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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 BORGS /
KASPARS GROŠEVS
ĢIMENES CEĻVEDIS

IZSTĀŽU SĒRIJA “DIVDABIS”
Jānis Borgs (1946) ir dizainers,
mākslas kritiķis un izstāžu organizators, kurš sevi dēvē par mākslu
vērotāju. Kopš pusaudža gadiem
viņš ir interesējies par mūsdienu
mākslu, rakstījis par to dažādos
preses izdevumos un pats veidojis
drosmīgus mākslas darbus. Daži
no tiem apsteidza savu laiku un ir
kļuvuši īstenojami tikai mūsdienās.

Katrā sērijas “Divdabis” izstādē
satiekas divi dažādu paaudžu mākslinieki. Viņu uzdevums ir aplūkot agrāk
radītus mākslas darbus šīs dienas
acīm - domāt par tiem, pārveidot vai
komentēt. Šajā izstādē ir satikušies
mākslinieki Jānis Borgs un Kaspars
Groševs. Apskatiet izstādi un noskaidrojiet, kā viņiem izdevies sadarboties!

1. Jānis Borgs,
“Automātiskās sekvences”

JĀNIS BORGS
Jānis Borgs (1946) ir dizainers,
mākslas kritiķis un izstāžu organizators, kurš sevi dēvē par mākslu
vērotāju. Kopš pusaudža gadiem
viņš ir interesējies par mūsdienu
mākslu, rakstījis par to dažādos
preses izdevumos un pats veidojis
drosmīgus mākslas darbus. Daži
no tiem apsteidza savu laiku un ir
kļuvuši īstenojami tikai mūsdienās.

KASPARS GROŠEVS
Kaspars Groševs (1983) ir mākslinieks un mūziķis, kurš vada savu
mākslas galeriju 427.
Kasparu mākslā interesē nejaušais
un ļaušanās radīšanas procesam.
Līdzīgi Jānim Borgam, viņam tuva ir
konceptuālā māksla, kurā galvenā
nozīme ir mākslinieka idejai. Laiku
pa laikam viņš raksta par mākslu un
mūziku dažādiem žurnāliem.

UZDEVUMS
Izrēķiniet, cik gadu starpība ir abiem
māksliniekiem!

2. Jānis Borgs,
“Enerģija”
3. Kaspars Groševs,
“Nekas nepāriet
(tikai tas, kas garām iet)”

1. AUTOMĀTISKĀS
SEKVENCES – DATORS VAI
METAMKAULIŅŠ?
Jāņa Borga “Automātiskās sekvences”
(1977) ir viens no pirmajiem konceptuālajiem mākslas darbiem Latvijā.
Par konceptuālu sauc tādu mākslu,
kurā galvenā ir mākslinieka ideja. Jānis
Borgs bija iecerējis, ka darbu radīs
dators un rasējamā mašīna. Dators piedāvātu nejaušus skaitļus, bet rasējamā
mašīna zīmētu šādu skaitu līniju uz

papīra. Ideja apsteidza savu laiku, jo
datori tad vēl bija istabas lielumā, bet
rasējamās mašīnas spēja vilkt tikai
taisnas līnijas. Bez tam abas ierīces
bija grūti pieejamas. Tāpēc Jānis Borgs
nolēma rīkoties vienkāršāk – nejaušus
skaitļus viņš ieguva, lietojot metamkauliņus, bet līnijas zīmēja ar roku.
Šajā izstādē vari apskatīt gan darba
70. gadu versiju, gan mūsdienu versiju, kas veidota ar modernu datoru.
Datora programma spēj radīt simtiem
kompozīcijas variantu sekundē,
turklāt, no dažādām figūrām.

UZDEVUMS
Izgrieziet objekta “Enerģija” sastāvdaļas un salīmējiet Jāņa Borga iecerētajā secībā!

UZDEVUMS
Izmēģiniet radīt konceptuālu mākslas darbu J. Borga “Automātisko sekvenču” garā!
Lietojiet metamkauliņu vai vadieties pēc dotajiem metamkauliņa zīmējumiem! Spēles
laukumā vienā piegājienā iezīmējiet tik līniju, cik punktu rāda metamkauliņš! Pāra skaita līnijas velciet vertikāli, nepāra skaita – horizontāli! Variet izdomāt arī citu sistēmu!

2. VIRTUĀLAIS TĒRAUDS
1976. gadā Jānis Borgs kopā
ar arhitektu Māri Gundaru iecerēja uzbūvēt 10 metrus augstu
tērauda objektu “Enerģija” pie
Baltijas Elektrosadales centra
ēkas Šmerlī. Mākslas darba
formu Jānis Borgs izdomāja,
spēlējoties ar malkas klucīšiem,
kurus atrada ciemos pie Māra
Gundara. Diemžēl objekts
palika neuzbūvēts, jo nebija
pieejams tērauds. Šo metālu tik
lielā daudzumā drīkstēja lietot
vienīgi armijas vajadzībām.
Izstādē “Enerģiju” iespējams
apskatīt virtuālajā realitātē.

3. NEPĀREJOŠAIS RADOŠUMS
Kaspars Groševs savā instalācijā
“Nekas nepāriet (tikai tas, kas garām
iet)”, ir iekļāvis istabas augu, TV ekrānu
un vairākas savas gleznas, kuras ir
aizkrāsotas. Mākslinieks ir domājis par
to, kā bija radoši strādāt laikos, kad
savus darbus veidoja Jānis Borgs.
Katram telpā redzamajam priekšmetam ir sava nozīme.

BALTAIS TROKSNIS
TV ekrāns rāda tā saucamo balto
troksni jeb “sniedziņu”. Šāda baltu un
melnu punktu ņirboņa analogajos TV
aparātos ir redzama tad, ja televizors
neuztver nevienu TV kanālu. Padomju
laikā televīzija raidīja tikai pāris stundas
dienā. Pārējā laikā bija redzams šāds
baltais troksnis. Cilvēki, kas gribēja

uzzināt par notikumiem pasaulē, mēģināja uztvert ārzemju radio stacijas.
Abiem izstādes māksliniekiem trokšņa
ņirboņa TV ekrānā un nenoregulēta
radio šņākoņa liekas iedvesmojoša un
atgādina eksperimentālo mūziku.

AIZKRĀSOTĀS GLEZNAS
Padomju laikā mākslai bija jāattēlo, cik
laimīgi ir cilvēki, kas dzīvo padomju
zemē, pat, ja tā nebija taisnība.
Mākslas darbus, kas to neattēloja,
izstādēs neizlika. Gleznojumus
interjeros varēja vienkārši aizkrāsot.

Reizēm paši mākslinieki savus darbus
citiem nerādīja un pat iznīcināja, jo
baidījās no soda vai domāja, ka netiks
saprasti. Kaspars Groševs savā instalācijā ir iekļāvis aizkrāsotas gleznas. To
darot viņš domāja par visiem mākslas
darbiem, kuri ir tikuši iznīcināti tāpēc,
ka kādam nav patikuši.

ISTABAS AUGS
Istabas augs atgādina, ka Padomju
savienībā žurnālos vai avīzēs nedrīkstēja
publicēt tādu cilvēku fotogrāfijas, kas
uzdrošinājās domāt citādāk, nekā valstī
bija atļauts. Ja tomēr šāds cilvēks bija
grupas bildē un citas fotogrāfijas nebija,
viņu attēlā aizkrāsoja vai priekšā piezīmēja istabas augu. Šādu metodi sauca par
“palmēšanu”. Kaspars aiz auga ir noslēpis
sava vectēva zīmētu kartiņu, kura sūtīta
no soda nometnes Sibīrijā. Arī viņa
vectēvs bija padomju varai neērts cilvēks.

UZDEVUMS
Ieklausieties radio šņākoņā, kas dzirdama izstādes telpā! Pastāstiet viens otram,
ko šīs skaņas jums atgādina!

UZDEVUMS
Iezīmējiet gleznas rāmī kaut ko, kas jums nepatīk vai liek justies neērti! Kad zīmējums ir pabeigts, aizkrāsojiet to ciet, tā, lai nekas nebūtu redzams! Kādas sajūtas
tas rada? Kā jūs justos, ja jūsu mīļākos zīmējumus kāds cits aizkrāsotu?

