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1 Pupu Gars (Bean Spirit) / Kristīne Kutepova
150 x 200 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Pupas simbolizē tiekšanos pretī debesīm, tās ir īpašs augs - pasakām un 
leģendām vīts. Izdzīvotāja, izturīga, skaista, garda. Precīzu gadu šobrīd 
neatceros, iespējams pat vairāk kā 6 gadus atpakaļ. Vienu vasaru tirgū 
iepirku kāršu pupas, kuras bērnībā tika katru gadu audzētas mūsu dārzā. 
Ģimenē pupu zupa bija viens no gardumiem, man toreiz ļoti patika pētīt 
pupu zīmējumus. Ieraugot bērnības pupas tirgū, nolēmu iesiet sauju ar šīm 
violeti brūnajām pupām linu dvielī, līdz brīdim, kad varēšu tās iesēt zemē. 
Pagājušajā vasarā pupas tika iesētas gan zemē, gan podā, un tika izvārīta 
pirmā pupu zupa. Pavasarī stādītās pupas, kuras audzēju podā istabā, 
janvārī atkal sāka ziedēt. Vasaras vidū pupās uz nedēļu iemitinājās 
circenis vai sienāzis precīzi nezinu. Kaķim tā bija vasarā galvenā vieta, kur 
slēpties, lai vērotu jumtā dzīvojošos baložiem. Pupas prot pārsteigt vairāk 
kā domājam, ja ļaujamies un vērojam to dzīves ritmu. Tagad atsevišķi sāk 
veidoties sērija Pupu gars.” – Kutepova

2. Upes Gars (Portrait of the River Smilga) / Kristīne Kutepova
60x80 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Upes Gariem dzimšanas dienā sākās, kad nolēmu sākt skriet. Skriešana 
apstājās pie skaistās upes malas, kurā sāku redzēt dabas spēles, augu 
attiecības, gaismu, ēnas. Tā šī pasaule sāka vilināt un sāku iepazīties 
tuvāk ar upmalas iemītniekiem. Parastā niedre Phragmites australis. Plaši 
izplatīta kosmopolītiska suga. Smilgas ar savu formu un izturību uzrunā.” - 
Kutepova

3. Pupu Gars (Bean Spirit) / Kristīne Kutepova
65 x 75 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Kāda ir pupas iekšējā pasaule? Kā tā izskatās? Kā izskatās pupu 
dzimšanas brīdis? Viss viens liels dabas brīnums. Vienā mazā pupā 
slēpjas tik jaudīgs kosmoss!” – Kutepova

4. Mazdārziņi (Little Gardens) / Kristīne Kutepova
19 x 24 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Pavasaris, mūzika, jauna cikla sākums. Gleznas sākums dzima 
M/Darbnīcas džeza koncertā, kur satikās briedums ar jaunības trakumu, 
gluži tāpat kā ziema sastopas ar pavasara reibumu.” – Kutepova

5. Mazdārziņi (Little Gardens) / Kristīne Kutepova
46 x 56 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Tā ir sava veida noslēpumaina pasaulē, kurā garāmgājējam ir iespējams 
ielūkoties. Kā katrs šo savu pasauli spēj ietērpt…” – Kutepova

6. Pupu Gars (Bean Spirit) / Kristīne Kutepova
80 x 120 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Abi tiecās pretī saulei, priecē ar savu lapotni un augļiem vasaras beigās. 
Ļaujoties pavasara dārza priekiem, nolēmu pamēģināt izaudzēt īpašu augli 
- arbūzu. Kā izrādās, kamēr arbūza auglis ir pavisam mazs, tas ir pūkains, 
tikai augot lielumā, savas pūkas tas pazaudē.” - Kutepova

7. Ābolu Sargātāja (Guardian of apples) / Kristīne Kutepova
100 x 140 cm / Acrylic on canvas / 2019

“Gleznā “Ābolu sargātāja” ir paslēpies patiess stāsts, kur pie pamestas 
ābeles gulēja kaudze ar kritušiem āboliem, taču, kad pacēlām vienu ābolu, 
garāmejošs vecs babulis sāka bļaustīties, ka ne šo ābeli stādījuši, lai tagad 
te ēstu ābolus. 
Tajā pat pastaigas reizē ieraudzīju dārzu, kur ūdens pumpis bija tik precīzi 
iepakots sievietes siluetā, tas bija glezniecisks situācijas attēlojums. 
Gleznas ābeles rozā augļi vilina, taču zilās lapas raisa aizdomas un 
brīdina, vai tiešām āboli ir ēdami. Pikseļainā zāle un izplūdušās puķes ir 
simboliska atsauce par atmiņas zudumiem un tukšumiem. Plastmasas 
sieviete simbolisks ābolu sargs, kurš svešiniekus dzen prom.” – Kutepova

8. Mazdārziņi (Little Gardens) / Kristīne Kutepova
100 x 140 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Iedvesma no pašas balkona un jāsaka mīļš paldies krietnam cīņu 
biedram, kura iedvesmoja un iedrošināja sākt iepirkt sēklas un audzēt 
pašai visu ko sirds kāro. Tieši viņa man deva otro iespēju kallai, jo savu 
pirmo kallu pazaudēju pļavas džungļos. Šovasar to nolēmu stādīt tikai 
podā un rezultāts pārsteidza! Borisa Bērziņa kallas stāsts. Kallas bija 
Borisa mīļākās puķes, kad viņš aizgāja citos plašumos muzejs paņēma 
visas kallas pie sevis, taču viens neliels kallas bērns nokļuva Helēnas 
Mednes rokās, kura šo karalisko, īpašo kallu dāvāja jaunajiem 
māksliniekiem. Kallu iestādīju rožainā podā, vasarā ieliktā uzmanība ziemā 
vainagojās ar kuplām lapām un jau trešo kallas ziedu. Pārējie gleznā 
redzamie priekšmeti ir ar jaunāku vēsturi, rozā kaķa astes pievilināja ar 
savu skaisto izskatu, virve simbolizē jūras tuvumu, lidojošais paklājs - 
robežu šķīdināšanu un pludināšanu, ceļošanu brīnumainajā dabas 
pasaulē!” – Kutepova
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9. Mazdārziņi (Little Gardens) / Kristīne Kutepova
60 x 73 cm / Acrylic on canvas / 2022 (private collection)

“Kad gleznas abstraktā realitāte bija izveidojusies, zināju, ka reiz to 
turpināšu, kad pienāks īstais brīdis, īstais tēls. Saknes beidzot tiek ielaistas 
zemē, mājas dvēsele skatās un vēro apkārt notiekošās izmaiņas, laika 
zobs dara savu darbu. Un krēsls, kurš tiek izcelts vēlāk tuvplānā, krēsls 
kurš sāk izzust. Dabā viss plūst un mainās…” – Kutepova

10. Mazdārziņi (Little Gardens) / Kristīne Kutepova
20 x 20 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Krēsls ir galvenais varonis. Tieši tādi paši bija bērnībā mājās, daži vēl ir 
saglabājušies. Simboliska pagātnes izzušana, ja reiz krēsls ir nonācis 
dārza mājā, tas ir pēdējais posms izzušanā… Sniega sega lēnām kausē 
pašu krēslu. Viss mainās un pārveidojās. Bija vēlme šo mirkli iemūžināt 
gleznā. Kad biju Pēterburgā Ermitāžā, slaveno Vincent van Gogu 
ieraudzīju citā gaismā, jau tad zināju, ka krēsls kā parafrāze un atsauce 
būs arī reiz manos darbos iesaistīts.” – Kutepova

11. Pļavas Gars (Meadow Spirit) / Kristīne Kutepova
88 x 116 cm / Acrylic on canvas / 2019

“Lūdzu ieejiet vasarā pļavas vidū un sajūtiet tās smaržu, tās skaņu un 
vibrācijas. Viss zumm un čab, un smaržo. Pļavai ir sava īpaša noskaņa, tā 
vienkārši ir jāizbauda. Kopš bērnības esmu pļavu cilvēks, augu tējas tika 
vāktas cik sevi zinu, dažas bija īpaši mīļas…” – Kutepova

12. Meadow before the storm / Kristīne Kutepova
60 x 40 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Brīdis pirms negaisa, kad viss paliek kontrastains. Tā ir veldze karstā 
vasaras dienā, tā ir dzīvība. Lietus ir īpaši gaidīts viesis, tas baro un 
rūpējās par visu dzīvo. Protams, Dabā jābūt līdzsvaram.” - Kutepova

13. Mazdārziņi (Little Gardens) / Kristīne Kutepova
60 x 60 cm / Acrylic on canvas / 2022 

“Kāpēc taurenis? Patiesībā tur vajadzēja kameni, taču tā nāks vēlāk. Ja 
sāk audzēt tomātus, arbūzus uz lodžijas, ļoti būtiski ir dabīgie 
apputeksnētāji, lai nav pašam ar otiņu jāveic šis darbs. Sāku tos vilināt ar 
svaigiem pļavas un dārza ziediem. Kāds patīkams pārsteigums man bija, 
kad ieraudzīju pirmo taureni, kurš bija gana augstu lidojis, lai pacienātos ar 
puķēm. Kamenes arī drīz parādījās! Ar kamenēm ir divi citi stāsti, kuri 
iespējams drīzumā pārvērtīsies gleznās.” – Kutepova

14. Mazdārziņi (Little Gardens) / Kristīne Kutepova
130 x 150 cm / Acrylic on canvas / 2022

“Glezna veidojusies ilgāku laika periodu, akumulējot sevī vairākus slāņus 
un notikumus. Pirmie slāņi tapa dejojot mūzikas improvizācijā, vēlāk 
pievienojās mākoņu kalni un mazdārziņi. Ir gleznas kuras savu pilnību spēj 
sasniegt tikai vairāku gadu garumā.” – Kutepova


