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Mērķis Materiāli

Sagatavošana

ATRAST DZĪVES MĒRĶI UN VĒRTĪBAS.
• Pašizzināšana
• Grupu darbs
• Radoša izpaušanās

• Vienu lielu lapu uz grupu
• Krītiņi, marķieti, flomasteri, 
   krāsainie zīmuļi
• Melnu marķieri
• Projektors ar kura palīdzību
   parādīt gleznu

• Izpēti mākslinieka Žakvīna Torres Garsias darbus šajā saitē- http://bitly.ws/sh9E
• Sagatavo darba zonu tā, lai tev ir vieta, kur projicēt mākslas darbus un izvēlies,
   kurus no tiem tu rādīsi grupai.
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Ievads
Iedvesmu var smelties gan no pašiem māksliniekiem, gan no viņu darba procesa, gan no 
viņu mākslas darbiem. Mākslas darbu izbaudīšana un interpretēšana ļauj mums veidot un 
sakārtot apkārtējo un iekšējo vidi.
Žakvīns Torres Garsia ir Urugvajas modernās mākslas mākslinieks, kura darbi ir saistīti ar 
dzīves mērķa atrašanu un fundamentālajām vērtībām.
Mūsdienās mākslinieki tic, ka mākslai ir potenciāls, lai izmainītu moderno pasauli un 
atjaunotu kārtību. Torres Garsia arī ir viens no šiem utopistiem, kurš nav apmierināts ar 
materiālismu, kas šobrīd valda un garīguma neesamību.
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Darbības
1. Ierašānās:
Uzdevuma vadītājs iesāk ar uzdevumu, kas ļauj dalībniekiem būt 
šeit un tagad. Piemēram, aizveriet acis un mēģiniet fokusēties 
uz to, ka jūs esat šeit, ar savu enerģiju, savu ķermeni, savu 

garstāvokli. Ja kāda doma parādās, ļauj tai iet, it kā tā būtu kā mākonis 
debesīs. Tagad atveriet acis un pastaigājiet apkārt un apskaties vietu 
kurā jūs esat un cilvēkus ar kuriem jūs šeit esat. Kad Jums ir sajūta, ka Jūs 
esat ieradušies, apstājaties un ieelpojiet un izelpojiet trīs reizes. Kad visi 
dalībnieki ir nostājušies, vadītājs var sākt aktivitāti.
2. Pēti, spried un diskutē:
Uzdevuma vadītājs lūdz grupai apsēsties un papētīs zīmējumus, kuri 
tiek projicēti uz sienas. Lūdziet dalībniekiem pamanīt, kas ir tas, kas 
pievērš viņu uzmanību un kādus attēlus viņi spēj saskatīt. Ļauj grupai 
apspriesties par to, ko viņi ir redzējuši.
Vadītājs dalībniekiem var jautāt ko viņi domā par redzēto, 
ko tas varētu reprezentēt, ko attēls vēlas pastāstīt, kāda 
varētu būt autora ziņa caur šo zīmējumu. Atgādinat, ka visi 
ir aicināti izteikties un liekat uzsvaru uz to, ka nav pareizu vai 
nepareizu viedokļu, tikai dažādi skatījumi. Grupa ir aicināta 
klausīties citos un izvairīties no nosodījuma pret citiem un 
citu viedokļiem. Pēc pirmā dalīšanās apļa, vadītājs var lūgt 
dalībniekus atrast ko kopīgu dažādajos redzējumos. 
3. Sakārtot haosu
Vadītājs lūdz sadalīties grupās pa trim. Katra grupa savā 
starpā izrunā un pieraksta galvenās atziņas par dzīves jēgu, vērtībām, prioritātēm un 
pamatu izveidi labākai nākotnei. Pēc diskusijas grupai ir jāuzraksta atslēgas vārdi par tikko 
runāto un katram šim atslēgas vārdam jāizveido savs simbols. 
Katra grupa tad saņem lielāku lapu uz kuras ir jāsaliek visi simboli kopā. Jāvienojas par 
vizuālo izskatu un ko tas viss reprezentēs. 
Kad zīmējums ir gatavs, lūdziet grupai, izmantojot vārdus, kuri nāk prātā skatoties uz 

izveidoto zīmējumu, uzrakstīt dzejoli vai manifestu nākotnei, kurš būs ar 
priekšnesuma palīdzību jāprezentē visiem dalībniekiem. 
4. Izstāde un priekšnesumi :
Kad visi gatavi, katrai grupai lūdziet novietot savu mākslas darbu, kur tie vēlās, tādā 
veidā kopā izveidojot izstādi. Tad visi dalībnieki apmeklē katru mākslas darbu un pie 
katra darba noskatīties katras grupas veidoto priekšnesumu par viņu darbu. 

RefleksijaKomentāri
• Kā tu juties katrā uzdevuma daļā?
• Ko tu jaunu par sevi uzzināji?
• Kā, tavuprāt, šis uzdevums var 
   palīdzēt saistībā ar izdegšanu?

Šo aktivitāti var arī veikt vienatnē
Ja ir vēlme, var izvēlēties arī citu mākslinieku, lai 
iesāktu diskusiju par dzīves jēgu un vērtībām.
Atcerēties, ka šī nav mākslas nodarbība, mēs 
tikai iedvesmojamies no mākslas darbiem.
Šo rīku var izmantot nodarbības beigās, lai 
reflektētu par padarīto.
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