PA R L A B Ā K U PA S A U L I

Izkrāso!
Arterritory par labāku pasauli
Laiks mūsu dzīves jaunajā posmā, kas atnāca piepeši un negaidīti, rit pavisam citā tempā un lielai daļai arī neierastā telpā – mājās –,
kas šobrīd kļuvusi par patvērumu, bērnudārzu, skolu, darbavietu, ēdnīcu, kinoteātri utt. Lai arī pirmajā brīdī tas daudziem šķita sapņu
piepildījums, drīz vien nācās saprast – ja viss notiek tepat, tad nav arī iespējams nekur “aizmukt”. Par izšķirīgi svarīgu instrumentu
ir kļuvis radošums un sadarbība. Papildinot cits citu, ļaujoties kreatīvai kopības sajūtai, iespējams realizēt to, kas citkārt bijis
neiespējams.
Marta sākumā mākslas žurnāliste Paula Lūse sadarbībā ar mākslas un kultūras portālu Arterritory.com izsludināja projektu “Arterritory
par labāku pasauli”, kura idejiskais balsts ir solidaritāte. Mēs zīmējam – jūs krāsojat! Vairāk nekā 70 mākslinieki atsaucās aicinājumam
radīt melnbaltus zīmējumus, kuros atklātos idejas, kā padarīt pasauli labāku. Šie zīmējumi tapuši ne tikai kā patstāvīgas mākslas
vienības. Tie kalpo arī kā iedrošinošs aicinājums izkrāsot vīziju par labāku pasauli, tai piešķirot spilgtumu. Izdrukājiet tos un izkrāsojiet
– domājot par to, kā mēs dzīvosim pēc tam, kad šī krīze beigsies, par to, kas mainīsies un būtu jāmaina mūsu katra dzīvē un ikdienā.
Zīmējumus var krāsot gan lieli, gan mazi; ar roku un digitāli – datora ekrānā. Tiem var piezīmēt klāt un iedvesmojoties radīt savus –
tādējādi turpinot šo radošās mandalas ideju un vizualizējot sapni par labāku pasauli. Mājās, vizuālās mākslas stundās. Jebkur!
Zīmējumus iesūtījuši visdažādāko mākslas žanru un radošo jomu pārstāvji: fotogrāfi, gleznotāji, grafiķi, modes mākslinieki, ilustratori,
starpdisciplināri mākslinieki, dizaineri, keramiķi, tekstilmākslinieki, arhitekti, scenogrāfi, režisori un studenti, un tieši tik dažādi ir arī paši
zīmējumi. Krāsojamā grāmata šajā brīdī var kļūt par vēsturisku liecību tam, kā mēs kopā izdzīvojām pandēmijas laiku. Šis noteikti ir
labs iemesls, lai kaut uz brīdi pasēdētu mājās!
Liels paldies māksliniekiem, kas ar entuziasmu un prieku atsaucās Arterritory.com aicinājumam. Grāmatā skatāmi un krāsojami vairāk
nekā 70 autoru darbi.
Autoru saraksts: Adriāna Vīgnere, Agate Lielpētere, Agnese Piziča, Agnese Rudzīte, Alfrēds Paulausks, Anda Sproģe, Andrejs Brīvulis,
Anna Bondare, Anna Jakovļeva, Anna Laicāne, Anna Salmane, Ansis Rozentāls, Artūrs Analts, Artūrs Bērziņš, Arvils Linde, Atis Ieviņš,
Bruno Birmanis, Dagne Ventiņa, Diāna Dolldia, Dita Lūse, Elita Patmalniece, Elīna Brasliņa, Elīna Genīte, Elza Jarāna, Ēriks Caune,
Guna Miķelsone, Gundega Evelone, Gunta Lante, Ģirts Muižnieks, Haralds Jegodzienskis, Harijs Grundmanis, Ieva Baumgarte, Ieva
Jurjāne, Ieva Krūmiņa, Ieva Maurīte, Ilze Ceļmillere, Ilze Ramane, Inga Frišfelde, Irēna Lūse, Irīna Špakova, Justīne Plankāja, Jūlija
Jeresjko, Kārlis un Rita Lauderi, Kaspars Groševs, Kate Seržāne, Katrīna Gaile, Krista Miltiņa, Kristaps Priede, Kristīne Kutepova,
Laima Eglīte, Laine Beriņa, Lauris Ābele, Linda Vilka, Līva Doršs, Luīze Rukšāne, Mareunrol’s, Margarita Loze, Marta Veinberga,
Māris Bišofs, Māris Ruskulis, Mārtiņš Aizpurvs, Monta Radvilaviča, Olga Gobuleva, Olga Melehina, Otto Zitmanis, Paulis Liepa, Ritums
Ivanovs, Sabīne Vekmane-Ābele, Signe Vanadziņa, Sintija Birģele, Toms Kalninskis, Varis Klausītājs, Vineta Kaulača, Zane Veldre,
Zigmārs Rozentāls.

Domājot par labāku pasauli, ar sveicieniem –
Paula Lūse un Arterritory.com

Latvijā labi zināmais fotogrāfs Atis Ieviņš atsūtīja zīmējumu ar puķu vāzi, komentārā piebilstot: “... neaizmirsti izkrāsot arī puķīti!
Ar cieņu, Atis.”
Atis Ieviņš ir viens no pirmajiem fotogrāfiem Latvijā, kas dokumentēja un vēlāk savos darbos izmantoja attēlus no hipiju dzīves un īpaši
Andra Grīnberga performancēm un akcijām, kuras tolaik oficiālajā Latvijas mākslā legāli netika atzītas

AT IS IEVIŅŠ

Zīmējuma “Splash” autors ir gleznotājs Ģirts Muižnieks. Kādas savas izstādes kontekstā viņš reiz teica, ka gleznošana ir kā
saules zaķu ķeršana. “Un – patiesībā – arī mākslas izpratne un sapratne, un analīze ir absolūta mirāža. Tā mēs daudzi dzīvojam –
visu laiku cenošoties notvert nenotveramo.”

Ģ I RTS M UIŽ NIEKS

Jaunā māksliniece Monta Radvilaviča šī projekta ietvaros min: “Piedzīvojam neparastus laikus. Katrs no mums ir tēls stāstā, kurš
ikdienā veic neskaitāmus lielākus un mazākus varoņdarbus. Šobrīd būt varonim nozīmē būt atbildīgam - palikt mājās un izkrāsot kādu
citu varoni.” Monta ar gleznošanu sākusi aizrauties pēc RDMV absolvēšanas. 2019. gadā LU ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā.

M O N TA RADVIL AVIČA

Jaunā gleznotāja, Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente, Justīne Plankāja iesūtīja zīmējumu, piebilstot:
“Lai veselīga dzīves uztvere tagad un turpmāk!”

J U S TĪNE PL ANKĀJA

Mākslinieks Ēriks Caune absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, piedalījies grupu izstādēs un uzvarējis vairākos
mākslas konkursos gan Latvijā, gan ārpus tās, ar Daini Rudeni veidojis lielformāta sienu gleznojumus vairākās Latvijas pilsētās.

Ē R IKS CAUNE

Māksliniece Irēna Lūse atsūtījusi zīmējumu “Karnevāls”, pievienojot komentāru:
“Ballītes iepauzējam, tagad izkrāsojam!” Irēna Lūse ir bērnu grāmatu ilustratore, bijusi māksliniece inscenētāja TV multiplikācijas filmu
studijā, kā arī kopš 1994. gada bija žurnāla maziem bērniem “Ezis” mākslinieciskā redaktore.

I RĒNA L ŪSE

Smilšu kino māksliniece Guna Miķelsone atsūtījusi zīmējumu “Pankūku cepšana”, pievienojot komentāru:
“Atradīsim prieku vienkāršās lietās!”. Absolvējusi LMA Mākslas zinātnes nodaļu. Jau studiju laikā sākusi nodarboties ar smilšu kino
veidošanu, ilustrē bērnu grāmatas, kā arī zīmē sadzīviskus un asprātīgus komiksus.

G U N A M IĶEL SONE

Darba “Atlass pats Zemi nenoturēs” autors Andrejs Brīvulis šobrīd mācās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā.
Iesūtītajam zīmējumam viņš pievienoja komentāru: “Ir pietiekami daudz cilvēku, kuriem liekas, ka kāds mistisks spēks vai vienkārši citi
visu atrisinās, tomēr ceru, ka sāksim saprast, ka ikvienam jāpieliek sava roka, lai mērķi sasniegtu!”

A N D REJS BRĪVUL IS

LMA Glezniecības katedras studente Agnese Piziča atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “ᴉqᴉɹƃ āʞ ᴉzoɹƃ”, pievienojot komentāru:
“Lai zinātu, kur doties, jāzina, kur esi.”

A GNESE PIZ IČA

Gleznotāja Ieva Maurīte atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Laivas”. Māksliniecei, tāpat kā viņas glezniecībai,
piemīt vieglums, dzīvīgums, tīrība un vienkāršība. Galvenie izteiksmes līdzekļi ir līnija un krāsu attiecības,
bet pati māksliniece tos sauc par zīmējumiem uz audekla.

I E VA M AURĪT E

Jaunā māksliniece Anna Jakovļeva absolvējusi LMA Grafikas nodaļu. Jakovļevas darbos bieži var vērot dzīvnieku tēlus,
jo māksliniece uzskata, ka tieši mīlestība un cieņa pret tiem padara mūs par cilvēkiem. Māksliniece piedalās šajā projektā, jo, sēžot
mājās un ievērojot noteikumus, radusies vēlme atbalstīt arī citus, it īpaši bērnus, kuriem tas visgrūtāk padodoties.

A N NA JAKOVĻ EVA

Jaunais mākslinieks un mūziķis Mārtiņš Aizpurvs atsūtījis zīmējumus ar nosaukumu “octobass”, pievienojot komentāru: “Mūzika
ir valoda, kura spēj pastāvēt tikai kustībā, tāpat kā astoņkājis, kurš ir nepārtrauktā procesā. Procesā ir iespēja atklāt iepriekš
nepieredzēto, kas rada patiesu prieku.”

M Ā RTIŅŠ AIZ PURVS

Režisors Lauris Ābele projektam atsūtīja zīmējumu “Baltais vilks”.
Lauris ieguvis maģistra grādu audio vizuālajās mākslās (filmu režija) LKA, kā arī bakalaura grādu filozofijā LU.
Kopā ar brāļiem Raiti un Mārci Ābelēm veido filmas un dažādus ar video saistītus mākslas projektus.

L AURIS ĀBEL E

Jaunā māksliniece Elza Jarāna ar savu radošo darbību mēģina uzlabot citiem garastāvokli, savos darbos iepinot arī kādu joku.

E LZ A JARĀNA

Mākslinieks Zigmārs Rozentāls atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Izkrāso pats”, pievienojot komentāru:
“Laikā, kad piedzīvojam grūtības, ir viegli uzcelt barjeras ap sevi, lai it kā sevi pasargātu. Pildot šo uzdevumu,
mēs esam acināti ieklausīties sevī un atpazīt, ko patiesībā mēs katrs piedzīvojam šajā laikā. Tikai ieklausoties un dzirdot vienam otru,
šo pasauli ir iespējams padarīt labāku.”

Z I G M ĀRS ROZ ENT ĀL S

Gleznotājs Otto Zitmanis atsūtīja zīmējumu “Snauda”. Zitmanis 2004. gadā absolvēja LMA Glezniecības nodaļu.
Krāsu kontrasti, dramatiski piesātināti ķermeņu attēlojumi un oriģināls ironijas piejaukums piesaistījis Otto Zitmaņa darbiem lielu
uzmanību un augstu novērtējumu mākslas pasaulē jau no karjeras pirmsākumiem.

O TTO Z IT M ANIS

Pēc RDMV studijām jaunā māksliniece Margarita Loze šobrīd turpina studijas Londonas Mākslas universitātē.
Atsūtītajam zīmējumam viņa pievieno komentāru: “Domu telpa un tagadne. Nu esam spiesti laiku iepazīt no jauna. Mums burtiski pieder
viss pasaules laiks. Tāpēc apstājies, mīļais drugs, jo Tu esi skaists! Izbaudi šo mirkli un drīzo atmiņu, lai kļūtu par labāku cilvēku.”

M A R GARITA L OZ E

Gleznotāja Laima Eglīte atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Bez komentāriem”. Stājglezniecībā māksliniece ir pievērsusies
galvenokārt sievietes pasaules atklāsmei - gleznojusi ģimenes ikdienas norises, aktus, portretus, kā arī ainas no teātra un mīmu
dzīves. 1974. gadā absolvējusi LMA Glezniecības nodaļu. Izstādēs piedalās kopš 1969. gada.
Nozīmīga loma mākslinieces attīstībā bijusi dalībai Roberta Ligera vadītajā “Rīgas Pantonīma” ansamblī.

L AIM A EGL ĪT E

Mākslinieks Artūrs Bērziņš atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Jaunais naratīvs jeb gaiss vienmēr attīrās pēc vētras”,
pievienojot komentāru: “Kad cilvēce aizmirst zināmas pamatlietas, pasaule atgādina tās ar smagiem pārbaudījumiem.
Gribas cerēt, ka pēc nosacītas analoģijas ar 20. gadsimtu, šī “hibrīdpārbaudījuma” iznākumā dzims jauna atklāsme, jauna paradigma,
kas ļaus turpināt virzību uz priekšu, jo pēc būtības iestrēgām uz vietas jau labu laiciņu. Lai veiksmīgi, Artūrs.”

A RTŪRS BĒRZ IŅŠ

Krista Miltiņa ir LMA Funkcionālā dizaina nodaļas maģistrantūras studente, kuras lielāko ikdienas daļu aizņem ilustrēšana.
Viņas galvenais tēls un zīmējumu varonis ir melnbalts, kails un apaļīgs cilvēks, kurš ar savu vienkāršo,
bet nedaudz jocīgo ārieni parāda to, kādi mēs esam.

K RISTA M ILT IŅA

Ilustratore Elīna Brasliņa atsūtīto zīmējumu papildina ar komentāru: “Par (jauno) labo ieradumu saglabāšanu arī pēc karantīnas!”
Elīna Brasliņa pēc LMA absolvēšanas ilustrē bērnu grāmatas, savukārt 2019. gadā uz kinoekrāniem parādījās viņas pirmā
animācijas filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” (režisors Edmunds Jansons).
Filma tapusi kopā ar rakstnieci Luīzi Pastori pēc viņas grāmatas “Maskačkas stāsti” motīviem.

E L Ī NA BRASL IŅA

Keramiķe un tēlniece Olga Melehina šobrīd studē LMA Keramikas nodaļas maģistra programmā.
Māksliniece iesūtīja zīmējumu, pievienojot komentāru: “Katrs no mums ir atbildīgs par nākamo dienu. Ideālā gadījumā visiem pirkstu
nospiedumiem vajadzētu piederēt dažādiem cilvēkiem, bet, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, tie pieder vienai personai. Carpe diem.”

O L GA M EL EHINA

Grafiķe Kate Seržāne atsūtīja zīmējumu, tam pievienojot komentāru: “Lieliskajai domai par patīkami pavadītu laiku!”
Kate Seržāne īpašu vērību velta zīmējumam, galvenokārt sēpijas tehnikā. Rīgas Lietišķās mākslas koledžā apguvusi juveliera
profesiju, LMA beigusi Grafikas nodaļu.

K AT E SERŽ ĀNE

Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļas 1. kursa studente Gunta Lante atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Dod man”,
pievienojot komentāru: “Darbs ir par ieskatīšanos sevī – ne tikai par saņemšanu un pieprasīšanu, bet arī došanu. Par likumsakarīgo
mijiedarbību – saņemot un dodot. Vai domājam, ko dodam paši, pirms skaļi pieprasam?
Skaitāmkauliņu kritums lielā mērā ir atkarīgs arī no mums pašiem.”

G U NTA L ANT E

Gleznotāja Adriāna Vīgnere atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Cerības koks bezgalīgā telpā”, pievienojot komentāru:
“Nekad nav par vēlu cerēt, jo Dievs ir radījis cerību, lai dotu cilvēcei žēlastību!”

A D R IĀNA VĪGNERE

Māksliniece Anna Bondare atsūtīja zīmējumu “Sākuma beigas”, tam pievienojot komentāru: “Pieskarties klusumam, kas runā, tieši
tagad varēs vislabāk.” Šobrīd Anna Bondare studē LMA Tēlniecības apakšnozares maģistra programmā.

A N NA BONDARE

Dita Lūse ir starptautiski atzīta māksliniece un izglītību ieguvusi Viskonsīnas Universitātē un LMA.
Mākslinieces gleznas ir par gaismu un ēnu, telpu un laiku, par dabas formu krāšņumu, par fragmentu un formas pilnību.
Gleznās jūtamo vieglumu varam sajust arī mākslinieces “Arterritory par labāku pasauli” projekta iesūtītajos zīmējumos.

DITA L ŪSE

Mākslinieks un ilustrators Māris Bišofs atsūtīja zīmējumu “Ar pātagu divi”, pievienojot komentāru:
“Būs ne tikai, ko krāsot, bet arī galvu palauzīt!” Mākslinieks strādājis ne tikai Latvijā, bet arī Izraēlā, Francijā, ASV un citviet un
viņa zīmējumi publicēti daudzos pasaulē zināmos laikrakstos un žurnālos.

M ĀRIS BIŠOF S

Mākslinieks, kurators un galerijas “427” līdzdibinātājs Kaspars Groševs atsūtīja zīmējumu, pievienojot komentāru:
“Mākslinieks dziedē savu dvēseli, pievēršoties dārzeņu uzturam, kamēr fonā stāv bidstrupiski zīgnerisks audekls ar ilgi mocītu kleksi,
kas liek cerēt, ka dzīve turpina ritēt arī ārpus ekrāniem.”

K A S PARS GROŠEVS

Māksliniece un gleznošanas skolotāja Vecumnieku MMS Anda Sproģe atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Kā burbulī”:
“Tajā attēloti skolēni un skolotāji, kas ieslēgti savās mājās pie datoriem, lai mācītos attālināti. Tajā pašā laikā mūsu zemeslode
atelpojas no cilvēku burzmas. Mēs visi peldam kosmosā un mēģinām ar telepātiskām spējām sajust viens otra domas.”

A N DA SPROĢE

Māksliniece Ilze Ramane atsūtīja agrāk tapušu zīmējumu, kas diezgan precīzi atbilst šī brīža situācijai un dzīvesveidam.
Ilze Ramane ilustrējusi dzejoļu krājumus, pasakas, krāsojamās grāmatas, veidojusi dizainu, māksliniecisko noformējumu un
ilustrācijas dažādiem izdevumiem u.c.

I L Z E RAM ANE

Gleznotāja Signe Vanadziņa krāsošanai atsūtīja Alpu vijolītes un Iļģuciema scillas, piebilstot: “Pietiek ar vienu krāsu,
lai smuki izkrāsotu!” Latvijas mākslas vidē māksliniece pārliecinoši ienākusi 20. gs. 90. gadu beigās, kad vēl studēja LMA,
pārsteidzot ar dzīvespriecīgo pasaules redzējumu, kā arī košo un sulīgo krāsu pielietojumu savos darbos.

S I G NE VANADZ IŅA

Starpdisciplinārā māksliniece Gundega Evelone atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Katram mākonim zelta maliņa”.
Māksliniece darbojas dažādos mākslas medijos, veidojot tēlniecības objektus, instalācijas vai performances,
nereti apskatot sociālkritiskas tēmas.

G U N D EGA EVEL ONE

Scenogrāfs Māris Ruskulis par iesūtīto zīmējumu raksta: “Uzšņāpu daudz nedomājot. Roka zīmēja, es tikai vēroju.
Izskatās, ka velk uz ekoloģiju, zvēriem un cilvēkiem…” Māris Ruskulis scenogrāfiju veidojis gandrīz uz visu Latvijas teātru skatuvēm,
vairākkārt bijis prestižās starptautiskās scenogrāfijas izstādes “Prāgas Kvadrināle” dalībnieks.

M Ā RIS RUSKUL IS

Latvijā dzīvojošais vācu mākslinieks Haralds Jegodzienskis atsūtījis zīmējumu “pictura penduli”, pievienojot komentāru:
“Šim tušas zīmējumam varētu piešķirt apakšvirsrakstu “COvid-19”. Jebkurā gadījumā notikumu gaita, kā tas nonāca pie šīs izpausmes
un turpmākās darbības, atbilst patogēna izplatībai. Es ignorēju savu gribu veidot un ļāvu svārstam zīmēt (aprakstīt) to, ko TAS vēlas
zīmēt (aprakstīt). Varbūt kādam, redzot šo attēlu, rodas vēlme to labot un vēlēties to akcentēt ar savu individuālo krāsojumu …”

H A R A L D S JEGODZ IENSKIS

Ilustratore, grafikas dizainere un mūziķe Ilze Ceļmillere radījusi zīmējumu “Mājas”, pievienojot komentāru:
“Mājas ir tā vērtība, kas cilvēkam būs vienmēr, lai vai kādām krīzēm ietu cauri. Mājas var arī nebūt konkrēta vieta vai lietas, bet tās
vienmēr būs mums svarīgie cilvēki vai dzīvnieki. Arī mūsu ķermenis ir mājas. Mājas mēs zaudējam tikai tad, kad beidzies mūsu laiks,
bet, kamēr vēl esam šeit, novērtējam to, kas mums ir. Katru dienu.”

I L Z E CEĻ M IL L ERE

Mākslinieks Artūrs Analts 2018. gadā ieguva Londonas Dizaina biennāles galveno balvu “Labākais dizains” par instalāciju “Matter
to Matter”. Izstādes apmeklētāji tika aicināti uz stikla virsmas atstāt pašiem savu vēstījumu, gluži kā bērnībā, kad tika zīmēts uz
norasojuša loga. Tagad mākslinieks ir atsūtījis stilizētu stikla virsmas zīmējumu, pievienojot komentāru:
“Nedaudz konceptuālāks piegājiens - lai zīmē mājās.”

A RTŪRS ANALT S

Zīmējumu atsūtījusi arī kultūras centra „Grata JJ“ īpašniece un māksliniece Jūlija Jeresjko.

J Ū L IJA JERESJKO

Ilustrators Toms Kalninskis bija atsūtījis vairākus zīmējumus, par katru sniedzot arī īsu asprātīgu komentāru, piemēram:
“Tēls ar klavierēm ir Pēteris Cīrulis, kurš visu laiku pārmērīgi spēlēja bāra klavieres. Viss jau būtu kārtībā, ja viņš par spēlēšanu
nesauktu vienkārši sišanu pa visiem taustiņiem pēc kārtas.” Toms šobrīd studē animāciju LMA K.A.S. II kursā.

TO M S KAL NINSKIS

Māksliniece Agate Lielpētere atsūtīja asprātīgu zīmējumu, pievienojot komentāru: “Šobrīd sadzīvē ar mājiniekiem svarīgi nenonākt
līdz filmas “Bāka” (“The Lighthouse”) scenārijam. Un varbūt arī izvairīties no jaunu “Dormeo” segu komplektu vai citu “Top Shop” preču
iegādes. Jāuzmanās!” Lielpētere 2019. gadā ieguvusi BA grādu LMA Grafikas apakšnozarē.

A G AT E L IEL PĒT ERE

Katrīna Gaile ir gleznotāja, kas glezno parastus cilvēkus un viņu īpašās spējas, pēdējos gados tie biežāk esot veci cilvēki.
Zīmējumam māksliniece pievienoja komentāru: “Tas ir Haralds un Minna, kurus satiku šajā pavasarī, kad pastaigājos ar meitu ratiņos.
Haralds par Minnu teica: “Tas arī ir mans bērniņš.” Minnai no vecuma sāpēja kājas, tāpēc Haralds viņu staidzina tā.”

K AT RĪNA GAIL E

Mākslinieks Kristaps Priede zīmējumu atsūtīja no Šveices, kur šobrīd studē, pievienojot komentāru:
“Viensēta Alpos, izolācija no apkārtējiem. Daudziem šogad nesanāca aizbraukt slēpot, tāpēc nolēmu uzzīmēt kalnu motīvu.” Kristaps
Priede 2017. gadā ieguvis maģistra grādu LMA Glezniecības apakšnozarē pie profesora Ivara Heinrihsona, kā arī papildinājis
zināšanas, studējot divās Lielbritānijas augstskolās, – Falmutas Universitātē un Vimbldonas Mākslas koledžā.

K R I STAPS PRIEDE

Māksliniece Marta Veinberga atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “plkst. 11:23”, paskaidrojot: “Šobrīd, kad cilvēki neiedomājami daudz
laika pavada mājās, tā vienlaikus ir arī iespēja piefiksēt brīžus, kuros citkārt, iespējams, mēs mājās neatrastos. Piemēram, 11:23
dienā, kad pagriežas saule un konkrētā vietā uz istabas grīdas parādās saules strēķis.”
Marta ieguvusi maģistra grādu LMA Glezniecības apakšnozarē.

M A RTA VEINBERGA

Arhitektu pāris - Kārlis un Rita Lauderi - atsūtīja zīmējumu, kurā redzams tikai kvadrāts, piebilstot:
“Tas stabili ir pamats visam. Nekas daudz nav, tajā pašā laikā visam tur jau jābūt!
Mēs taču nevaram sacensties ar māksliniekiem, tad vismaz ar pragmatismu!” Lauderi ir arhitektu biroja “Lauder Architects”
īpašnieki un vadošie arhitekti, LMA un biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” pasniedzēji.

K Ā R L I S u n RITA L AUDERI

Sabīne Vekmane Ābele beigusi LMA Grafikas nodaļu, kā arī pasniedz sietspiedi LMA un grafikas darbnīcā “Luste”. Sabīne apvieno
sietspiedes tehniku ar glezniecību, pamatā balstoties monohromā krāsu saskaņā. Kā atsauce uz zemūdens pasauli ir arī apaļie un
ovālie darbu formāti - ūdens vai arī mākslinieces domu burbuļi.

S A B Ī N E VEKM ANE- ĀBEL E

Ieva Jurjāne ir gleznotāja, ilustratore, operas un teātra scenogrāfe, kostīmu un filmu māksliniece.
Darbojas paralēli šajās jomās kopš Latvijas Mākslas akadēmijas beigšanas (mākslas maģistra grāds 1996. gadā).

I E VA JURJĀNE

Ritums Ivanovs ir latviešu gleznotājs, kurš savos darbos izmanto pašizgudroto svītru tehniku uz īpaši liela formāta audekliem,
attēlojot aktus, figūras, portretus. Arī atsūtītajā zīmējumā var redzēt, ka izmantota svītru tehnika.

R I T U M S IVANOVS

Māksliniece Anna Laicāne atsūtīja divus zīmējumus - “Laucis sapņo par lielu ūdensrozi” un “Sniegpulkstenītes un ēnas”,
pievienojot komentāru: “Jo nesaprotamāks laiks, jo vienkāršākas lietas sāk likties skaistas. Lauci es pamanīju garlaikotā pastaigā
pie Uzvaras parka, jau tagad, kad daudzas vietas vairs nevar apmeklēt. Šī ūdensputna kājas jeb pleznas izskatās pēc telpauga ar
nosaukumu Ziemassvētku kaktuss. Savdabīgs dabas dizaina risinājums, es nodomāju, noteikti jāuzzīmē.”

A N NA L AICĀNE

Varis Klausītājs ir “Zīmējumu teātra” radītājs, izrāžu režisors un aktieris. “Zīmējumu teātris” ir profesionāls kamerteātris,
kas rada unikālu teātra formu, apvienojot zīmēšanu, mūziku, deju un aktierspēli. Izrādes sintezē dažādus mākslu veidus un tajās
piedalās arī skatītāji. Šoreiz Varis ļauj mums piedalīties atsūtītā zīmējuma krāsošanā!

VA R IS KL AUSĪT ĀJS

Mākslinieks Alfrēds Paulausks atsūtīja zīmējumu, pievienojot komentāru:
“Man šis laiks ir kā atgādinājums, cik vārīga un nedroša ir mūsu materiālā pasaule. Varu sevi saukt par krīžu mākslinieku,
jo iepriekšējā krīzē es uzsāku gleznot, bet šajā man atkal dota iespēja apstāties, izvērtēt prioritātes un kaut ko mainīt.”
Vēl Paulausks piemetina, ka atsūtītajā zīmējumā esot jākrāso tieši fons!

A L F R ĒDS PAUL AUSKS

Irīna Špakova absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmu Glezniecības nodaļā,
kā arī studējusi Porto Universitātē Mākslas fakultātē. Pavadījusi pāris gadus Dienvidaustrumāzijā, kur papildināja savas studijas,
mācoties vietējo Minangkabau kultūru un mākslu Rietumsumatrā, Indonēzijā.

I R ĪNA ŠPAKOVA

Gleznotāja Kristīne Kutepova ar iesūtīto zīmējumu uzdod reti atbildamus jautājumus ne tikai sev, bet arī darba krāsotājiem:
“Kas es esmu? Tas ir lielais jautājums, kam ir pienācis laiks. Lai mainītu ko pasaules kārtībā, jāsāk ar savu iekšējo pasauli. Lai to
sāktu, jāsaprot, kas es esmu. Kāda ir Tava iekšējā pasaule? Kādās krāsās Tu dzīvo, kādi simboli un tēli Tevi uzrunā? Ko tie stāsta?”

K R I S T ĪNE KUT EPOVA

Diānai Dolldia brīvajos brīžos patīk izlikt uz papīra savus tēlus ar emocijām, uzsverot, ka viņu ļoti interesē tieši putni,
tāpēc pie viena no zīmējumiem Diāna min: “Zemapziņā saprotam, ka daba spēj sevi pasargāt un atjaunoties,
protams, žēl, ka reālajā pasaulē putns mums neizdēs jaunu zemeslodi.”

D I ĀNA DOL L DIA

Gleznotāja Vineta Kaulača, sūtot zīmējumu, min, ka nopietnam darbam ir grūti sakoncentrēties,
taču šī bija lieliska iespēja pareflektēt par skata punktu nozīmi un nepieciešamību – “Turēt galvu augšā!”

V I N ETA KAUL AČA

Māksliniece Zane Veldre atsūtīja zīmējumu, pievienojot komentāru:
“Galu galā, man labāka pasaule būs tā, kurā ir vieta visiem!” Lai gan Zane Veldre studējusi glezniecību,
viņas rokraksts ir izteikti grafisks un smalks, kas visizteiksmīgāk atspoguļojas figuratīvās kompozīcijās.

Z ANE VEL DRE

Māksliniece Anna Salmane atsūtīja zīmējumu ar piebildi: “Vitamīns K nekad nevar būt par daudz!”
Tik daudz saldumu un kaķu vienuviet negadās bieži sastapt. Labu krāsošanas apetīti!

A N NA SAL M ANE

Paulis Liepa ir latviešu jaunās paaudzes grafiķis, kurš strādā ar visvienkāršākajām grafikas tehnikām – kologrāfiju un kartona griezumu.
Pauļa Liepas darbu estētika veidojusies 20.gs. modernisma grafikas kultūras, dizaina, arhitektūras un inženiertehnisko zīmējumu
iespaidā, īpaši atskatoties uz 60.–70. gadu vizuālo estētiku, ko mākslinieks izmanto kā savu izteiksmes valodu.

PAUL IS L IEPA

Keramiķe Laine Beriņa atsūtītajam zīmējumam pievieno arī vēlamās nākotnes vīzijas aprakstu:
“Sapņojot par to, kā pēc krīzes/karantīnas/vīrusiem atkal varēsim mērcēties viens otra apskāvienos, ar pirkstiem maisīt kafiju,
lasīt akmentiņus svešos dārziņos un sirsnīgi skūpstīties pārpildītos sabiedriskajos transportos! Par sapņiem, kas piepildās!”

L A INE BERIŅA

Jaunā māksliniece Olga Golubeva atsūtījusi zīmējumus, kuros redzami dabas motīvi, ziedi, ogas,
kas arī ir Olgas visbiežāk mākslā attēlotie elementi.

O L GA GOBUL EVA

Māksliniece Elīna Genīte atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Ticēt”.
Lai arī Elīna ir absolvējusi LMA Tekstilmākslas nodaļu, pēc tam vairāk pievērsusies ilustrēšanai un gleznošanai.

E L ĪNA GENĪT E

Asprātīgu zīmējumu ar nosaukumu “Nu, būs ziepes!” atsūtīja gleznotāja, grafiķe un mākslas pedagoģe
Ieva Baumgarte, novēlot visiem labu imunitāti.

I E VA BAUM GART E

Tekstilmāksliniece Ieva Krūmiņa atsūtīja zīmējumu – “Vējgrābsle un mākoņstūmēji”, piemetinot: “Bez īpašiem komentāriem,
tikai sadomājos par bezjēdzīgā jēgu un neispējamā iespējamību. Un otrādi.”

I E VA KRŪM IŅA

Gleznotāja Dagne Ventiņa atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Es esmu dabā, es esmu daba”.
Māksliniece ir teikusi, ka viņu iedvesmo gan dabas ainavas, gan fantāzijas lidojumi, gan ikdienas notikumi.

D A GNE VENT IŅA

Māksliniece Agnese Rudzīte veido grafiskus darbus - punktojumus, taktīlās gleznas, kas paredzētas neredzīgiem cilvēkiem,
gleznas akrila un eļļas tehnikās, kā arī vada mākslas meistardarbnīcas un lekcijas.

A G NESE RUDZ ĪT E

Zīmējumu atsūtīja arī keramiķe Inga Frišfelde. Kādā intervijā māksliniece sacīja, ka Latvijas Mākslas akadēmijā
iegūtā pieredze ir sniegusi iedvesmu meklēt jaunas idejas, jaunas sajūtas un izprast laikmetīgo domāšanu, būšanu.
Šis ir laiks, kurā par šo tēmu var vēl plašāk domāt.

I N GA F RIŠF EL DE

Jaunā māksliniece un Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente Linda Vilka izkrāsošanai
atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Ar skabargām acīs”.

LINDA VIL KA

Ilustrators Harijs Grundmanis atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Pazudis kapitālismā”, pievienojot komentāru:
“Lai mēs nākotnē izdzīvotu, ir vajadzīgs skaidrs prāts. Lai mēs nākotnē dzīvotu, vajadzīgs neprāts.”

H A R I JS GRUNDM ANIS

Modes dizainere Elita Patmalniece krāsošanai atsūtījusi viņas atpazīstamajā rokrakstā tapušu portretu,
kas viņai atgādina par pagājušo vasaru, jūru, sauli un siltumu. Būs, tas viss būs, tikai jāizkrāso!

E L I TA PAT M AL NIECE

Jaunā gleznotāja Luīze Rukšāne izkrāsošanai atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Divi zīmējumi par vienu mākoni”.
Luīze šobrīd studē LMA Vizuālās komunikācijas nodaļā.

L U ĪZ E RUKŠĀNE

Mākslinieks Arvils Linde atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Kad zobeni pie malas jeb zobens citiem laikiem”, pievienojot komentāru:
“Šis ir laiks, kas liek mums izvērtēt rīkus un instrumentus, kurus esam izmantojuši līdz šim – citi kļuvuši aktuālāki kā jebkad, citi savu
aktualitāti ir zaudējuši, turpretī citiem uzdevumiem varbūt jāmeklē pavisam jauni, iepriekš nebijuši risinājumi!”

A RVIL S L INDE

Māksliniece Līva Doršs atsūtīja zīmējumu “Drīz jau vasara”, kas papildus komentārus neprasa. Šobrīd Līva Doršs dalu savu laiku
starp ģimeni, darbu Valkas Mākslas skolā un radošo laiku savu darbu izstrādē.

L ĪVA DORŠS

MAREUNROL’S ir starptautiski pamanītākais latviešu modes zīmols, kas dibināts 2006. gadā. Dizaineru duets
(Mārīte Mastiņa-Pēterkopa un Rolands Pēterkops) piedalījies daudzos konkursos un festivālos, biennālēs un grupas izstādēs ārpus
Latvijas. Kopš 2012. gada zīmols regulāri piedalās Parīzes modes nedēļā – sākotnēji tās oficiālās programmas ietvaros. 2016. gadā
MAREUNROL’S tika izvirzīti starp desmit Eiropas nominantiem prestižajai starptautiskajai “Woolmark” balvai vīriešu modes kategorijā.

M A REUNROL’S

Gleznotājs Ansis Rozentāls atsūtīja zīmējumu ar komentāru: “Cilvēks pēc būtības nav ļauns, tikai reizēm sanāk, ka savas vajadzības
tiek vērtētas augstāk nekā kopējās cilvēces labums un intereses. Šis laiks ir vērtīgs mums visiem, lai saprastu, ka, ja nedomāsim
vairāk par kopējo labumu, tad mums pasaule iespers pa pakaļu un liks visu pārvērtēt. Tādēļ, izkrāsojot šo kompozīciju, kuras
iedvesmas avots ir Lielais kanāls Versaļas pilī, padomāsim, kādēļ mums pasaule ir iespērusi pa pakaļu!”

A N S IS ROZ ENT ĀL S

RDMV absolvente Sintija Birģele atsūtīja zīmējumu ar nosaukumu “Draugi”, pievienojot vēstījumu:
“Lai arī kādi piedzīvojumi vai pārdzīvojumi mūs gaida nākotnē, mēs esam kopā šodien, rīt un vienmēr!”

S I N T IJA BIRĢEL E

Latvijā labi zināmais modes mākslinieks Bruno Birmanis atsūtīja zīmējumu ar komentāru:
“Trends ir kaut kas, ko ievēro, lieto daudzi. Visi. Šai pavasarī ir nebijis gadījums. Modē ir gulta.
Turklāt šo trendu atzīst 1/2 pasaules. Komfortabli un mīlīgi. Un skumji.”

B R U NO BIRM ANIS

