KINĒTIKAS ARHEOLOĢIJA
Darba lapa skolēniem
Izveido Pozitrona lodes modeli!

VALDIS CELMS
Valdis Celms ir mākslinieks un dizainers 1, kuru
aizrauj kinētiskā māksla. Viņš veidojis gan maza
izmēra kustīgus mākslas darbus, gan projektus
liela izmēra objektiem pilsētvidē. Lielie objekti ne
vienmēr tikuši uzbūvēti, tomēr ir saglabājušās
skices un mākslinieka veidotie modeļi. Mūsdienās tie ir tik pat interesanti kā pabeigti mākslas
darbi. Valdis Celms ir arī pazīstamās robežzīmes
Rīga autors.

MĀKSLINIEKU INTERESĒ
Valdi Celmu jau kopš studiju gadiem Mākslas
akadēmijā interesējusi kustība un tās izmantošana
mākslā. Radot mākslas darbus, viņš spēlējas ar
dažādiem mehānismiem, materiāliem un gaismu,
kas palīdz panākt vajadzīgo noskaņu. Māksliniekam patīk, ka kustība liek mākslas darbam
izskatīties citādākam, pārvērš to.
Valdim Celmam tuva ir latviskā dzīves izjūta un
vērtības, un viņš uzskata, ka to iespējams parādīt
ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību.
Attēls: Valdis Celms. Rotējošie cilindri.
1971

MĀKSLINIEKU IEDVESMO
Valdis Celms ir daudz pētījis 20. gadsimta sākuma
avangarda 2 mākslinieka Gustava Kluča darbus un
iedvesmojies no tiem.
Attēls pa kreisi: Gustavs Klucis. Konstrukcija.
1920 – 1921
Attēls pa labi: Gustavs Klucis

1 Dizainers - mākslinieks, kas izgudro un uzzīmē, kā izskatīsies un tiks darināta kāda praktiska lieta, piemēram, plakāts, automašīna, krēsls, telefons, tērps vai telpas.
2 Avangards - mākslā ar šo vārdu apzīmē darbus vai idejas, kas ir jaunas, eksperimentālas un neievēro sabiedrībā pastāvošās normas un tradīcijas.

KINĒTISKĀ MĀKSLA
Par kinētisko mākslu sauc mākslas veidu,
kurā būtiska loma ir kustībai. Parasti tā
tiek radīta ar tehnisku ierīču, piemēram,
elektromotoru, palīdzību. Reizēm par
kinētiskiem dēvē arī darbus, kas paši
nekustas, bet rada sajūtu, ka ir kustīgi.
-

Attēls: Kinētiskā skulptūra Bāka - audiovizuālo mākslu centrs.
1978

KĀPĒC TAS KUSTAS?
Mākslas darbus kustina motori, kurus
darbina elektrība. Motori bieži vien ir ņemti
no rotaļlietām vai dažādām saimniecības
iekārtām, piemēram, šujmašīnām, veļas
mazgājāmām mašīnām, ventilatoriem vai
putekļu sūcējiem.
-

Attēls: Sadzīves tehnikā izmantojams padomju laika motors no
Valda Celma kolekcijas

KINĒTISKĀ MĀKSLA UN
RESTAURĀCIJA
Daudzi Valda Celma mākslas darbi ir radīti
laikā, kad Tavi vecāki vai pat vecvecāki bija
jauni. Daži materiāli, kurus mākslinieks
izmantojis savos darbos, līdz mūsdienām ir
slikti saglabājušies – sarūsējuši, nodzeltējuši vai kļuvuši trausli. Savukārt, mehānismi
ar laiku nolietojas un salūzt, tos pārstāj
ražot. Lai mākslas darbi izstādē izskatītos
labi, tos atjauno restauratori 3.
Attēls: Materiāli un detaļas mākslas darbu veidošanai Valda
Celma darbnīcā

3 Restaurators - speciālists, kas prot atjaunot bojātus mākslas darbus, vērtīgus sadzīves priekšmetus, mēbeles vai celtnes.

POZITRONS
Pozitrons 4 ir viens no Valda Celma
pazīstamākajiem darbiem. Sākotnēji tas bija iecerēts kā liela izmēra
kustīga skulptūra pie kādas fabrikas
Ukrainas pilsētā Ivanofrankovskā.
Pozitrona lodei līdzīgus elementus
Valdis Celms izmantojis arī citos
savos mākslas darbos. Vai vari kādu
no tiem atrast izstādē?
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1 Izgriez 12 detaļas A un 12 detaļas B. 2 Saloki detaļas A ar locījuma līnijām uz iekšu. Saloki detaļas B ar locījuma līnijām uz
āru. 3 Salīmē katras detaļas galus norādītajā vietā. 4 Salīmē kombināciju no 2 detaļām A un 2 detaļām B kā parādīts attēlā.
Uzmanību: saliekot visas 4 detaļas kopā, kombinācijas centrā jāveidojas taisnleņķa krustam. 5 Salīmē vēl 5 šādas kombinācijas.
6 4 izveidotās kombinācijas salīmē kopā ar sānu malām tā, lai izveidotos “vainags”. 7 “Vainaga” augšpusē un apakšpusē ielīmē
atlikušās 2 kombinācijas. 8 Pozitrona lode gatava!

4 Pozitrons - sīka daļiņa, kas sastopama atomos. No atomiem sastāv visas ķīmiskās vielas. Nosaukums “Pozitrons” dots arī vienam no Valda Celma mākslas darbiem.

IESAKĀM
Kolektīvās Pozitrona būves darbnīca ģimenēm ar bērniem, jeb kā uzbūvēt lodi no plakana kartona.
Darbnīcas vadītājs - mākslinieks Valdis Celms. Dalība tikai ar iepriekšēju pieteikšanos!
Iztāžu zālē Rīgas mākslas telpa, Kungu ielā 3 | 26.11. plkst. 12:00 | 10.12. plkst. 12:00
Dalības maksa: puse no ieejas biļetes cenas izstādē. Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas.
Pieteikšanās: linda.veinberga@lcca.lv | Vairāk informācijas: www.lcca.lv

Organizē:

Sadarbībā ar:

Atbalsta:
RĪGAS PAŠVAILDĪBAS KULTŪRAS IESTĀŽU APVIENĪBA
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