
M/Gallery piedāvā pop-up izstādi "Zsa Zsa Zsu", kurā ir
iekļauti latviešu mākslinieku darbi - Kristīnes Kutepovas,
Lauras Kaktiņas, David Ruban. Izstāde būs apskatāmas
gan gleznas, gan limited editon printi. Izstādes
nosaukums apraksta sajūtu, ko piedzīvojam, satiekoties
ar kādu cilvēku vai saskaroties ar kaut ko, kas patiešām
saviļņo, rada gaidu un iespēju “tauriņu sajūtu”. 

Kutepova prezentēs iepriekš neredzētas gleznas, kas
pārcels skatītāju karstā vasaras dienā. Spilgti toņi un
akrila krāsas ainavām piešķir maģisku kvalitāti, radot
“zsa zsa zsu” sajūtu par siltām dienām nākotnē. Šie
izvēlētie darbi ir ieskats Kutepovas solo izstādei, kas
būs apskatāma M/Gallery no 24. februāra. Izstādes
atklāšana notiks Riga Last Thursdays ietvaros,
ikmēneša galeriju vakars, ko organizē M/Gallery
kuratore Elena Šalina. Kutepovai "Zsa Zsa Zsu" izstādē
pievienosies Laura Kaktiņa, kuras gleznas atspoguļo
vasaru Pāvilostā un Jūrkalnē. Perfektā simetrija un
pasteļi izceļ mākslinieces grafiskā dizaina prasmes.
David Ruban abstraktās gleznas ar formām un
veidoliem, kas atgādina Kandinski, izstādei piešķirs
emocionālu krāsu uzplaiksnījumu.

Par Kristīni Kutepovu

Kristīne Kutepova (1982) absolvējusi Latvijas Mākslas
akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas glezniecības
bakalaura (2017) un maģistra studiju programmas
(2019). Saņēmusi Latvijas Mākslas akadēmijas balvu
“SEB stipendiju glezniecībā” 2017. gadā un mecenātes
Ināras Teterevas stipendiju mākslā 2015. gadā. Kopš
2014. gada piedalījusies dažādās grupas izstādēs,
tostarp starptautiskā projektos Itālijā un Vācijā. Darbi
atrodas privātkolekcijās, Zviedrijas karaļnamā, Krievijā,
Norvēģijā, Polijā. Nozīmīgākās personālizstādes,
"Redzējumi" Rīgas Mākslas telpa, "Brīnumzeme"
Jūrmalas pilsētas muzejs, "Dabas portreti" Liepājas
muzejs, "Apziņas fiksācijas" Valmieras pilsētas muzejā.

Par Lauru Kaktiņu

Laura Kaktiņa ir dzimusi Rīgā, kur viņa šobrīd arī dzīvo
un strādā. Māksliniece ir studējusi tēlotājmākslu Latvijas
Mākslas akadēmijā. Viņa ir piedalījusies gan solo, gan
grupu izstādēs, kā arī dažādos mākslas festivālos. 

Kaktiņas daiļradi raksturo zemes toņi un gludi,
nomierinoši krāsu laukumi. Gandrīz ideāla objektu
simetrija un novietojums ainavās ataino Lauras pieredzi
grafiskajā dizainā, kur vizuālā valoda atbilst stingriem
kompozīcijas noteikumiem. 
 
Par David Ruban

David Ruban veido gleznas un jauktas tehnikas mākslas
darbus, kam raksturīgas spilgtas kontrastējošas krāsas
un pretstatītas plakanas ģeometriskas formas. Caur
līnijām un izteiksmīgiem otas triepieniem Rubans pēta
emocionālo spriedzi, kas bieži vien ir balstīta uz
personīgo pieredzi. Viņa izmantotās krāsas ir spilgtas,
bet ne agresīvas – zīdaini rozā un zila, violeta, gaiši
zaļa, dzeltena, - liekot skatītājam sajust mākslinieka
personības maigumu un skatījumu uz ārpasauli. David
Ruban šobrīd dzīvo un strādā Rīgā. 

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. 
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