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Labdien Jūrmalā!

Biennāles MARĪNA 2021 tēma Es un jūra iezīmē mūsu katra 
personīgās attiecības ar jūru. Jau kopš sendienām jūras varenība, 
stihiskais spēks un noslēpumainā zemūdens pasaule bijusi neizsīk-
stošs avots pie jūras dzīvojošo tautu mītiem. Arī latviešu mīti vēsta, 
ka pasauli Dievs un Velns radījuši, izmantojot jūras dzelmes dūņas. 
Lai kāda būtu mītu izcelsme, tie liecina par cilvēku un jūras ciešo 
mij iedarbību. Kā zinātne, tā māksla šodien cenšas meklēt atbildes 
uz jautājumiem: kādas mums katram ir attiecības ar dabu, ar jūru un 
vai tās ir saudzējošas un uz nākotni vērstas? Savienībai Es un jūra 
ir sena pagātne, bet – vai arī bezgalīga un skaista nākotne?

Jūras tematikai veltītās biennāles “Marīna 2021” aktivitātes Jūrmalā 
baudāmas no jūlija sākuma līdz pat augusta beigām visā pilsētas 
garumā no Jūrmalas Brīvdabas muzeja Buļļuciemā līdz Meža mājai 
Ķemeros.
Lai jums iedvesmas pilni brīži izstādēs un ģimeņu aktivitātēs!

Guna Kalnača, 
Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore
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VITĀLIJA JERMOLAJEVA DARBU IZSTĀDE 
“JŪRAS ENERĢIJA”

02.07.–29.08.
Atklāšana 02.07. pl. 16.00 

Mākslas galerijai “Inner Light”, kas uzbūvēta pēc tās īpašnieka un 
gleznotāja Vitālija Jermolajeva projekta, ir īpaša vieta Jūrmalas 
mākslas dzīvē. Tā ir arī unikāls tūrisma objekts.
Mākslinieks tradicionālās glezniecības vērtības apvienojis ar savu 
jauno fluorescento tehniku. Par fluorescento krāsu izgatavošanas 
paņēmienu un kompozīciju gleznotājam piešķirts patents. 
V. Jermolajeva gaismas glezniecība ir eksperimentāla autortehnika: 
ar luminiscējošu krāsu spēli tiek atklāta mākslinieka iekšējā pasaule – 
“iekšējā gaisma”. Īpašā apgaismojumā mākslas darbi sāk mirdzēt, 
un parādās cits, apslēptais attēls. Šis efekts rada īpaši daudzveidīgu 
tēlu transformāciju.
V. Jermolajeva gleznas raisa asociācijas, kā tilts savienojot apziņu ar 
zemapziņu. Tās atklās stāstu par jūras mainīgo enerģiju dažādos 
gadalaikos. Izstādē piedalās arī V. Jermolajeva audzēkņi Druvis Cirītis 
un Arina Ganina no Latvijas, Fabians Markovičs (Argentīna) un Cade 
Klemenses (ASV).

Vitālijs Jermolajevs. VASARAS JŪRAS ENERĢIJA. Fragments

GALERIJA “INNER LIGHT”
Omnibusa iela 19, Majori
Darba laiks: P. – Sv. 11.00–17.00 
Informācijas tālrunis +371 22327741

www.yermolayev.eu



IZSTĀDE “ANNIŅA UN JŪRA”

07.07.–29.08.
Atklāšana 07.07. pl. 13.00

“Manas dienas aizrit viena pēc otras kā jūras viļņi plūst pret krastu 
un atpakaļ,” tā 1935. gada 14. augustā savam jaunības dienu drau-
gam rakstīja Anna Rijniece, kura nemaz neprata rakstīt. Stiegrainā 
sieva, kuru visi dēvēja par Anniņu, vairāk nekā 20 gadus bija līdzās 
Latvijas dižākajiem dzejniekiem – Rainim un Aspazijai. Sākumā 
abiem, bet pēc Raiņa nāves šī priekšautā un lakatiņā tērptā mājkal-
potāja vadīja Aspazijas mājas dzīvi Dubultos, starp Lielupi un jūru.
Izstāde “Anniņa un jūra” atklāj dzīves nelutinātās sievietes iekšējo 
un ārējo pasauli, par naratīvu izmantojot jūras viļņu mūžīgo ritmu. 
Izstādes autore – māksliniece Linda Jurķe.
 

Skice izstādei “Anniņa un jūra”. Fragments

ASPAZIJAS MĀJA
Z. Meierovica prospekts18/20, Dubulti, Jūrmala
Darba laiks: Sv. – P. slēgts | O. – S. 10.00–18.00

www.facebook.com/aspazijas.maja

s



“JŪRAS TĒMA GLEZNIECĪBĀ UN TĒLNIECĪBĀ”

08.07.–29.08.
Atklāšana 08.07. pl. 14.00

Darbi no Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) muzeja krājuma ir 
unikāla latviešu 20. gs. otrās puses un mūsdienu vizuālās mākslas 
darbu kolekcija. 2001. gadā di  bi  nātā LMS muzeja krājumā ir ap 
16 000 vienību, t. sk. aptuveni 5000 mākslas darbiem piešķirts Na-
cionālā muzeju krājuma statuss. Kolekcijas darbi tiek eksponēti gan 
LMS izstāžu zālēs, gan deponēti Latvijas muzejiem.
Šogad biennāles klasiskās mākslas izstāde no LMS muzeja krājuma 
tiek rīkota Meža mājā Ķemeros. Ķemeri ir vieta, kuru skārušas lielas 
vizuālas pārmaiņas, kur tiek novērtēts un turēts cieņā vēsturiskais 
kultūras mantojums. 
Izstādei atlasītas gleznas un tēlniecības darbi, kuru tapšanas laiks ir 
20. gadsimta 60., 70. un 80. gadi. Katram autoram ir savs rokraksts, iz-
teiksmes līdzekļu kopums, un viņu daiļrade neapšaubāmi bagā tinājusi 
sava laika mākslas telpu. Minēsim vien dažus māksliniekus, kuru darbus 
varēs redzēt izstādē – Lidija Auza, Aleksandrs Zviedris, Rūdolfs Pinnis, 
Juris Baklāns, Vija Maldupe, Rimma Pancehovska un citi.
Izstādes kuratore – Jana Rāve.

Lidija Auza. Pie jūras. 1970. Audekls, eļļa. 84 x 102 cm. Fragments

MEŽA MĀJA 
Tūristu iela 1, Ķemeri, Jūrmala
Darba laiks: P. – O. slēgts | T. – Sv. 10.30–17.00 | S. 10.30–18.00

www.jurmala.lv
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LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS IZSTĀDE “IZDZĪVOTĀJI”

08.07.–29.08.
Atklāšana 08.07. pl. 17.00

Izstādē “Izdzīvotāji” vīrišķības paradokss skatīts caur jūras, jūrnieka, 
zvejnieka prizmu. Vēsturiski šīs profesijas piedēvētas vīriešiem, un tiek 
uzskatītas par īpaši vīrišķīgām.
Liminālā eksistence: neesot īsti ne vienā, ne otrā dzīves telpā, vēloties 
būt gan jūrā, gan uz zemes, jūrniekam nācās iemācīties vīrisķību, lai 
spētu darboties abās telpās. Iekšējais liminālais stāvoklis ļāva izdzīvot 
un atgriezties. Daudzpieredzējušo kapteiņu stāstos ieskanēsies ne 
vien smeldzīga, bet arī ironiska nots, jo “uz jūras neies jau asaras birdi-
nāt”. Puikas un jūras attiecības no bērnības līdz pieaugšanai šķetinā-
tas video intervijā ar rojinieku Robertu Radionovu.
Izdzīvošanas spēju jūrniekiem sniedza arī pieredze, kuru no paaudzes 
paaudzē nodeva  ar shanty dziesmu starpniecību.  Shanty dziesmas 
apzinājis mūziķis Helmuts Šembelis. Izstādē tās skanēs vīru kora 
“Dziedonis” video ierakstā, diriģenta Eināra Verro vadībā.  
Video materiālu autore Eva Strazdiņa, liminālos objektus veidojis 
tēlnieks Krišjānis Beļavskis, izstādes scenogrāfe Kristīne Abika. 
Izstādes kuratore – Inga Bunkše.

Attēls no izstādes “Izdzīvotāji”. Fragments

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS, KAMĪNZĀLE
Tirgoņu iela 29, Majori, Jūrmala
Darba laiks: P. – O. slēgts | T. – Sv. 10.00–18.00 

www.artexperts.lv
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19. STARPTAUTISKĀ VIZUĀLĀS MĀKSLAS 
KONKURSA “ES DZĪVOJU PIE JŪRAS 2021” 
LAUREĀTU DARBU IZSTĀDE
 

09.07.–29.08.
Atklāšana 09.07. pl. 13.00

Jau 19 gadus Jūrmalas Mākslas skola organizē starptautisku vizuālās 
mākslas konkursu bērniem “Es dzīvoju pie jūras”. Šogad konkursam 
tika iesūtīti vairāk nekā 1200 darbi no 15 valstīm. Divpadsmito 
gadu konkurss ir saņēmis UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 
patronāžu. Izstādes ekspozīciju veido laureātu darbu izlase, kas 
atspoguļo cilvēka ciešo saikni ar dabu, ar pasaules ūdeņiem. Darbu 
autori ir bērni un jaunieši  no Latvijas, Ķīnas, Portugāles, Ukrainas, 
Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas, Taizemes un Turcijas. Ekspozīciju 
veido  gleznojumi, grafikas, tekstildarbi, foto un datorgrafikas darbi, 
atainojot katras tautas mākslas tendences un raksturīgākās iezīmes.

Leonor Alves, 8 gadi (Portugāle). The Big Wave. 
Papīrs, zīmuļi, flomāsteri. Fragments

JŪRMALAS MĀKSLAS SKOLA, 
DUBULTU KULTŪRAS KVARTĀLS
Strēlnieku  prospekts 30 K-2, Jaundubulti
Darba laiks: P. – Sv. 10.00–20.00

www.jurmala.makslasskola.lv 
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STARPTAUTISKĀ GLEZNIECĪBAS KONKURSIZSTĀDE 
“MARĪNA 2021”. ES UN JŪRA

09.07.–29.08.
Atklāšana 09.07. pl. 17.00 

Sekojot 17. gadsimta holandiešu vecmeistaru iedibinātajai jūras 
te  ma tikas jeb marīnas žanra tradīcijai, arī tagadnes mākslinieki 
ļaujas kaislībai pret šo stihiju, un tā neatstāj vienaldzīgus arī jaunākās 
paaudzes dažādu mākslas mediju autorus. Darbus iesūtījuši 140 
mākslinieki no 10 valstīm, un ir izmantots ļoti plašs radošo izteiks-
mes līdzekļu arsenāls. Katrs darbs ir vizualizēts stāsts par individuālu 
vēsturi komunikācijā ar jūru un tās izraisītajiem emocionālajiem 
pārdzīvojumiem. Tie tulkoti krāsās, līniju ritmos un figurālās kompo -
zīcijās, ļaujot skatītājiem šos vēstījumus interpretēt un salīdzināt ar 
savu personisko pieredzi.
Žūrijas komisija strādāja Latvijas Mākslas akadēmijas profesora 
Alekseja Naumova vadībā. Laureātus tradicionāli paziņo izstādes 
atklāšanā, kad tiek pasniegta galvenā balva, kā arī noskaidrots laureāts 
mākslas studentu kategorijā. Norisinās arī skatītāju balsojums.
Izstādes kuratore – Guna Kalnača.

“Marīna 2019” konkursizstādes uzvarētājs QBA (Martin Kaares). 
Izvirdums 1. 2018. Audekls, akrils. 70 x 100 cm. Fragments

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS, LIELĀ UN MAZĀ ZĀLE
Tirgoņu iela 29, Majori
Darba laiks: P. – O. slēgts | T. – Sv. 10.00–18.00 
www.facebook.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 
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INGA OZOLA “JŪRA IZGAISMO…”

09.07.–29.08.
Atklāšana 09.07. pl. 18.30 

Jūra izgaismo mūs. Gluži kā melnbaltā fotogrāfija – atsijā lieko.
Fotogrāfija ir būšana laiktelpā, kur mirkļa fiksācija apstādina 
ritējumu. Mūžīgā kustībā viss transformējas vai izkustas no vietas, 
nav pastāvīgs. Fotogrāfija top šķietami mūžīga. Arhīvā iegūlušās 
fotogrā fijas pēc laika kļūst par stāstniekiem. Izstāde “Jūra izgaismo...” 
ir stāsts par autores būšanu kādā mirklī pie jūras. Fotogrāfijas 
tapušas gan laikā, kad autore dzīvoja pie jūras Liepājā un bieži 
klejoja gar Kurzemes piekrasti, gan šodien, 2021. gadā. Melnbaltās 
fotogrāfijās fiksēti cilvēki: kāds savulaik intervēts dzejnieks, rakst-
nieks, mākslinieks, draugi, mirkļi ar saviem tuvajiem. Tie ir notikumi 
un simboli, kur jūra bijusi klātesoša, kur tā askētiski izgaismo laika 
rituma patību, mūsu ilgas pēc miera, klusuma, gaismas, plašumiem, 
brīvības. Jūra stāsta par satikšanos, mūsu sabiedrības ieradumiem, 
patērējot un izmetot. Taču jūra turpina būt...  
  
 

Okeāns. Autore. 2016. Portugāle

JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRS 
Jomas iela 35, Majori
Darba laiks: Sv. – P. slēgts | O. – S. 12.00–18.00
www.jurmala.lv/lv/kultura/jurmalas_kulturas_centrs
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Norises vietas: 

l Aspazijas māja | Z. Meierovica prosp. 18/20, Dubulti 
 Domnīca izstādē “ANNIŅA UN JŪRA”   
 Trešdien, 21. jūlijā plkst. 18.00

l Bulduru Izstāžu nams | mākslinieka Valda Buša darbnīca 
 Muižas iela 6, Bulduri
 Domnīca izstādē “SAULE, JŪRA, VALDIS BUŠS”
 Sestdien, 24. jūlijā plkst. 15.00

l Jūrmalas pilsētas muzejs | Tirgoņu iela 29, Majori
 Domnīca laikmetīgās mākslas izstādē IZDZĪVOTĀJI  
 Piektdien, 30. jūlijā plkst. 17.00                                                       

l Jūrmalas Brīvdabas muzejs | Tīklu iela 1a, Buļļuciems
 Domnīca brīvdabas izstādē “TAGAD”
 Ceturtdien, 12. augustā plkst. 16.00

l Jūrmalas pilsētas muzejs | Tirgoņu iela 29, Majori
 Domnīca 3. starptautiskajā jūras tematikai veltītajā 

konkursizstādē MARĪNA
 Svētdien, 29. augustā plkst. 12.00

Domnīcu saturs tiks aktualizēts MARĪNA 2021 FB vietnē 
www.facebook.com/MarinaBiennale
MARĪNA 2021 pasākuma mērķauditorija (jaunieši un pieaugušie)

Situācijā, ja pandēmijas ierobežojumu dēļ mākslas telpas ir slēgtas, 
dom nīcu video materiāls tiks publicēts un/vai tiks nodrošinātas FB 
tiešraides.

Piecās biennāles mākslas izstādēs jauniešu un pieaugušo auditori-
jas tiks uzrunātas domnīcu – diskusiju formātā. Pieaicinot diskusiju 
moderatorus – dažādu nozaru pārstāvjus – tiks aktualizēta katras iz-
stādes tēma un problemātika. Domnīcas tiks integrētas laikmetīgās 
mākslas un glezniecības izstādēs Jūrmalas pilsētas muzejā, Aspazijas 
mājā, Bulduru Izstāžu namā un Jūrmalas Brīvdabas muzejā. Formāts 
tiks pielāgots epidemioloģiskajai situācijai vasarā.

“MARĪNA 2021” DOMNĪCAS JAUNIEŠIEM 
UN PIEAUGUŠAJIEM

Stopkadrs no 8mm filmas, jauniešu nometnes JŪRAS VĀRNA arhīvs
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l Vitālija Jermolajeva darbu izstāde “Jūras enerģija” 
 02.07.–29.08. / Atklāšana 02.07. pl. 16.00
 Galerija “Inner Light”, Omnibusa iela 19, Majori

l Izstāde “Anniņa un jūra” 
 07.07.–24.08. / Atklāšana 07.07. pl. 13.00
 Aspazijas māja, Z. Meierovica prospekts18/20, Dubulti

l Jūras tēma glezniecībā un tēlniecībā 
 Darbi no Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājuma
 08.07.–29.08. / Atklāšana 08.07. pl. 14.00
 Meža māja, Tūristu iela 1, Ķemeri

l Laikmetīgās mākslas izstāde “Izdzīvotāji” 
 08.07.–29.08. / Atklāšana 08.07. pl. 17.00
 Jūrmalas pilsētas muzejs, Kamīnzāle, Tirgoņu iela 29, Majori

l 19. starptautiskā vizuālās mākslas konkursa 
 “Es dzīvoju pie jūras 2021” laureātu darbu izstāde
 09.07.–29.08. / Atklāšana 09. 07. pl. 13.00
 Jūrmalas Mākslas skola, Dubultu kultūras kvartāls, 
 Strēlnieku prospekts 30 K-2, Jaundubulti

l Starptautiskā glezniecības konkursizstāde “Marīna 2021”
 09.07.–29.08. / Atklāšana 09.07. pl. 17.00
 Jūrmalas pilsētas muzejs, Lielā un Mazā zāle, 
 Tirgoņu iela 29, Majori

l Izstāde “Jūra izgaismo…”.  Ingas Ozolas fotogrāfijas
 09.07.–29.08. / Atklāšana 09.07. pl. 18.30
 Jūrmalas kultūras centrs, Jomas iela 35, Majori

l Vasaras koncerts Horna dārzā “Mīlestības dārzs ir aizaudzis”. 
 Kristapa Vanadziņa trio 
 09.07. pl. 19.00
 Horna dārzs, Jomas iela 35, Majori

l “FOTO Marīna 2021”
 10.07.–31.08. / Atklāšana 10.07. pl. 14.00 Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

 a Raiņa un Aspazijas vasarnīca, Jāņa Pliekšāna iela 7, Majori
 b Kauguru kultūras nams un ārtelpa, Raiņa iela 110, Kauguri
 c Dubultu kultūras kvartāls, atpūtas zona pie Jūrmalas   

 Centrālās bibliotēkas, Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti  

l Izstāde “Saule, jūra, Valdis Bušs”
 10.07.–29.08. / Atklāšana 10.07. pl. 16.00
 Bulduru Izstāžu nams | gleznotāja Valda Buša darbnīca, 
 Muižas iela 6, Bulduri

l Laicīgās, īslaicīgās un pārlaicīgās mākslas izstāde “Marināde 3” 
 10.07.–29.08. / Atklāšana 10.07. pl. 16.00
 Bulduru Izstāžu nams, Muižas iela 6, Bulduri

l Brīvdabas izstāde “Tagad”
 10.07.–29.08. / Atklāšana 10.07. pl. 19.00
 Jūrmalas Brīvdabas muzejs, Tīklu iela 1a, Buļļuciems

l Jūras tēma privāto kolekciju muzeja “Nellija” krājumā
 11.07.–29.08. / Atklāšana 11.07. pl. 12.00
 Privāto kolekciju muzejs “Nellija”, Dzelzceļa iela 16, Asari

l Gleznotāja Jāņa Veisa kataloga atvēršana
 11.07. pl. 15.00
 Jūrmalas pilsētas muzejs, Lielā zāle, Tirgoņu iela 29, Majori

P R O G R A M M A
3. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle
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MARĪNA 2021 ĢIMENĒM – MĀKSLAS PASTAIGA 
AR SLĒPŅOŠANAS ELEMENTIEM

Norises vietu adreses un darba laiki:

l Jūrmalas pilsētas muzejs | Tirgoņu iela 29, Majori
 Laikmetīgās mākslas izstāde “IZDZĪVOTĀJI”                                                         
 3. starptautiskā jūras tematikai veltītā konkursizstāde “MARĪNA”
 P., O. slēgts | T.–Sv. 10.00–18.00

l Jūrmalas Mākslas skola | Strēlnieku prospekts 30 K-2, 
Jaundubulti 

 19. starptautiskā bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursa 
 “ES DZĪVOJU PIE JŪRAS” izstāde
 Pr.–S. 10.00–20.00 | Sv. 10.00–17.00

l Aspazijas māja | Z. Meierovica prosp. 18/20, Dubulti 
 Izstāde “ANNIŅA UN JŪRA”    
 Sv., Pr. slēgts | P.–S. 10.00–18.00

l Raiņa un Aspazijas vasarnīca | Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Majori
 Izstāde “FOTO MARĪNA” 
 Ģimenes biļete 3 eiro (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 
 18 gadu vecumam) 
 Sv., Pr. slēgts | O.–S. 10.00–17.00 | T. 12.00–19.00

l Bulduru Izstāžu nams | mākslinieka Valda Buša darbnīca  
 Muižas iela 6, Bulduri
 Izstāde “SAULE, JŪRA, VALDIS BUŠS”
 Sv., Pr. slēgts | O.–S. 10.00–18.00

l Jūrmalas Brīvdabas muzejs | Tīklu iela 1a, Buļļuciems
 Brīvdabas izstāde “TAGAD”
 Pr. slēgts | O.–Sv. 10.00–18.00

Mākslas pastaiga ar slēpņošanas elementiem piemērota ģimenēm 
ar bērniem vecumā no 5–12 gadiem. Pastaigas maršruts pieejams 
no 9. jūlija līdz 29. augustam un aptver 6 biennāles pieturvietas – 
Jūrmalas pilsētas muzeju, Aspazijas māju, Raiņa un Aspazijas 
vasarnīcu, Bulduru Izstāžu namu, Jūrmalas Brīvdabas muzeju un 
Jūrmalas Mākslas skolu.

Pastaiga ved caur glezniecības, laikmetīgās mākslas un foto izstā-
dēm, kurās integrēts slēpnis ar aktivitāti, kas piešķir mākslas pastaigai 
intrigu un rosina aizdomāties par attiecībām ar jūru, vidi un mākslu. 
Slēpņošanas (atvasināts no angļu val. apzīmējuma geocaching) karte 
būs pieejama katrā pastaigas pieturvietā.

 Foto no “MARĪNA 2019 ģimenēm”.

1

2

3

4

5

6



KRISTAPA VANADZIŅA TRIO 
KONCERTPROGRAMMA 
“MĪLESTĪBAS DĀRZS IR AIZAUDZIS”

09.07. pl. 19.00 

Kristapa Vanadziņa trio sastāvā muzicē vieni no Latvijas mūslaiku 
spilgtākajiem džeza mūzikas pārstāvjiem – komponists un pianists 
Kristaps Vanadziņš, sitaminstrumentālists Rūdolfs Dankfelds 
un kontrabasists Jānis Rubiks. Mūziķu paustās filozofijas trīs 
fundamentālie stūrakmeņi un pamats ansambļa individualitātei, 
idejai: saspēle, kompozīcija, radīšana. Trio raksturīga dzidra un 
niansēta skaņa, kas mijas ar tradicionālajiem saspēles paņēmieniem 
un Jaunās pasaules vēsmām (rubato, akadēmiskā un skandināvu 
mūzika). Mūzikā atrodama gan kreolu, gan Āfrikas un vudū ietekme  – 
apvienojumā ar Eiropas impresionismu, skandināvu un mūziķu pašu 
izcelsmes vietas skanējumu un tradicionālo mūziku.
Kristaps Vanadziņš par programmu: “Aptuveni 70 procenti koncerta 
repertuāra būs mana mūzika, ko esam ierakstījuši vinila platē, 
taču spēlēsim arī klasiku – Bernsteina melodijas, Džona Koltreina 
kompozīcijas, arī Edvarda Elgara kompozīciju “Land of Hope and 
Glory” (“Cerību un godības zeme”).”

Kristaps Vanadziņš. Publicitātes foto 

HORNA DĀRZS 
Jomas iela 35, Majori
www.jurmala.lv/lv/kultura/jurmalas_kulturas_centrs
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“FOTO MARĪNA 2021”

10.07.–31.08.
Atklāšana 10.07. pl. 14.00 Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

Fotoklubu un studiju darbība Latvijā aizsākās 1962. gadā ar Rīgas 
fotokluba dibināšanu. Fotostudijās satikās spēcīgas, radošas perso-
nības, veidojās estētiskie kritēriji, noritēja intensīva informācijas un 
viedokļu apmaiņa, valdīja radošā spriedze. Regulāri tika rīkotas izstā-
des, veidojot izpratni par fotogrāfiju kā mākslas darbu. Arī mūsdienās 
fotostudijas un fotoklubi Latvijā uztur šīs tradīcijas.
Aktualizējot biennāles “Marīna 2021” identitāti “Es un jūra”, Jūrmalas fo-
tostudija “Aspazija” rīko vērienīgu izstādi trijās norises vietās. Pirmo reizi 
lielformāta darbi izvietoti brīvā dabā, lieliski sadzīvojot ar pilsētas ainavu. 
Izstādē piedalās: fotoklubs “RĪGA”, “ĀGENSKALNS”, Daugavpils foto-
studija “EZERZEME-F”, Krāslavas fotoklubs “ZIBSNIS”, Liepājas tautas 
foto studija “FOTAST”, Talsu fotoklubs, Ventspils fotoklubi “MOMENTS” 
un “Kaktuss”,  Ventspils novada fotoklubs “KURSA”, Kuldīgas fotoklubs 
“DIVAS UPES”, fotoklubs “OGRE” , Gailīšu pagasta fotoklubs “PERSPEK-
TĪVA”, fotostudija “ASPAZIJA”. Ar darbiem skatītājus priecē arī foto 
lielmeistari Valdis Brauns, Dainis Rozentāls un citi.

RAIŅA UN ASPAZIJAS VASARNĪCA
Jāņa Pliekšāna iela 7, Majori
Darba laiks: Sv. – P. slēgts | O. 10.00–17.00 | T. 12.00–19.00 | 
C. 10.00–17.00 | P. 10.00–17.00 | S. 10.00–17.00

KAUGURU KULTŪRAS NAMS UN ĀRTELPA
Raiņa iela 110, Kauguri
Darba laiks: Sv. slēgts | P. – S. 10.00–18.00

DUBULTU KULTŪRAS KVARTĀLS, atpūtas zona pie Jūrmalas Centrālās 
bibliotēkas, Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti  
Darba laiks: P. – Sv. 10.00–20.00

www.facebook.com/fotoaspazija
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IZSTĀDE “SAULE, JŪRA, VALDIS BUŠS”

10.07.–29.08.
Atklāšana 10.07. pl. 16.00

Kopš 2018. gada Bulduru Izstāžu nama 2. stāvā apmeklētājiem 
ir pieejama Valda Buša (1924–2014) darbnīca, kurā no 1984. līdz 
2014. gadam strādāja izcilais latviešu ainavu gleznotājs. Valda Buša 
daiļradei raksturīgas košas, piesātinātas krāsas, enerģiski triepieni, 
dekorativitāte. Interesanti, ka viņš, ilgstoši dzīvodams Jūrmalā, reti 
gleznojis jūru. Valda Buša gleznotajās ainavās bieži redzamas upes, 
ezeri, bet jūra – tikai dažās. Iespējams, jūras ainavas plašais hori-
zonts, mierīgais horizontālu līniju ritms šķitis māksliniekam pārāk 
mierīgs. Valdis Bušs savās ainavās attēlojamos objektus un krāsu 
laukumus kārtojis dinamiskās kompozīcijās. Reti viņa ainavās ir 
taisna horizonta līnija – parasti tā ir nedaudz izliekta, papildināta ar 
kādu vertikālu elementu.
Izstādē redzami Valda Buša darbi no Jūrmalas pilsētas muzeja 
krājuma, mākslinieka ģimenes un galerijas “ArtPlatz” kolekcijām.

Valdis Bušs. Vētraina jūra. 2010. Audekls, eļļa. 81 x 100 cm. Fragments

BULDURU IZSTĀŽU NAMS
Muižas iela 6, Bulduri
Darba laiks: Sv. – P. slēgts | O. – S. 10.00–18.00
www.facebook.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse
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LAICĪGĀS, ĪSLAICĪGĀS UN PĀRLAICĪGĀS 
MĀKSLAS IZSTĀDE “MARINĀDE 3”

10.07.–29.08.
Atklāšana 10.07. pl. 16.00

Marinējumu izstāde “GARŠA 3-litru BURKĀ. ES un JŪRA” 
27.08.–28.08. Izstādes degustācija 28.08. pl.15.00.

Marinēšanas un gurķošanās meistarklase ar vētraino Marinas tanti no 
Liepājas 14. augustā plkst. 15.00.

Bulduru Izstāžu nama izstāžu koncepciju pamatā ir nosaukumā ietvertā 
daudznozīmība un postmodernās mākslas ideja par robež līniju nojauk-
šanu starp augsto jeb elitāro mākslu un populāro mākslu. Izstāžu nama 
vadītāja un dizainere Agnese Bule rada notikumus, akcijas, kuros aktīvi 
iesaistās plašs Latvijas mākslinieku loks. Šoreiz māksliniece būs laicīgās, 
īslaicīgās un pārlaicīgās mākslas izstādes “Marināde 3” viesmīlīgā nama-
māte Marinas tante.
Šogad Marinas tante darbojas uz nākotni vērstā un pārlaicīgā veidā, 
proti, piedāvājot iemarinēt arī mākslu, kas radīta gan tuvumā, gan tā-
lumā. Bulduru Izstāžu namā un tā ārtelpā apskatāma izstāde “MĀKSLA 
3 LITRU BURKĀ. ES UN JŪRA” un marinējumu izstāde “GARŠA 3 LITRU 
BURKĀ. ES UN JŪRA”.

Darbi no izstādes “MĀKSLA 3-litru BURKĀ. ES un JŪRA”

BULDURU IZSTĀŽU NAMS
Muižas iela 6, Bulduri
Darba laiks: Sv. – P. slēgts | O. – S. 10.00–18.00
www.facebook.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse
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BRĪVDABAS IZSTĀDE “TAGAD”

10.07.–29.08.
Atklāšana 10.07. pl. 19.00

Mūsdienu pasaules haosā un neparedzamībā, ko radījusi cilvēce, 
kā īpaši svarīgas un vērtīgas iezīmējas mūsu attiecības ar dabu. 
Šodienas realitātē, kad robežas ieguvušas jaunu nozīmi, vērīgāk 
ieraugām mums līdzās notiekošo, vietējo – vidi, ko apdzīvojam un 
uzlūkojam kā drošu patvērumu. Vizuāli plastiskās mākslas izstāde 
aicina apzināties to, kas notiek šeit un tagad, nevis meklēt pagātnes 
patiesības vai tiekties uz nezināmo nākotni. Jūrmalas Brīvdabas 
muzeja pastāvīgā ekspozīcija atklāj vietējās zvejniecības pagātnes 
stāstus, nozares un aroda pamatīgumu, bet vienlaikus tā mākslinie-
kiem sniedz impulsus tagadnes interpretācijām. 
Vides objekti. Keramika. Jauktas tehnikas.

Izstādē piedalās:
Astra Šēnberga, Ieva Kaula, Ieva Jurka, Anda Poikāne, 
Kristīne Lazdāne-Zāna, Olga Meļehina
 
 

Kristīne Lazdāne-Zāna. Spēle: Meteorīts vai caurums bļodā. 
Instalācijas fragments

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS 
Tīklu iela 1a, Buļļuciems
Darba laiks: P. slēgts | O. – Sv. 10.00–18.00

www.jbmuzejs.lv
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JŪRAS TĒMA PRIVĀTO KOLEKCIJU 
MUZEJA “NELLIJA” KRĀJUMĀ

11.07.–29.08. 
Atklāšana 11.07. pl. 12.00 

Privāto kolekciju muzejs “Nellija” veicina mākslas attīstību un kultūras 
vērtību saglabāšanu, bagātina pilsētas kultūras dzīvi.
Pateicoties Vladimira Ribakova iniciatīvai un entuziasmam, muzejs 
uzsāka darbību 2016. gadā. Tajā skatāmi vairāk nekā 300 krievu un 
Rietumu mākslinieku darbi, mākslinieciski augstvērtīga 70 ikonu 
kolekcija. Muzeja kolekcijas veidošanā piedalījās mākslas zinātnes 
pasaules slavenības: bijušais Tretjakova galerijas ģenerāldirektors 
Valentīns Rodionovs, Tretjakova galerijas direktorāta loceklis 
Oļegs Ivanovs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Vladimirs 
Kozins un citi. 
Galerijā izstādīti Iļjas Repina, Ivana Šiškina, Īzaka Levitāna, Valentīna 
Serova, Mihaila Ņesterova, Ivana Aivazovska darbi. Mākslas cienītājus 
priecē arī mākslinieku grupu “Мир искусства” (“Mākslas pasaule”), 
“Голубая роза” (“Zilā roze”), “Бубновый валет” (“Kārava kalps”) 
biedru darbi. Pārstāvēti arī 20. gs. sākuma krievu avangardisti.

Oļegs Bausovs. Iegrimšana (Погружение). 2000. 
Audekls, eļļa, vasks, tempera. 130 x 107 cm. Fragments

PRIVĀTO KOLEKCIJU MUZEJS “NELLIJA”  
Dzelzceļa iela 16, Asari
Apmeklējumu iepriekš jāpiesaka pa tālruni  +371 25257727 
individuāli vai grupā līdz 7 cilvēkiem.
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GLEZNOTĀJA JĀŅA VEISA KATALOGA 
ATVĒRŠANA

11.07. pl. 15.00 

Gleznotāja Jāņa Veisa (dz. 1928) mākslinieciskā snieguma vērtību 
apstiprina darbi gan muzeju krājumos, gan privātkolekcijās. Par 
mākslinieka radošā rokraksta klātbūtni latviešu glezniecības kopainā 
atzinīgi izteikušies kolēği un neskaitāmo izstāžu apmeklētāji. 
Atskatoties uz padarīto, var droši sacīt, ka mākslinieks glezno jau 
vairāk nekā sešdesmit gadu, varbūt pat septiņdesmit. Un tomēr: šis 
spilgtais darbu katalogs viņam ir pirmais. 
Katalogā apkopotā plašā attēlu kolekcija atspoguļo gleznotāja 
radošo rokrakstu dažādos dzīves posmos. Materiālu papildina 
intervijas teksts, kas ļauj ielūkoties mākslinieka personības šķautnēs. 
 “Priedes. Ūdens. Gaiss. Tas mani iedvesmo. Varētu arī sacīt, ka tas mani 
enerğētiski uzlādē. It kā vispārējas frāzes, taču tā tas tiešām arī ir.”
Katalogs izdots ar Jūrmalas pilsētas domes un Jūrmalas vēstures un 
mākslas biedrības atbalstu.
Sastādītāja un teksta autore Ieva Grantiņa.
Dizains un makets Līga Lastovska.

Saulriets pie jūras. 1993–2000. Audekls, eļļa. 54 x 73,5 cm. Fragments

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS, LIELĀ ZĀLE
Tirgoņu iela 29, Majori
Darba laiks: P. – O. slēgts | T. – Sv. 10.00–18.00 

www.facebook.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum
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1   Galerija “Inner Light”
 Omnibusa iela 19, Majori
2   Aspazijas māja
 Z. Meierovica prospekts18/20, Dubulti
3   Meža māja
 Tūristu iela 1, Ķemeri
4   Jūrmalas pilsētas muzejs, Kamīnzāle
 Tirgoņu iela 29, Majori
5   Jūrmalas Mākslas skola,  

Dubultu kultūras kvartāls 
 Strēlnieku prospekts 30 K-2, Jaundubulti
6   Jūrmalas pilsētas muzejs, 

Lielā un Mazā zāle
 Tirgoņu iela 29, Majori
7   Jūrmalas kultūras centrs 
 Jomas iela 35, Majori
8   Horna dārzs
 Jomas iela 35, Majori

9  a Raiņa un Aspazijas vasarnīca
  Jāņa Pliekšāna iela 7, Majori
 b Kauguru kultūras nams un ārtelpa
  Raiņa iela 110, Kauguri
 c Dubultu kultūras kvartāls, atpūtas zona  
  pie Jūrmalas Centrālās bibliotēkas
  Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti
10 Bulduru Izstāžu nams |  

Mākslinieka Valda Buša darbnīca
 Muižas iela 6, Bulduri
11 Bulduru Izstāžu nams
 Muižas iela 6, Bulduri
12 Jūrmalas Brīvdabas muzejs
 Tīklu iela 1a, Buļļuciems
13 Privāto kolekciju muzejs “Nellija”
 Dzelzceļa iela 16, Asari   
14 Jūrmalas pilsētas muzejs, Lielā zāle 

Tirgoņu iela 29, Majori

1 Jūrmalas pilsētas muzejs
 Tirgoņu iela 29, Majori
2 Jūrmalas Mākslas skola
 Dubultu kultūras kvartāls  

Strēlnieku prospekts 30 K-2,  
Jaundubulti 

3 Aspazijas māja
 Z. Meierovica prosp. 18/20, Dubulti 
4 Raiņa un Aspazijas vasarnīca
 Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Majori
5 Bulduru Izstāžu nams |  

mākslinieka Valda Buša darbnīca 
 Muižas iela 6, Bulduri
6 Jūrmalas Brīvdabas muzejs
 Tīklu iela 1a, Buļļuciems

1 Aspazijas māja
 Z. Meierovica prosp. 18/20, Dubulti
2 Bulduru Izstāžu nams |  

mākslinieka Valda Buša darbnīca
 Muižas iela 6, Bulduri
3 Jūrmalas pilsētas muzejs
 Tirgoņu iela 29, Majori
4 Jūrmalas Brīvdabas muzejs
 Tīklu iela 1a, Buļļuciems
5 Jūrmalas pilsētas muzejs
 Tirgoņu iela 29, Majori
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3. STARPTAUTISKĀ JŪRAS TEMATIKAI VELTĪTĀ BIENNĀLE “MARĪNA 2021”
Jūrmala, 2021. gada 8. jūlijs – 29. augusts
MĀKSLAS NORIŠU CEĻVEDIS
Sastādītāja Guna Kalnača
Latviešu valodas redaktore Līvija Baumane-Andrejevska
Grafiskais dizains Inta Sarkane
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