ZINI VAI MINI!
Atzīmē ar B teikumus, kas attiecas uz Jāni Borgu, ar G – teikumus, kas attiecas uz
Kasparu Groševu! Ar BG atzīmē to, kas attiecas uz abiem māksliniekiem!

DARB
A
JAUN LAPA
IEŠIE
M 12+

1. __ Viņš nodarbojas ar elektronisko mūziku. 2. __ Viņa kaķeni sauc Mudžiburs.
3. __ Viņš veido konceptuālus mākslas darbus. 4. __ Viņš ir piedalījies filmas par
Gustavu Kluci veidošanā. 5. __ Viņš ir uzaudzis Mežaparkā. 6. __ Viņš savulaik
aizrāvās ar komiksu zīmēšanu. 7. __ Viņš ir veidojis interjera dizainu Sauleskalna
Tūristu bāzei. 8. __ Viņš ir piedalījies filmas par Raini veidošanā. 9. __ Viņa kaķi sauc
Punktiņš. 10. __ Viņš ir uzaudzis Imantā. 11. __ Viņa iedvesmotāji ir bijuši mākslinieki Džemma Skulme un Ojārs Ābols. 12. __ Viņš raksta par mākslu dažādos žurnālos.

Pareizās atbildes:
1-G, 2-B, 3-GB, 4-B, 5-B, 6-G, 7-B, 8-G, 9-G, 10-G,11-B,12-GB

DARBA LAPU SAGATAVOJA
Teksti:
Linda Veinberga
Dizains un makets:
Rihards Rusmanis, Zigmunds Lapsa
Fotogrāfs:
Didzis Grodzs
Īpašs paldies:
Jānim Borgam, Kasparam Groševam, Alvim Misjunam un Uldim Veinbergam.
IESAKĀM
Avangarda spēļu darbnīca kopā ar māksliniekiem Jāni Borgu un Kasparu Groševu
21. maijā plkst.12:00
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē (tikšanās pie kasēm)
Mērķauditorija:
6+
Dalība iepriekš piesakoties:
ekskursijas@lnmm.lv, tel.: (+371) 67 324461
Ieejas maksa:
biļete uz muzeja pastāvīgo ekspozīciju, saskaņā ar cenrādi
ORGANIZĒ

ATBALSTA

JĀNIS
B
KASP ORGS /
ARS G
ROŠE
VS

Jāņa Borga un Kaspara Groševa kopdarbs ir pirmā izstāde sērijā “Divdabis”.
Izstāžu sērijas mērķis ir jaunā gaismā parādīt svarīgus, bet skatītājiem maz zināmus vecākās
paaudzes mākslinieku darbus, kas tapuši pagājušā gadsimta 70.-90. gados. Jaunāko
mākslinieku darbi atsaucas uz vecāko mākslinieku veikumu vai laikmetu, kurā viņi strādājuši.

UZDEVUMS
Apskati izstādi un izvērtē, kādas ir Jāņa Borga un Kaspara Groševa mākslas darbu
attiecības! Apvelc tavuprāt pareizo(s) variantu(s)!
abu mākslinieku darbi savstarpēji konkurē (starp tiem ir sacensība)
viens mākslinieks savos darbos izvērš kādu tēmu, kas saistīta ar otru mākslinieku
abiem māksliniekiem piemīt līdzīga pieeja mākslas darbu radīšanai
abu mākslinieku darbiem nav nekādas saistības
cits variants (kāds?)
_________________________________________________________________________________

KASPARS GROŠEVS

JĀNIS BORGS

Kaspars Groševs (1983) ir mākslinieks, galerijas 427 (Four To Seven)
līdzdibinātājs un kurators. Kaspars
vairākus gadus ir vadījis raidījumu
par mūziku radio NABA, periodiski
raksta par mākslu dažādiem
žurnāliem, kā arī pats veido elektroniskās mūzikas projektus, bieži vien
sadarbībā ar citiem māksliniekiem
vai dzejniekiem. Absolvējis Latvijas
Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu un strādā par video
pasniedzēju Jaņa Rozentāla mākslas
skolā. Izveidojis vairākas personālizstādes un aktīvi piedalās izstādēs
kopā ar citiem māksliniekiem.

Jānis Borgs (1946) ir dizainers,
mākslas kritiķis un kurators, kurš sevi
dēvē par mākslu vērotāju. Beidzis
Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu
un Latvijas Valsts Mākslas akadēmiju.
Bijis Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas
vidusskolas direktors (1975 -1978),
žurnāla „Māksla” mākslinieciskais
redaktors (1978 -1991) un Sorosa
Mūsdienu mākslas centra – Rīga
direktors (1993 -1999). Jānis Borgs ir
daudz rakstījis par mākslu un dizainu
dažādos preses izdevumos un viens
no pirmajiem Latvijā aizrāvās ar
konceptuālo mākslu.

Mākslas darbi:
J. Borgs, “Automātiskās sekvences” zīmējums ( 1977) un vizuāli ģeneratīva instalācija (2017)

Mākslas darbs:
J. Borgs, “Enerģija”, instalācija (1976 -2017)

VIRTUĀLAIS TĒRAUDS

DATORS VAI
METAMKAULIŅŠ?
1977. gadā Jānis Borgs iecerēja
konceptuālu mākslas darbu
“Automātiskās sekvences”, kuru
realizētu dators un rasējamā mašīna.
Dators pēc nejaušības principa
ģenerētu skaitļus, kurus rasējamā
mašīna “tulkotu” attiecīgā līniju skaitā
uz papīra. Datori tolaik bija istabas

lielumā, bet rasējamās mašīnas spēja
vilkt tikai taisnas līnijas, turklāt abas
ierīces bija grūti pieejamas. Tāpēc
mākslinieks ieceri vienkāršoja, datoru
aizstājot ar metamajiem kauliņiem un
līnijas velkot ar roku.
Šajā izstādē mākslas darbs ir realizēts
ar mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām,
kuras piedāvā ģenerēt simtiem
kompozicionālu variantu sekundē.

Objekts “Enerģija” 1976. gadā tika
iecerēts pie arhitekta Māra Gundara
atjaunotā Baltijas Elektrosadales centra
Šmerlī. 10 metrus augstā prizma tomēr
netika uzbūvēta, jo paredzētais materiāls, nerūsējošais tērauds, izrādījās
pārāk dārgs un pieejams tikai padomju
armijas vajadzībām. Izstādē “Enerģiju”
vari aplūkot virtuālajā realitātē.

UZDEVUMS
Izdomā savu algoritmu un ar metamā kauliņa palīdzību radi mākslas darbu
saskaņā ar J.Borga konceptu ! Piemēram: cik punktu uzmet, tik līnijas zīmē vienā
līniju kopā. Ja uzmests pāra skaitlis, velc līnijas horizontāli, ja nepāra- vertikāli.

LĪDZ GALAM NENOTIKUSI
MĀKSLA
Aizrauties ar konceptuālu vai
abstraktu mākslu padomju laikā
bija neparasti un reizēm bīstami.
Tas neatbilda valsts politikai, jo
mākslai bija jābūt skaidri saprotamai un jāattēlo padomju dzīvi
glaimojošā gaismā. Arī skatītāji
bija maz informēti par mākslas
attīstību Rietumu pasaulē un
nesaprata šādu mākslas valodu.
Konceptuālās mākslas darbi
nenonāca muzeju kolekcijās un
palika “ārpus mākslas vēstures”.
Autori, tajā skaitā Jānis Borgs,
daudzus mākslas darbus vienkārši
nesaglabāja. Abstrakti mākslas
darbi, kas atradās publiskā vidē,
tika aizkrāsoti.

UZDEVUMS
Izpēti objektu “Enerģija” un uzmini, kas kļuva par iedvesmas avotu tā kompozīcijai?
japāņu origami papīra locīšanas tehnika
dedzināšanai paredzēti dēļu gali
kubisma mākslas darbi

Pareizā atbilde:
dedzināšanai paredzēti dēļu gali, ar ko Jānis Borgs sāka spēlēties tikšanās laikā arhitekta Māra Gundara mājās

Kā tiek radīta virtuālā realitāte?
1. Tiek izpētīta un nofotografēta fiziskā realitāte un tajā sastopamā materialitāte; 2. 3D modelēšanas programmā,
piemēram “Blender”, objekts tiek virtuāli uzmodelēts 3 dimensijās. 3. 3D Modelim uzliek apstrādātos attēlus ar
materialitāti. 4. Gatavais modelis tiek eksportēts uz virtuālās realitātes dzinēju, jeb tā saucamo game engine, piemēram “Unity” vai “Unreal”. 5. Realitātes dzinējā tiek programmēts tas, kā modelis būs redzams- tiek pievienoti
gaismas un animācijas efekti. 6. Gatavo projektu eksportē kā sapakotu vienību vieglai pārvietošanai un palaišanai
speciālā ierīcē, kuru tu lieto izstāžu zālē. 7. Virtuālās realitātes brilles sastāv no diviem ekrāniem, kas katrai acij
rāda nedaudz citu leņķi, tāpēc rodas telpiskuma efekts.

Mākslas darbi:
K.Groševs “Nekas nepāriet (tikai tas, kas garām iet)”, instalācija (2017)

UZDEVUMS
Gan Kasparam Groševam, gan Jānim Borgam baltais troksnis šķiet iedvesmojošs ar savu
haotiskumu un nejaušību. Tas atgādina avangarda mūzikas un mākslas eksperimentus. Izveido
mākslas darbu, savienojot melnos punktus TV ekrānā! Kāds ir Tava mākslas darba stāsts?

Mākslas darbi:
K.Groševs “Nekas nepāriet (tikai tas, kas garām iet)”, instalācija (2017)

ISTABAS AUGI UN
NEVĒLAMAS PERSONAS
Kad valsts cenšas kontrolēt un
ierobežot informāciju, ko saņem
tās iedzīvotāji, to sauc par cenzūru.
Grāmatā vai avīzes rakstā pirms
publicēšanas var tikt izsvītrotas
atsevišķas vietas. Dziesmai liek mainīt
tekstu. Bet, ko darīt, ja publicējama
fotogrāfija, kurā starp vēlamām

personām iekļuvusi kāda nevēlama
(un Photoshop vēl nav izgudrots)?
Tādos gadījumos nevēlamā persona
ir jāaizkrāso vai jāaizsedz ar istabas
augu! Šai foto cenzūras metodei
padomju laikrakstu redakcijās bija
izgudrots pat nosaukums – palmēšana. Kāpēc, Tavuprāt, Kaspars Groševs
instalācijā ar istabas augu ir aizsedzis
pastkarti, kuru zīmējis viņa uz Sibīriju
izsūtītais vectēvs?

UZDEVUMS
Aizzīmē attēlā neiederīgās personas ar istabas augiem!

INFORMĀCIJAS SLĀPĒŠANA
UN RADOŠAIS GARS
Kaspara Groševa instalācijā “Nekas
nepāriet (tikai tas, kas garām iet)” ir
iekļautas vairākas aizkrāsotas gleznas,
izsūtītā vectēva zīmēta kartiņa, kas
aizsegta ar istabas augu, un TV ekrāns,
kas rāda balto troksni. Telpā dzirdami
arī radio trokšņi, kas rodas, pārregulē-

jot uztvērēju no vienas frekvences uz
citu. Padomju laikā cilvēki mēģināja
iegūt informāciju no Rietumvalstīm,
klausoties ārzemju raidstacijas, kuras
padomju vara centās dažādi slāpēt.
Savukārt, TV pārraides bija ļoti īsas,
lielāko diennakts daļu TV ekrāns rādīja
tieši balto troksni.
Kā Tev šķiet, par ko stāsta Kaspara
Groševa instalācija?

Kas ir Baltais Troksnis?
Kad vecie, analogie TV aparāti neuztver signālu no TV raidītāja, mēs ekrānā redzam haotisku baltu un
melnu punktu ņirboņu, kuru sauc par balto troksni. Šis troksnis rodas tāpēc, ka gan televizorā esošās
detaļas, gan netālu esoši elektromotori, tāpat arī saules elektromagnētiskais starojums vai zibens
spērieni, izmaina dabā esošos elektromagnētiskos viļņus. TV uztvērējs šos viļņus sajūt un cenšas
“iztulkot” kā pārraidi. Līdzīgi notiek ar radio uztvērēju.

Vārdnīca:
Konceptuālā māksla – tāda, kurā pats galvenais ir mākslinieka ideja. Tehniskais risinājums un mākslas darba
izskats ir pakļauts šai idejai.
Algoritms – noteiktā secībā veicamas darbības.
Koncepts – ideja vai priekštats par kaut ko.

