Seminārs

LĪDZDALĪBAS MĀKSLA
2020.gada 28.septembris
Kuldīgas Jauniešu māja, Jelgavas iela 26, Kuldīga
Līdzdalības mākslā vai kopienas mākslā (tulkojumā no angļu valodas participative arts vai community arts) auditorija tiek tieši
iesaistīta radošajā procesā un mākslas darba satura veidošanā, ļaujot kļūt par līdzautoru. Kopienas mākslas aktivitātes ir balstītas
profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties mākslas aktivitātēs. Mērķis
šādām aktivitātēm ir ne tikai māksliniecisks, bet arī sociāls, veicinot kopienas saliedēšanu un sociālo aktīvismu.

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR KOPIENAS MĀKSLAS INICIATĪVU RĪKOŠANAS SPECIFIKU UN
NEPIECIEŠAMAJĀM PRASMĒM, IEPAZĪSTINOT AR PASAULĒ UN LATVIJĀ ĪSTENOTAJIEM
KOPIENAS MĀKSLAS PIEMĒRIEM, KĀ ARĪ ATTĪSTĪSIM IDEJAS KOPIENAS MĀKSLAS PROJEKTIEM
KULDĪGĀ UN TĀS APKĀRTNĒ!
Mērķauditorija: pašvaldību kultūras darbinieki, nevalstiskā sektora pārstāvji, radošie pašnodarbinātie.
PROGRAMMA:
10:00
10:10
10:30
11:00
12:30
12:45
14:15
15:00
16:30

Rīta kafija un reģistrēšanās
Ievads un iepazīšanās.
Kuldīgas novada pieredze kopienas mākslas projektu īstenošanā
Krista Karlsone, Kuldīgas kultūras centra projektu vadītāja.
Līdzdalības jeb kopienas mākslas projektu veidošanas mērķi un specifika, projektu piemēri Eiropā un pasaulē
Ilona Asare, biedrība Culturelab
Kafijas pauze
Par satikšanos. Līdzdalības izrādes Latvijā
Režisore Krista Burāne
Kafijas pauze
Līdzdalības mākslas projektu ideju attīstīšanas darbnīca
Baiba Tjarve, biedrība Culturelab
Noslēgums

SEMINĀRU VADA:
 Krista Burāne (kristaburane.com) – teātra, kino un starpdisciplināru mākslas projektu autore un režisore. Viņas darbus, neatkarīgi
no to žanra, raksturo vēlme veidot sadarbību un dialogu ar auditoriju.
 Ilona Asare – biedrības “Culturelab” vadītāja un Latvijas Kultūras akadēmijas lektore ar ilggadīgu pieredzi kultūras projektu
izstrādē un vadībā, interaktīvu tālākizglītības semināru vadīšanā. Profesionāla un akadēmiska interese: kultūras ietekme pilsētu
attīstībā.
 Baiba Tjarve – biedrības “Culturelab” un Latvijas Kultūras akadēmijas pētniece - līdzautore Latvijas kultūras patēriņa un kultūras
politikas pētījumiem, ilggadīga pieredze kultūras menedžmenta tālākizglītības semināru un programmu vadīšanā reģionu
auditorijai .
Pieteikšanās līdz 2020.gada 23.septembrim, aizpildot pieteikumu.
Dalībniekiem ir iespēja saņemt apliecinājumu par piedāvātā kursa apguvi.

Līdzdalība

seminārā

ir

bezmaksas!

Semināru organizē biedrība “Culturelab” (culturelab.com) - nevalstiska organizācija ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo
un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus. Semināra norisi atbalsta Kuldīgas Kultūras centrs.
Seminārs tiek rīkots projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta “Līdzdalības māksla” saturu atbild biedrība “Culture Lab”.

#NVOfonds2020

