PAZIŅOJUMS PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
[sagatavots Rīgā 07.12.2012]

PURVĪŠA BALVAS AKTUALITĀTES 2013. GADĀ
Turpmāk visa informācija par Purvīša balvu – www.purvisabalva.lv
Ir izveidota Purvīša balvas mājas lapa, kurā informācija par balvu, tās mērķiem,
ekspertu darba grupas un žūrijas darbu un sastāvu, par visiem balvas kandidātiem un
laureātiem, kā arī balvas vēsturi būs pieejama gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodā.
Mājas lapas diziana autors – mākslinieks Kirils Kirasirovs.
Mājas lapas adrese – www.purvisabalva.lv

Grāmata „2007-2012. Latvijas laikmetīgā māksla. Purvīša balva”
2013. gada 15. februārī, kad Purvīša balva tiks pasniegta jau trešo reizi, klajā tiks laisti
trīs apjomīgi izdevumi latviešu, angļu un krievu valodā – „2007-2012. Latvijas laikmetīgā
māksla. Purvīša balva”. Grāmatas izdevējs ir mākslas portāls Arterritory.com, tā tapusi ar SIA
„Alfor” atbalstu.
Izdevums ir Latvijas šodienas mākslas procesu dokumentācija sešu gadu periodā. Tā
balsts ir Purvīša balvas ekspertu komisijas regulārs darbs, sniedzot informāciju par
nozīmīgākajām mākslas norisēm konkrētajā laikposmā. Izdevumā iekļauti 87 mākslinieki, kuru
sniegumu darba grupu sēdēs eksperti izcēluši kā būtiskas Latvijas mākslas parādības.
„Šī grāmata atspoguļo „Purvīša balvas” nozīmīgāko mērķi – sistemātisku procesa
dokumentāciju. Tā piedāvā iespēju iepazīt Latvijas laikmetīgo mākslu un ir instruments, ar
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kura palīdzību popularizēt Latvijas mākslinieku radošos panākumus ne tikai lokālā mērogā, bet
arī starptautiskā līmenī,” stāsta Daiga Rudzāte, „Purvīša balvas” kuratore un Arterritory.com
radošā direktore.
Izdevuma tekstu autori ir Ieva Astahovska, Vilnis Vējš, Ieva Kulakova, Ieva Rupenheite,
Alise Tīfentāle un Anna Iltnere.
Grāmatas dizaina autors – mākslinieks Kirils Kirasirovs.

15. februārī – priekšlasījumi par jaunajiem spēles noteikumiem
laikmetīgās mākslas attīstībā
Purvīša balvas pasniegšanas dienā, 2013. gada 15. februārī plkst. 11.00 Mākslas
muzeja „Rīgas Birža” Konferenču zālē mākslas portāls Arterritory.com sadarbībā ar
„Purvīša balvas” organizācijas komiteju piedāvā interesentiem unikālu iespēju dzirdēt
starptautiskajā mākslas un kultūras vidē pazīstamu personību viedokļus, kuru vadmotīvs ir
“Laikmetīgās mākslas procesa virzība. Jaunie spēles noteikumi”. Priekšlasījumu centrālā
aplūkojamā un diskutējamā tēma būs mākslas kritiķu, galeristu, kuratoru, kultūras institūciju un
mārketinga speciālistu loma laikmetīgās mākslas procesa attīstībā un veidošanā tagadnē un
nākotnē.
Priekšlasījumos piedalīsies:


Nikolajs Palaščenko, mākslas zinātnieks, kurators un kritiķis (Krievija);



Aļina Saprikina, Maskavas radošā kvartāla un dizaina centra ARTPLAY radošā
direktore, mākslas kuratore (Krievija);



Valentīns Djakonovs, mākslas kritiķis, laikraksta „КоммерсантЪ” mākslas apskatnieks
(Krievija);



Viktors Miziano, laikmetīgās mākslas kritiķis un kurators un kritiķis (Krievija);



Akile Bonito Oliva (Achille Bonito Oliva), laikmetīgās mākslas kritiķis un kurators
(Itālija).

Papildu informācija:

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