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Mērķis Materiāli Sagatavošana
 KOPĪGA MĀKSLAS 
PIEDZĪVOJUMA VEIDOŠANA
• Dalīšanās ar mākslas 
   palīdzību
• Kopradē veidota kopēja 
   sapratne par lietām un nozīmi

• Interneta pieslēgums 
  vai arī pieejams wi-fi (ja
   nodarbība tiek veikta attālināti)
• Papīrs, rakstām piederumi 
  un printeris (ja nodarbība 
   tiek veikta klātienē)
• Telefons

• Piereģistrējies 
  https://www.artsteps.com 
  un izpēti, kā strādā šī lapa.

Kulturālās 
dziedēšanās muzejs

enas ned as a

Ievads
Mākslas baudīšana var palīdzēt  ar stresa prevenciju un labbūtības veicināšanu, tādēļ ārsti 
var izrakstīt muzeju biļetes no 2018. gada Kanādā un no 2021. gada Beļģijā. Šajā aktivitātē 
dalībnieki varēs ne tikai būt apmeklētāji, bet arī kuratori kopīgi veidotajai izstādei.
Darba vidē ne vienmēr var rasties izdevība dalīties ar sev svarīgiem notikumiem vai 
jautājumiem, tādēļ māksla ir labs veids, kā turpināt noturēt savas personīgās robežas, bet 
tajā pašā laikā radīt piederību grupai. 
Izmantojot artsteps.com platformu dalībnieki varēs kopīgi izveidot virtuālu muzeju, kur viņi 
varēs dalīties ar savām kulturālajām preferencēm.
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Darbības
1. Kopā ar dalībniekiem izvēlaties no piecām līdz desmit kategorijām, 
kurām veltīsiet virtuālā muzeja katru telpu, piemēram, dzejai, grāmatām, 
gleznām, filmām, video, skulptūrām, mūzikai, dejai, fotogrāfijām, teātrim, 
gastronomijai, instalācijai, ielu mākslai, performanču mākslai u.t.t.

2. Katrs dalībnieks atrod mīļāko mākslas darbu atbilstoši katrai 
kategorijai un aizsūta to vadītājam nedēļas laikā, kurš saliks šo 
informāciju virtuālā muzeja atbilstošās kategorijas telpā. 
Dalībniekam ir jāatsūta gan pats darbs, gan autors un 
nosaukums darbam, gan pamatojums par to, kādēļ šāda 
izvēle. 

3. Vadītājs paziņo, kad izstāde tiks atvērta un dalībnieki 
individuāli to var apskatīt.

4. Pēc vienas nedēļas dalībnieki satiekas uz sarunu ar kuratoriem, 
iespējams ar dzērieniem un uzkodām. Pasākuma laikā katrs 
dalībnieks var dalīties ar pieredzēto un kā šī pieredze palīdzējusi 
grupai sajusties vienotākai un iepazīt vienam otru tuvāk, kā arī, kā 
māksla var palīdzēt labbūtības jautājumā. 

Refleksija

Komentāri

• Kā tu juties katrā uzdevuma daļā?
• Ko tu iemācījies jaunu par sevi, par citiem un citu izvēlētajiem 
   mākslas darbiem?
• Kā Tev šķiet, kā šis uzdevums palīdz ar labbūtību?

Variācija par uzdevumu varētu būt arī tāda, ka  Jūs darba vietā organizējiet  veselu 
dienu, lai izveidotu kopīgu muzeju izmantojot printeri, lai katrs varētu izprintēt savus 
mākslas darbus un pielikt pie sienas. 
Ja jūs vēlaties var aicināt arī draugus apskatīt izveidoto izstādi.
Šo aktivitāti var izmantot, lai izstādītu visus apmācības ciklā veidotos darbus.
Mājaslapa ļauj brīvi veidot muzeju un pievienot tajā dažāda veida saturu. 
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