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Projekts ”Starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde “3 x ilūzija = īstenība””
Viens no muzeja prioritāriem virzieniem izstāžu komunikācijā ar apmeklētājiem ir
laikmetīgās mākslas attīstības veicināšana, katru gadu piedāvājot Latvijā un pasaulē pazīstamu
latviešu mākslinieku mākslas darbu izstādes, veidojot daudzveidīgus mākslas vēstījumus,
atšķirīgus izstāžu fokusus un formātus. Šogad viens no laikmetīgās mākslas pārstāvjiem, kas
iekļauts Valmieras muzeja izstāžu kalendārā, ir mākslinieks Andris Eglītis. Projektā svarīgi
akcentēt un aktualizēt gan mūsdienu konceptualizēto jautājumu, gan vasaras sezonas raksturojošo
lielumu – būšanu ārpus centriem, kas sasaucas ar Valmieras muzeja vēlmi piedāvāt nozīmīgus
mākslas notikumus ārpus metropoles, iesaistīt mākslas refleksijā Valmieras un Vidzemes
sabiedrību. Valmiera, ar esošo kultūras, mākslas, sporta piedāvājumu, veidojas kā viens no
vasaras kultūras dzīves centriem. Par idejisko izstādes pamatu - laika plūdumu, izstādē reflektēs
trīs starptautiskās mākslas ainai piederīgi mākslinieki ar dažādām izcelsmēm: Andris Eglītis (1981,
Latvija), Teemu Korpela (1980, Somija) un Odilon Pain (1985, Francija).
Projektā paredzēts īstenot instalācijas un telpas, kā vienota skulpturāla objekta izveide,
savienojot mākslinieku individuālos darbus ar kopēju risinājumu par laika formām kā vienotu tīklu,
šajā gadījumā izstādes scenogrāfiju.
Mākslinieku ceļi mijušies, gan kopā izglītojoties ārzemēs, gan piedaloties starptautiskos
projektos. Tur šie trīs mākslinieki sajutuši dvēseļu radniecību un kopīgu interešu virzienu
mākslinieciskajā darbībā, kā dēļ dzimusi doma par kopēju radošo sadarbību. Visi strādā gan ar
glezniecību, gan instalācijām, un A. Eglītim radās pārliecība, ka viņu darbu attiecības varētu būt
savstarpēji papildinošas un precizējošas. Paralēli mākslinieku darbu tēmām, sadarbībā ar kuratori
Elīzu Elizabeti Ramzu, izstādē uzmanība tiks vērsta uz savējo un svešo tematiku, skatot to caur
refleksijām par laika ritējumu. Izstāde tiks veidota kā vienots organisms, kas tiks panākts ar
kopdarba risinājumiem, tā īpatnībām un izmaiņām, ko laiks sev nes līdzi. Kā pilsētvidē, piemēram,
arhitektūras mantojums ietekmē un formē uztveri par paša identitāti un veido vienlaicīgi pastāvošu
dažādu vērtību sistēmu tīklu. Kā vēsturiski veidojušās uztveres mitoloģijas, kā tās kā laika
kapsulas ir sabiedrībā iemājojušas, un kā tās var nemanāmi parazitēt mūsu uztverē, veidojot mūsu
tagadnes laiku. Šie ārējie laika zīmju uzslāņojumi kopā ar indivīda stāvokli tiks risināti izstādes
tapšanas procesā un materializēsies poētiskākā telpas pārbūvē. Tas arī sakrīt ar mākslinieku
praksi, kur Korpelas un Eglīša gadījumā, jau sen kā vairs neiekļaujas vien audeklu formātos.
Tādējādi par pozīciju radīsim arī laika tiešo ietekmi uz Valmieras muzeja telpu, un izstādē tas tiks
īstenots ar objektu, glezniecības kā instalācijas un telpas kā vienota skulpturāla objekta izveidi.
Savienojot mākslinieku individuālos darbus ar kopēju risinājumu par laika formām kā vienotu tīklu,
šajā gadījumā izstādes scenogrāfiju.
Aktivitāte
(aktivitāšu
nosaukumiem
jāsakrīt ar Projekta
apraksta 7.punktā
norādītajiem
aktivitāšu
nosaukumiem)

Mākslas
materiāli

darbu

Aprēķins/skaidrojums






Kokmateriāli: 3 m 3
3
x 160 eur /m 480.00
stiprinājumi - 150.00
sintētiskie materiāli:

No VKKF
prasītais
finansējums,
EUR
3130.00

(orgstikli, plēves, stikla
šķiedras izstrādājumi) -

2000.00
gaismas
un
elektroinstalācijas
materiāli - 500.00
Mākslas
darbu


Transporta

350.00

Līdzfinansējuma
avots
Līdzfinansējums,
EUR

(“pašu finansējums”
vai
“cits finansētājs” (ja
cits – norādīt
finansētāju)

transportēšana:
Brisele - Rīga 200.00
Helsinki - Rīga 150.00
Ceļa
izdevumi
māksliniekiem:
Lidmašīnas biļete
Brisele-Rīga-Brisele
250.00
Prāmja biļete HelsinkiTallina-Helsinki 150.00
Dienesta viesnīca 5
dienas 4 cilvēki x 30.00
Izstādes saturiskā un
mākslinieciskā
dizaina
izveide, realizācija. 3
mākslinieki,1 kurators:
1112.00x4 (tai sk.nod.)
5 dienas - 4 cilvēki
60.00
EUR/diena
cilvēkam
rezidencē 10 dienas - 3
cilvēki x 60.00/diena
Darbu transportēšana,
administratīvo
lietu
kārtošana
Izstādes
atklāšana,
tikšanās
ar
māksliniekiem, radošās
sarunas, mūzika, deja
Izstādes
plakāti,
reklāmas
flajeri,
informācija
Vidzemes
TV, laikraksti „Liesma”,
„Tava izvēle”, “Kultūras
Diena”, pašvaldības un
muzeja
mājaslapas,
interneta vietnes
X

izdevumi

Naktsmītnes
Autoratlīdzības
līgumi

Izstādes
iekārtošana
Uzturēšanās
izdevumi
Tehniskās
uzstādīšanas
izdevumi
Izstādes
prezentācija
Reklāma

Kopā:

SAGATAVOJA
Valmieras muzeja direktore
Iveta Blūma
Iveta Blūma
2020. gada 23.martā

400.00

600.00

4480.00

4448.00

Privāti atbalstītāji

1200.00

Privāti atbalstītāji

1800.00

Privāti atbalstītāji

300.00

Muzejs

100.00

Muzejs

200.00

Muzejs, reklāma –
Vidzemes
TV,
“Tava izvēle”

8048.00

X

