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No 13. līdz 23. aprīlim M/Gallery būs skatāma mākslinieces Ievas Stalšenes personālizstāde 
“Grēciniekus Vārīs Katlā”. 

Kas moHvē mūs būt labiem cilvēkiem? Vai rīkojamies labi, jo baidāmies no soda? Kas ir tā paHesība, 
kurai Hcam un ļaujam vadīt mūsu dzīvi? Šie un daudzi ciH jautājumi iedvesmojuši ekspozīcijas 
konceptu. Izstādē “Grēciniekus Vārīs Katlā” māksliniece Ieva Stalšene pēta glezniecības un 
scenogrāfijas mijiedarbību, radot sakrālas telpas instalāciju, kurā skaPtājs Hek aicināts izzināt savas 
dziļākās moHvācijas. 

“Domājot par izstādi vairākas dienas sevi “dedzināju” - jutu spiedienu, ka man, kā māksliniecei, 
pašreizējos noHkumos vajadzētu izdomāt pasaulē gudrāko domu, bet reāli jau vienīgais, ko es tā 
godīgi šobrīd nevaru neuzgleznot, ir mana mamma. Tam es redzēju jēgu. Mamma mani iedvesmo 
dzīvot. Viņa ir visa sākums; pārējais ir manās rokās,” saka māksliniece.  

“Atverot durvis uz savu iekšējo pasauli, Stalšene lūdz mūs būt pieHekami drosmīgiem darīt to pašu 
un apdomāt: ko mēs redzam, kad ieskatāmies sevī? Īpaši šī brīža poliHskajā klimatā ir svarīgi 
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skaPHes uz realitāH ar atvērtām acīm un turēHes pie lietām, kas mums ir vissvarīgākās,” saka Elena 
Šalina, M/Gallery kuratore. 

Ieva Stalšene ir ieguvusi bakalaura grādu scenogrāfijas apakšnozarē Latvijas Mākslas akadēmijā un 
šobrīd maģistra programmā turpina studēt glezniecību. Savā radošajā praksē viņa pēta dabiskā un 
pārdabiskā mijiedarbību, cilvēka saikni ar absolūto un pašam ar sevi. Šī gada februārī Ieva aizvadīja 
savu pirmo personālizstādi “Pieaugušie Vēnas Negriež” Latvijas Mākslas akadēmijā, kas risināja 
pašiznīcināšanās un pašsaglabāšanās tēmu. Jau vairākus gadus viņa darbojas mākslinieku apvienībā 
4K. 

M/Gallery ir mūsdienīgās mākslas galerija, kas atrodas kultūras centra M/Darbnīca pirmajā stāvā. 
AtrodoHes vienā no vēsturiskā Fon Stricka Villa ēkām, mūsu durvis Jūs ielūgs uz intriģējošu 
pretstatu starp veco un jauno, tradicionālo un eksperimentālo, atverot jūsu prātus uz jaunām 
atklāsmēm. Ar izstāžu programmu, kas rotē katru otro mēnesi, M/Gallery cenPsies ielūgt jūs 
izbaudīt dažus no interesentākajiem un aizraujošākaiem mākslas piedzīvojumiem un pieredzēm 
Rīgā. No gleznām līdz fotogrāfijām, skulptūrām, izdrukām un plakāHem, mēs prezentēsim dažādus 
mākslas darbus, iekļaujoHes labās cenās, ko var izpēPt un novērtēt gan virtuāli, gan arī dzīvē. Te jūs 
varat iepazīHes ar mūsu māksliniekiem.  
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