
 

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS  
STUDĒJOŠO KONFERENCE  

“ZINĀTMĀKSLA” 
 

2019. gada 24. maijs 
9:30–21:00  

Latvijas Kultūras akadēmija  
Ludzas iela 24, zāle / dārzs 

 
No plkst. 19:00  

LKA Nacionālā filmu skola 
Elijas iela 17, 3. stāvs 

 

9:30–10:00 Reģistrācija / Rīta kafija 

10:00–10:15 
KONFERENCES ATKLĀŠANA  
Rektore Rūta Muktupāvela 
Prorektore zinātniskajā darbā, konferences „ZinātMāksla” idejas autore Anda Laķe 

10:15–10:45 

LIETA. KUSTĪBA. SARUNA. 
Cilvēka – priekšmeta interakciju zīmējums sirreālisma mākslinieciskajās 
praksēs / Zanda Babčuka (bKTM,4) 
 

Laikmetīgās dejas izrāde par lietu caur estētiskās pieredzes laboratoriju 
pieredzi / Kultūras un mākslu studiju 2. kursa studenti 
 

Lietas, kas asociējas ar citām lietām, atmiņām un to atspoguļošanās objektu 
teātrī / Didzis Ruicēns un Rēzija Veronika Laumane (bDTS, 1) 

10:45–11:15 

NAUDA SEKO IDEJAI  
Kā veicināt sabiedrības interesi par kultūras projektu finansiālu atbalstīšanu, kādas 
kļūdas nepieļaut pūļa finansējuma piesaistē, un kā efektīvāk izmantot platformas 
piedāvātās iespējas? Savā pieredzē dalīsies Kristiāna Štāla (bAVM, 3), Laura 
Brutāne (bKSM, 2) un Nansija Garkalne (bKSM,2), pasniedzēja Ieva Zemīte 
pastāstīs par LKA sadarbību ar “Projektu bankas” komandu. 
 

Vairāk par projektiem: 
https://lka.projektubanka.lv/projects/interaktivais-teatris-filmu-vakars  
https://projektubanka.lv/projects/esmu-mazs-lielais-gleznotajs  
https://lka.projektubanka.lv/projects/14jaunasLatvijasisfilmas 

11:15–11:45 
“REZONANSE. TRĪS” NO OTRAS PUSES 
Ar horeogrāfiem Ramonu Galkinu, Ilzi Zīriņu un Ivaru Broniču sarunājas 
“Laikmetīgās dejas mākslas” 1. kursa studenti 

11:45–12:45 

VIETAS MENEDŽMENTS  
Vietas menedžmenta loma Tabakas fabrikas kvartāla attīstībā  
Lelde Kristiāna Vozņesenska (mKMRI, 2) 
 

Kultūras notikums un tā vieta / Elīna Baltskara (bKSM, 4) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TELPA UN MATERIĀLS KINOMĀKSLĀ 
Spekulācijas, zādzības un slepkavības – Rīgas kinostudijā ražoto 
kriminālfilmu tipoloģija / Ieva Monika Augstkalna (bAVM, 3)  
 

Citu radīta materiāla izmantošana dokumentālajā kino. Lāsmas un Lucijana 
gadījums / Lāsma Bērtule (mAVSM, 1) 

12:45–13:30 Pankūkas un zinātniskas sarunas dārzā 

https://lka.projektubanka.lv/projects/interaktivais-teatris-filmu-vakars
https://projektubanka.lv/projects/esmu-mazs-lielais-gleznotajs
https://lka.projektubanka.lv/projects/14jaunasLatvijasisfilmas


13:30–14:00 

SEVIS PREZENTĒŠANA INTERNETĀ  
Radio raidījumu veidotājas „Latvijas Radio” Marionas Baltkalnes (mKMRI, 1) 
saruna ar Nansiju Garkalni (bKSM, 2), Santu Tiju Bušu un Evelīnu Pārkeri (bRI, 
1) par sevis prezentēšanas veidiem internetā.  

14:00–14:30 

ZINĀTNISKĀ IZDEVUMA „GRAFITI UN IELU MĀKSLA – IZAICINĀJUMS 
MĀKSLINIEKAM, SABIEDRĪBAI UN RESTAURATORAM” 
ATVĒRŠANAS SVĒTKI 
Grafiti un ielu māksla ir publisks laikmetīgs pilsētvides fenomens, kas rakstu 
krājumā "Grafiti un ielu māksla – izaicinājums māksliniekam, sabiedrībai un 
restauratoram" iztirzāts plašākas diskusijas veicināšanai par vairākiem tā analīzes 
aspektiem – grafiti un ielu mākslas kā sociālās mākslas funkcijām sabiedrībā, ar to 
saistītajiem tiesiskajiem aspektiem un restaurācijas problemātiku. 
 

Krājuma apjomīgāko daļu veido raksti, kuros analizēti Latvijas, Bulgārijas, Vācijas 
un Francijas grafiti un ielu mākslas piemēri, atklājot sociālos un kultūras aspektus, 
kas nosaka specifiskās iezīmes saturā, stilistikā, tehniskajos paņēmienos. Rakstu 
krājumā ieskicēta grafiti un ielu mākslas attīstība politikas veidošanas un tiesību 
piemērošanas kontekstā. Rakstu krājuma būtiska inovācija Latvijas kontekstā 
saistāma ar to, ka pirmo reizi tiek aktualizēts jautājums par grafiti kā laikmetīgās 
mākslas formas saglabāšanas izaicinājumiem. 
 

Izdevuma sastādītājas: Zane Grigoroviča un Anita Vaivade 
Rakstu autori: Auguste Petre, Elīna Balode, Miglena Ivanova, Alise Taškāne, 
Valērija Želve, Oskars Goba, Vadims Mantrovs, Sintija Saldābola 
Fotogrāfijas: Aija Melbārde, Auguste Petre 

14:30–14:45 

VALODA UN MĀKSLA 
“Starpkultūru sakari” specializācijas Latvija – Austrumāzija 3.kursa studentes 
Agneses Vītolas un Ramonas Striķes par ķīniešu mākslas kursu, kurā apguva ne 
tikai dažādus Ķīnas tradicionālās glezniecības stilus un tehnikas, bet arī tās 
teorētisko pusi. Lekciju kursa noslēgumā tapa mākslas darbu izstāde Latvijas 
Kultūras akadēmijā. 

14:45–15:30 

CIRKS: PATĒRIŅŠ, ATTĪSTĪBA UN STEREOTIPI  
Laikmetīgā cirka patēriņš Latvijā / Sanžarevska Marita (bKSM, 4) 
 

Globālo un lokālo faktoru nozīme laikmetīgā cirka attīstībā: salīdzinoša 
analīze / Jānis Laucenieks (mKMRI, 2) 
 

Stereotipi par cirku Latvijā / Renāte Saulīte (bKMS, 2) 

15:30–16:00 

PAR KINO PRAKTISKI UN TEORĒTISKI 
Dzimtes performativitāte aktrises Gunas Zariņas kinolomās / Agnese Lipska 
(bAVM, 4) 
 

Kristāltēls filmā “Kaleidoskops” / Antons Barons, Dāvids Smiltiņš (bAVM, 3) 

16:00–18:30 

DĀRZA SVĒTKI “KLASES VAKARS” 
Pikniks ar radošu performanču elementiem, sietspiedes darbnīcas ar iespēju uz 
līdzpaņemtiem tekstila izstrādājumiem uzdrukāt skanīgus zinātniskus un 
mākslinieciskus saukļus, kā arī iespēja tik pie apdrukāta krekla ar LKA simboliku. 

19:00–22:00 

KONFERENCES NOSLĒGUMS 
Audiovizuālās un skatuves mākslas maģistrantūras programmas laikmetīgās dejas 
studentu jaunrades darbu skate “Laika transformācijas”. Madaras Luīzes-
Muzikantes solo performances un Karīnas Lapšinas laikmetīgās dejas izrāde "Tu 
patīc sev?”.  

 


