Paldies, ka piedalījies spēlē – izzinošā piedzīvojumā! Apskaties, kā Tev veicās, atbildot uz
jautājumiem!
1. Kādu instrumentu spēlē skulptūrā „Tautas muzikants” attēlotais cilvēks?
ATBILDE
Vijoli
2. Kurš ir lugas “Spēlēju, dancoju” autors?
ATBILDE
Rainis
3. Cik bērnu attēloti skulptūrā „Māte ar bērniem”?
ATBILDE
Divi bērni
4. Ko tulkojumā no latīņu valodas nozīmē skulptūras „Ave Sol” nosaukums?
ATBILDE
„Esi sveicināta, saule!”
5. Cik gadu bija L. Rezevskai, kad tika izveidota skulptūra “Mīlestība”? Šogad māksliniecei apritētu
95 gadi.
ATBILDE
53
6. Kāds vārds izlaists filozofa Renē Dekarta citātā „Es ______ , tātad esmu”? Atbilde saistīta ar
attēlā redzamo skulptūru.
ATBILDE
domāju
7. Cik skulptūru savā radošajā mūžā izveidojusi māksliniece?
ATBILDE
Apmēram 200
8. Vai Tu kādreiz esi piedalījies Dziesmu svētkos vai apmeklējis kādu no svētku pasākumiem?
Kādas emocijas Tevī raisa šie notikumi?
9. Cik cilvēku redzami skulptūrā?
ATBILDE
7
10. Kurš tēlniecības pamatveids izmantots, veidojot skulptūru “Vijolnieks”?
ATBILDE
Cilnis. Tas ir viens no tēlniecības pamatveidiem. To dēvē arī par reljefu. Skulpturālais tēls veidots
saistībā ar plakni – virsmu. Tēlniecības darbs tiek piestiprināts virsmai. Cilni var apskatīt tikai
frontāli – nostājoties tam pretī. No sāniem to aplūkot nav iespējams.
11. Ko rokās tur skulptūrā „Latviešu sieviete” attēlotā persona?
ATBILDE
Grāmatu
12. Cik daudz stīgu visbiežāk ir koklei?
ATBILDE
5–12

13. Kurš bija L. Rezevskas diplomdarba vadītājs – profesionāls latviešu tēlnieks, kura mākslas
darbs “Cūka” apskatāms Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā? Tēlniece mācījusies pie tādiem
vecmeistariem kā K. Zemdega, E. Melderis un J. Bīne.
ATBILDE
Tēlnieks T. Zaļkalns
14. Iekārtojies skulptūrai līdzīgā pozā, nedaudz norimsti un kādu brīdi padomā par lietām, kas Tevi
dara laimīgu! Palūdz, lai kāds Tevi nofotografē!
15. Cik saktu attēlotas skulptūrā “Suitu sievas”?
ATBILDE
2
16. Vai zini slavenu mīlētāju vārdus? Papildini tos!
ATBILDE
1) Romeo un Džuljeta
2) Uldis un Baiba no lugas „Pūt, vējiņi!”
3) Dagnija un Ēriks no filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”
4) Rainis un Aspazija
5) Kristīne un Edgars no noveles “Purva bridējs”
17. Pasaulē ir daudz skulptūru, kas nes veiksmi, ja tām pieskaras. Izmēģini arī Tu! Pieskaries
skulptūrā atveidotajai stabulei un kaut ko ievēlies!
18. Nostājies pretī skulptūrai, pagriezies pa labi un ej 10 soļus uz priekšu! Informācijas stendā
atrodi 44. punktu un uzzini, kuram vides objektam blakus novietota skulptūra “Ilgas”!
ATBILDE
Skulptūra atrodas blakus “Ziedu upei”
19. Pārbaudi savu atjautību!
1) Jāņa mātei ir trīs bērni. Vienu sauc Aprīlis, otru – Maijs. Kā sauc trešo bērnu?
2) Divi tēvi un divi dēli bija aizrautīgi mednieki. Medībās katrs nomedīja vienu irbi, kopā – 3. Kā
tas ir iespējams?
ATBILDE
1) Trešo bērnu sauc Jānis
2) Divi tēvi un divi dēli – dēls, tēvs un vectēvs
20. Kuru Kuldīgas simbolu Tu vari saskatīt, nostājoties līdzās skulptūrai un raugoties tālumā
Vizbulītes acīm?
ATBILDE
Kuldīgas seno ķieģeļu tiltu
21. No kuras Raiņa lugas ir šie personāži?
ATBILDE
No lugas “Indulis un Ārija”
22. No kādiem materiāliem veidotas parkā redzamās skulptūras?
ATBILDE
Bronzas un granīta
Ja Tev ir kādi ierosinājumi, kā uzlabot spēli, raksti mums e-pastā muzejs@kuldiga.lv!

