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KAS IR LĪDZDALĪBAS jeb KOPIENAS 

MĀKSLA? 

L īdzdalības mākslā vai  kopienas 

mākslā (tulkojumā no angļu valodas 

‘partic ipative arts ’  vai ‘community

arts ’) auditorija t iek t ieši  iesaistīta 

radošajā procesā un mākslas darba 

satura veidošanā, ļaujot kļūt par 

l īdzautoru. Kopienas mākslas 

aktivitātes ir balstītas profesionālo 

māksl inieku dialogā ar vietējo 

sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas 

c itkārt varētu nepiedal īties mākslas 

aktivitātēs. 

Mērķis šādām aktivitātēm ir ne t ikai  

māksl iniec isks, bet arī sociāls, 

veic inot kopienas sal iedēšanu un 

sociālo aktīvismu.

Kas tas ir?

Vai mēs tā darām? 

Vai mēs apzinamies, ka mēs tā darām?

_________________________

Metodes un prezentācijas gaita
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Kuldīgas

kultūras

centrs

Hercoga Jēkaba

gadatirgus

No 2010.



Kuldīgas

kultūras

centrs

Pilsētas svētku

gājiens

No 1996.



Kuldīgas

kultūras

centrs

Alekšupītes skrējiens un 

karnevāls

No  1996. 



Kuldīgas

kultūras

centrs

Koncertuzvedumi

Kuldīgas pilsētas

svētkos

No 2008.



Kuldīgas

novada

muzejs

Kā tur īsti bija?

No 2014. 

Pa šo laiku ir notikuši 19 “Kā

tur īsti bija” pasākumi. 



Kuldīgas

novada

muzejs

AKCIJA “KULDĪGA IEDVESMO”

(nākamgad daži no darbiem tiks iekļauti
arī izstādē)

Ideja par šādu akci ju radās,  piedaloties 

kultūras darbinieku tiešsaistes mācību 

seminārā “Kultūras un ci lvēciskais 

pieskāriens t iešsaistē:  jaunas iespējas 

uzrunāt un iesaistīt  plašu auditori ju 

kultūras un izgl īt ības projektos ”

22 mākslas darb i - rokdarbi ,  gleznas,  

zīmējumi,  video un 1 no koka veidots 

materiāls ,  kā arī  uz koka dēl īšiem veidoti  

mākslas darbi.  



Kuldīgas

restaurācijas

centrs

Regulārās logu

apkopes akcijas

Kuldīgas vecpilsētā

Uzsākts 2009. gadā ,  sarīkojot

izglītojošu semināru .



Kuldīgas

Galvenā

bibliotēka

• Ceļotmīļu tikšanās

• Bibliotēka ir vieta ar 
pielāgotu infrastruktūru, 
jo īpaši pagastos



Kuldīgas

mākslinieku

rezidence

Andris Vītoliņš, gaismas 

instalācija Mākslinieku rezidences 

ēkā 2014.gadā



ISSP fotoskola

Darbnīcas kopā ar

profesionāliem fotogrāfiem

2014 – 2015 - 2016

Jaunieši un seniori no 

Pelčiem un Kuldīgas novada



Biedrība

“Kurzemes NVO 

centrs”

“Demokrātijas kafejnīca”

2019. un 2020. gadā



Biedrība

“Kurzemes

NVO centrs”

• Akcija “Kuldīgas novads balso”

• Projekts “KOPA/Kopienu pārdomāta

attīstība”

• Friča Adamoviča izrāde “Valdemārs

Ēdolē”. Pēc izrādes – sarunas par 

sabiedrībā aktuālām tēmām

“Demokrātijas piknikā”

• sol idaritātes akcijā "Baltijas ce ļš. 

Brīvību Baltkrievijai".



Street art 

festival

Radošās jauniešu

darbnīcas "Māksla ārpus

rāmjiem”

40 Kuldīgas jaunieši



Kas vēl?



Kā tad īsti

ir? 

Secinājumi



Nākotnes 

plāni?

• Laikmetīgās mākslas izstāde bērniem

TAGADMĀKSLA, kuratore Sabīne Vernere

2020.g. rudens / ziemas sezona

• ?

• ?



Paldies! 
Ražīgu dienu !


