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LAIPNI LŪDZAM
MŪSU IZSTĀDĒ!
Eiropas Parlamenta mākslas darbu kolekcijā ir vairāk
nekā 500 gleznu, skulptūru un citu laikmetīgās
mākslas darbu no Eiropas Savienības valstīm, kā arī
daži darbi no valstīm ārpus Eiropas Savienības.
Kolekcijas izveide sākās 1980. gadā. To rosināja Parlamenta toreizējā
priekšsēdētāja Simona Veila, ar šo iniciatīvu tiecoties atbalstīt mākslu un
veicināt daudzveidību. Sākotnējā iecere bija apkopot mākslas darbus no
Eiropas Parlamentā tolaik pārstāvētajām 10 valstīm, prioritāri pievēršoties
jaunajiem māksliniekiem, kuri jau guvuši zināmu atzinību un prestižu. Kopš
tā laika Eiropas Parlaments kolekciju paplašina, mākslas darbus iegādājoties
vai saņemot tos kā dāvinājumus. Tādējādi izveidojusies viena no plašākajām
un interesantākajām pēdējo 30 gadu laikmetīgās mākslas kolekcijām.
Kolekcijas uzmanības centrā ir laikmetīgās mākslas darbi. Laikmetīgā māksla
nav mākslas stils. Tie ir mākslas darbi, kas tapuši mūsu dzīves laikā. Būtībā
laikmetīgā māksla nemitīgi attīstās un mainās, liekot apšaubīt līdzšinējo
izpratni par to, kas ir “augstā” un kas – “piezemētā” māksla. Pēdējos
gados laikmetīgajā mākslā ieviesti ironiski, eksperimentāli, komerciāli un
konceptuāli elementi. Šī mākslas virziena definīciju ir paplašinājuši arī jauni
materiāli, mediji, darbības un koncepcijas, kā arī kiča elementi.
Kolekcija ir aplūkojama publiski pieejamās vietās Eiropas Parlamenta ēkās
Briselē, Luksemburgā, Strasbūrā un Eiropas Parlamenta birojos dažādās
Eiropas pilsētās.
Kolekcijā atspoguļojas tādas Eiropas Parlamenta pamatvērtības kā
kultūras un starpkultūru dialoga veicināšana un kultūras daudzveidības
respektēšana. Plašais pārstāvēto stilu, laikposmu, mākslinieku un valstu
spektrs liecina par to, cik bagāta un daudzveidīga ir Eiropas Savienības
kultūra, un uzskatāmi ilustrē Eiropas Savienības devīzi “Vienoti
daudzveidībā” – kā cilvēki, tā māksla.
Plenārsēžu zālē iekārtotajā izstādē ir aplūkojami kolekcijā iekļautie mākslas
darbi no Eiropas Savienības pašreizējām un kādreizējām dalībvalstīm.
Mākslas darbu izkārtojumā ievērots tematiskais princips, lai skatītājam būtu
viegli aplūkot un salīdzināt Eiropas Savienības kultūras bagātības.
Ceram, ka izstādes apmeklējums sagādās gandarījumu! Ja radušies papildu
jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi art@ep.europa.eu
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(Slowly I damage your home)
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CENTRĀLĀS
KĀPNES UN
BALKONS
Laikmetīgajai mākslai raksturīgas
dažādas formas, stili un dimensijas.

1

Olivier STREBELLE
(1927–2017)
Saplūšana
(Confluences)
1992
Pulēts nerūsējošais tērauds
12 x 7 m
Beļģija

“Kad ieraudzīju kāpnes, iztēlojos tās pašā centrā.”
Olivier Strebelle mākslinieciskajam stilam ir raksturīgas
lielas, monumentāla mēroga skulptūras. Darbu galīgo
veidolu galvenokārt noteica mākslinieka radošais process
un materiāla izvēle. Olivier Strebelle bieži radījis skulptūras
konkrētiem arhitektoniskiem objektiem vai pilsētvidei.
Skulptūru slaidais, lineārais dizains veido saspēli ar
mākslas darbu vērotāja acu kustībām.

2

Imi KNOEBEL
(1940)
Zilais dīvāns
(Canapé Blau)

1989
Koks, eļļa
140 x 220 cm
Vācija

”Īvs Kleins savās gleznās eksperimentēja ar zilo krāsu. Lučio
Fontana savus darbus sagrieza. Kādas iespējas vēl atlikušas?
Ja vēlies ko izdarīt, justies dzīvs, tad jāizdomā kaut kas vismaz
tikpat radikāls.”
Gleznotājs un skulptors Imi Knoebel ir pazīstams minimālisma
un abstrakcijas žanra pārstāvis. Viņa darbos bieži sastopama
Messerschnitt tehnika, proti, naža izmantošana griezumu
veidošanai. Krāsu paletē regulāri dominē trīs pamatkrāsas –
sarkanā, dzeltenā un zilā. Kopš 1975. gada mākslinieks veido
darbu sēriju Mennigebilder, kuras nosaukumā iekļautais
vārds Mennige apzīmē koši oranžsarkanu pretkorozijas
krāsu, kas tiek izmantota tērauda konstrukciju pārklāšanai.
No 1987. līdz 1991. gadam Imi Knoebel radīja “dīvānu”
sēriju, kurā izmantotas pamatkrāsas – sarkanā, dzeltenā
un zilā. Atspoguļojot savai paaudzei raksturīgo industriālo
ievirzi, mākslinieks savā darba instrumentu klāstā ieviesa
pretkorozijas krāsu, kas izmantojama tērauda konstrukciju
apstrādē un kalpoja par iedvesmas avotu darbu sērijai
Mennigebilder. Līdzīgs rūpniecisko materiālu izmantojums
raksturīgs no 1987. līdz 1991. gadam tapušajai “dīvānu” sērijai,
kuras spilgtākais piemērs ir Canapé Blau.

3

Peter DOIG
(1959)

“Vienmēr esmu vēlējies radīt gleznas, kurās ietverti
stāsti un rosināts kas jauns.”

Nobēdzinātais nams
(Stealth House)

Peter Doig iedvesmu saviem darbiem rod fotogrāfijās
un filmās, taču tie nekad nav balstīti dzīves realitātē
vai pieredzē. Viņa tēli ir atpazīstami un bieži ir
saistīti ar paša mākslinieka atmiņām. Mākslinieka
radītās gleznas ir kadri, kuros apstājies laiks, pārceļot
fiksēto reālās pasaules mirkli fantastiskā, attālā un
dezorientējošā atspulgu pasaulē.

1992
Audekls, eļļa
199 x 250 cm
Apvienotā Karaliste
© SABAM Beļģija, 2018

4

ONA B.
(1957)
Nulles telpa
(Zero Space)
1997
Audekls, eļļa
200 x 180 cm
Austrija

“Sarkanā krāsa man lika justies tik labi... manās
gleznās tā radīja māju sajūtu. Sarkanais simbolizē
spēku, enerģiju un prieku. Tā ir saules un asins krāsa –
taču pozitīvā nozīmē. Šī krāsa man nekad nav likusi
justies agresīvai.”
ONA B. darbos dominē sarkanā krāsa, kas apziņā
saistās ar sievišķīgumu un jutekliskumu. Sarkanā krāsa
māksliniecei kopumā rada pozitīvas asociācijas – tā
nozīmē motivāciju, spēku, prieku un labsajūtu. ONA B.
mākslinieciskās daiļrades kopumu veido gleznas,
instalācijas, performances, fotogrāfija un mūzika.
Māksliniece interesējas par transcendentāliem
elementiem, piemēram, metakomunikāciju,
meditāciju, sapņiem un dzenbudismu, vienlaikus
pievēršoties arī sabiedriski politiskiem jautājumiem.
Viņu virza bailes no nezināmā un ilgas pēc bezgalīgā.

5

Michael
CRAIG-MARTIN
(1941)
Tumši zaļā glezna
(Dark Green Painting)
1991
Audekls, akrils, ģipsis
213,5 x 213,5 cm
Apvienotā Karaliste
© SABAM Beļģija, 2018

“Mēs bieži meklējam ko īpašu, cenšamies to atrast
īpašos priekšmetos vai notikumos, taču dzīves
īstenajai būtībai pietuvināmies tad, kad spējam
izprast ikdienišķo.”
Pagājušā gadsimta 90. gados Michael Craig-Martin
izlēmīgi pievērsās glezniecībai. Viņa darbiem
raksturīgas treknās līnijās iezīmētas kontūras
un uzkrītoši spilgtu krāsu gammu izmantojums.
Mākslinieks rada situācijas, kurās aizspriedumi,
kas varētu rasties, raugoties uz abstraktām vai
reprezentatīvām virsmām, nemitīgi pārveidojas vai
mainās uz pretējo. 1991. gadā Michael Craig-Martin
uzgleznoja vairākus darbus, kuru pamatā izmantots
režģis, tostarp arī “Tumši zaļo gleznu”, kurā režģa
sadalītā virsma rada gan formas, gan fona, gan
dziļuma efektu.

6

Vilmantas
MARCINKEVIČIUS
(1969)
Pavargęs žmogus
(Nogurušais)
1998
Akrils, eļļa, audekls
174 x 209 cm
Lietuva

“Spilgtās un dažkārt pat kontrastējošās krāsas manās
gleznās lielā mērā atspoguļo mūsdienu pasauli. Es
izmantoju neparastu un netradicionālu krāsu harmoniju –
krāsas, ar kurām varu izteikties drosmīgi un skaidri.”
Vilmantas Marcinkevičius ir viens no ievērojamākajiem
mūsdienu ekspresionistiem Lietuvā, kurš izzina sevi ar
visu mūsdienu identitātes un identifikācijas izpausmju
palīdzību. Cilvēka tēls ir viņa mākslas pamatā un tiek
aplūkots spontāni un brīvi. Izmantojot šo izmēģināto
un pārbaudīto motīvu, mākslinieks dažkārt izvirza
neērtus jautājumus par pagātni un tagadni, indivīdu un
sabiedrību, kurā viņš (ne-)iederas, vai par politisko un
ekonomisko perspektīvu un to, kā šie aspekti ietekmē
personiskos vēstījumus.
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Viorel MARGINEAN
(1933)

“... lietas es visu laiku esmu redzējis no augšas, plašā,
visaptverošā perspektīvā.”

Virsskats
(Paysage rythmé)

Viorel Marginean uzmanīgi vēro dabu un tajā
notiekošās pārmaiņas un ievij tās fragmentus liela
izmēra kompozīcijās. Mākslinieks pārvērš ainavas
stilizētās un dinamiskās struktūrās, radot pats
savas iztēles vīzijas. Saknes viņa darbiem rodamas
Transilvānijā – mākslinieka bērnības zemē.

2002
Audekls, akrils
200 x 350 cm
Rumānija

8

Erik ŠILLE
(1978)
Lēnām postu jūsu mājas
(Slowly I damage
your home)
2008

Audekls, eļļa
220 x 180 cm
Slovākija

“Vai smadzeņu skalošana var tās darīt tīras?”
Savā paradoksālajā vēstījumā Erik Šille izmanto
elektronisko mediju vai patēriņa kultūras
tēlus. Sirreālistiski vai pat utopiski konstruētā
pasaulē mākslinieks parāda reālistiskas,
cilvēciskas problēmas, kas skatītājam nav svešas.
Šeit aplūkojamajā darbā mākslinieks pretstatī
smieklīgo, rotaļlietām līdzīgo figūriņu mīlīgumu
attēlotās ainas sāpīgajai brutalitātei. Ar gandrīz
infantilu naivumu attēlota nežēlīga, destruktīva
un, kā var spriest pēc nosaukuma, plānota
mājas nodedzināšana.
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Petr MALINA
(1976)
Māja pie ezera I
(Chata u jezírka I)
2005
Audekls, eļļa
45 x 60 cm
Čehija

“Ilgstoša iedziļināšanās tematā.”
Petr Malina mākslinieciskajā daiļradē jūtams
ideālisms, kas manifestējas gan darbu sižetos,
gan estētikā. Tā top darbi, kuri izstaro mierpilnas
vienkāršības gaisotni un kuros jaušama pārsteidzoši
materializējusies priekšnojauta par idealizēto
ikdienas dzīves dokumentēšanu sociālajos
medijos. Ar savu ikdienišķumu, kam tomēr piemīt
neizdzēšams grafiskums un mirdzums, mākslinieka
gleznas rada asociāciju ar ceļojumu dienasgrāmatu,
kurā tverta perfekta notikumu neesamība, teatrāla
ikdiena un horeogrāfiski iestudēta nejaušība.
Petr Malina mākslas darbos vienlaikus jūtama gan
piesaiste konkrētam mirklim, gan izlaušanās ārpus
laika dimensijas, un tie cildina idillisku, tomēr arī
atpazīstamu rutīnu.

ABSTRAKTĀ
MĀKSLA UN
FIGURĀLISMS
Mākslinieciskās izpausmes kontrasts, kas
vai nu radikāli sašaurināts līdz būtiskiem
elementiem, vai attēlots ar simboliem
un atpazīstamiem objektiem, var parādīt
mūsdienu mākslas daudzveidību.
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Lucien WERCOLLIER
(1908–2002)

“Pats svarīgākais man bija tīras telpiskās formas un
ļoti skaidri noteikta kārtība.”

Caurdurtā
(La transpercée)

Sākotnēji ietekmējies no māksliniekiem Mallol,
Brancusi un Arp, Lucien Wercollier savām
skulptūrām izvēlējies abstraktāku formas
valodu, galveno nozīmi piešķirot skulpturāliem
elementiem. Mākslinieks izmanto akmeni,
alabastru, marmoru, stiklu, bet galvenokārt
bronzu. Ar šiem līdzekļiem viņš veido stilizētas,
organiskas formas, kurās iestrādā neuzkrītošas
gaismēnu rotaļas. Maigais slīpējums darbiem
piešķir dziļu harmoniju. Priekšroka nepārprotami
dota izliektām, nevis taisnām līnijām.

1959
Patinēta bronza
64 x 50 x 45 cm
Luksemburga
© SABAM Beļģija, 2018
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Wlodzimierz PAWLAK
(1957)
Aizsargcimds
(Rękawica ochronna)

1987
Audekls, eļļa
130 x 150 cm
Polija

“Soli pa solim attālinos no glezniecības tās
tradicionālajā izpratnē. Man nav vajadzīgs
ornaments. Gleznoju pieticīgi un iespējami vienkārši.”
Pagājušā gadsimta 80. gados Wlodzimierz Pawlak
kā mākslinieku grupējuma “Gruppa” dalībnieks
iesaistījās neatkarīgās mākslas kustībā. Viņš ir
gleznotājs, performanču mākslinieks, dzejnieks
un skolotājs, un viņa radītās mākslas pamatā
vienmēr ir teorētiski apsvērumi. Viņa darbi var
būt gan simboliski pārveidojumi, gan konkrētas
metaforas, kas atspoguļo un komentē gan
sociālo un politisko situāciju laikā, kad valstī
bija izsludināts karastāvoklis, gan arī mūsdienu
problēmjautājumus. Mākslinieka vizuālā izpausme
nav iedomājama bez humora un ironijas.
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Ger SWEENEY
(1959)
Vējos
(Into the wind)
1994
Audekls, akrils
153 x 138 cm
Īrija

“Pēc pamatelementu – līniju ritma, krāsu, žestu, nejaušības
un vispārējas kustības izjūtas – sintēzes es pievēršos virsmai,
kas ir plakans vai sekls vizuālās aktivitātes lauks, un piemēroju
tam krāsu un kompozīcijas stratēģiju.”
Mākslinieka attiecības ar ainavu veidojušās dziļi personiskās
izjūtās un atmiņu ritējumā. Noslēdzoties pārejai no
fotoreālisma uz abstrakto ekspresionismu, par Ger Sweeney
vienīgo daiļrades avotu kļūst atmiņa, māksliniekam
pārvēršot abstrakcijā jau apstrādātas izjūtas vai iespaidus.
Nav pavisam skaidrs, kas attēlots darbā “Vējos”, taču tam
nav būtiskas nozīmes. Kompozīcija, kuru galvenokārt diktē
izplūduši otas triepieni, rada deformētu telpiskuma izjūtu.
Šķiet, ka attēloto elementu ķermeniskā integritāte ir tik
nestabila, ka vienīgais, ko mākslinieks spējis piefiksēt, ir
neskaidrā momentuzņēmumā tverts ķīmiskais haoss, kas
galu galā krietni vien līdzinās atmiņām, kuras mākslinieks
izmanto, lai radītu dziļi personiskas, brīnišķīgas gleznas.
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Vítor POMAR
(1949)

“Ir brīži, kad nav nekā cita, ko darīt, un nav, kurp doties. Tad
man rodas vēlme kaut ko darīt, un tad es gleznoju.”

Bez nosaukuma
(Sem titulo)

Vitor Pomar agrīnie darbi ieturēti melnbaltā gammā, vēlāk
mākslinieks pievērsies krāsu izmantojumam. Ietekmējies
no dzenbudisma, mākslinieks izvēlējies ekspresionistiski
abstraktu stilu, paužot ciešu pārliecību, ka radošais process
sakņojas dziļi cilvēka psihē. Viņa darbos garīgums apvienots
ar eksperimentālismu, un tajos pārklājas dažādi mākslas
virzieni – glezniecība, zīmējums, videomāksla, filma,
fotogrāfija un skulptūra.

1983
Audekls, akrils
193 x 195 cm
Portugāle
© SABAM Beļģija, 2018

17

Marlene DUMAS
(1953)
Aizlūdz par mani
(Bid voor mij)
2004
Papīrs, akvarelis
(6 loksnes)
130 x 73 cm
Nīderlande

“Modernā māksla jau pēc būtības ir netradicionāla.
Precīzāk sakot, tās mērķis ir paplašināt mūsu izpratni
par to, kas ir tradicionālais un parastais. Mākslas
uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt vairāk,
nevis mazāk.”
Iedvesmu saviem figurālajiem darbiem Marlene
Dumas gūst no fotogrāfijām, laikrakstu un žurnālu
izgriezumiem un no pašas atmiņām. Gleznojot
ar eļļas krāsām uz audekla vai arī ar tinti un
ūdenskrāsām uz papīra, māksliniece izmanto
īpašu tehniku, kuras rezultātā top viņai raksturīgie
izpludinātie tēli ar greiziem, spokainiem vaibstiem.
Savos darbos māksliniece atkārtoti pievēršas tādām
tēmām kā rasu jautājumi, erotika un pornogrāfija,
vardarbība un maigums, vaina un nevainīgums.
Viņas darbos jūtamais psiholoģiskais lādiņš un
mulsinošā intimitāte rada intensīvu spriedzi un
konfrontē skatītāju ar paša aizspriedumiem un
bailēm. Marlene Dumas ir viena no atzītākajām
mūsdienu māksliniecēm. Viņas darbos virmo spraigs,
visaptverošs dzīvīgums.

GAISMA MĀKSLĀ
Tehnoloģiskie sasniegumi laikmetīgajā
mākslā ļauj rotaļāties ar gaismu dažādos
veidos: izmantojot caurspīdīgus materiālus,
spilgtas krāsas vai pašam mākslas darbam
kļūstot par gaismas avotu.
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Brigitte KOWANZ
(1957)
Blāzma blāzma
(Leuchten Leuchten)
1997
Akrils, tērauds, koks,
dienasgaismas lampas
120 x 180 x 19 cm
Austrija

“Tas, ko jūs redzat, ir gaisma.”
Brigitte Kowanz mākslas darbiem ir raksturīgas
konstruētas telpas un mijiedarbība telpā.
Mākslinieces precīzi strukturētajos objektos un
instalācijās šķietami saplūst iekšējā un ārējā
dimensija. Darbos savijas gaisma, valoda un
spoguļi, un to bezgalīgais plūdums uztverē ir
poētiski uzlādēts un paver jaunus skata apvāršņus.
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Rea AFANDITOU
(1960)
Esmu klāt
(Eίμαι εδώ)
2005
Organiskais stikls, akrils
100 x 86 x 9 cm
Kipra

Šeit aplūkojamā glezna tika radīta 2005. gadā
Nikosijas galerijā “Argo” rīkotajai izstādei “Esmu
klāt”.
Rea Afanditou darbā “Esmu klāt” redzamos motīvus
varētu interpretēt kā mākslinieces dzimtajā salā
Kiprā dominējošo juteklisko pieredzi. Siltās krāsas
un no akmens plūstošais karstums šķietami
kontrastē ar vietējās augu valsts atsvaidzinošo
zaļumu, kas nereti sniedz veldzējošu patvērumu.
Glezna atgādina vērīga autora radītu pastkarti vai
sava veida sintēzi.
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Arjan PREGL
(1973)
Daba
(Narava)
2004
Audekls, eļļa
131 x 111 cm
Slovēnija
© SABAM Beļģija, 2018

“Vislielāko gandarījumu izjūtu, ja savā darbā man
izdodas vienlaikus apvienot trīs pamatelementus:
saistību ar mākslas vēsturi, humoru un politiskās
nostājas paušanu.”
Veidodams galvenokārt tematiskus ciklus,
Arjan Pregl pievēršas cilvēka lomai sabiedrībā:
mākslinieks ar kritisku skatu raugās uz apkārtējo
pasauli, meklē saikni ar to un pārvērš savas
pārdomas vizuālos tēlos. Arjan Pregl darbos
manāma atsauce uz vēsturiskiem glezniecības
stiliem un mēģinājums rast humoristisku pieeju.
Izstādē redzamajā gleznā reālistiskie elementi
kļūst par stilizētām dabas parādībām, kas,
izmantojot datorprogrammas, reducētas līdz
būtiskākajām pamatiezīmēm.

PORTRETI
Portreti stāsta par cilvēkiem un atspoguļo
cilvēka nozīmi sabiedrībā: tajos redzam
gan personības, gan varoņus, gan
anonīmus tēlus.
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Madeleine GERA
(1960)
Alekša portrets
ar glāzi
(Ritratt ta ‘Alexi
b’tazza)
2001
Audekls, eļļa
89 x 79 cm
Malta

“Kļūt par mākslinieku nozīmē ko citu, un tas ir
bezgalīgi netverami, daudz vairāk, nekā apgūt
akadēmisko glezniecību.”
Šajā portretā saskatāma mākslinieces ārkārtīgi lielā
interese par glezniecības vecmeistaru darbu. Viņa
nepārprotami pieturas pie naturālistiskā portreta
tradīcijas, kam iedvesmu devušas mākslinieces
studijas Florencē. Nepretendējot uz inovatīvu
pieeju, māksliniece akcentē elementus, kas
laikmetīgajā mākslā dažkārt iet zudumā: darbos
uzmanība pievērsta sīkām detaļām, un jūtams
meistarīgs gleznošanas tehniku pārvaldījums.

© SABAM Beļģija, 2018
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Valerio ADAMI
(1935)
Figūra
(Personaggio)
1983
Koks, akrils
74,5 x 56,5 cm
Itālija

“Zīmējuma būtība ir tāda, ka daba, lietas, “figūra”,
zīmējuma objekts tajā mainās, un par subjektu kļūst
mūsu intuīcija. Varbūt tieši tā ir MĀKSLAS ekstāze.”
Valerio Adami ir saistīts ar itāļu popārta kustību.
Viņa radītie objekti ir fragmentāri, klāti spilgtām
krāsām, tajos dominē plakne bez perspektīvas,
tēlus ietver melnas kontūras, radot asociāciju
ar attālinātu pasauli, kas atgādina komerciālus
attēlus. Stilizētajos un simboliskajos attēlos
jaušama mākslinieka interese par politiku un
analizēta mūsdienu Rietumu sabiedrība.
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Andrey DANIEL
(1952)

“Mēs esam laika hronisti un, pat nevarēdami lietas
mainīt, vismaz spējam redzēt tās tādas, kādas tās ir.”

Eiropas piekraste jeb Marko
Polo sastop Erasmu
(Бреговете на Европа или
Марко Поло и Еразъм)

Mākslinieku jau izsenis interesē Erasma tēls un
humānisms. Abiem motīviem Andrey Daniel veltījis
ne vienu vien gleznu. “... manu realitāti piepilda
liecinieki, noziedznieki, prokurori un aizstāvji,
un galvenokārt – “saistītas personas”. Turklāt
gleznas, kurās uzkrājas patiesības un puspatiesības,
meli un izdoma, groteska un apoteoze, ir plašs
dokumentālais materiāls.”

2004
Audekls, eļļa
140 x 140 cm
Bulgārija
© SABAM Beļģija, 2018
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Maria BLOMBÄRG
(1945)

“Strādājot ar audumu, krāsas man jau ir. Varētu
teikt, ka es gleznoju ar audumu.”

Varonis
(Hjälte)

Savus darbus Maria Blombärg veido no maziem
lietotu tekstilmateriālu atgriezumiem, kas,
piestiprināti audekla sagatavēm, kā pikseļi saplūst
kopējā attēlā. Šī tehnika automātiski ierobežo
vizuālo izpausmi un iekļaujas abstraktākā, naivā
un vienkāršā stilā, kas atgādina impresionismam
raksturīgos otas triepienus. Skatītājam aplūkojot
mākslas darbu no pietiekama attāluma, mazie
auduma gabaliņi saplūst, veidojot motīvus
un formas.

1998
Tekstilmateriālu un
spraudīšu kolāža
108 x 77 cm
Zviedrija
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Yannis GAITIS
(1923–1984)
Parāde
(Η παρέλαση)
1983
Koks, eļļa (apgleznots cilnis)
160 x 115 cm
Grieķija

Raksturīgs elements Yannis Gaitis darbos ir
antropakijas – nelielas, cita citai kā ūdens lāses
līdzīgas cilvēku figūriņas baltām sejām. Viņš
bija viens no pirmajiem pēckara modernisma
glenotājiem Grieķijā. Mākslinieka agrīno daiļradi
iezīmē sirreālisms, kubisms un abstrakcija.
Vēlākajos darbos dažādās variācijās dominē
vienāda izskata mazo cilvēciņu pūļi. Šādi
mākslinieks pauž savu viedokli par urbanizētajā,
modernajā vidē kultivētā masu dzīvesveida
vienveidīgumu, izolētību un sterilitāti. Mazie
cilvēciņi, kuriem trūkst jebkādu individualitātes
pazīmju, ir tikai daļiņa no pūļa, kas kopējā attēlā
veido arvien atkārtojošos rakstu.

PUTNI
Putni mūsu apziņā bieži asociējas
ar brīvību. Eiropas Parlaments
atbalsta brīvību kā vienu no Eiropas
Savienības pamatvērtībām.
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Boris BUĆAN
(1947)

“Visu mūžu esmu centies radīt kaut ko jaunu un labu.
Jūsu ziņā ir vērtēt, vai tas ir kas svarīgs.”

Diptihs: 1. Sasalušie putni;
2. Tirgus un baloži
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;
2. Trznica i golubovi)

Boris Bućan darbiem raksturīgs plakāta dizains.
Viņa radītajās lielformāta gleznās, kas vienlaikus
ir arī plakāti, dominē māksliniecisks raksturs, tās
piesaista publikas uzmanību un piedāvā jaunu
grafiskā dizaina koncepciju. Pilsētvidei radītajos
vides mākslas darbos ir saskatāmas atsauces uz
masu kultūru, ikdienas dzīvi, kā arī vēsturiskiem
mākslas stiliem. Pagājušā gadsimta 90. gados
mākslinieks pievērsās glezniecībai, saglabājot sev
raksturīgo grafiskā dizaina stilu.

2013
Audekls, akrils
140 x 140 cm katrs darbs
Horvātija
© SABAM Beļģija, 2018
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Jörg IMMENDORFF
(1945–2007)

“Uz jautājumu, vai mākslinieks var pildīt sociālu
funkciju, atbildes nav.”

Balso!
(Wähle!)

Jörg Immendorf mākslinieciskajai daiļradei ir
raksturīga sociālpolitiska kritika, un tie bieži
saistīti ar autobiogrāfiskām epizodēm. Pagājušā
gadsimta 70. gados tapušajā darbu sērijā Café
Deutschland mākslinieks pievērsies sadalītās Vācijas
jautājumam. Viņš sadarbojās ar austrumvācu
mākslinieku, abstraktā žanra pārstāvi A. R. Penck un
bija iesaistījies vācu neoekspresionistu kustībā Neue
Wilde. Mākslinieka figurālo stilu bieži papildina
simbolisms un ironija.

1979
Papīrs, guaša
28 x 20,5 cm
Vācija
© SABAM Beļģija, 2018
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Margrethe AGGER
(1943)

“Gobelēnu audējiem ir citādas iespējas nekā
gleznotājiem. Mēs gleznojam ar pavedieniem.”

Divas zosis
(To gæs)

Margrethe Agger savu darbu motīvus rod dabā.
Viņa zīmē debesis, jūru, dzīvniekus, augus un
akmeņus, un pēc tam no šiem zīmējumiem top
gobelēni. Mākslinieces izvēlētās spilgtās krāsas vai
nu saistītas ar konkrētu objektu, vai arī izmantotas
kā iztēlē balstīts mākslinieciskās izteiksmes
veids. Iedvesma darbiem rasta Meksikā un
vairākās ziemeļvalstīs, tostarp pašas mākslinieces
lauku vidē.

1983
Gobelēns
87 x 68 cm
Dānija

GRAFIKA
Veidojot grafikas darbus, ir izmantojami
dažādi materiāli un tehnikas, piemēram,
gravīra, litogrāfija, kokgriezums un
sietspiede. Digitalizācija grafiku
papildinājusi ar jauniem elementiem.
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Péter SZARKA
(1964)
Slepenā biedrība
(Titkos társaság)
Izdevums 2/3
2007
Durst Lambda izdruka
100 x 150 cm
Ungārija

Pēc glezniecības studijām un dalības progresīvajā
laikmetīgās mākslas grupējumā Újlak, kurš
darbojās Ungārijā īsi pēc režīma krišanas, Peter
Szarka pievērsās digitālajam attēlam. Mākslinieks
ar trīsdimensiju dizaina programmatūru
digitāli apstrādā fotogrāfijas, radot sapņainas,
figurālas virtuālās vīzijas, taču vienlaikus
saglabājot gleznotāja redzējumu. Durst Lambda
iespiedtehnoloģija ļauj iegūt ārkārtīgi skaidras,
spilgtas un detalizētas izdrukas. Sekojot jaunajiem
tehnikas attīstības pavērsieniem, mākslinieka
darbos mēģināts rast atbildi uz jautājumu par
tehnoloģiju progresa lomu mūsu vizuālajā kultūrā.
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Eeva-Liisa ISOMAA
(1953)

“Es vēlos sapludināt laika ritumu, lauzt
likumsakarības un radīt imagināru telpu.”

Pasaules dzimšana
(Maailman synty)

Eeva-Liisa Isomaa darbi vienmēr balstīti ainavas
žanrā, taču māksliniece iet pāri realitātes robežām,
savā daiļradē cenšoties notvert iekšējo apziņas
stāvokli. Māksliniece rada dūmakainu, imagināru
telpu, ko skatītājs var interpretēt gan kā mieru, gan
draudus. Darbi bieži veidoti kā polimēra gravīras.
Novilkumiem māksliniece galvenokārt izmanto
pašas izgatavotu audekla papīru.

Izdevums 7/30
1998
Polimēra gravīra
97 x 140 cm
Somija
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Dominique SOSOLIC
(1950)
Pieminot pagājušos laikus
(La mémoire du temps)
1981
Gravīra
70 x 60 cm
Francija

“Neliela gravīra var vest mūs skaistā ceļojumā.”
Dominique Sosolic kaismīgi pievērsies gravīrai
un galvenokārt strādā ar varu – materiālu, ko
izmantojuši paši dižākie mākslinieki visā mākslas
vēsturē, piemēram, Dīrers. Strādājot ar varu,
iespējams panākt stilistisku izsmalcinātību un
precizitāti, smalkām līnijām veidojot pavisam
sīkas detaļas. Dominique Sosolic darbos
manāmi sirreālistiski elementi un poētiskas
ilustrācijas. Darbi ir figurāli, nereti mistiski,
tiem raksturīgs palēninājums laikā – mūsdienu
sabiedrības pretstats.

PILSĒTVIDE
Vide, kuru radījuši cilvēki, ir vieta
dinamiskai līdzāspastāvēšanai.
Mākslas darbos iespējams fiksēt
dažādus pilsētas dzīves mirkļus.
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Vineta KAULAČA
(1971)
Redzes atmiņa
2004
Audekls, eļļa
13 x 10,5 cm
katrs elements
(16 elementi)
Latvija

“Es pētu uztveri [..], virzību savos darbos panāku,
rūpīgi strādājot ar fotogrāfiskiem avotiem. Ikvienā
fotogrāfijā ir informācija par to, kas ir bijis.”
Vinetas Kaulačas darbā izpratne par realitāti
pētīta virknē gleznu, kas atgādina foto
momentuzņēmumus. Tās ir atmiņas par redzēto
telpu noteiktā laika brīdī, kurās no atšķirīgiem
attālumiem un perspektīvām mēģināts dažādos
līmeņos tvert kustības mirkli. Šādi veidotajos
vizuālajos salikumos māksliniece atspoguļo realitāti
un liek skatītājam pārdomāt savu laika un telpas
plūduma uztveri.
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Jaan ELKEN
(1954)

“Glezniecības teritorija ir ārkārtīgi paplašinājusies, un
tās robežas saplūst ar citiem izteiksmes līdzekļiem.”

Klauvējot pie debesu
vārtiem
(Knock, knock knocking
on Heaven’s Door)

Jaan Elken sevi dēvē par stila klejotāju. Sākumā
darbojies hiperreālisma žanrā, mākslinieks tagad
kļuvis par vienu no atzītākajiem abstraktās mākslas
pārstāvjiem Igaunijā. Jaan Elken guvis arhitekta
izglītību, un viņa darbu sižetos bieži apspēlēta
pilsētas tematika. Darbu tekstūru veido biezi krāsas
slāņi, reducēta tonalitāte, un nereti tie papildināti
ar teksta elementiem. Šeit aplūkojamais darbs
ietilpst sērijā, kuru radot, mākslinieks iedvesmojies
no popmūzikas. Darba nosaukums ņemts no Boba
Dilana tāda paša nosaukuma dziesmas un 1973.
gadā iznākušās filmas Pat Garrett & Billy the Kid
skaņu celiņa.

2007
Audekls, akrils
160 x 200 cm
Igaunija
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Antoni CLAVÉ
(1913–2005)
Ņujorka II
(New York II)
1989
Jaukta tehnika
162 x 130 cm
Spānija
© SABAM Beļģija, 2018

“Mēs esam darināti no sapņiem.”
Antoni Clavé sākotnēji barokālais, ornamentālais
stils pakāpeniski izvērtās minimālistiskā un
visbeidzot pilnīgi abstraktā estētikā. Mākslinieks
darbojās kā gleznotājs, grafiķis, skulptors,
bērnu grāmatu ilustrators, kā arī bija pazīstams
scenogrāfs un kostīmu mākslinieks. Iedvesmojoties
no tādiem māksliniekiem kā Pikaso, viņš pievērsās
kolāžai, eksperimentējot ar dažādiem materiāliem.
“Ņujorka II” ir daļa no dzīvei pilsētā veltītās sērijas,
kurai iedvesmu mākslinieks guva, viesojoties tur
1972. un 1989. gadā.
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