PAZIŅOJUMS PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
[sagatavots Rīgā, 06.12.2012]

Purvīša balvai 2012. gada 4. ceturksnī nominēti pieci vizuālās mākslas
notikumi
PURVĪŠA BALVAS NOMINANTI 2011.– 2012. gadā
Purvīša balvas ekspertu darba grupa izvērtējusi 2012.gada ceturtā ceturkšņa (1.oktobris - 4.
decembris) notikumus Latvijas vizuālajā mākslā un nominējusi Purvīša balvas fināla atlasei,
kas notiks šīs nedēļas beigās, piecus māksliniekus:

* ANDRI BREŽI par izstādi “Miera dzīve" galerijā “Alma” (05.10.2012.–09.01.2013.)
Nominācijas pamatojums: “Pēc ilgākas nozušanas no aktīvās mākslas ainas Andris
Breže atkal sevi apliecina kā izcils konceptuālās mākslas meistars, saglabājot uzticību saviem
jaunības ideāliem. „Bez pagātnes nav nākotnes” – šis vadmotīvs vieno visas izstādes
instalācijas. Pamestās, bet no jauna „atklātās” lietas mākslinieks pārvērš savā daudznozīmīgā
stāstā. Lakoniski un bez liekvārdības – tādas lielas, baltas un visaptverošas skumjas,”
ekspertu izvēli pamato Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) Latvijas dekoratīvās
mākslas un dizaina departamenta vadītāja Inese Baranovska.
“Konceptuāli tīri, formāli nevainojami, atsaucēm bagāti un asprātīgi darbi,” piebilst
Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese.

* MIĶELI FIŠERU par izstādi ''Lielviela" LNMM izstāžu zālē “Arsenāls” (29.11.2012.–
20.01.2013.)
Nominācijas pamatojums: “Jaudīga izstāde, kurā mākslinieks pārliecinoši demonstrē
briedumu un jau noslīpētu rokrakstu. Neskatoties uz izstādīto gleznu neviendabīgo kvalitāti,
darbu kopums liek noticēt Fišera glezniecībai un pārpasaulīgās esamības eksistencei
mākslinieka uztveres telpā,” ekspertu izvēli raksturo S. Krese.
“Darbos pārdabisko spēku klātbūtne un kosmiskās bezgalības baisums mijas ar
Zemes ainavisko eksotiku, eksistenciālie un vienlaikus arī neatbildamie jautājumi paver
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iespējas labestīgai ironijai. Pārliecinošs un monumentāli atraktīvs sniegums,” papildina LNMM
Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Ginta Gerharde - Upeniece.
* ARTŪRU VIRTMANI par izstādi "(10 000) Melaholijas šķautnes" Rīgas Mākslas
telpā (09.10.– 09.11.2012.)
Nominācijas pamatojums: “Izstāde – pārsteigums, kas formu valodā būtiski atšķiras
no Latvijas mākslinieku izpausmes formāta. Bagātīgu kultūrvēstures referenču klāstā balstītie
tēli un objekti, šķiet, padodas nolasīšanai vien rūpīgam, iedziļināties gatavam un erudītam
skatītājam. Veiksmīgi atrisināts izstādes kopums kā vienota scenogrāfija, kuru papildina
filigrānas detaļas, pārsteidzoši aizraujošā veidā atklāj mākslinieka stāsta daudzslāņainību un
dziļumu,” ekspertu nomināciju pamato S.Krese.
“Mākslinieks savā pirmajā personālizstādē Rīgā pierāda, ka viņam brīvi padodas
laikmetīgās mākslas meinstrīma formu valoda, kuru viņš spējis bagātināt ar savu personisko
stilu un intonāciju,” papildina mākslas kritiķis Vilnis Vējš.
* PAULI LIEPU par izstādi “Klusā daba” Mūkusalas mākslas salonā (12.10.–
17.11.2012.)
Nominācijas pamatojums: “Viens no interesantākajiem māksliniekiem, kas pašreiz
darbojas grafikas laukā, veiksmīgi savienojot visai reti izmantotu tehniku ar perfektām
vēsturiskā dizaina rekonstrukcijām. Darbu noformējums, konteksta iezīmēšana ar diskrētu
detaļu palīdzību demonstrē iepriecinošu pietātes un ironijas savienojumu,” ekspertu izvēli
skaidro S.Krese.
* IGORU DOBIČINU par personālizstādi "Zeme. Gaiss" Rīgas Mākslas telpā (28.09.–
28.10.2012.)
Nominācijas pamatojums: “Igors Dobičins ekspozīcijā “Zeme. Gaiss” sniedz lielisku
tēlnieciskā spēka demonstrāciju monumentālisma dimensijās. Viņa māksla atklājas materiālu
pretstatos un dramatiskā formu cīņā. Neraugoties uz darba uzsvērti abstrahētu traktējumu, tā
emocionalitāte un kontrastainība izstaro skaudru vēstījumu un pretrunu spriedzi,” pamato
mākslas kritiķis Jānis Borgs.

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”
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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
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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