiņās Latvijas skolās un izglītības iestādēs (Rīgā, 
Ogrē, Siguldā, Rojā, Antūžos un Alūksnē), kur novadījuši 19 meistardarbnīcas 
audzēkņiem no 10 līdz pat 21 gada vecumam, tostarp gan latviešu, gan 
krievu valodās un bērniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem.  

• Projekta piedāvātās meistarklases ir vērtīgs piedāvājums arī plašākai 
auditorijai – piemēram, profesionālajām izglītības iestādēm, nometnēm, 
bērnu un jauniešu centru programmām, pilsētas svētkiem un vasaras 
festivāliem! 



 
 

Kinētiskās metālmākslas meistarklase kopā ar 
Modri Svilānu 

 
 





Kā ideja kļūst par mākslas darbu?  
Meistarklase kopā ar Gundegu Eveloni  

Gundegas Evelones meistarklase Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā. Foto: Didzis Grodzs, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019 



Gundegas Evelones meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Lita Millere, Didzis Grodzs, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019 



Kā kļūdu pārvērst par efektu? Kļūdīties ir atļauts! 
Meistarklase kopā ar Andreju Strokinu 

 



 
 



Zīmējums darbībā / Darbība zīmējumā. 
Meistarklase kopā ar Andu Lāci 

 

Andas Lāces meistarklase Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā un nometnē Sava daba Brocēnu novadā. Foto: Māra Žeikare, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019 



Andas Lāces meistarklase Valmieras vasaras teātra festivālā. Foto: Didzis Grodzs, Lita Millere, 2019 



Laikmetīgās mākslas izstādes dizaina veidošana. 
Meistarklase kopā ar Rihardu Funtu 

 





 
Laikmetīgās mākslas daudzveidīgā materialitāte. 

Meistarklase kopā ar Evitu Melbārdi vai Ievu 
Soprāni 

 





Nākotnes kartes. 
Meistarklase kopā ar Izoldi Cēsnieci 

 





Citādi selfiji. 
Pašportretu meistarklase kopā ar Viku Ekstu 

 
 

 

Vikas Ekstas meistarklase Rojas vidusskolā. Foto: Didzis Grodzs, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019 



 
 



Analogās tehnoloģijas digitālajā laikmetā. 
Meistarklase kopā ar Ievu Balodi 

 



 
 

Ievas Balodes meistarklase Saldus bērnu un jauniešu centrā. Foto: Māra Žeikare, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019 



 
Kā top videomāksla?  

Meistarklase kopā ar Katrīnu Neiburgu 
  

 

 





Paldies! Uz tikšanos Jūsu skolā! 

 

www.lcca.lv 
 

http://www.lcca.lv/

