Pareizās atbildes:
Tillbergs: 3, 4, 6, 8, 11; Filipovičs: 1, 5, 7, 9, 12; Abi: 2, 10
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DARBA LAPU SAGATAVOJA
Saturs:
Linda Veinberga
Dizains un makets:
Rihards Rusmanis, Zigmunds Lapsa
Fotogrāfs:
Didzis Grodzs
Izglītības programmas koordinatores muzejā:
Baiba Grīnberga, Laura Dravniece un Kristīne Lāce.
IESAKĀM
Spaiņu objektu darbnīca kopā ar Jāni Filipoviču 9. jūlijā plkst.12:00
Mērķauditorija: 6+ (kopā ar pieaugušajiem)
Dalība tikai iepriekš piesakoties:
ekskursijas@lnmm.lv,
tel.: (+371) 67 324461
Ieejas maksa:
biļete uz muzeja pastāvīgo ekspozīciju, saskaņā ar cenrādi.
ORGANIZĒ

ATBALSTA

OĻEG
S
JĀNIS TILLBERG
S/
FILIPO
VIČS

IZSTĀŽU SĒRIJA “DIVDABIS”
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Katrā sērijas “Divdabis” izstādē
satiekas divi dažādu paaudžu mākslinieki.
Viņu uzdevums ir celt gaismā senāk radītus
mākslas darbus, aplūkot tos šīs dienas acīm,
pārveidot vai komentēt.
Šajā izstādē ir satikušies mākslinieki Oļegs
Tillbergs un Jānis Filipovičs. Apskatiet izstādi
un noskaidrojiet, kas vieno abus māksliniekus!
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1. Oļegs Tillbergs
”Pali”, instalācija, 1994 / 2017

Jānis Filipovičs (1978) ir apguvis metāla
dizainu un studējis vizuālo komunikāciju
Latvijas Mākslas akadēmijā. Mācījies arī
reklāmu, metināšanu un pedagoģijas
pamatus. Jānis Filipovičs lielākoties
veidojis instalācijas un objektus. Viņam
patīk spēlēties ar valodu, veidojot asprātīgas vārdu kombinācijas un meklējot
neierastas vārdu nozīmes. Jānis Filipovičs
piedalījies vairākās grupu izstādēs, bet
“Пчеловек / Pčelovek” 2014. gadā bija
mākslinieka pirmā personālizstāde.

Oļegs Tillbergs (1956) ir studējis interjera
dizainu Latvijas Mākslas akadēmijā, bet
pēc akadēmijas beigšanas galvenokārt
darbojies kā intalāciju mākslinieks, viens
no pirmajiem drosmīgi mainot priekštatus,
par to, kāda var būt māksla. 20. gadsimta
90. gados viņš kļuva par vienu no ārvalstīs
vislabāk pazīstamajiem Latvijas māksliniekiem. O. Tillberga emocionālie, izmēra ziņā
iespaidīgie darbi tikuši izstādīti daudzās
starptautiskās izstādēs Eiropā un ārpus tās.
Viņam patīk vecas, padomju laika lidmašīnas un citi dzīvi beiguši aparāti, atkritumu
izgāztuves, kapsētas, vecas noliktavas,
mašīneļļa un grandiozi izmēri.
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JĀNIS FILIPOVIČS

OĻEGS TILLBERGS
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2. Jānis Filipovičs
“Bezdibenis”, objekts, 2017
3. Jānis Filipovičs
“Vedrons”, objekts, 2017
4. Jānis Filipovičs
“Priekā!”, objekts, 2017
5. Jānis Filipovičs
“Draudzība-2”, objekts, 2017
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6. Jānis Filipovičs
“Negadījums”, objekts, 2017
7. Jānis Filipovičs
“Cepšanās”, objekts, 2017
8. Jānis Filipovičs
“Izputinātais”, objekts, 2017
9. Jānis Filipovičs
“Neaizmirstiet validēt savu Rīdzinieka
spaini”, zīmējums, 2017
10. Jānis Filipovičs
“Uzvelkamais spainis”, zīmējums, 2017
11. Jānis Filipovičs
“Glābšanas spainis”, zīmējums, 2017

PALI
”Pali” ir Oļega Tillberga instalācija, kura
pirmo reizi tapa 1994. gadā un atnesa
māksliniekam prestižo Ars Fennica
balvu – vienu no nozīmīgākajiem
mākslas apbalvojumiem Ziemeļeiropā.
2017. gadā darbs izveidots atkārtoti.
Radot instalāciju, mākslinieks domājis
par cilvēku likteņiem, kuri kā ūdens
izlīst cauri sarūsējušiem spaiņiem, bet
baltie palagi ir liecinieki gan cilvēka
dzīves sākumam, gan beigām.

DĪVAINO SPAIŅU
KOMPĀNIJA
Jānis Filipovičs veidojis savus
spaiņu objektus, sasaucoties ar
Oļega Tillberga instalācijā “Pali”
izmantotajiem spaiņiem.
“Bezdibenis”, “Vedrons”*, “Priekā!”,

“Draudzība-2” un “Negadījums” ir
spēlītes ar valodu un spaiņu formu –
smieklīgi, nenopietni, viegli, bet reizē
ironiski, piešķirot “bleķa” traukiem
pārspīlētu svarīgumu un individualitāti.
Kādam tie atgādinās nelāgus sapņu
tēlus, citam šķitīs kā joki.

* Vārds ведро krievu valodā nozīmē “spainis”.

Jānis Filipovičs, “Draudzība-2”, objekts, 2017

Jānis Filipovičs, “Vedrons”, objekts, 2017

Jānis Filipovičs, “Negadījums”, objekts, 2017

Jānis Filipovičs, “Priekā!”, objekts, 2017

“Negadījums ir tad, kad divas tantiņas saskrienas
uz ielas, un no mušas izpūš ziloni.”

Oļegs Tillbergs, ”Pali”, instalācija, 1994 / 2017

PAR CEPŠANOS UN
IZPUTINĀŠANU
Objektus “Cepšanās” un
“Izputinātais” Jānis Filipovičs
radījis, domājot par paliem, kā
situāciju, kad “ir jau līdz kaklam
un ūdens smeļas mutē”. Pali
ir saistīti ar kušanu, bet kūst
un čurkst arī tauki, grillējamai
gaļai cepoties. Cepšanās notiek
sabiedrībā, kad atkal un atkal
runājam par jautājumiem, kurus tā
arī nespējam atrisināt. Tomēr īstā
cepināšana sākas brīdī, kad tevi
kā alvas zaldātiņu (vai “lielgabalu
gaļu”) sāk grillēt kara ugunīs.
Kurš ir visvarenais cepinātājs?
Par kādu karu ir runa? Tas paliek
skatītāja ziņā.

INSTALĀCIJU MĀKSLA
Instalāciju māksla ir laikmetīgās
mākslas forma, kas paredz telpisku
mākslas darbu veidošanu no
visdažādākajiem materiāliem vai
atrastiem priekšmetiem. Instālācijas
bieži vien ir īslaicīgas, tās var
būt paredzētas konkrētai vietai
vai notikumam. Būtiski, ka visi
instalācijā iekļautie priekšmeti pauž
vienotu ideju.

Instalāciju māksla Rietumu pasaulē
kļuva populāra 20. gadsimta 70. gados,
bet tās pirmsākumi meklējami jau
franču mākslinieka Marsela Dišāna
izstādītajos objektos neilgi pēc
1. Pasaules kara.
Oļegs Tillbergs ir viens no aktīvākajiem
instalāciju māksliniekiem Latvijā.
Savos darbos viņš izmantojis gan
karavīru zābakus, gan vaļa kaulus, gan
milzīgas mucas un vecas lidmašīnas.

ZINI VAI MINI!

Jānis Filipovičs, “Izputinātais”
objekts, 2017

Atzīmē ar T apgalvojumus, kas attiecas uz Oļegu Tillbergu, ar F – apgalvojumus, kas
attiecas uz Jāni Filipoviču! Ar TF atzīmē to, kas attiecas uz abiem māksliniekiem!
Pareizās atbildes meklē lapas aizmugurē.
1. __ Savulaik mācījies metāla dizainu un darinājis rotas. 2. __ Savos mākslas
darbos viņš izmanto atrastus priekšmetus. 3. __ Viņa uzvārds kārdreiz bija
Ozoliņš. 4. __ Karjeras pirmsākumos viņš ir strādājis par galdnieku un sētnieku.
5. __ Skolas gados viņam nepadevās matemātika, tāpēc viņš izgudroja
sarežģītas špikojamās mašīnas, piemēram, rokas pulkstenī paslēptu špikeri.
6. __ Viens no peldošās mākslas galerijas “Noass” dibinātājiem. 7. __ Ieguvis
maģistra grādu mākslā viņš nolēma mācīties par metinātāju. 8. __ Viņš ir veidojis
mākslas darbus no vecām lidmašīnām. 9. __ Viens no viņa mākslas darbiem
ir bišu strops, kurā dzīvo bises. 10. __ Mākslas darbos viņam patīk komentēt
sabiedrībā aktuālas tēmas. 11. __ 20.gs. 90. gados starptautiski zināmākais
Latvijas mākslinieks. 12. __ Viņš ir veidojis mākslas darbus no sērkociņiem.

UZDEVUMS:
10 vārdos apraksti, kādu noskaņu Tevī rada Oļega Tillberga instalācija un kādu – Jāņa
Filipoviča objekti!
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Jānis Filipovičs, “Cepšanās”,
objekts, 2017
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