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JA RODAS JAUTĀJUMI, LŪDZU 

UZDODIET TOS «CHAT». 



ELIZABETE LUDVIKS 

Imants Ziedonis reiz rakstījis: «Cik labi, ar tevi var 

neizlikties, es tikai ar tevi gribu tikties». Tā es jūtos 

par radošo  procesu, par mākslu savā dzīvē. Tā ir 

telpa, kurā es varu neizlikties un tikties ar kaut ko 

dziļāku, dvēseliskāku, neliekuļot, netēlot...būt uz 

momentu savienota ar kaut ko lielāku, plašāku, ar 

radošo pasauli un tās garu. Radīt ir mana 

satikšanās! 













MAIRA 

REINBERGA 

 
Manās gleznās ir krāsu, līniju un 

faktūras izjūta. Es cenšos notvert 

to gaisīgumu, trauslumu un 

mistēriju. mūzika spēlē lielu 

lomu gleznu tapšanā. Līniju un 

krāsu daudzveidība pauž kustību 

un turpinājumu. Mana māksla 

tiecas atspoguļot skaistumu, 

harmoniju un mieru. 

 













SARMA MUIŽNIECE LIEPIŅA 
 

Man nupat, septembrī, noritēja 60. dzimšanas diena. Ģimene uzdāvināja man 

iespēju, ka varu pateikt viņiem "pamatvīziju" un viņi man uzbūves skulptūru 

dārzam. Nolēmu, ka covid-19 laikā materiāli noteikti jāatrod tepat mežā, 

un var lietot klāt tikai biolādzīgu šņori.  Forma: organiska, lai materiāli 

diktē.  

 

Te nu ir: 

 

1.  Vīzija (sarma) 



2. Darbinieki : Pēteris, Jūlijs, Milija un Jāņa roka 
 



3. Jūlijs izjūt skulptūras trīsdimensionalitāti 
 



 

4. Sarmai 60: ekoloģiskā pagaidskulptūra priekšas dārzā 

 (2020. gada septembris)  

 



ZAIGA 

THORSON 

Vēlos jums parādīt darbus, kas 

manai sirdij ir vistuvākie, kam ir 

sakars ar maniem vecākiem un 

bērnību latviešu ģimenē. 













GINTS GRINBERGS 

Daba un tās struktūra ir galvenie iedvesmas avoti 

maniem darbiem. Skulptūras top, izmantojot 

lietotus, pārstrādāšanai nolemtus materiālus.  

Manas pašreizējās intereses svārstās no makro-

līdz mikrokosmosa, no visuma bezgalības līdz 

pieneņu pūkām, baktērijām, vīrusiem un atomu 

daļiņām. 















JA RODAS JAUTĀJUMI, LŪDZU 

UZDODIET TOS «CHAT». 



KRISTA SVALBONAS 

Ideas of home and dislocation have always been 

compelling to me as the child of immigrant parents 

who arrived in the United States as refugees.  Born 

in Latvia and Lithuania, my parents spent many 

years after the end of  World War II in displaced-

person camps in Germany before they were 

allowed to emigrate to the United States. In this 

series I set out to retrace and reimagine that 

history. 























RITA GRENDZE 
Šoziem, pandēmijai iestājoties ar 

ierobežojumiem gan kustībā, gan 

sabiedriski, man nebija iespējams 

veidot lielas instalācijas 

sabiedriskās telpās. Šķiet visas 

izstādes atliktas, vai atceltas. 

Tomēr man bija nepieciešams kaut 

ko veidot. Zīmēju ik dienas, lai 

pārietu un pārslēgtos no ikdienas 

rūpēm.  Zimējumi kļuvuši nedaudz 

lielāki un komplicētāki, un ar laiku 

zimēšana palikusi ne tikai par 

galveno radošu nodarbību, bet uz 

šo laiku, par vienīgo.  



















ATCERAMIES 
LATVIEŠU FONDA BIJUŠIE DALĪBNIEKI 



REINIS ZUSTERS 
1919-1999 
 
 

Arhitekts un gleznotājs. Nonākot 
Austrālijā aizraujas ar īpatnējo, skarbo 
vietējās dabas skaistumu. Vienlaikus ar 
meklējumiem abstrakcijā rodas daudz ostu, 
jaunceltņu un Sidnejas veco ēku rajonu 
ainavu. Mūža otrajā pusē, Austrālijas 
pamatiedzīvotāju kultūras iespaidā, rodas 
Austrālijas ainavas - pirmatnēja spēka un 
mistikas caurstrāvoti, stilistiski atšķirīgi 
darbi.   
 











 

JĀNIS ZUNTAKS 
1906-1985 
 

Viens no izcilākajiem 20 g.s. latviešu māksliniekiem, Purvīša un 

Eliasa skolnieks. Visu mūžu lepojies būdams liepājnieks, viņš savā 

dvēselē nekad nepameta dzimteni. Kanādā Zuntaka daiļrade 

uzplauka un guva būtisku rūdījumu. Viņš dzīvoja tādā apvdū, kas 

ainaviski bija visai tuvs Latvijai, un šajā periodā gleznotajās 

ainavās parādījušies līdz tam tik pat kā neizmantotie rudens, bet 

jo sevišķi ziemas motīvi. 

















 

VALDIS KUPRIS 

1940-2004 

 

Gleznotājs, fotogrāfs, profesors, Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieks. Pirmais Amerikas latvietis, kas 1985. gadā uz 
dzimteni atveda savus darbus un rādīja tos plašai publikai. 
Valža darbi ir ar filozofisku ievirzi. Vienai no izstādēm dots 
nosaukums „Ar eņģeļa acīm“, un bērniem un labiem 
draugiem viņš dāvināja paša veidotus eņģelīšus, mazas, mīļas 
ģipsī atlietas figūriņas.  















GUNDEGA CENNE 
1933-2009 

 
Cennes audeklos daudz bērnu un sieviešu 

tēlu. Viņas māksla meklē cilvēku, dabas un 

plašākās dzīves apvāršņus. “Daba un cilvēks 

man ir nešķiramas sastāvdaļas. Cilvēks ar savu 

garu un prātu ir dabas centrā:  tas piešķir 

dabai to, kas tai bez viņa trūktu.” 

 

















RAIMONDS GUNĀRS SLAIDIŅŠ 
1927-2009 

 
Arhitekts, interjerists, zīmētājs, gleznotājs, pievērsies grāmatu 

veidošanai, un pat rakstīšanai. 

«Viss sākās ar līniju, kas joprojām ir mans stiprākais mākslas pamats, 

jo arī arhitektam parasti līnija ir svarīgs izteiksmes līdzeklis. Esmu gan 

bieži dzirdējis sevi sauktu par koloristu. Pats domāju, ka tas nācis 

vēlāk, kaut kas no interjeristu skolas – gan harmonija, gan kontrasts». 











KAZIMIRS 

LAURS 
1923-2020 

Visvairāk pazīstams ar viņa krāsainajām 

Teiču purva ainavām, bet māksliniekam ir 

arī plašs portretu krājums. 















2017. gadā, 94 gadu vecumā, Kazimirs Laurs sāka nodarboties ar 
digitālo mākslu, zīmējot uz iPad planšetdatora. Gadu vēlāk tika 
izdota grāmata ar viņa digitāliem zīmējumiem un atklāta izstāde 
Rēzeknes kultūrvēstures muzejā, kuru viņš pats apmeklēja. 
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