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Atbalsts Ukrainai

Vizuālā māksla

Tēlnieks Ģirts Burvis 18. maijā plkst. 10.00 ikvienu interesentu aicina apmeklēt atvērto radošo darbnīcu savā personālizstāde
GAISMĒNAS — Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē. Jo sevišķi iesaistīties aicinātas Ukrainas kara bēgļu ģimenes, jaunieši un
bērni.
Monumentālā skulptūra šobrīd ir īpaši aktuāla un sakāpināta tēma mūsu sabiedrībā saistībā ar brīvības tēmu, jo tēlniecība ir smagā
artilērija mākslas arsenālā, iemiesojot sabiedrības centienus un ilgas. Tās radītie tēli dominē cilvēku prātos un laiktelpā arī tad, kad
skulptūras vairs nav.
Kopā ar autoru, radošā vidē pašā Rīgas centrā, būs iespējams doties ekskursijā pa izstādi, noskatīties īsfilmu programmu par
skulptūru tapšanu, izveidot savu skulptūras mēroga modeli un piedalīties diskusijā par vides izveidi ap to, kā arī meklēt materiāla
un idejas kopsakarību, ievingrinot roku akmens gravēšanā.
Laipni gaidīts ikviens interesents — pieaugušie, seniori, skolēni, studenti, ģimenes ar bērniem. Jo sevišķi radošajā aktivitātē
aicinātas iesaistīties Ukrainas kara bēgļu ģimenes, jaunieši un bērni. Lai piedalītos iepriekšēja pieredze vai specifiskas zināšanas
nav nepieciešamas — galvenā ir interese par radošo procesu un vēlme darboties, pārējo mākslinieks laipni izstāstīs un parādīs uz
vietas. Visi nepieciešamie materiāli un instrumenti, lai darbotos, tiks nodrošināti. Darbnīca plānota no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama un dalība darbnīcā ir bez maksas.
Tēlnieks Ģirts Burvis strādā dažādos tēlniecības materiālos un apjomos vides izveidē. Profesionālās izstādēs piedalās no
1983.gada. Mākslinieka darbi atrodas gan publiskajā vidē, gan privātās kolekcijās Latvijā, Dānijā, Itālijā, Japānā, Vācijā, ASV, Šveicē,

Francijā un Latvijas Mākslas muzeja fondos.
GAISMĒNAS stāsta par aktuālajiem jautājumiem sabiedrībai Latvijas identitātes meklējumos un jaunajiem izaicinājumiem
māksliniekam 21. gadsimtā. Izstāde aplūkojama Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē no 2022. gada 21. aprīļa līdz 24. maijam katru
dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00 – ieeja par ziedojumiem (25% no izstādē gūtajiem ieņēmumiem tiks ziedoti Ukrainas cilvēku
atbalstam).

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/atverta-radosa-darbnica-telniecibas-izstade-gaismenas

