
 

iWeek: UPDATE 

Jauno mediju mākslas festivāls  

Liepāja, Kūrmājas pr. 13 (MPLab) 

11.11. – 17.11.2018. 

Organizē: Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija, MPLab un E-LAB, 

elektroniskās mākslas un mediju centrs 

http://iweek.mplab.lv 

 

Svētdiena, 11.11. 10:00 – 16:00 

Ģimenes diena. Darbnīcas par mākslu un tehnoloģijām (MPLab pagrabā) 

Publiskas darbnīcas visiem (īpaši skolas vecuma bērniem un jauniešiem, ģimenēm) 

Dalībniekiem būs iespēja apvienot jauno mediju tehnoloģijas un latviešu rokdarbu tradīcijas, profesionālu 

mākslinieku un amatnieku vadībā, apgūstot iemaņas darbā ar digitālām un analogām tehnoloģijām – veidojot leļļu 

un rotaļlietu dizainu, apgūstot mājturības trikus un papildinot izveidotos objektus ar dažādiem sensoriem, gaismām, 

skaņām u.tt.  

Ģiemens diena šogad notiek sadarbībā ar SIA “Eko Kurzeme”. Gan lieli, gan mazi liepājnieki varēs piedalīties 

atkritumu šķirošanas stafetēs un par sasniegumiem šķiratlonā laimēt arī balviņas no SIA “Eko Kurzeme” un 

AS ”Latvijas Zaļais” punkts. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas – 3D brilles izstaigāt PET pudeļu pārstrādes rūpnīcu 

PET Baltija, un Getliņu poligonu. 

Darbnīcu ilgums ap 40 min., iepriekš nav jāpiesakās, darbnīcai var pievienoties jebkurā brīdī no pulksten 10:00 – 16:00. 

Dalība darbnīcās ir bez maksas. 

 

Pirmdiena, 12.11. 12:00 – 17:00  

Darbnīcas un semināri ||| Skill Sharing (dalīšanās prasmēs, MPLab pagrabā) 

Ar savām prasmēm dalīsies Jan Glöckner un Jacob Remin. 

 

Pirmdiena, 12.11. 19:00  

Izstādes atklāšana “Update 1.0” (MPLab galerijā, Kūrmājas pr. 13, 2. stāvs) 

Izstādē piedalās MPLab mākslinieki un pētnieki, Jauno mediju mākslas doktorantūras studenti – Maija Demitere, 

Paula Vītola, Jānis Garančs, Signe Pucena. 



 

Pirmdiena, 12.11. 20:00 

Atvērtais ideju vakars + diskusijas (Zilvinas Lilas, Anna Priedola, MPLab pagrabā)  

Prof. Zilvinas Lilas (Ķelnes mākslas akadēmija) dalīsies pārdomās par virtuālo un papildināto realitāšu nākotni. 

. 

Otrdiena, 13.11. 18:00 

Atvērtais ideju vakars (MPLab pagrabā) 

Vakara gaitā brīvā atmosfērā būs iespējams noklausīties stāstus un apskatīt piemērus par dažādiem mākslas un 

kultūras notikumiem, projektiem, arī iecerēm. 

 

Piektdiena, 16.11. 13:00 – 17:00  

Zinātniskā konference. Medijpratība – no mediju arheoloģijas līdz tehno-ekoloģijām (MPLab 

pagrabā) 

Konferencē ar prezentācijām uzstāsies doktorantūras studenti un doktora grāda kandidāti, kas, katrs sava pētījuma 

ietvaros, iedziļināsies tādās tēmās kā medijpratība, virtuālās un augmentētās realitātes un imersija, skaņu māksla.  

 

Piektdiena, 16.11. 18:00  

Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”. Darbnīcu rezultātu izstādes atklāšana (MPLab pagrabā) 

Jauno mediju mākslas festivāla ietvaros notikušo radošo darbnīcu rezultātu izstādes atklāšana un radīto darbu un 

prototipu prezentācijas. Festivāla darbnīcās dalībnieki apgūs virtuālo un papildināto realitāšu tehnoloģijas, 

3D skenera iespējas, foto, video un skaņas plānošanu un montāžu virtuālās vidēs. 

 

Piektdiena, 16.11. 21:00  

Performanču vakars un koncerts “Kursas putnos” (Friča Brīvzemnieka iela 28, Liepāja) 

 

Sestdiena, 17.11. 10:00 – 18:00 

Izstāde “UPDATE 2.0” (MPLab pagrabā) 

Pēc festivāla nedēļas noslēguma (no 20. novembra) radošo darbnīcu rezultātu izstādi būs iespējams apskatīt MPLab 

galerijā (paralēli doktorantūras studentu izstādei, Kūrmājas pr. 13, 2. stāvā). 

Izstāde vaļā – līdz 9. decembrim, LiepU darba laikos. Izstādes apmeklējums ir bez maksas. 

 

Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Jauno mediju kultūras centrs RIXC, Dirty Deal Audio, SIA “Eko Kurzeme”. 

Kontaktiem: Maija Demitere (maija@mplab.lv, +371 29948430) 


