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Flux – plūdums (ang.val.); Fluxus (lat.val.) – plūst. 
In Flux – būt konstantā kustībā, nepārtraukts pārmaiņu stāvoklis. 

M/Gallery iepazīstina ar latviešu laikmetīgās mākslinieces Heles personālizstādi “In Flux”, 
kurā iekļauti oriģinālie tekstila darbi, zīmējumi, analogā fotogrāfija un instalācijas. 
Iedvesmojoties no dabas konstantās kustības – plūstošas upes, saullēkti un saulrieti, augšana 
un sabrukšana – “In Flux” pēta dažādus plūdumus gan mūsu apkārtējā vidē, gan mūsu iekšējā 
pasaulē. Ar katru elpu, mēs maināmies un pasaule turpina mainīties mums apkārt. Caur šo 
izstādi, Hele apbrīno dabas spēku un dziedināšanu, ko veicina dabas nepārtrauktās pārmaiņas. 

Aplūkojot izstādi, atklāsiet mākslas darbus dažādās tehnikās, kas aicinās dziļāk ielūkoties 
dabā, tās formās un ritmos. Krāsu izmantojums Heles darbos ir ar simbolisku nozīmi – zilā 
krāsa reprezentē mieru, kā arī melanholiju, baltā krāsa reprezentē gaismu un iespēju elpot, 
melnā krāsa ir spēja noslēpties vai slēpt kaut ko, kas pašam šķiet īpašs un ko vēlamies 
pasargāt. 

Pati māksliniece saka: “Kāpēc upe un tās skaņa ir tik nomierinoša, meditatīva un 
iedvesmojoša? Varbūt tā atgādina mums par tīru mīlestību. Upe palīdz mums attīrīties, tā zina 
dzīves noslēpumu un vēlas mums to atgādināt; tāpat kā saule atgādina ūdenim atkal tiekties 
uz debesīm un turpināt tā nebeidzamo ceļojumu. Senais upes ūdens – tas pazīst debesis, tas 
pazīst okeānu, tas pazīst dzīvības rašanos, tas pazīst asus akmeņus , tas pazīst sākumu un 
pazīst sākšanu no sākuma. Tāpat kā mūsu dzīves cikls – tas dodas augšup un lejup, šķērsojot 
kalnus un nogāzes, netīrus ceļus, aizmirstot par sāpēm, visu netīro, tiecoties tur pat, kur 
gaisma. Tā plūst vienatnē, iemāca mums nekad nepadoties, vienmēr doties uz priekšu – 
vienmēr būt kustībā, neskatoties ne uz ko. Upe mums atgādina, ka satiksim vēl citas mazas 
straumes, kas dodas tajā pašā virzienā, un turpināsim ceļu kopā – kādu laiku vai visu dzīvi.” 

Izstādes kuratore Elena Šalina saka: “Ar šo pirmo M/Gallery 2022. gada izstādi mēs 
vēlējāmies akcentēt spēku un neatlaidību, ko rodam caur dabas pasauli un konstantā 
pārmaiņu plūsmā. Ir harmonija un miers, kad esam piezemēti ar dabu un arī paši ar sevi. Es 
ceru, ka Heles izpēte šajās tēmās rezonēs mūsu apmeklētāju iztēlē un iedēstīs jaunu sēklu, kas 
atnesīs jaunu enerģijas plūsmu viņu dzīvēs. Būt konstantā plūdumā un atpazīt pārmaiņas caur 
kurām mēs ejam, ir iespēja nostiprināt noturību un iekšējo spēku. Ir svarīgi atbalstīt vienam 
otru par mazajām uzvarām, grūtību pārvarēšanām, pat ja tās šķiet mazas, šīs grūtības pāraug 
spēkā, kas pārspēj mūsu iztēli. Es ceru, ka “In Flux” kļūs par platformu, kur iedvesmot šīs 
sajūtas.” 

Heles mākslas ir kā refleksija par dabas vērojumiem un filozofiskām pārdomām. Tā pēta 
mūžīgos eksistences jautājumus. Māksliniece vēlas lauzt robežas starp materiālo un garīgo 
pasauli, izmantojot dabu kā abu vienojošo elementu. 



Par Heli 

Hele ir dzimusi Rīgā, Latvijā. Šobrīd dzīvo un strādā starp Rīgu un Tallinu, Igaunijā. 2017. 
gadā Hele pabeidza Latvija Mākslas akadēmiju. 2016. gadā Hele devās Erasmus apmaiņas 
programmā uz Escola Massana Centre d'Art i Disseny, Barselonā. Hele ir piedalījusies 
daudzās grupu izstādēs gan Eiropā, gan Amerikā, kā arī maksliniecei ir bijušas 
personālizstādes Latvijā, Igaunijā un Norvēģijā, no kurām pēdējās bija “I Will Meet You at 
The River” Valgā, Igaunijā un “127 Years of Eternity” Rīgā, kultūras telpā TJZK. 2021. Gadā 
Hele kūrēja savu pirmo grupas izstādi “∞” VV Foundation laikmetīgās mākslas galerijā 
“PAiR”. 

Par M/Gallery 

M/Gallery ir laikmetīgās mākslas galerija, kas atrodas pirmajā stāvā kultūras centrā M/
Darbnīca. Atrodoties vienā no vēsturiskajām Fon Stricka Villas ēkām, mēs jūs aicinām 
izbaudīt pieredzi, kur mijas vecais un jaunais, tradicionālais un eksperimentālais, atverot jūsu 
prātus jauniem atklājumiem. Izstāžu programmai mainoties katru otro mēnesi, M/Gallery 
iepazīstinās jūs ar daļu no aizraujošākās mākslas Rīgā. No gleznām līdz analogajām 
fotogrāfijām, līdz skulptūrām, izdrukām un plakātiem, mēs piedāvājam dažādus tehniku 
darbus par pieņemamu cenu, apskatot gan klātienē, gan virtuālajā vidē.


