Darba lapas
skolas vecuma bērniem

Juris Boiko (1954—2002) ir dzimis

Mākslinieku interesē
Jaunībā Juris Boiko darīja dažādas aizraujošas lietas —
trenējās peldēšanā un paukošanā, kopā ar Hardiju Lediņu
izveidoja grupu “Nebijušu Sajūtu Restaurēšanas darbnīca”,
kas ierakstīja dziesmas, veidoja performances, filmēja tās
un radīja dažnedažādus interesantus mākslas projektus.
Šajā laikā Juris Boiko izgudroja pasaulē vienīgo acu deju,
ko nosauca par binokulāro deju. Kopā ar Hardiju viņi
sarakstīja arī visneparastāko romānu, kāds latviešu valodā
jebkad radīts — “ZUN”.
Ar laiku Juris Boiko sāka veidot arī pats savus mākslas
darbus. Viņš bija ļoti jūtīgs cilvēks, kurš spēja uztvert apkārtējās vides enerģijas un izmantoja tās savos mākslas
darbos. Juri Boiko interesēja tādas smalkas parādības
kā āderes un sāls — viela, kas spējot izmainīt enerģijas
plūsmu telpā.

Āderes
Par āderēm sauc enerģijas strāvojumus, kas aptver zemi.
Zinātnieki nav droši pārliecināti, ka āderes tiešām eksistē,
tomēr daudzi cilvēki tām tic un spēj āderu vietas noteikt
ar rīkstēm vai svārstu palīdzību. Pastāv uzskats, ka āderes
ir plaisas zemes garozā, pa kurām izplūst starojums.
Senos laikos, būvējot mājas, vienmēr ņēma vērā āderu
atrašanās vietas, jo ilgstoša atrašanās uz āderēm
pasliktina pašsajūtu un izraisa slimības. Interesanti, ka arī
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka celta, ievērojot
āderu tīklu.
Jura Boiko mākslas darbi, saskaņā ar autora ieceri,
izstādes telpā ir jāizvieto uz āderēm. Izpēti muzeja
Kupola zāles āderu tīklojuma shēmu! Vai visi mākslas
darbi ir novietoti tieši uz āderēm?

Amūras apgabalā pašos Krievijas
austrumos, uz kurieni bija izsūtīta viņa
ģimene. Četru gadu vecumā Juris kopā ar
vecākiem atgriezās Latvijā. Skolas gados
kopā ar klasesbiedru Hardiju Lediņu viņi
izveidoja paštaisītu žurnāliņu “Zirgābols”,
kurā smējās par apkārt notiekošo, bet tā
brīža valsts vara jokus nesaprata, un Jurim
Boiko tika liegts mācīties augstskolā. Viņam
tas netraucēja kļūt ne par mākslinieku, ne
dzejnieku, jo galvenais bija idejas un vēlme
sevi izpaust un pilnveidot. Zīmēšanu un
gleznošanu Juris Boiko apguva privāti pie
māksliniekiem Anša Stundas un Birutas
Delles, daudz lasīja, eksperimentēja un
izglītojās pats. Savas dzīves laikā Juris
Boiko darbojās arī kā tulkotājs, kurators,
mākslas kritiķis un laikraksta “Diena”
mākslas nodaļas redaktors.

Sāls
Par sāli Juris
Boiko sāka
interesēties laikā,
kad viņš strādāja par
mākslinieku Salaspils botāniskajā dārzā. Tur viņš sāka
mikroskopā vērot, kā aug un mainās sāls kristāliskā forma,
procesu fotografēja, filmēja un šos materiālus izmantoja
savos mākslas darbos.
Sāls ir smalka, kristāliska viela, kura maina formu mitruma
ietekmē. Juri Boiko interesēja senie ticējumi par sāls
iedarbību uz apkārtējo vidi — piemēram, ideja, ka, noliekot
sāls maisiņu uz āderes, tā uz laiku pazudīs. Viņš interesējās
arī par dziedniekiem, kas ar sāls palīdzību ārstējuši slimos.
Šādus ļaudis senos laikos sauca par sāls pūtējiem.
Atrodi izstādē mākslas darbu ar šādu nosaukumu!
Ko, Tavuprāt, varētu dziedināt šis sāls pūtējs?

Instalācijas
Jura Boiko veidotie mākslas darbi ir instalācijas. Par instalācijām sauc tādus
mākslas darbus, kas ir izstādīti telpā un sastāv no dažādiem elementiem,
bieži vien no gataviem priekšmetiem. Instalācijas sastāvdaļa var būt arī
video, skaņa un pat skatītājs.
Ieraugot sevi kādā no stiklu atspīdumiem, Tu kļūsti par Jura Boiko
mākslas darba daļu. Mākslinieks uzskatīja, ka skatītājam ir savs
enerģijas lādiņš, kurš mijiedarbojas ar telpu un tajā izvietotajiem
priekšmetiem. Sāls, savukārt, līdzsvaro enerģijas — stiprina vājās,
apslāpē pārmērīgās un sakārto haotiskās.
Pakavējies pie Jura Boiko darbiem un Tu sajutīsi, ka laiks pirms
20 gadiem, kad šīs instalācijas tika radītas, ritēja daudz lēnāk un mierīgāk.

Konceptuālā māksla
Jura Boiko darbos pats svarīgākais ir neredzamais — domas, āderu līnijas, uz kurām izvietotas mākslas darbu
sastāvdaļas, un tas, kā tās nemanāmi iedarbojas uz cilvēku, viņam nenojaušot. Šādu mākslu, kurā būtiskākais ir ideja,
sauc par konceptuālo mākslu.

Konceptuālā māksla mani ieinteresēja, saskaroties ar mākslas darbiem,
kuri nav acīmredzami uztverami un acumirklī saprotami. Lai to saprastu,
nepieciešama iedziļināšanās, laiks un darbs. Tas nozīmē, ka skatītājs var
iesaistīties, domāt, interesēties tālāk, nevis vienkārši noelsties “ak, cik
šis ir skaists mākslas darbs” un iet pie nākamās gleznas.

Māra Žeikare
Izstādes kuratore

Instalāciju “Sālspūtējs — 2” Juris Boiko savas dzīves laikā nepaguva
īstenot. Šajā izstādē tā tika rekonstruēta, vadoties pēc mākslinieka
skicēm. Kā svarīgu instalācijas sastāvdaļu Juris Boiko bija iecerējis
skaņas ainavu, taču viņš pats to nebija pabeidzis. Mans uzdevums bija
rūpīgi iedziļināties Jura Boiko atstātajās piezīmēs un domāšanas veidā.
Tas kalpoja kā izejas punkts manai skaņu celiņa interpretācijai.

Boiko autortehnika
Uzmanīgi izpēti Jura Boiko mākslas darbu
“Stiklu sālsezeri” (1998)! Tas darināts īpašā autortehnikā.
Mājās vari izmēģināt šo tehniku pats!
Tev būs nepieciešami: fotogrāfija, kartons, stikls (vai cits
caurspīdīgs, ciets materiāls, piemēram — plastmasa), sāls,
sietiņš, ūdens un izsmidzinātājs ūdenim.
1.
2.
3.
4.
5.

Uz stikla virsmas caur sietiņu uzkaisi sāli.
Ar izsmidzinātāju uzpūt ūdeni uz sāls klājuma.
Ļauj ar sāli pārklātajam stiklam nožūt.
Fotogrāfiju uzlīmē uz kartona pamatnes.
Kad sāls slānis nožuvis, piestiprini stiklu virs
fotogrāfijas tā, lai sāls kārtiņa būtu virspusē.

Mārtiņš Roķis
Skaņu mākslinieks

griezt
locīt
līmēt
Vārāmā sāls kristāls
Pasaulē ir daudz kristālisku vielu, un katrai
no tām ir atšķirīgas formas kristāli. Vārāmā
sāls kristāls parasti veidojas kuba formā.
Izveido sāls kristāla modeli!

griezt
locīt
līmēt
Kalcija karbonāta kristāls
Šis nav sāls, bet kalcija karbonāta kristāla
modelis, kura formu sauc par romboedru
(jeb rombmali).
Kalcija karbonāta (CaCO3) kristālus var
sastapt kaļķakmens un ģipšakmens
atradnēs. Iežus, kas veidoti no smalkākiem kalcija karbonāta kristāliņiem, mēs
pazīstam kā kaļķi un marmoru. Ja šī viela
ir izšķīdusi ūdenī, tad saka, ka ūdens ir
ciets. Vārot ūdeni tā izgulsnējas un
veido katlakmeni.
Izveido kalcija karbonāta kristāla modeli
romboedra formā!

griezt
locīt
līmēt
Kalcija karbonāta kristāls
Kalcija karbonāta (CaCO3) kristāli mēdz
būt arī sarežģītākās formās. Šādu kristāla
formu sauca par heksagonālu trapecedru
(sešstūra trapecmali).
Izveido kalcija karbonāta kristāla modeli
heksagonāla trapecedra formā!

Vārāmais sāls (Nātrija hlorīds jeb NaHl) sastāv no daudziem sīkiem kristāliem. Kad šos sāls kristālus sajauc ar ūdeni,
tie izšķīst un zaudē savu kristālisko formu. Ūdenim iztvaikojot, sāls kristāli formējas no jauna. Sīko kristāliņu masu, kas
tādējādi izveidojas, sauc par drūzu.

Lai izaudzētu sāls kristālu mājās, Tev būs nepieciešams:

glāze
karsta ūdens

¼ glāze sāls

zīmulis vai
kociņš

kokvilnas aukliņa

karote

pacietība

1. Glāzē ielej verdošu ūdeni un iemaisi tajā smalku vārāmo sāli,
līdz tas izšķīst ūdenī.
2. Aukliņu piesien pie zīmuļa vai kociņa un uzmanīgi iegremdē
aukliņu sāls šķīdumā tā, lai tā uzsūc sāls šķīdumu.
3. Atstāj glāzi vietā, kur tā netraucēti varēs stāvēt vismaz
2 nedēļas un gaidi izaugam sāls kristālu.

Sāls kristālu radošās darbnīcas bērniem
vecumā no 4 līdz 12 gadiem

Ekskursijas skolēnu un bērnu dārza audzēkņu grupām
“Dabaszinību stunda Mākslas muzejā”

Radošajā darbnīcā bērni uzzinās, kāda ir sāls loma cilvēka
dzīvē un piedalīsies sāls kristālu audzēšanas procesā,
darinot nelielus mākslas darbus.

Programma ietver ekskursiju pa izstādi un aktivitātes
otrajā daļā.

LNMM galvenajā ēkā, Nodarbību telpā (1. stāvā)
16. decembrī, 17.00—19.00
8. janvārī, 12.00—14.00
22. janvārī, 12.00—14.00
Darbnīcas cena:
ieejas biļete izstādē (pirmsskolas vecuma bērniem —
bez maksas, skolēniem — 0,50 €).
Dalībnieku skaits ierobežots.
Interesentus lūdzam pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni
(+371) 67 324 461 vai rakstot uz ekskursijas@lnmm.lv.

Organizē:

Sadarbībā ar:

Interesentus lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot uz
linda.veinberga@lcca.lv.
Vairāk informācijas: www.lcca.lv/lv/ar-berniem
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