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1. Mākslinieces, kuras darbu iedvesmojis F.K. Dika 
romāns “Vai androīdi sapņo par elektriskajām avīm”, uzvārds. 
2. Valsts, kuras paštēla veidošanos pēta filma, 
kurā dzirdama Bila Klintona balss. 
3. Mākslas darba tapšanu iedvesmojusi luga, kurā galvenās varones 
vārds ir tāds pats kā tēlam, kas atveidots uz kādas no eiro monētām. Kāds ir mākslas darba autores vārds? 
4. Vietas nosaukums bijušās Dienvidslāvijas teritorijā, kurā strādājošie specifiskas profesijas pārstāvji 
portretēti mākslas darbā, ko iedvesmojusi Vima Vendersa filma “Debesis pār Berlīni” ( “Wings of Desire”, 1987.g.).
5. Kādā valodā ir grāmata - instalācijas sastāvdaļa - darbā, kas veltīts neverbālās komunikācijas izpētei? 
6. Kādas krāsas apavus kāzu dienā valkāja mākslinieks, kurš jau vairākus gadus strādā pie sava muzeja izveidošanas Beninā?
7. Laika intervāls, ar kādu norisinās procesija, ko savā darbā pētījusi māksliniece no Stokholmas.
8. Ieslodzītā radinieks, kura dziedāšanā klausījās meksikāņu mākslinieks Antonio Vega Makotela , kamēr 
ieslodzītais stundas garumā dokumentēja katru savu ieelpu un izelpu.
9. Aksesuārs, kuru valkā visas vīramātes, izņemot vienu, uzbeku mākslinieces fotogrāfiju sērijā. 
10. Mūzika, kas iedvesmojusi latviešu un argentīniešu mākslinieku dueta darba tapšanu. 
11. Amatnieks, kura darbam raksturīgie žesti izmantoti par pamatu horeogrāfijā, ko veidojuši māsa un brālis. 
Mākslinieks ar šādu uzvārdu pārstāvēja Latviju 2013. gada Venēcijas biennālē. 
12. Cik starptautiskās mākslas izstādēs atlasīti ekspozīcijā redzamie mākslas darbi? 

Kad esi aizpildījis krustvārdu mīklu, uzraksti savu vārdu, e-pasta adresi un telefonu (lai varam ar Tevi sazināties 
gadījumā, ja laimēsi balvu) un iemet lapiņu kastē, ko atradīsi pie biļešu pārdevēja! 
Pareizo atbilžu autori piedalīsies izlozē, kurā būs iespēja iegūt balvas no žurnāla "IR" un Latvijas Laikmetīgās mākslas centra. 
Balvas tiks izlozētas izstādes noslēgumā, un to ieguvēji tiks paziņoti Latvijas Laikmetīgās mākslas centra mājas lapā www.lcca.lv! 
Paldies par piedalīšanos!  
Spēle tapusi sadarbībā ar žurnālu “IR". Seko līdzi informācijai www.lcca.lv!
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