PAZIŅOJUMS PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
[sagatavots Rīgā, 08.02.2013]

Ievadot Purvīša balvas 2013 izstādi,
Mākslas muzejā „Rīgas Birža” notiks priekšlasījumi
„Laikmetīgās mākslas procesa virzība. Jaunie spēles noteikumi”
2013. gada 15. februāris
plkst. 11.00
Mākslas muzejs „Rīgas Birža” / Konferenču zāle
Doma laukums 6, Rīga

Dalībnieku reģistrācija: plkst. 10.45–11.00.
Purvīša balvas pasniegšanas dienā, 2013. gada 15. februārī, plkst. 11.00
Mākslas muzeja „Rīgas Birža” Konferenču zālē (Doma laukumā 6, Vecrīgā) mākslas
portāls Arterritory.com sadarbībā ar Purvīša balvas organizācijas komiteju piedāvā
interesentiem noklausīties respektablu ārvalstu lektoru priekšlasījumus par tēmu
„Laikmetīgās mākslas procesa virzība. Jaunie spēles noteikumi”.
Tā būs unikāla iespēja klātienē iepazīt starptautiskajā mākslas un kultūras vidē
pazīstamu personību viedokļus par mākslas kritiķu, galeristu, kuratoru, kultūras institūciju
un mārketinga speciālistu lomu laikmetīgās mākslas procesu attīstībā un veidošanā
tagadnē un nākotnē.
Priekšlasījumos piedalās eksperti:
– Nikolajs Palažčenko (Николай Палажченко; Krievija), mākslas zinātnieks, kurators
un kritiķis. Palažčenko ir nozīmīga figūra Krievijas mākslas ainā, ticis dēvēts pat par tās
īsteno „pelēko kardinālu”, kurējis un organizējis neskaitāmus festivālus. Priekšlasījumos
Rīgā koncentrēsies uz tematu, par kuru Maskavas Biznesa skolā izveidojis veselu kursu –
„Mārketings: mākslas procesa virzītājs vai kropļotājs?”;
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– Aļina Saprikina (Алина Сапрыкина; Krievija), Maskavas radošā kvartāla un dizaina
centra „ARTPLAY” radošā direktore, kā arī pieredzējusi mākslas kuratore un dažādu
mākslas projektu iniciētāja. Saprikina uzskata, ka ir svarīgi jebkurai mākslas izpausmei,
pat tikai tās iedīgļiem, dot iespēju sevi pierādīt: „Protams, kā jau vienmēr – kaut kas notiek,
kaut kas nē. Taču tiem, kam sanāk, mēs esam devuši iespēju būt.” Ar „mēs” šī izteikuma
autore raksturo radošos kvartālus un to veidotājus, kuriem ir liela loma gan mākslas, gan
pilsētvides attīstībā. Arī Rīgā Saprikina runās par radošo kvartālu ilgtspējīgas attīstības
modeļiem;
– Valentīns Djakonovs (Валентин Дьяконов; Krievija), mākslas kritiķis, laikraksta
„КоммерсантЪ” kultūras nodaļas korespondents, kurš ieviesis mūsu kaimiņvalsts
modernās mākslas situācijai nozīmīgu terminu – „jaunie garlaicīgie”. Djakonovs uzskata,
ka 20. gadsimta mākslinieki savus darbus rada drīzāk kā pētījumus, mākslai pamazām
kļūstot par zinātni un vienlaikus mazinot tās emocionālo kontaktu ar publiku;
– Viktors Miziano (Виктор Мизиано; Krievija), mākslas eksperts, starptautiski
pazīstams mākslas teorētiķis, kritiķis un kurators. Savu vārdu mūsdienu mākslas ainā
nostiprinājis, kļūstot par vienu no laikmetīgās mākslas biennāles „Manifesta” autoriem un
tās pirmajiem kuratoriem, kā arī ar darbu pie Krievijas paviljonu koncepcijas izstrādes
Stambulas, Venēcijas un Sanpaulu biennālēs un citās nozīmīgās mākslas skatēs. Arī Rīgā
Miziano runās tieši par kuratora lomu un ietekmi;
– Akile Bonito Oliva (Achille Bonito Oliva; Itālija), viens no mūsdienu vadošajiem un
pieredzes bagātākajiem mākslas kritiķiem un kuratoriem, kura radošās karjeras epicentrs
vienmēr atradies tuvu Itālijai. Olivas vārds mākslas zinātājiem neprasīs komentārus – kaut
vai tādēļ, ka tieši Oliva definējis un popularizējis transavangarda mākslas virzienu.
Iemantojis reputāciju kā cilvēks ar vērienu, spēju komandēt un deleģēt, vienlaicīgi saredzot
kopējo ainu un vissīkākās detaļas. Arī Oliva savā lasījumā koncentrēsies uz mākslas
kuratora ietekmes un atbildības jomām.
Jāpiebilst, ka Akile Bonito Oliva un Viktors Miziano darbojas kā Purvīša balvas 2013
starptautiskās žūrijas locekļi, kura noteiks izcilāko sasniegumu Latvijas mākslā 2011.–
2012. gadā, izvērtējot astoņu atlases finālistu darbus kopējā izstādē Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls (16.02.–14.04.2013).
Arterritory.com direktore Una Meistere ir pārliecināta, ka šajos priekšlasījumos sev
saistošas tēmas atradīs gan mākslas kuratori, gan zinātnieki, gan mākslas cienītāji.
Ieeja pasākumā ir bez maksas.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam iepriekš pieteikt savu klātbūtni,
rakstot uz info@arterritory.com.
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Projektu atbalsta: SIA „Alfor”

INTERNETA RESURSI:

www.lnmm.lv
www.purvisabalva.lv

Preses materiālu sagatavoja:

Nataļja Sujunšalijeva
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
Reklāmas un informācijas darba kuratore
T: (+371) 67 357527
F: (+371) 67 357520
E: pr.service@lnmm.lv
I: www.lnmm.lv
Twitter: www.twitter.com/lnmm_muzejs

Papildus informācija:

Ieva Kustova
„P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”
GSM: (+371) 29 482274
E: ieva.kustova@prae.lv
Mairita Brice
„Arterritory.com”
GSM: (+371) 29 216158
E: mairita.brice@hotmail.com
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