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ATSKATS UZ
MŪSU DARBU 2021. GADĀ
Kārlis Kanderovskis
PLMC izpilddirektors
Aizvadītais gads Pasaules latviešu mākslas centrā
(PLMC) daļēji pagāja COVID pandēmijas iespaidā.
Neskatoties uz to, kopumā paveicām daudz no iecerētā. 2021.gada vasaras izstāde “Skatoties aiz” bija
nozīmīgs pavērsiens mūsu organizācijai, cenšoties
paplašināt savu misiju, iekļaujot pašreizējo ārzemēs
strādājošo latviešu mākslinieku kopienu. Laima Puntule atstāja Latviju pēc krīzes un kopš tā laika dzīvo
Dānijā, savukārt Anne Maria Udsen Zviedrijā. Izstādi
atklājām vasaras karstumā un noslēdzām septembrī
ar vakara pasākumu, kurā uzstājās Cēsu muzikālā
grupa Symbionica, piedāvājām kokteiļus un iespēju
pastaigāt pa PLMC galerijām pēc darba stundām.
Izlozējām Annas Marijas darbu ar atbilstošu nosaukumu “Tas kas paliek”. Un tas arī palika Cēsīs.

dzīvē. Mākslas skolēni arī darbojās PLMC galerijās, pēc
savas izvēles interpretējot izstādīto mākslinieku darbus.
PLMC turpināja nodrošināt mājvietu Cēsu mazā teātra
darbībai, lai gan pandēmija nopietni to ierobežoja. Tomēr
Ilze Lieckalniņa un viņas komanda spēja nodrošināt individuālu mentoringu talantīgiem jauniešiem, kā arī izmantoja mūsu telpas, lai filmētu tiešraides teātri 8.-12. klašu
skolēniem “Saruna ar un par Čaku”, un nākamgad cer
iestudēt Raimonda Staprāna lugu “Pēdējā izrāde”.
Turpinājums 2.lpp.

Rudens/ziemas sezonā PLMC piedāvā divas izstādes:
Ripas galerijā - Kanādā radīta diasporas māksla no PLMC
kolekcijas “Kanāda sērijās”, savukārt Sīpoliņa galerijā Viļņa Strazdiņa “Mierīgas ainavas”.
Jau 2021.gada pavasarī Sīpoliņa galerijā otro reizi notika
Cēsu pilsētas Mākslas skolas skolēnu izlaidums un darbu
izstāde, tādā veidā PLMC aktīvi integrējās Cēsu novada

Cēsu vidusskolas skolēni iepazīstas ar jaunāko izstādi.
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PLMC kolekcijas izstāde Sīpoliņa galerijā.

Turpinājums no 1.lpp.

2021. gada rudenī mūsu telpā notika
starptautiskais dzejas festivāls “Prima
Vista”, kas notiek jau kopš 2004. gada, un pirmo reizi viesojas Latvijā.
(Drošības nosacījumu dēļ klātienes
auditorija tika sasniegta ar tiešraidi
radio.)
Sakarā ar deportāciju atzīmēšanu
plānojam 2022.gada martā atklāt
Aleksandra Karpova (ASV/Latvija)
grafikas izstādi un viņa darbu katalogu. Vasaras sezonā plānojam izstādi “Filadelfijas latviešu mākslinieku
grupa” un Šteineru retrospektīva
“Ojārs & Silvija”, kas turpinās latviešu
mākslas dzīves izzināšanu Amerikas
Savienotajās Valstīs, kā arī Ēvalda
Dajevska darbu izstādi.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs uzrunāja PLMC, un
esam aizdevuši vairākus darbus no
mūsu kolekcijas viņa kabinetam un
pieņemamajai istabai.

Uzlabojumi PLMC galerijās 2021. gadā
Esam iegādājušies profesionālu foto/video kameru un tehnisko aprīkojumu, tādā veidā varam ierakstīt intervijas, tiešraidē veidot pasākumus,
filmēt izstādes. Veikta elektrības sistēmas pārplānošana Sīpoliņa galerijā.
Savukārt, pateicoties PBLA ziedojumam, iegādājāmies 70 krēslus, kas ir
www.plmc.lv

vitāli nepieciešami mūsu pasākumiem. Iegādātas jaunas lampas, kā
rezultātā manāmi uzlabojusies mākslas darbu apgaismošana.
Šogad pirmo reizi PLMC strādāja
praktikante Vita Nipāne, fotogrāfe,
kura veica PLMC kolekcijas darbu
profesionālu pārfotografēšanu, palīdzēja iekārtot izstādes un veica citus
darbus.
Vēlos pateikt sirsnīgu paldies mūsu
brīvprātīgajiem darbiniekiem – Baibai Eglītei un Ingrīdai Bitei, un,
protams, sirsnīgs paldies visiem, kas
šogad apmeklēja mūsu galerijas!
Kārlis Kanderovskis tiekas ar Kanādas vēstniecības
padomnieku Jevone Nicholas.

Lai iesāktais turpinātos!
menta ziedojumā piešķirtajai summai,
lai tā sasniegtu 50 000 USD. Papildus
šim finansiālajam ziedojumam Mārtiņš PLMC kolekcijai uzdāvināja vairākus savus Barensa mākslas darbus.
Īpašs paldies arī Inārai Sīmanei par
viņas palīdzību.
Lai arī Gunārs Barens profesionāli
strādāja citā jomā, viņa aicinājums
bija būt par mākslinieku, kas dažus
gadus atpakaļ vainagojās ar personālizstādi Klinklāva galerijā Garezerā.
Daudzi no Gunāra darbiem atsaucas
uz telpiskiem ķermeņiem, kā planētām un zvaigznēm.
Izstādes "Skatoties aiz" atklāšana PLMC pagalmā.

Dainis Mjartāns
PLMC valdes loceklis

Pandēmijas laikā veidojas jauni
paradumi – virtuālā realitāte gūst
arvien lielāku uzvaru pār reālo dzīvi. Tāpēc mēs ceram, ka arī Pasaules
latviešu mākslas centrs drīzumā varēs atgriezties savā ierastajā dzīvē.
Jācer, ka kultūras pasākumu veidotājiem nebūs jāsāk skaidrot sabiedrībai nepieciešamība pēc kultūras klātienē, jo pēc iepriekšējiem
Covid-19 viļņiem publika kultūrtelpās atgriezusies arvien mazākā
skaitā.

tēta sērijās. Sākot ar Valdas Oestreiheres digitālajām planšetdatorā
veido-tajām ceļojumu skicēm līdz
Ilgas Leimanes portretiem un Ivonnes
Vāres (Yvonne Vaar) urbānās vides
fotogrāfijām. Šādas pieejas mērķis ir
radīt atkārtojuma un ritma sajūtu.”
Izstādē apskatāmi arī Jāņa Zuntaka,
Visvalža Reinholda, Gundegas Cennes, Edgara Krūmiņa, Ineses Birstiņas, Daces Birkhānes un citu Kanādas
latviešu mākslinieku darbi no mūsu
kolekcijas.

Šo laiku, ievērojot noteiktos ierobežojumus, esam izmantojuši mūsu
telpas piedāvājot pasākumiem, kurus
var organizēt ar mazāku dalībnieku
skaitu, bet sasniegt lielu auditoriju,
kā, piemēram, filmējot teātra izrādi
“Saruna ar un par Čaku” un dzejas pasākumu PLMC telpās, kad 4. decembrī visas dienas garumā dzejnieki,
skaņu mākslinieki un tulkotāji no
Igaunijas un Latvijas apvienojās starpdisciplināros – rakstītā vārda un skaņas sinerģijas audiovizuālos priekšnesumos.

Mākslinieces Anne Maria Udsen un Laima Puntule.

Jauno sezonu esam uzsākuši ar Kanādas latviešu mākslinieku izstādi no
mūsu kolekcijas. Kā norāda PLMC
direktors Kārlis Kanderovskis: “Apmeklētājiem piedāvājam interesantu
ieskatu latviešu diasporas mākslinieciskajā ainā Kanādā, kas tiek prezen-

Aizgājušā gada visnozīmīgākais finansiālais ziedojums bija 40 000 USD
no Gunāra Barens testamentārās daļas. PLMC izsaka sirsnīgu pateicību
Mārtiņam Dumpim, mākslinieka atraitnes Gaidas Barensas brāļadēlam,
mantojuma izpildītājam, kurš pievienoja savu ieguldījumu Barensas testa-

PLMC valdes vārdā izsaku paldies par
mūsu darba atbalstīšanu Vilnim
Strazdiņam, Gunai Mundheimai un
Andai Sīpoliņai, kā arī Latvijas un
diasporas organizācijām - Kultūras
ministrijai, Pasaules latviešu mākslas
savienībai, Amerikas Latviešu Apvienībai (ALA) un Pasaules brīvo latviešu
apvienībai (PBLA).
PLMC mākslas darbu kolekciju 2021.
gadā papildināja Rūšu ģimenes dāvātie mākslas darbi, tostarp arī iespai-

dīgais K.Černoka darbs. Anda Sīpoliņa
dāvināja R. Zustera, G. Brūvera un J.
Annusa darbus. Anita Mūra dāvināja
J.Drešmaņa darbu. Pēteris un Ileane
Bolšaitis arī ziedoja K.Černoka gleznu,
savukārt Pēteris Dajevskis vairākus
sava tēva Ēvalda Dajevska darbus.
Turpinājums 4.lpp.
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Lai iesāktais turpinātos!
tūrtelpā, kā arī dot savu ieguldījumu
dialogam starp Latviju un diasporu.
Lai Cēsīs izveidotos diasporas latviešu
mākslas vēstures centrs, lūdzam ziedot grāmatas, izstāžu katalogus, plakātus un fotoattēlus, kas ataino trimdas latviešu mākslas dzīvi.
Ar mums var sazināties, rakstot uz
plmc@inbox.lv, vai arī Kārlim Kanderovskim karlis@plmc.lv.
Mākslas darbu ziedotājiem lūgums
rakstīt uz e-pastu:
collection@plmc.lv.
Dzejniece Ligija Purinaša pie Viļņa Strazdiņa darbiem.

Turpinājums no 3.lpp.

Easam saņēmuši arī Mairas Rainbergas, Kristas Svalbonas aktuālos mākslas darbus. Kā arī mākslas grāmatu
ziedojumus no Austrālijas, Vijas Bērziņas un no Ilzes Stalis (ASV).

Bez jūsu atbalsta nodibinājums “Pasaules latviešu mākslas centrs” nevarētu veikt savu misiju, dodot visaptverošu ieskatu latviešu diasporas
mākslas attīstībā un daudzveidībā,
veicināt ārzemēs tapušas augstvērtīgas mākslas iekļaušanos Latvijas kul-

Pasaules Latviešu mākslas centra adrese ir: Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101, Latvija.
Mūsu izstāžu zāles ir atvērtas no
trešdienas līdz svētdienai.
Tālruņi: 00 371 22458536,
00 371 29386454.

Vai Čaku jālasa mūsdienās?
Ilze Lieckalniņa
Cēsu Mazā teātra vadītāja

Videoizrāde “Saruna ar un par Čaku” tiek filmēta Pasaules latviešu
mākslas centra (PLMC) telpās Cēsīs.
Galvenais akcents ir Aleksandra
Čaka stāsti, paralēli uzdodot jautājumus par faktiem, laikabiedru
liecībām un mītiem par Čaku kā
personu. Ne vienmēr jautājumi ir
ērti un rodamas atbildes, lai gan ne
vienmēr atbildes ir tas svarīgākais,
jo reizēm tās pat nav nepieciešamas.
Videoizrādes viesis ir Čaka AlterEgo,
kas ļauj lugas veidotājiem brīvāk
runāt, meklēt dažādākus skata
punktus un interpretēt dažādus
faktus, līdz ar to ļaujot vaļu brīvai
fantāzijai. Izrādes mērķis ir radīt
interesi par Čaka stāstiem, parādīt, ka
aiz katra diža dzejnieka, mākslinieka,
stāv vienkāršs cilvēks, kurš nav
viennozīmīga personība.
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Vai Čaka stāsti ir aktuāli šodien, kā
tos popularizēt jauniešu vidū?
Meklēt veidus kā uz Čaka daiļradi un
uz pašu Čaku paskatīties no
mūsdienu skata punkta. Vai tirgus
bija seno laiku Facebook? Vai bāra
galds seno laiku versija Whatsapp?
Vai Čaku vispār jālasa mūsdienās?
Kāds tad bija Čaks kā cilvēks? Kāpēc
kino kritikas veltīja padomju filmām,
bet par latviešu filmām vispār
nerakstīja? Tie ir tikai daži no
jautājumiem, kuri izskan izrādē.
Izrādes idejas autors, satura veidotājs
un raidījuma vadītājs ir Mārtiņš
Liepa. Čaka AlterEgo - Lelle, kuru
vada jaunais skatuves mākslinieks
Mārtiņš Gailis. Izrādē skan grupas
“Pilsētas skaņas” dziesmas ar Aleksandra Čaka vārdiem. Uzvedums
paredzēts no 8. līdz 12. klašu
skolēniem. Ļoti gaidām iespēju
tikties ar jauniešiem klātienes izrādē.
2021. gads “Cēsu Mazajam Teātrim”
bija ļoti skarbs. Jau 2020. gadā, kad

sākās pandēmija, teātrim nebija tāda
finansiālā un tehniskā kapacitāte, lai
pārorientētos uz digitālo vidi. Līdz ar
to, veselu gadu teātris nespēja strādāt. Arī vasaras un rudens mēnešos,
kad teorētiski varēja publika apmeklēt
kultūras pasākumus, mūsu teātrim
neatmaksājās rādīt izrādes skatītāju
skaita ierobežojumu dēļ. Toties šo
gadu veltījām jaunu ideju ģenerēšanai. Diemžēl mūsu iecere iestudēt Raimonda Staprāna lugu “Pēdējā izrāde”
neīstenojās, jo nedabūjām visu nepieciešamo finansējumu. Esam apņēmības pilni ieceri īstenot 2022.gada
rudenī.

PAR MUMS RAKSTA
Kultūras ministra
Naura Puntuļa uzruna
Ministru kabineta
Atzinības rakstu
pasniegšanas ceremonijā
2021. gada 23. decembrī
Kuratorei, gleznotājai, sabiedriskajai darbiniecei Leldei Kalmītei
par ieguldījumu trimdas latviešu
mākslas attīstībā un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs.
Atmodas laikā Ievas Akurateres
izpildījumā mūs spēcīgi uzrunāja
trimdā radītā dziesma „Manai tautai” (mūzika: Brigita Ritmanis, vārdi:
Andris Ritmanis), lūgums – savest
dalīto, pasaules vējos izkaisīto tautu
mājās – brīvā Latvijā. Atgūstot neatkarību , pats lielais mājās savešanas
darbs nu bija darāms cilvēkiem.
Darāms visdažādākajās jomās.

Lelde Kalmīte uzņēmās apvienot un
atvest uz Latviju pasaulē izkaisīto
trimdā tapušo un ar pasaules ietekmēm bagātināto latviešu mākslu.
Apņēmās un arī panāca, izveidojot
Cēsīs Pasaules latviešu mākslas
centru, kura kolekcija aptver nu jau
1300 darbus, vienlaikus palīdzot
veidot arī Cēsis par kultūrvietu ar
pasaules elpu.

Par izstādē “Skatoties aiz” redzēto.
Vilnis Heinrihsons
Augstas raudzes māksla paplašina
mūsu priekšstatus, ļaujot paskatīties uz
visu, kas redzamas un neredzams, caur
autora burvju brillēm ar citām dioptrijām. Šādi skatoties, veidojas atšķirīgs
fokuss, kaut ko aktualizējot, bet kaut
ko citu piesedzot. “..man likās svarīgi
ielūkoties šajā apslēptajā iekšējā telpā,
palūkoties aiz vārdos izsakāmā..” - saka
Laima Puntule, kuras gleznas, kopā ar
Anne Maria Udsen mākslas darbiem,
no 2021. gada 17. jūlija skatāmas
Cēsīs, Pasaules latviešu mākslas centrā
izstādē “SKATOTIES AIZ”.
Atgriežoties no izstādes atklāšanas,
braucu pa vietējās nozīmes autoceļu
Cēsis - Limbaži. Ceļš ar baltajām, joslas
sadalošajām līnijām un ritmiski krītošajām koku ēnām varbūt ir īsti piemērota metafora, lai stāstītu par izstādē
“Skatoties aiz” redzēto. Tur eksponētās
Laimas Puntules gleznas, manuprāt,
noteikti nes sevī kustību, virzību no
viena punkta uz citu, pāreju no vienas
sfēras (stāvokļa) uz citu. Tajās pausta
aktīva, ievelkoša telpa un, kaut kādā
ziņā, arī laika ritējums. Braucu pa ceļu,
cenšoties saskatīt to, kas pagaidām vēl
neredzams - aiz līkuma, aiz tālā meža,
aiz priekšā guļošā horizonta.
Kā no nostalģijas pārņemta režisora
nepabeigtas filmas izgriezti kadri, acu
priekšā, viens pēc otra, iztēlē rindojas
gleznu kvadrāti. Dažādas tonalitātes zili
foni, kuros, te neona spožumā uzzib, te
naktslampiņas liegumā iekvēlojas bal-

tas gaismas švīka kā brīnumsvecīte
pirms tā nodziest. Kas ir šie uzplaiksnījumi ultramarīna un kobalta izplatījumā? Nav ne cilvēku, ne priekšmetu nekā, pēc kā varētu spriest par mērogu
un dimensijām… Un tādēļ šķiet pilnīgi
iespējams, ka tie ir tikai nezināmu
rakstu zīmju fragmenti no teksta, kas ar
milzu tintes pildspalvu rakstīts kādā
citā, daudz lielākā pasaulē. Noslēpumainas ēnas - varbūt durvis, vārti, lūkas
uz tuneļiem. Uz kurieni tie ved? Vai tās
ir ieejas, ceļa sākums vai gala mērķis?
Tumši zilie laukumi ir blīvi un vienlaikus
caurspīdīgi, ļaujot nojaust šī savādā
kosmosa dziļumu un pulsējošo gaismu
zem krāsas slāņiem. Gaismas formas
kārto gleznu četrstūrus, zīmējot lauzītus ritmus, zibot neredzama diriģenta diktētā taktsmērā. Brīžiem asos
kontrastos, brīžiem - maigākās toņkārtās atkal un atkal satiekas redzamais ar neredzamo. Zilajā tumsas acī
iebrauc balts, dzirksteļojošs pirksts. Un
aiziet strāva, iekvēlojas balti un tad
apdziest.
Varam tikai minēt, kurp aizvedīs šīs
gaismas takas, klīstot pa zilgajiem
nostūriem, gaišumam pieklustot un
saraujoties par mazu punktiņu zilajās
tālēs.
Turpat līdzās grandiozas vaboles kustina dzelžainus taustekļus oksidēta
metāla slānī (!) uz audekla. Bet tas jau ir
cits stāsts - stāsts par Anne Maria
Udsen pasauli, ko varbūt izstāstīs kāds
cits. Bet es braucu pa ceļu un skatos uz
priekšu. Tur aiz…

Ir vēl daudz ideju, lai tās piepildās!
PLMC aicina ziedot
dokumentālus materiālus,
fotogrāfijas, izstāžu katalogus,
grāmatas un saraksti ar
māksliniekiem, kas veidos
pētniecības centra bāzi.
www.plmc.lv

PAR MUMS RAKSTA
Pavērsiens laikmetīgā virzienā Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs
un vēlējās viņa darbus izstādīt Čikāgas
galerijā, bet Pēteris atteicās, jo tas
neesot nopietni.
Ingvilda Strautmane
LR Kultūras rondo
Jauns pavērsiens laikmetīgā virzienā
Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs, apzinot latviešu laikmetīgos māksliniekus, kuri strādā ārpus Latvijas
pašlaik – Laimas Puntules un Anna
Marie Udsen izstāde ”Skatoties aiz”,
kā arī ieceres apzināt maz atklātus vai
pat Latvijā nezināmus māksliniekus.

Taču tagad ir piekritis, ka viņa darbu
izstāde varētu būt Pasaules latviešu
mākslas centrā Cēsīs, kuru tagad vada Kārlis Kanderovskis. Viņš ir gleznotāja Jāņa Kalmītes mazdēls. Tas ir tikai
viens stāsts par latviešu māksliniekiem tālu pasaulē.

Bet pašlaik centrā var apskatīt Laimas
Puntules un Anna Marie Udsen izstādi ”Skatoties aiz”, ar šo izstādi arī sākas jauns pavērsiens centra darbā,
izstādot ne tikai to mākslinieku darbus, kurus varam dēvēt par vecmeistariem un „veco trimdu”, bet apzinot
arī latviešu māksliniekus, kuri strādā
ārpus Latvijas pašlaik un izbraukuši
ne spiestā kārtā, bet radošu nodomu
vadīti.

Kārlis Kanderovskis Cēsīs, Pasaules
latviešu mākslas centrā, stāsta, ka
Čikāgā dzīvo tāds mākslinieks Pēteris
Kārkliņš, kurš strādājis par naktssargu, lai varētu izzīmēt savus ļoti filigrānos darbus, kas tapa ļoti mazā formātā un ļoti ilgā laikā. Katra darba
otrajā pusē – piefiksēti datumi, kuros
šis darbs ir tapis. Pētera Kārkliņa vārdu
viņš ieraudzīja kādā mājas iedzīvotāju
sarakstā. Viņš uzrunāja Pēteri Kārkliņu

Savaldzināja tieši Cēsis
Sallija Benfelde

Tagad atkal esmu Cēsīs, tiks atvērta
šogad pirmā izstāde.

Ir ļoti karsta vasaras pievakare, Pasaules latviešu mākslas centra pagalmā atrodam ēnainu vietu, noliekam
priekšā ūdens pudeles, jo bez tām
pēdējās nedēļās Latvijā, arī Cēsīs, ir
grūti izturēt. Izstādes atklāšana ir jau
nākamajā dienā, visi iekārtošanas
darbi ir paveikti. Sākam sarunāties ar
centra izpilddirektoru Kārli Kanderovski.

Atlikušo mūžu pavadīt Cēsīs vēlas arī
mana mamma Lelde Kalmīte. Cēsīs
viņa daudz zīmēja un gleznoja, te tas
bija viegli – varbūt to var saukt par
iedvesmu, ko dod Cēsis, kultūra,
miers visapkārt. Tas ir mūsu lielais
sapnis – dzīvot šeit pavisam.

– Kārli, pirms diviem gadiem intervija sacījāt, ka gribētu dzīvot Latvijā, šopavasar atbraucāt, sacījāt, ka
tagad dzīvosiet šeit, bet pēc tam
tomēr uz mēnesi atgriezāties Čikāgā. Iznāks tomēr braukāt no Cēsīm
uz Čikāgu un atpakaļ?
Sākumā domāju, ka gadu dalīšu uz
pusēm starp Cēsīm un Čikāgu, bet
tad sapratu, ka tam nav jēgas, gribu
dzīvot šeit. Piecus mēnešus biju
iesprostots Čikāgā pandēmijas dēļ,
palikt tur tik ilgi nebija mans plāns.
www.plmc.lv

Es domāju, Čikāgai ir daudz vairāk, ko
mācīties no Cēsīm, nevis otrādi. Es
nejūtos kā starp divām saulēm, es
esmu īstajā, pareizajā vietā. Mazliet
ironiski – Čikāgā mums ir dārzs, bet
Cēsīs dzīvoju dzīvoklī. Cēsīs dzīvoju
pilsētas centrā, Čikāgā mums ir kluss
rajons. Sākumā domāju, ka varbūt
Latvijā gribu lauku māju, bet tad
sapratu, ka esmu ar mieru palīdzēt
draugiem lauku darbos, paciemoties
īstos laukos, bet ikdienā man patīk
dzīvot mazpilsētā, par zemnieku
tomēr negribu kļūt. Man cits amats
(smejas), man patīk spēlēties ar
gaismām, krāsot sienas, iekārtot
izstādes.

– Kāda ir jūsu vasara Latvijā un Cēsīs?
Kārtīgi nosvinēju Jāņus pie drauga,
kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību Zemgalē. Viņš atguva
senču īpašumu, tagad saimnieko,
nelietojot ķīmiju. Varēju uzvilkt baltu
kreklu un dziedāt visas līgo dziesmas.
Esmu svinējis Jāņus arī Viskonsinā,
Dievsētā, bet man bija svarīgi to darīt
īstos laukos Latvijā.
– Kas lika domāt par to, ka varētu
dzīvot Latvijā, esat taču lielpilsētas
bērns?
Ilgus gadus neinteresējos par iespēju
dzīvot Latvijā, bet tieši Cēsis mani
savaldzināja, piesaistīja. Amerika ir
milzīga, par cilvēkiem, kuri dzīvo
Amerikā, saka, ka viņi ir amerikāņi.
Neviens cēsnieks neteiks, ka viņš ir
eiropietis, bet gan teiks – es esmu
cēsnieks! Tur ir tā starpība – piederības, vietas izjūta! Un man tagad ir
draugi Latvijā, Cēsīs.
Publicēts sadarbībā ar
laikrakstu “Brīvā Latvija”

PAR MUMS RAKSTA

Vietai ir
nozīme
Amerikāņi domāja, ka mākslinieks
Jānis Kalmīte abstrakti glezno automašīnas. Taču tās bija rijas, kas emigrācijas latviešiem kļuva par ikonu.
Mākslinieks ar sarežģītu raksturu
nekad neatbrauca uz dzimteni. Toties
viņa meita Lelde Cēsīs ar domubiedriem izveidojusi mākslas centru, ko
no šī gada vada Kalmītes mazdēls
Kārlis Kanderovskis.
Svaigi restaurētā Svētā Jāņa baznīca
aiz dzīvokļa loga ik minūti atgādina,
ka esam Cēsīs, taču Lelde Kalmīte (74)
ar dēlu Kārli Kanderovski (39) sarunā
aizslīd ģeogrāfijā, kas aptver visu
pasauli. Latvietis Rolands Kaņeps,
viens no visvairāk pieprasītajiem
Ņujorkas daiļkrāsotājiem un interjeru
dekoratoriem, brīvajos brīžos uz
audekla uzbūra erotiskas esejas. Tēlnieks Zigfrīds Sapietis, pabeidzis Karalisko Dānijas Mākslas akadēmiju,
Skotijā izgrieza milzīgus, ornamentālus koka paneļus un virpoja keramikas skulptūras. Jānis Mintiks Norvēģijā un Ņūmeksikas štatā Amerikā
gan gleznoja, gan veidoja objektus
no visa, kas gadījās ceļā. Ir arī kurzemniekiem veltītā pieminekļa autors
Tobago… .

Pasaules latviešu mākslas centra
gleznu interpretācijas
30 jauniešiem sadarbībā ar Pasaules latviešu mākslas centru
(PLMC) bija iespēja pēc savas
izvēles interpretēt mākslinieku
darbus. Mēs pajautājām jauniešiem viņu domas par šo uzdevumu
un saņēmām dažādas pozitīvas
atziņas.

Patrīcija Briede (Gvīdo Augusts
“Ainava” (akrils, 1994)): “Sākot
darbu nebija idejas, gribēju ātrāk tikt
ar uzdevumu galā. Kad sāku jau ar
krāsām darboties iedomājos izcelt
ēnas. Tā kā oriģināldarbā attēlota
daba, darbu sauc “Ainava”, tad, gleznojot interpretāciju, darbā iekļāvu
melno krāsu, kura simbolizē cilvēku
radītās ekoloģiskās problēmas.”

Ilze Kampenusa, par interpretāciju
mākslinieces Dainas Dagnijas darbam
Zaļošais spēks (akrils, 1996), stāsta:
“Aplūkojot piedāvātās gleznas, Dainas Dagnijas darbs manu uzmanību
pievērsa visvairāk. Apļi atgādināja
glazētus keramikas traukus, raibais
fons – rakstainu galdautu. Tā arī
izdomāju attēlot ēdamgaldu, interpretējot šo gleznu.“

Daiga Kraukle (Gita Kārkliņš “Lidmašīna” (eļļa, finieris, 2005)): “Mani
iedvesmoja oriģinālā darba objekti,
kompozīcija un stāsts, kas uzbūrās
prātā, darbu redzot.”

Elza Pūpe (Lelde Kalmīte “Apokaliptiskā vīzija” (akrils, 2003)):
“Izvēlējos tieši šo, jo man patīk zvaigznes, debesis un ģeometriskas figūras. Leldes Kalmītes gleznā iepatikās
krāsu pārejas, jo vairāk uz to raugās,
jo vairāk krāsu var ieraudzīt.”

www.plmc.lv

(Alan Bray), Ēriks Hopkins (Eric Hopkins) u.c.

JURIS UBĀNS
dz. 1938.g. 12. jūlijā, Latvijā
m. 2021.g. 30. decembrī, ASV
Ar skumjām paziņojam, ka gada
nogalē mūžībā aizgājis PLMC ilggadējais valdes loceklis un izcilais
mākslinieks Juris Ubāns.
Juris, kopā ar māti un diviem brāļiem
Otrā pasaules kara beigās devās uz Vāciju un pēc tam emigrēja uz ASV. Tēvs,
mākslinieks Konrads Ubāns tajā brīdi
atradās slimnīcā, nevarēja doties
trimdā un palika līdz mūža beigām
Latvijā.
Pēc bakalaura grāda iegūšanas glezniecībā Sirakjūzas universitātē (ASV),
Juris turpināja augstāko izglītību Sirakjūzas Universitātē un Pensilvānijas
štata universitātē. Pēc maģistra grāda
(Master of Fine Arts) iegūšanu Juris
Ubāns izveidoja izcilu karjeru akadēmiskā vidē.
1981.gadā J.Ubāns uzsāka mākslas
profesora darbu Dienvidmeinas Universitātē, kļūstot par mākslas katedras
vadītāju un universitātes mākslas galerijas (Gorham Art Gallery) direktoru.
Viņa audzēkņu vidū bijuši pazīstami
amerikāņu mākslinieki - Alens Brejs

MĀKSLAS DARBU ZIEDOTĀJI
VAR SAZINĀTIES RAKSTOT
collection@plmc.lv
Saziņai:
plmc@inbox.lv, karlis@plmc.lv
Tālruņi: +371 22458536,
+371 29386454

Viņš bija ļoti aktīvs akadēmiskās kopienas loceklis, ilgstoši darbojās daudzās padomēs, komitejās un piedalījās
mākslas izvērtēšanas paneļos. Karjēra
laikā Juris Ubāns izveidoja jaunus
mācības kursus, veidoja izstādes, producēja un režisēja filmas, kā arī
piedalījās vairāk nekā 25 profesionālās
organizācijās. Jurim sirdslieta bija
Latvijas un ASV mākslas studentu apmaiņas programmas. Viņš rīkoja arī
Latvijas mākslinieku izstādes ASV:
“Latvijas laikmetīgā māksla” (Pitsburga, Pensilvānijas štats, 1995), “Latviešu Mākslas izstāde” (Klīvlenda, Ohaijo
štats, 1997), “Juris Ubans & Latvians”
(“June Fitzpatrick Gallery”, Portlenda,
Meinas štats, 1998) u.c.

sionisma stilistiskā, kā arī brīvi interpretēja tehnikas. Darbi veidoti gan
klasiski – eļļa uz audekla, gan printējot
attēlus, gan strādājot digitālajā fototehnikā.
Juris bija arī viens no Pasaules latviešu
mākslas savienības (PLMS) un Pasaules
latviešu mākslas centra (PLMC) dibinātājiem, kā arī ilggadējs Amerikas latviešu mākslinieku apvienības (ALMA)
biedrs.
J.Ubāna darbi atrodas Latvijas Mākslas
muzeja pastāvīgajā kolekcijā, Sirakjūzas Universitātes, Jēlas Universitātes,
Pensilvānijas štata universitātes, kā arī
privātās kolekcijās.
Juris ļoti pietrūks viņa kolēģiem māksliniekiem, draugiem un domubiedriem
ASV un Latvijā.

Mākslinieks bija ļoti radošs, veidoja
darbus pop arta un abstraktā ekspre-

PLMC valde

Nodibinājumam
„Pasaules latviešu mākslas centrs”
var ziedot vairākos veidos un valstīs

ASV
Sūtīt čeku “Global Society for Latvian Art, Inc.”
Adrese: Daina Lediņš, 1857 Long Ridge Trail, Tallahassee, FL 32312, USA.
daina.ledins@gmail.com
Global Society for Latvian Art ir 501 (c)3 bezpeļņas organizācijas statuss ASV.

KANĀDĀ
Čeku rakstīt uz „Latvia Relief and Development Fund” vārda.
Adrese: LRDF, 4 Credit Union Drive, Ontario, M4A 2N8.
Uzrakstiet uz Jūsu čeka apakšējā stūrī ziedojuma mērķi Pasaules latviešu mākslas centra Cēsīs atbalstam.
Individuālie ziedotāji saņems kvīti ienākuma nodokļiem.
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