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M/Gallery piedāvā latviešu laikmetīgās mākslas
mākslinieces Kristīnes Kutepovas personālizstādi
“Mazdārziņi”. Izstādē iekļautie mākslas darbi ir radīti
iedvesmojoties no Kutepovas personīgajām atmiņām
un pieredzes, ko ieguvusi kultivējot dārzus. Izstādē ir
iespējams apskatīt 14 oriģinālas gleznas, kur krāsu
un tēlu izteiksmīgums, jūs aizvedīs karstā vasaras
dienā. Atrodi sevi dabas un dzīves mazā haosa, kā
arī tās harmonijas ielenkumā. 

Kutepovas mākslas darbi ir piesātināti ar
izteiksmīgām pamatkrāsām. Objekti ir attēloti
vairākos slāņos, radot kolāžas tipa izkārtojumu.
Psihadēliski zilā un zaļā krāsa dominē darbos, rozā
un purpursarkanās krāsas triepieni piešķir dziļumu
gleznu kustību kaleidoskopam. Līdzīgi kā dārzā,
mākslas darbi ir piepildīti ar insektiem, putnu
dziesmām, dārza labumu un zemes smaržām,
spilgtiem, ziedošiem ziediem; lietas pārplūst un
izkārtojas perfektā sinhronitātē. 

Kristīne saka: “Viena no mīļākajām bērnības atmiņām
ir saules pielieta vasaras diena dārzā, plikas pēdas
pieskāriens zālei un zemei, diļļu garša, kameņu
dūkoņa. Bērnības atmiņas un pirmie soļi sava mazā
dārza veidošanā ir iedvesmojuši radīt izstādi, kurā
dzīvo Pupu gars, arbūzs vārdā Manisa, Ābolu
sargātāja un Dārza mājiņu dvēseles. Dārza mājiņas ir
no reālās dzīves, bet atmiņu uzplaiksnījumi attēloti
abstraktās improvizācijās. Pats gleznošanas process
notiek vairākos slāņos, tie pārklājas un savstarpēji
mijiedarbojas, gluži kā mūsu atmiņās, kavējoties
katru reizi, ko varam pievienot, vai atlikt nost - rodas
jauns stāsts. Abstraktā pasaule perfekti iederas
reālajā, rodas savdabīga simbioze un mijiedarbība.
Tā patiesībā ir atgriešanās pie Dabas, tā ir lieliska
iespēja atkal sajust Dabas cikliskumu, kļūt par mazu
radītāju, vismaz savā palodzē un balkonā."

Elena Šalina, M/Gallery kuratore, saka: “Mazdārziņu
izstāde atgriež mani agras bērnības atmiņās, kur
vasaras tika pavadītas dārzos, mācoties par
augšanas procesu un dažādajām dārzniecības
tehnikām, lai izaudzētu dārzeņus un augļus kopā ar
manu vecmammu un viņas draugiem. Laikam ritot,
mēs mācāmies parūpēties par dārziem, kas atrodas
mūsos, pavadot laiku rūpējoties par savi, mācoties
pieņemt nepilnības sevī, kuras reizēm vajag atsijāt
vai vienkārši vadīt jaunā virzienā. Kutepovas
perspektīvu izmantošana savā Mazdārziņu kolekcijā
arī liek pārdomāt realitāti un savas atmiņas. Mūsu
stāstu sarežģītība ir haotiska un mežonīga; dažreiz
mirkļi pārklājas, tiek izgreznoti vai ir nevietā. Es ceru,
ka izstāde mūs iedvesmos raudzīties uz dzīvi caur
rotaļīgāku prizmu un vēlreiz piedzīvot to brīnumu
stāvokli, ko piedzīvojām esot bērni. Dažreiz viss, kas
mums nepieciešams, lai pabarotu mūsu dārzu, ir
elpot saulē pavadītas dienas siltumu un komfortu;
šeit mums ir mākslas maģiskais spēks, kas mūs tur
ved.”
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