PAZIŅOJUMS PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
[sagatavots Rīgā, 12.06.2011]

Purvīša balvai 2011. gada 2. ceturksnī nominēti Ivars Drulle, Andrejs
Grants un Harijs Brants
Purvīša balvas ekspertu darba grupa izvērtējusi 2011.gada otrā ceturkšņa (aprīlis –
jūnijs) notikumus Latvijas vizuālajā mākslā un nominējusi Purvīša balvas fināla atlasei, kas
notiks 2012.gada nogalē, trīs māksliniekus:

* IVARU DRULLI par personālizstādi "Balstīts uz patiesiem notikumiem" galerijā "Alma"
(28. aprīlis - 10. jūnijs)
Nominācijas pamatojums: “Mākslinieks ir sasniedzis kvalitatīvi jaunu līmeni, kurā viņa izvēlētie
konceptuālie risinājumi demonstrē apbrīnojamu formas un satura sintēzi. Amatnieciskā
virtuozitāte pakļaujas mākslinieka inscenēto mizanscēnu spriegumam. Figurālās kompozīcijas,
kas ilustrē kādu no konteksta izkadrētu situāciju, tomēr nekļūst par tiešu literāru vēstījumu, bet
atstāj skatītājam ietilpīgu iztēles telpu. Izstāde demonstrē māklinieka interesi un refleksiju par
pasaules notikumiem, vēstures samezglojumiem un likumsakarībām. Mākslinieks, veiksmīgi
izmantojot dozētu melanholijas un ironijas devu, aicina palūkoties uz mazā cilvēka
bezspēcības sajūtu vēstures pagriezienu priekšā,” izstādi vērtē Laikmetīgās mākslas centra
direktore Solvita Krese.
“Spilgta iztēle, paradoksāla domu gaita un izkopta stilizācija darbos aktualizē
sabiedrībai svarīgus jautājumus. Izstāde ir būtisks pienesums lokālajā tēlniecības ainā,
paplašinot tās izteiksmes iespējas laikmetīgas formas un tematikas virzienos. Darbi spētu
uzrunāt plašu skatītāju loku,” papildina mākslas kritiķis Vilnis Vējš.

* ANDREJU GRANTU par personālizstādi “Fotogrāfijas 1980–2010” Latvijas
Nacionālajā mākslas muzejā (1. aprīlis - 22. maijs)
Nominācijas

pamatojums:

“Granta

personālizstāde

atgādina

par

fotogrāfijas

pārsteidzošo spēju vienā dokumentāli tvertā kadrā radīt daudzu realitātes iespēju klātbūtni kā
dzīves noslēpuma atslēgu. Tajās piedalās konkrētā laika un telpas faktūra, taču reizē it kā
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darbojas pieslēgums „nulles laikam”. Tādēļ pārsteidzošā kārtā viņa Latvija, tāpat draugi, radi
un paziņas ir gan tiešo ģeopolitiski, etniski, sociāli iezīmēto laika realitāšu paudēji, gan
mūžības kvalitāšu nesēji. Šis ieraudzītais un nofiksētais, un skatītājam tādējādi pieejamais
starpsolis no konkrētā mirkļa uz citas eksistences telpu Granta fotogrāfijās ir to īpašā zīme un
vērtība,” - tā izstādi raksturo mākslas zinātniece Laima Slava.
* HARIJU BRANTU par zīmējumu izstādi "Portreti" galerija "Māksla XO” (9. jūnijs - 5.
jūlijs)
Nominācijas pamatojums: “Harija Branta jau ilgstošā pievēršanās portreta žanram ir
rezultējusies ar vērā ņemamu jaunu darbu skaitu un kvalitāti. Katrs no izstādītajiem portretiem
pārliecina ne vien par retu talantu un nevainojamu profesionalitāti, bet arī par atbrīvotu spēju
ģenerēt spilgtus tēlus. Tas ir īpaši nozīmīgi tradicionālā žanrā un tehnikā, kurā, šķiet,
iespējamas vien variācijas par jau zināmo. Branta stilizētāja spējas ir tik spožas, ka rada
mānīgu iespaidu, it kā viņa radītie personāži ir „klasiski” (tiražēti filmās, attēlos), tomēr tādā
veidā prezentējas tipiski laikmetīga, sintezējoša, komentējoša jaunrade. Svarīga ir mākslinieka
spēja piešķirt tai saturisku dziļumu,” uzskata Vilnis Vējš.

EKSPERTI 2011.–2012. gadā
Purvīša balvas neatkarīgo ekspertu darba grupā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012.
gada 15. decembrim darbojas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) Latvijas Vizuālās
mākslas departamenta vadītāja Ginta Gerharde-Upeniece, LNMM izstāžu kuratore Irēna
Bužinska, LNMM Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta vadītāja Inese
Baranovska, mākslas kritiķis un kurators Vilnis Vējš, mākslas kritiķis Jānis Borgs, Laikmetīgās
mākslas centra direktore Solvita Krese un mākslas zinātniece, izdevniecības „Neputns”
galvenā redaktore Laima Slava. Ekspertu darba grupa nominantus balvai izvirza reizi
ceturksnī.

PURVĪŠA BALVA
Purvīša balva dibināta 2008. gada janvārī ar mērķi regulāri un sistemātiski apzināt
aktuālos notikumus un novērtēt izcilāko sasniegumu Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā,
veicināt Latvijas mākslas procesa intensitāti, jaunu projektu un oriģinālu ideju attīstību,
popularizēt Latvijas mākslinieku radošos panākumus gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts
robežām.
Balva nosaukta latviešu glezniecības vecmeistara Vilhelma Purvīša (1872–1945)
vārdā, kurš bija izcils sava laika mākslinieks un mākslas pedagogs un guvis atzinību ne tikai
Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī. Būdams gudrs un tālredzīgs kultūrpolitiķis, Vilhelms
Purvītis aktīvi atbalstīja sava laika jaunos māksliniekus un atklāja daudzus turpmākajos gados
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Latvijas mākslā īpašu vietu ieguvušus talantus. Vilhelma Purvīša vārds Latvijas mākslas
vēsturē un plašākas sabiedrības apziņā kļuvis par nacionālās identitātes zīmi.
Purvīša balva tiek piešķirta reizi divos gados vienam māksliniekam vai mākslinieku
grupai, kas pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kurš dziļi saistīts ar sava laikmeta norisēm
un kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām. Par balvas
laureātu kļūst autors, kurš saņēmis ekspertu un īpaši izveidotas žūrijas augstāko vērtējumu.
Balvas apjoms ir 20 000 latu (ieskaitot nodokļus). Līdz šim tā ir lielākā balva vizuālās mākslas
jomā Latvijā.
Pirmo Purvīša balvu 2009. gadā saņēma Katrīna Neiburga par videodarbu „Solitude”.
Par otrās Purvīša balvas laureātu 2011. gadā kļuvis mākslinieks Kristaps Ģelzis par
personālizstādi „Varbūt”.
Purvīša balvas konkursu vizuālajā mākslā organizē Latvijas Nacionālais mākslas
muzejs sadarbībā ar muzeja patronu SIA „Alfor”. Purvīša balvas realizācijā līdzdarbojas
kultūras projektu aģentūra „INDIE” un aģentūra „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”.
Projektu atbalsta: SIA „Alfor”

Preses materiālu sagatavoja:

Nataļja Sujunšalijeva
LNMM Reklāmas un informācijas darba kuratore
T: (+371) 67 357527; F: (+371) 67 357520
E: pr.service@lnmm.lv; I: www.lnmm.lv

Papildus informācija:

Ieva Kustova
„P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”
GSM: (+371) 29 482274; E: ieva.kustova@prae.lv
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