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JŪSU ZIEDOJUMS IR NOZĪMĪGS IEGULDĪJUMS 

TRIMDAS KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ UN 

IEKĻAUŠANAI LATVIJAS KULTŪRAS APRITĒ.

Dainis Mjartāns
PLMC valdes loceklis
 
Pēc grūtā pandēmijas posma šogad 
PLMC darbs atjaunojās ar pilnu spa-
ru, kas rezultējās vairākās izstādēs 
un virknē pasākumu.

Jau ceturto gadu mūs apciemoja 
“Sveika Latvija!” projekta jaunieši. 
Notika Dzintras Andrušaites grāma-
tas “Evalds Dajevskis” atvēršanas 
svētki. Latvijas vēstnieki un ekono-
miskie diplomāti viesojās PLMC, lai 
tiktos ar radošajām komandām no 
mūsu kaimiņu kopstrādes telpām 
SKOLA 6. Sīpoliņa galerija ir kļuvusi 
par iedvesmojoša vietu, kur satikties 
un apspriest nākotnes plānus!

Mūsu telpās notika arī sarunu festi-
vāla LAMPA diskusija, Cēsu Mazā 
teātra izrādes, koncerti, arhitektes 
Luīzas Stibes lekcija par topošā jaunā 
laikmetīgās mākslas centra iespējām 
Cēsīm un daudzi citi pasākumi.

PLMC mākslas darbu kolekciju 
2022.gadā papildināja vairāki Kanā-
das latviešu mākslinieku darbi. Sir-
snīgs paldies jāsaka advokātam 
Filipam Kļaviņam par brīnišķīgo Frid-
riha Milta mākslas darbu dāvināju-
mu. Paldies Illianai Bolšaitei, kura 
mūsu kolekcijai dāvinājusi Harija 
Ēberšteina gleznu, kas gleznota 
1951.gadā Mamo krastā netālu no 
Karakasas. Savukārt, no Brigitas Sili-
ņas ASV esam saņēmuši Kārļa Neiļa 
mākslas darba ziedojumu.

PLMC izsaka paldies visiem mūsu 
privātajiem atbalstītājiem, kā arī 
Latvijas un diasporas organizācijām 
- Kultūras ministrijai, Pasaules latvie-
šu mākslas savienībai, Amerikas Lat-
viešu Apvienībai (ALA) un Pasaules 
brīvo latviešu apvienībai (PBLA).

Plašā sabiedrības interese par mūsu 
darbu pierāda, ka dodam nozīmīgu 
pienesumu ārpus Latvijas tapušas 
mākslas kolekcijas kvalitatīvā izstādī-

šanā. Šogad esam ieplānojuši plašu 
Amerikas latviešu mākslinieku iz-
stādi, kā arī iepazīstināt sabiedrību 
ar Filadelfijas latviešu mākslinieku 
grupu.

Bez jūsu atbalsta nodibinājums “Pa-
saules Latviešu mākslas centrs” ne-
varētu veikt savu misiju, dodot vis-
aptverošu ieskatu latviešu diasporas 
mākslas attīstībā un daudzveidībā, 
veicināt ārzemēs tapušas augst-
vērtīgas mākslas iekļaušanos Latvijas 
kultūrtelpā, kā arī dot savu ieguldī-
jumu dialogam starp Latviju un 
diasporu.

Ar mums var sazināties, rakstot uz 
plmc@inbox.lv, vai arī Kārlim 
Kanderovskim karlis@plmc.lv. 
  
Mākslas darbu ziedotājiem sazinā-
ties ar kolekcijas komiteju, rakstot 
collection@plmc.lv, vai arī apmeklēt 
https://plmc.lv/donate/
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OVERVIEW OF OUR 2022 ACTIVITIES
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Kārlis Kanderovskis, director 
Global Center for Latvian Art

PLMC opened our 2022 exhibition 
season under the cloud of war with a 
show of lithographs and etchings by 
Latvian American printmaker Alek-
sandrs Karpovs (1953-1994). In ad-
dition to beautiful renderings of 
famous monuments and locations in 
Latvia, Karpovs' artwork offers an 
unflinching look at the crimes 
committed against the Latvian people 
by the Soviet and Nazi regimes. 
Karpovs was a gifted draftsman who 
used his talents to attack injustice 
wherever he saw it, America included. 
We opened the show on March 25th, 
the Remembrance Day for the Victims 
of Communist Genocide (one month 
and a day after the Russian invasion of 
Ukraine.) Karpovs' brother Konstantīns 
flew from California to join us, and 
spoke movingly at the opening about 
Aleksandrs dedication to social justice 
and his effective use of art as a weapon 
against tyranny. This exhibition had 
been twice postponed because of the 
Pandemic, but the monstrous invasion 
of Ukraine made the eventual timing 
sadly appropriate, and a vindication of 
the late artist's insistence that we 
remain forever vigilant against threats 
to freedom.

In the Spring, we opened a beautiful 
exhibit of Vilnis Strazdiņš' “peaceful 
landscapes” in the Sīpoliņa gallery. 
The artist had generously donated 

this series of paintings to our 
permanent collection a few years 
earlier. Strazdiņš gentle color palette 
of purples, greens and blues, and 
gentle rolling landscapes provided a 
much needed balance to the black 
and white horrors of deportation 
and murder depicted in Karpovs' 
prints in the other gallery, and we 
invited visitors to take in Karpovs first 
and then decompress from the 
experience with Strazdiņš lovely 
paintings. 

We also christenned a new exhibition 
space in the Sīpoliņa gallery, which 
was once the trade school's assembly 
hall. We created a new gallery area on 

what used to be the stage, and 
appropriately displayed works by 
Broadway scenic designer Evalds 
Dajevskis. These gouache paintings 
were maquettes for a 1988 production 
of the Brigadere play “Gundega” in 
New York. We also co-hosted a book 
release party with Jumava publishing, 
which had recently unveiled a 
beautiful monograph about the artist. 
Peter Dajevskis, who donated the 
work, shared memories of his father in 
New York.

In the summer, our main show in the 
Ripa gallery was “Ojārs & Silvija.” This 
retrospective told the story of the 
Steiner siblings, who were born in 
Alūksne and settled in Chicago after 
WW2, where they still reside. Along 
with Edvīns Strautmanis, Vitauts 
Sīmanis and others, they were a part of 
the new “Chicago artists group” who 
embraced the avant garde of their new 
country, specifically the artistic 
movement known as Abstract 
Expressionism. The exhibit spans 70 
years, beginning with prints created in 
Germany in 1948, all the way to large, 
colorful vertical abstract paintings. The 
exhibit was a captivating look into the 
world of post-war latvian diaspora art, 
a fascinating exercise in displaying the 
work of a brother and sister, and an 
event that questioned some pre-
conceived notions about the real roots 
of Abstract Expressionism. 

PLMC talcinieki 2022. gada 22. oktobrī.  
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Viļņa Strazdiņa gleznu izstāde “Mierīgas ainavas”.



Lelde Kalmīte
PLMC izstāžu kuratore

ALMAs (Amerikas latviešu mākslinieku 
apvienība) ideja dzima pirmajā ASV 
latviešu mākslinieku saietā 1975.ga-
dā, kurā vadošā loma bija Prof. Annusa  
viedoklim, ka vienīgi izkopta, dzīvot 
spējīga kultūra jēdzienu “tauta” atdala 
no jēdziena “pūlis”.

Šīs idejas īstenošana varēja aizsākties 
tikai 1978. gadā, kad toreizējais 
Amerikas latviešu apvienības  mākslas 
nozares vadītājs Laimons Eglītis (ar 
ALA finansiālu atbalstu) noorganizēja 
Trešo latviešu mākslinieku, daiļamat-
nieku un mākslas interesentu saietu 
Katskiļu kalnos. 

Šajā saietā ieradās 70 dalībnieku, to 
vidū ievērojami mākslinieki, kuru līdz-
dalība nepārtrūka arī turpmākajos 

saietos - Ēvalds Dajevskis, Mārtiņš 
Krūmiņš, Alfrēds Krūkliņš, Leonids 
Linauts, Fridrichs Milts, Bruno Rozītis, 
Arnolds Treibergs; no vidējās pa-
audzes: Voldemars Avens, Laimons 
Eglītis, Dagmāra Igale, Ilmārs Rum-
pēters, Maija Šlesere; no jaunajiem: 
Daina Dagnija, Ausma Matcate, Dzin-
tars Mežulis, Ģirts Puriņš, kā arī izcilais 
mākslas vēsturnieks Dr. Jānis Siliņš un 
aktīvie latviešu kritiķi un mākslas 
apcerētāji Nikolajs Bulmanis, Ērika 
Kronberga un Eleonora Šturma. Dažas 
no diskusiju tēmām ietvēra nepie-
ciešamību māksliniekiem sadarboties 
ar trimdas organizācijām un māksli-
nieku vēlmi izstādīties starptautiski.

Pirms piecpadsmit gadiem 100 ALMA 
biedri ziedoja katrs pa vienam mākslas 
darbam, lai Latvijā izveidotu jaunu 
diasporas mākslas kolekciju, kas kļūtu 
par Pasaules latviešu mākslas centra 

arhīva kodolu. Šie darbi pirmo reizi tika 
izstādīti Valmierā, pirms PLMC atrada 
savu pastāvīgo mājvietu Cēsīs. Šo 
pienesumu PLMC plāno atzīmēt ar vēl 
vienu ALMA biedru izstādi, kas šovasar 
būs apskatāma Ripas galerijā. Papil-
dus iekļausim arī pašreizējo ALMA 
biedru jaunziedotos darbus.

Mēs esam pateicīgi par ALMAs at-
balstu un esam pārliecināti, ka šī būs 
daudzveidīga un aizraujoša izstāde. 
Māksliniekiem, kas pulcējās Katskiļos 
1975. gadā, noteikti būtu šķitis neti-
cami, ka brīvās, neatkarīgās Latvijas 
sirdī kādreiz atradīsies latviešu dias-
poras mākslas eksponēšanai veltīts 
mākslas centrs. Mēs ar nepacietību 
gaidām  šovasar atkal satikt daudzus 
mūsu atbalstītājus un mākslas drau-
gus!

Uz tikšanos šovasar Cēsīs!

www.plmc.lv

PLMC direktors Kārlis Kanderovskis un diplomāts Kārlis Eihenbaums
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Ojārs major paintings seem out of place so far from the 
birthplace of jazz music and “Action painting” but he 
insists that some of the colors in these artworks are 
mixed to his memories of the sky in the Vidzeme 
highlands. 
 

PLMC continued our tradition of mounting traveling 
exhibits, partnering with the Liepāja latviešu biedrības 
nams, where we displayed “Annus x 3” (three 
generations of Annus family artists) as well as Lelde 
Kalmite's paintings created in Latvia during the first 
year of the pandemic. 
 

Various local community groups were invited to use the 
Sipoliņa gallery for events, such as Cēsu Mazais teatris, 
festival LAMPA, Cēsu Mantojums, Cēsis Pluriversity and 
others. 
 

In December, we mounted an exhibit of work from our 
permanent collection created by women artists, called 
“A Room of One's Own.” Paintings by Daina Dagnija 
(USA) and Gunta Parups (AUS) were displayed along 
with photography by Yvonne Vaar (CAN), installations 
by Krista Svalbonas (USA) and many others. 
 

A visitor to PLMC this summer could have encountered 
challenging, abstract canvases, meticulously crafted 
landscapes, and lovely theater illustrations that appeal 
to all audiences. We aim to have something for 
everyone in our galleries! The world of diaspora art is 
diverse and fascinating, and we seek to exhibit a variety 
of it in our three exhibition spaces in Cēsis and across 
Latvia. 

Turpinājums no 2.lpp.

Plānojam 2023. gada izstādes



IZSTĀDES

Aktualitātes apspriež PLMC direktors Kārlis 
Kanderovskis un "Latvieši pasaulē"  muzeja un 
pētniecības centra  vadītāja Marianna Auliciema.

www.plmc.lv

Foto: Makslinieka brālis Konstantins Karpovs dalās pārdomās par 
Aleksandra darbiem.
Aleksandrs Karpovs

Vēsture apsūdz               
Litogrāfija 
59 x 41cm 
1992
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Kārlis Kanderovskis tiekas ar Kanādas vēstniecības 

padomnieku Jevone Nicholas.  

Pieminot 1949.gada deportācijas un  

komunistiskā genocīda upurus, “Pa-

saules latviešu mākslas centra” 

galerija 25.martā notika A.Karpova 

darbu izstādes “Māksla kā ierocis” 

atklāšana. Deportāciju diena ir zīmīgs 

datums izstādes atklāšanai, jo, kaut 

arī Aleksandrs dzimis Amerikā, izsū-

tījums, sociālās netaisnības un Latvi-

jas okupācija ir svarīgas tēmas viņa 

ofortos un litogrāfijas.

Par izstādes iekārtošanu PLMC direk-

tors Kārlis Kanderovskis saka, ka izstā-

de bija ieplānota jau pirms trim 

gadiem. “Tā bija pirmā, kas bija pārcel-

ta kovida dēļ. “Kad Krievija iebruka 

Ukrainā sapratām, ka tagad ir īstais 

laiks “pacelt” kara un netaisnības tē-

mas, kas spilgti attainotas Karpova 

darbos”.

“Aleksandra mākslas darbi ir universāli 

un pārlaicīgi. Tie liek domāt par to, cik 

daudz ļaunuma cilvēcei nodara ci-

nisms, netaisnība, sirsnības trūkums,” 

saka viņa brālis Konstantīns Karpovs, 

kurš no ASV bija ieradies Latvijā uz 

izstādes atklāšanu.

No padomju represijās cietušās ģi-

menes pārstāvja izstādē redzami vai-

rāki darbi, kas vēsta par genocīdu pret 

latviešu tautu. Viņa onkuļa Jāņa 

Volonta, bijušā labklājības ministra, 

izsūtīšana no Rīgas. Atmiņās Re:TV  

raidījumā gremdējas mākslinieka 

brālis Konstantīns Karpovs: “Čekists 

teica – mums vajag normu, četrus 

cilvēkus. Grafikā redzams, kā Jānis 

strīdas ar tiem cilvēkiem uniformās– 

kāpēc ņem arī manu māsīcu? Virs-

nieks paņem šauteni un saka – tu gribi 

strīdēties?! Un ielika viņu vagonā.”

Aleksandrs Karpovs (1953-1994) bija 

apdāvināts grafiķis, kurš sociālā 

reālisma izteiksmes līdzekļus lietoja 

kā ieroci, lai atainotu sociālo nevie-

nlīdzību un atgādinātu par Latvijas 

okupāciju. Dzīvodams ASV, savos 

mākslas darbos viņš akcentēja mate-

riālismu, rasismu, kara draudus un 

dabas piesārņošanu. Pēc pārcelšanās 

uz Latviju viņš atainoja padomju 

noziegumus – deportācijas un kultūr-

vides iznīcināšanu.

Mākslinieks ir represijās cietušās, 

Latgalē pazīstamās Volontu dzimtas 

pārstāvis. No deportācijas uz Sibīriju 

1941. gadā laimīgā kārtā izglābās 

vienīgi viņa māte, kas nonāca ASV.

PLMC sakarā ar izstādes atklāšanu 

izdevusi katalogu.

Aleksandrs Karpovs - Māksla kā ierocis

Mākslinieka brālis Konstantins Karpovs dalās pārdomās par Aleksandra darbiem.

Aleksandrs Karpovs «Vēsture apsūdz», litogrāfija,
59 x 41cm,1992.

4      

PLMC aicina ziedot 

dokumentālus materiālus, 

fotogrāfijas, izstāžu 

katalogus, grāmatas un 

saraksti ar māksliniekiem, 

kas veido pētniecības 

centra bāzi. 



Saulainā 16. jūlija dienā Pasaules 
latviešu mākslas centra (PLMC) pa-
galmā Cēsu vecpilsētā pulcējās māks-
las cienītāji uz patiešām nozīmīgas 
izstādes atklāšanu “Ojārs un Silvija 
Šteineri – abstraktais ekspresionisms 
Čikāgā.” Lai gan abi mākslinieki sava 
cienījamā vecuma dēļ nevarēja būt 
klāt, čikāgiete, Ojāra Šteinera krust-
meita Māra Sīmanis, kura šogad 
Jāņos viesojusies pie sava krusttēva, 
atklāšanas viesus ieveda mutuļojo-
šajā  Čikāgas latviešu mākslas dzīvē, 
kā arī raksturoja mākslinieku perso-
nības. 

Ojārs un Silvija Šteineri, dzimuši 
Alūksnē, bet viņu radošais darbs 
pagāja Čikāgā, kur mākslas dzīve 
pēckara gados piedzīvoja spēcīgas 
pārmaiņas. 

Kā lasam Cēsu novada lakrakstā 
“Druva”, brāļa un māsas Šteineru 
darbi cēsiniekiem un pilsētas viesiem 
ļauj gūt ieskatu, kādu ceļu mākslā 
gāja jaunie latvieši, kas pēc Otrā 

pasaules kara bēgļu gaitās bija 
nokļuvuši Čikāgā.”

Ojārs Šteinera pirmie soļi Amerikā 
bija līdzīgi daudzu latviešu jauno 
censoņu stāstiem. 1950.gada rude-
nī, pa dienām kraujot vagonus vienā 

no Čikāgas lielajām preču stacijām, 
viņš sāka studēt mākslu, bet jau 
1952.gada vasarā Ojāru  iesauca ASV 
armijā.  Viņš piedalījās Korejas karā 
Panmundžomas frontē  un saņēma 
vairākus apbalvojumus.  

www.plmc.lv 

Trimda ir nozīmīga latviešu 
nācijas daļa ar savu 

raksturīgu kultūru un 
mākslu, kas ir latviešu 

nācijas kultūras un mākslas 
integrāla sastāvdaļa. Tajā 

atspoguļojas latviešu 
vēsturiskā reālitāte un vieta 

pasaulē. Paldies šī centra 
organizatoriem un 

entuziastiem, kas to mums 
saglabā un dara pieejamu! 

Šī ir vieta, kur domāt...“

                                                  
Egils Levits, Valsts prezidents

2020. gada 18. jūnijā

“

www.plmc.lv

Mākslinieces Anne Maria Udsen un Laima Puntule

Dzejniece LigijaPurinaša pie Viļņa Strazdiņa darbiem

“Man vajadzēja četrus gadus, lai gleznotu kā Rafaels, bet visu mūžu, lai gleznotu kā bērns.” - Pablo Pikaso. 
Silvija un Ojārs 2022.gadā Čikāgā
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Foto: Māra Sīmane uzrunā viesus izstādes atklāšanā.
Marika Zeimule (Kultūras ministrija) sarunā ar Ingrīdu Biti (PLMC) pie Ojāra Šteinera gleznas.
(foto bērni uz grīdas)na PLMC pagalmā.

Nozīmīga lapaspuse ASV latviešu mākslas dzīves izzināšanā 

Māra Sīmane uzrunā viesus izstādes atklāšanā.

Silvija un Ojārs 2022.gadā Čikāgā

IZSTĀDES



Ojārs un Silvija Šteineri piederēja pie tā 
dēvētās “Čikāgas mākslinieku grupas”, 
tie bija latviešu mākslinieki, no kuriem 
vairāki studēja Mākslas institūta skolā 
Art Institute of Chicago (SAIC), viņu 
vidū Vitauts Sīmanis, Edvīns Straut-
manis, Benno Tālivaldis, Reinis Eikens, 
Viestarts Aistars, Maigonis Barens, 
Ēriks Dukāts, Ģirts Puriņš, u.c.

Kā norāda PLMC izstāžu kuratore Lelde 
Kalmīte: “Šī izstāde parāda, kā divi 
mākslinieki apskāva avangardu savās 
jaunajās mājās svešajā krastā, ienesa 
un savienoja Eiropas mākslas tradīcijas 
jaunā, strauji attīstošā vidē. Viņiem bija 
jāpielāgojas jaunajai mākslas pasaulei, 

jaunām ietekmēm globālā kontekstā. 
Populārā kultūra, komerciālisms, 
internacionālisms, sirreālisms un sociā-
lās pārmaiņas, apstrīdēja agrākos 
priekšstatus par mākslas jēgu. Ojāra 
agrīnie linogriezumi atsaucas uz 
iepriekšējām Eiropas mākslas tradīci-
jām, savukārt, kopš pagājušā gadsimta 
piecdesmitajiem gadiem Amerikā 
tapušie mākslas darbi strauji virzās uz 
pilnīgu abstrakciju. Silvijas ilustrācijas 
darbi atsaucas uz latviešu folkloru, 
taču viņas lielformāta gleznas ir dziļi 
sakņotas abstrakcijas tradīcijās.” 

Nozīmīgā izstāde varēja īstenoties 
pateicoties PLMC direktora, Čikāgā 
dzimušā Kārļa Kanderovska pūlēm, 

abu mākslinieku atsaucībai un Kultū-
ras ministrijas atbalstam, kā rezultātā 
apjomīgais darbu klāsts varēja nonākt 
Latvijā.

Interesi par izstādi izrāda ne vien 
cēsinieki un pilsētas viesi, bet arī  
Latvijas radio, kas par izstādi stāstīja 
raidījumā “Kultūras rondo”. Izstādes 
atklāšanā uzrunas teica Ārlietu minist-
rijas speciālo uzdevumu vēstniece 
diasporas jautājumos Elita Gavele un 
Kultūras ministrijas pārstāve Marika 
Zeimule.

 Izstāde “Ojārs un Silvija Šteineri”  būs 
skatāma līdz  pavasarim un drīzumā 
interesentus sasniegs arī katalogs. 

1.decembrī PLMC telpās durvis vēra 
izstāde, kurā kurā redzama virkne 
sieviešu radītu mākslas darbu no 
galerijas pastāvīgās kolekcijas.

PLMC izstāžu kuratore Lelde Kalmīte 
norāda: “Domās ik dienu esam ar 
Ukrainu tās karā par brīvību, un tas 
šķiet pašsaprotami. Bet tālāk 
dienvidaustrumos līdztekus noris vēl 
kāda vērienīga un asiņaina brīvības 
cīņa. Izstāde veidota, lai godinātu 
drosmīgās sievietes, kas cīnās par 
savām tiesībām Irānā.”

Iztādē skatāmi gan abstrakti, gan 
figurāli darbi, sākot ar Kristas 

Svalbonas detalizētajām apcerēm 
par māju nozīmi un beidzot ar 
feministiskajām Dainas Dagnijas 
gleznām, kas tapušas 70. gadu 
trauksmainajā Amerikā un atspoguļo 
vairākas apklusinātu sieviešu 
paaudzes.

Izstādes nosaukums aizgūts no 
Virdžīnijas Vulfas pazīstamās esejas 
“Sava istaba” (A Room of One's 
Own). Vulfas eseja iztirzā galvenos 
šķēršļus, kas vēsturiski bijuši jāpārvar 
sievietēm, ja tās vēlējās gūt 
panākumus mākslas jomā. Izstāde ir 
daudzveidīga un neparasta, ietverot 
glezniecību, fotogrāfiju, tēlniecību, 

kā arī tekstildarbus.

2020. GADA IZSTĀDES

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 sazināties ar 
Leldi Kalmīti      leldekalmite81@gmail.com

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, 29386454.

PROJEKTS

“Sava istaba” – sieviešu radītā māsla
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Foto: Daina Dagnija (1937-2019)
Klusētāji.
Akrils uz audekla. 
1974.

“Man vajadzēja četrus gadus, 
lai gleznotu kā Rafaels, 
bet visu mūžu, 
lai gleznotu kā bērns.” 

                                       Pablo Pikaso

Turpinājums no 5.lpp.

Apmeklējiet 

PLMC galeriju 
Lielā Skolas ielā 6 

Cēsīs, 
(Ieeja no Baznīcas laukuma)

Darba laiks 

no trešdienas 

līdz svētdienai: 

plkst. 11:00 – 17:00

tālrunis: 

+371 20281728

www.plmc.lv

Marika Zeimule (Kultūras ministrija) sarunā ar Ingrīdu Biti (PLMC) pie Ojāra Šteinera gleznas. Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos 

Elita Gavele un Dainis Mjartāns.

IZSTĀDES
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Piektdien, 15. jūlijā, Liepājas Latviešu 
biedrības nama izstāžu galerijā tika 
atklātas divas nozīmīgas trimdas 
latviešu mākslinieku izstādes: Leldes 
Kalmītes “Nemierīgas ainavas – 
gleznas un zīmējumi” un Annus 
dzimtas mākslinieku (Augusts Annus, 
Jānis Annus un Anna Hāgena - Annus) 
darbu izstāde “Annus reiz trīs”.

“Liepājas Latviešu biedrības nama 
sadarbība ar Pasaules latviešu māk-
slas centru aizsākās jau 2020. gadā, 
kad tika ieplānota Leldes Kalmītes 
izstāde, bet to diemžēl pandēmijas 
ierobežojumu dēļ nācās atcelt. Tādēļ 
prieks un gandarījums par iespēju 
īstenot ne tikai vienu, bet divas 
unikālas mākslas izstādes ir tiešām 
liels,” atzīst Liepājas Latviešu bied-
rības nama direktore Vita Hartmane, 
piebilstot, ka šo izstāžu mērķis ir 
sniegt iespēju iepazīstināt plašāku 
sabiedrību ar kvalitatīviem un augst-
vērtīgiem trimdas latviešu māksli-
nieku daiļdarbiem, kuri atzinību 
guvuši pasaules mērogā. Viena no 
tādām ir Pasaules latviešu mākslas 
centra dibinātāja, gleznotāja un 
izstāžu kuratore Lelde Kalmīte, kura ir 
dzimusi Vācijā tūdaļ pēc kara pazīs-
tamā latviešu mākslinieka, ekspre-
sionista, seno riju un žebērkļu glez-
notāja Jāņa Kalmītes ģimenē.

Māksliniece ir absolvējusi Čikāgas 
Universitāti, kā arī papildus ieguvusi 
doktora grādu mākslas pedagoģijā 
Minesotas Universitātē. Lelde Kalmī-
te lasījusi lekcijas mākslas priekšme-
tos Amerikas Savienoto Valstu kole-
džās un citās mācību iestādēs.

Pati māksliniece par sevi stāsta: “Pē-
dējos gados šķiet, ka manās gleznās 
darbojas draudīga īpašība. Ja māks-
las radīšana ir personisks jēgas mek-
lējums, tad katra mākslinieka darbi 
atspoguļo laika garu. Mūsu laikmetu 
raksturo arvien straujāka vides iznī-
cināšana, kā rezultātā tiek apdrau-
dēta mūsu pasaules paša nākotne. 
Šķiet, ka manas izdomātās ainavas 
pauž šo satraukumu par dabas iznī-
cināšanu.”

Leldes Kalmītes izstādē “Nemierīgas 
ainavas – gleznas un zīmējumi” 
redzamas gleznas, kas atspoguļo šo 
dedzinošo iznīcību un raizes, tur-
pretim tintes zīmējumi ir radīti kā 
miera un meditācijas vieta. Māksli-
nieci aizrauj ģeometrisko rakstu un 
dabisko formu krustojums. Latvijas 
senās un precīzi iestādītās koku gat-
ves ir viens no mākslinieces iedves-
mas avotiem, jo kā dārzkopībā, tā arī 
zīmēšanā viņa meklē līdzsvaru starp 
dabas vēlmēm un cilvēka nodomu.

Savukārt izstādē “Annus reiz trīs” 
skatāmi 19 Annus dzimtas mākslas 
darbi, ko radījuši Augusts Annus 
(tēvs), Jānis Annus (dēls) un Anna 
Hāgena - Annus (meita).

Augusta Annus daiļrades sākuma 
posma nozīmīgākie darbi ir saistīti ar 
ceļojumiem pa Kurzemi, kur Rucavā, 
Alsungā, Dunikā un citur mākslinieks 
vērojis tautas dzīvi un senās paražas. 
Jau tajā laikā mākslinieks ir ticis atzīts 
par izcilu zīmētāju, talantīgu sarež-
ģītu kompozīciju veidotāju un spēcī-
gu krāsas meistaru.

Trimdas posmā viņa glezniecībā parā-
dās daudz simbolu. Mākslinieks at-
kārtoti ir gleznojis tautas nemirstības 
simbolu – koklētāju.
Augusta Annus dēls Jānis Annus dzi-
mis 1935. gada 25. oktobrī Rīgā, bijis 

latviešu gleznotājs un fotogrāfs. Stu-
dējis Industriālajā mākslas skolā Ņu-
jorkā, bet bakalaura grādu mākslā 
ieguvis Bruklinas Prata institūtā. Vē-
lāk, iegūstot stipendijas, studijas tur-
pinājis Nacionālajā Dizaina akadē-
mijā pie Luija Bušē, mākslas skolā “Art 
Students League” un Romas “Acade-
mia di Belli Arte e Liceo Artistico”, kur 
apguvis skatuves un filmu dekorāciju 
gleznošanu. Dzīvojis un strādājis 
Rīgā, Minsterē, Ņujorkā, Romā, 
Ņūmeksikā un Leipcigā.

Mākslinieka gleznas un fotogrāfijas 
izrādītas Romā, Neapolē, Ņujorkā, 
Čikāgā, Palermo, Denverā, Redingā, 
Filadelfijā, Kolumbusā, Leipcigā, 
Minsterē un Rīgā. Gleznotājs dari-
nājis arī vairākus sienas gleznojumus 
Eiropā un ASV par arhitektoniskām 
tēmām. Miris Leipcigā 2013. gada 27. 
februārī. 

Augusta Annus meita Anna Māra 
Hāgena - Annus dzimusi 1937. gadā 
Rīgā. Beigusi Prata institūtu Ņujorkā 
ar tēlotājmākslas maģistra grādu. 
Darbojusies skulpturālajā grafikā un 
dekoratīvajā mākslā. Kopš 1958. 
gada piedalījusies izstādēs Ņujorkā, 
Klīvlendā, Filadelfijā, Redingā un 
citur. Dzīvo un strādā Bruklinā, 
Ņujorkā. Viņas vīrs Tomass Hāgens ir 
gleznotājs.

Dainis Mjartāns iepazīstina Valsts prezidentu ar PLMC arhīva krājumiem.   

“Annus reiz trīs” un Lelde Kalmīte Liepājā

“PLMC aicina ziedot 

dokumentālus materiālus, 

fotogrāfijas, izstāžu katalogus, 

grāmatas un saraksti ar 

māksliniekiem, kas veidos 

pētniecības centra bāzi. 

PLMC aicina ziedot 

dokumentālus materiālus, 

fotogrāfijas, izstāžu katalogus, 

grāmatas un saraksti ar 

māksliniekiem, kas veidos 

pētniecības centra bāzi. 
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PLMC aicina ziedot 

dokumentālus materiālus, 

fotogrāfijas, izstāžu katalogus, 

grāmatas un saraksti ar 

māksliniekiem, kas veidos 

pētniecības centra bāzi. 

“Sava istaba” – sieviešu radītā māksla

Daina Dagnija (1937-2019), “Klusētāji”, akrils uz audekla,1974.
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Paldies PLMC izdarīgajam vadītājam Kārlim Kanderovskim, kas 
laipni un detalizēti izrādīja savu saimniecību, kā arī iepazīstināja 
ar nākotnes iecerēm. Mums ir labs pamats turpmākajiem 
darbiem kopā. Prieks, ka Kanādas latviešu mākslai ir tik mājīgas 
mājas. Gandarījums, ka centra direktors sirsnīgi raksturoja 
mūsu lielisko sadarbību un izteica īpašu pateicību Kanādas 
latviešiem, kas ar savu atbalstu, kā arī ar saviem ziedojumiem 
nozīmīgi papildina Latvijas kultūras bagātības. Tas dod mums 

visiem iespēju gan izbaudīt, gan arī uzzināt vairāk par mūsu 
tautiešu radošajiem meklējumiem un sasniegumiem plašajā 
pasaulē. Ir lepnums par tiem atsaucīgaj iem un 
nesavtīgajiem mūsu tautiešiem, kas sniedz šo nozīmīgo 
atbalstu, kas izprot tā nozīmīgumu plašākā kontekstā. 
Īpašs paldies Andai Sīpoliņai par nenogurstošo degsmi un 
sparu. 

Nodzīvojot Kanādā turpat 6 gadus, bet galvenais esot tik 
ciešā kontaktā ar tautiešiem burtiski - no krasta līdz 
krastam, zinu, ka varam vēl vairāk un, galvenais, zinu, ka tā 
arī būs.

Pasaules latviešu mākslas centram uzdāvināju 2022. gadā 
izdoto otro grāmatu par Kanādas “radošajiem” latviešiem - 
“Latvian-Canadian Art, Music and Letters” (Rihards Lote, 
Karīna Mieriņa), kas tapusi ar Latvijas vēstniecības Otavā 
atbalstu. 

PLMC nodevu arī īpašo “enciklopēdisko” 2019. gadā izdoto 
pirmo grāmatu par latviešu māksliniekiem Kanādā - 
“Latvian-Canadian Artists and Artisans”, kas ir kļuvusi par 
praktiski noderīgu ceļvedi Kanādas latviešu mākslas pasaulē.

Paldies grāmatas veidotājiem, ar kuriem vienmēr prieks un 
gandarījums sadarboties!

Vēlu veiksmi iecerētajai arī trešajai grāmatai - par Kanādas 
latviešu sportistiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām 
organizācijām.

PLMC direktors Kārlis Kanderovskis un diplomāts Kārlis Eihenbaums

Kārlis Eihenbaums
Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kanādā (2016 – 2022)

1.decembrī PLMC telpās durvis vēra izstāde, kurā 
redzama virkne sieviešu radītu mākslas darbu no galerijas 
pastāvīgās kolekcijas.

PLMC izstāžu kuratore Lelde Kalmīte norāda: “Domās ik 
dienu esam ar Ukrainu tās karā par brīvību, un tas šķiet 
pašsaprotami. Bet tālāk dienvidaustrumos līdztekus noris 
vēl kāda vērienīga un asiņaina brīvības cīņa. Izstāde 
veidota, lai godinātu drosmīgās sievietes, kas cīnās par 
savām tiesībām Irānā.”

Iztādē skatāmi gan abstrakti, gan figurāli darbi, sākot ar 
Kristas Svalbonas detalizētajām apcerēm par māju nozīmi 
un beidzot ar feministiskajām Dainas Dagnijas gleznām, 
kas tapušas 70. gadu trauksmainajā Amerikā un 
atspoguļo vairākas apklusinātu sieviešu paaudzes.

Izstādes nosaukums aizgūts no Virdžīnijas Vulfas 
pazīstamās esejas “Sava istaba” (A Room of One's Own). 
Vulfas eseja iztirzā galvenos šķēršļus, kas vēsturiski bijuši 
jāpārvar sievietēm, ja tās vēlējās gūt panākumus mākslas 
jomā. Izstāde ir daudzveidīga un neparasta, ietverot 
glezniecību, fotogrāfiju, tēlniecību, kā arī tekstildarbus.

IZSTĀDES
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Lidija Mednis (1923) Austrālijas koki/Australian Bush. 1978. 

Eļla uz audekla. 41x 30cm
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Ilze Liepa
Cēsu Mazā teātra vadītāja 

Aizgājušā gada 16. septembrī “Pa-
saules latviešu mākslas centra” Sīpo-
liņa galerijā notika Lienas Šmukstes 
režisētā un veidotā izrāde bērniem 
“Gadalaiki”. Caur spēli, mūziku, kus-
tību iziet cauri gadalaikiem. Atrast 
jaunu draudzību, radīt katram gada-
laikam atbilstošu atmosfēru, emo-
ciju, radīt jaunu pasauli no nekā, to 
visu veikt caur rotaļāšanās prieku. 
Visas darbības centrā koks, kuram arī 
ir dažādas emocijas, kurš ir būtisks 
izrādes dalībnieks. Izrādē apvienoti 
kustību, sajūtu, improvizācijas teātra 
elementi.  To visu realizē aktrises Rūta 
Dišlere, kura ir arī dziesmu autore, un 
Ilze Bloka, kura radīja kustību par-
titūru izrādei.  

Šīs izrādes bija diezgan labi apmek-
lētas un saņēmām ļoti labas atsauk-
smes un uzaicinājumu braukt viesiz-
rādēs uz Briseli pie latviešu bērniem.

Savukārt izrāde “Ūdens ceļš” tika 
iestudēta pandēmijas laikā un Pa-
saules latviešu mākslas centrā vēl 
nebija rādīta. Šo izrādi spēlējām 
Sīpoliņa galerijā vienu reizi rudenī.

Režisore Liena Šmukste jau vairākkārt 
pievērsusies Sajūtu teātrim, šoreiz 
tieši mazākajiem teātra mīļiem no 6 
mēnešiem līdz 3 gadiem. Izrādē 

piedalās Baiba Vanaga un Madara 
Melne - Tomsone. 

Ar izrādi “Ūdens ceļu” esam vie-
sojušies vairākās biedrībās un arī 
Spāres internātskolā, kurā mācās 
bērni ar invaliditāti. Tā kā Latvijā 
netiek veidotas izrādes domājot par 
bērniem ar invaliditāti, tad uzskatām 
par savu pienākumu un misiju, veidot 
izrādes domājot par šo auditoriju. 
Bērni ar invaliditāti pēc šīs izrādes 
guva pozitīvu emociju lādiņu, kuru 
ikdienas dzīvē ne vienmēr gūst.

11.novembrī PLMC telpās notika 
aktiera Mārtiņa Liepas autorkoncerts 
“Citādāks”.  Mārtiņš radījis dziesmas 
izmantojot dzejoļus, kuri viņam pa-
šam ļoti tuvi. Lielākie iedvesmotāji ir 
Imants Ziedonis, Inga Gaile, kā arī 
Ojārs Vācietis. Katrai dziesmai ir savs 
stāsts, ar kuru aktieris dalās. Mārtiņš 
pats sevi nedēvē par komponistu, bet 
gan saka, ka melodijas pašas atnāk. 
Šis ir koncerts saruna, smeldzīgi sir-
snīgā un intīmā atmosfērā.

Arī “Citādāks” ir uzaicināts doties uz 
Briseli kā programma gan skolēniem 
Eiropas skolā latviešu valodas stundu 
ietvaros, gan arī vakara koncertā 
pieaugušajiem.

Pirmo reizi teātris nolēma veidot 
izrādi Ziemassvētkiem. Idejas autori 
un satura veidotāji Mārtiņš Liepa un 
Ivo Martinsons, kuri arī veidoja 

scenogrāfiju un ēnu teātrim nepie-
ciešamos tēlus un tehniskos risi-
nājumus. Tika izvēlētas Hansa Kristia-
na Andersena pasakas un radās 
nosaukums “Andersena pasakas 
Ziemassvētkos”. Šo izrādi plānots 
rādīt arī nākamajos Ziemassvētkos, kā 
arī izveidot versiju, kura būtu rādāma 
arī pārējos ziemas mēnešos.

Pēc divu gadu lielās pauzes un 
neregulāras darbības šajā rudenī 
teātris uzsāka darbību ar lielu jaudu. 
Ceram, ka arī varēsim turpināt tādā 
pašā garā, jo ieceres un idejas ir. 

Diemžēl mūsu iecere iestudēt 
Raimonda Staprāna “Pēdējā izrāde” 
pārceļas uz 2024. gadu, kad esam 
iekļauti programmā “Staprānam 
100”. Tas mūs ļoti priecē un esam 
apņēmības pilni līdz tam laikam 
izdarīt visu, lai šī iecere realizētos, jo 
mums tā ir ļoti svarīga. Plānots, ka līdz 
vasarai teātrī notiks 3 pirmizrādes, 
kuras būs domātas pieaugušajai 
auditorijas daļai. Mēs neatmetam 
bērnu izrāžu iestudēšanu, to mēs 
turpināsim, bet šobrīd ļoti nepiecie-
šamas izrādes pieaugušajiem, lai 
varam veiksmīgāk darboties un izdzī-
vot, kas ir ļoti būtiski, sevišķi, tādā 
mazā pilsētā kā Cēsis. Apzināmies, ka 
tikai Cēsīs rādīt savas izrādes neva-
ram, tamdēļ veidojam scenogrāfiju 
tādu, lai varam pašu spēkiem uzbūvēt 
arī izbraukumos. 

Viena izrāde būs “Māju stāsti” (darba 
nosaukums), kas veltīta Cēsu vec-
pilsētai un izrādei būs arī versija angļu 
valodā, lai to var baudīt arī viesi no 
ārvalstīm. Kara Ukrainā rezultātā 
Latvijā dzīvo režisors no Krievijas 
Sergejs Šipicins, kuram ir ļoti daudz 
ieceru, līdz ar to, pavasarī ceram 
iestudēt pirmo viņa izvēlēto franču 
autora Vitjē de Lils-Adāns “Sacelša-
nās”, kas iedvesmojusi Henriju Ibsenu 
sarakstīt “Leļļu namu”. Šis režisors jau 
sastādījis lugu sarakstu, kuras vienu 
pēc otras ceram īstenot. Un pēdējā 
pirmizrāde pirms vasaras būs franču 
autora Lija Rikjē luga “Galvenais lai 
viņš ir laimīgs”, kas būs komēdijas 
žanrā ar nopietnības piešprici. 

Turpinās sadarbība ar Cēsu Mazo teātri
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tālrunis: +371 29386454

MĀKSLAS DARBU ZIEDOTĀJI

VAR SAZINĀTIES RAKSTOT

collection@plmc.lv

Saziņai: 
plmc@inbox.lv, karlis@plmc.lv

Tālruņi: +371 22458536,
           +371 29386454

Apmeklējiet 

PLMC galeriju 
Lielā Skolas ielā 6 

Cēsīs, 
(Ieeja no Baznīcas laukuma)

Darba laiks 

no trešdienas 

līdz svētdienai: 

plkst. 11:00 – 17:00

tālrunis: 

+371 20281728

4.lpp
 
 
Ilze Lieckalniņa
Cēsu Mazā teātra vadītāja

8.lpp (apakašā)

MĀKSLAS DARBU ZIEDOTĀJI

VAR SAZINĀTIES RAKSTOT
 
collection@plmc.lv

Saziņai

 plmc@inbox.lv
karlis@plmc.lv

  Tālruņi:  +371 22458536

+371    29386454

Latvijā un citur pasaulē var veikt naudas pārskaitījumu uz nodibinājuma kontu:   

Saņēmējs: Pasaules Latviešu mākslas centrs

Reģ.nr. 40008174687

Banka: A/S Swedbank kods HABALV22

Konts: LV86HABA0551030475675

Bankas adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija

LATVIJĀ

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.

KANĀDĀ

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.

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

ASV

PLMC talcinieki 2022. gada 22. oktobrī  
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