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INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM, 

INTERESENTIEM  
sagatavots Tukumā 17.12.2022. 

 

Ivandas Spulles-Meieres personālizstāde  
“Atspīdēšana. Laikmeta krāsas” 

21. janvārī 14.00 Mākslas galerijā “Durvis” (Brīvības laukumā 21, Tukumā) atklās 
Ivandas Spulles-Meieres personālizstādi “Atspīdēšana. Laikmeta krāsas”. 
Izstādē būs skatāmas grafikas, kā arī stikla un keramikas darbi.  

Ivandas Spulles-Meieres pilsēta ir Jelgava jau kopš 1970. gada 26. maija, kur jūtas 
atbalstīta un īpaši stipra savā ģimenē, iedvesmota starp savējiem.  

Mācījusies Jelgavas 2. vidusskolā, Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un Latvijas 
Mākslas akadēmijā. Pirmie soļi un radoša darbošanās mākslas pasaulē izpratnē par 
keramiku, aizsākās viņas skolotāju - Valdas Semanes un Ulda Rogas - vadībā. No 
1998. gada Latvijas Lauksaimniecības universitātē mākslinieciski sadarbojas ar 
studentiem, arī Dobeles mākslas skolā un vēlāk arī Rīgas Jaunā tehniķu centra 
Dabaszinību skolā ar jauniem un radošiem māksliniekiem.   

Pati māksliniece Ivanda Spulle-Meiere personālizstādi raksturo šādi: 
“ATSPĪDĒŠANA ir stabila sajūta. Tā ir pateicība un paļāvība dzīvē. Tā piepilda un 
atstaro visu citu lietu krāsas... Darbi, kas apvienoti šajā izstādē, tapuši gandrīz vienā 
laikā, ka dažādas lietas apvienotas vienā krāsā, kā notikumi dzīvē… kā priekšmetiska 
materialitāte…vai pozitīvs iedrošinājums. Kur grafika ir vienojošais elements dažādu 
virsmu sejās - papīra, māla, koka, augu lapām, akmens, stikla un porcelāna. Mazliet 
grafiski plastisku līniju, mazliet skaidru laukumu, mazliet krāsas, mazliet dzīves, 
mazliet ilgu pēc pavasarīga gaišuma un visvairāk MIERA! Viss turpinās! Atspīd... un 
atstarojas…” 

Izstāde ikvienam interesentam apskatāma Mākslas galerijā “Durvis” bez maksas no 
2023. gada  21. janvāra līdz 2. martam.  

 
Mākslas galerijas “Durvis” 
Brīvības laukums 21, Tukums 
Anita Eņģele, vadītāja 
galerijadurvis@tukumamuzejs.lv 
+371 28391437 
https://www.tukumamuzejs.lv/lv/makslas-galerija-durvis 
https://www.facebook.com/makslasgalerijadurvis 
 
Mākslas galerijas “Durvis” darba laiks 
Pirmdienās un sestdienās: no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00 
No otrdienas līdz piektdienai: no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 
 
Pielikumā 
Foto ar Ivandas Spulles Meieres mākslas darbu 
Izstādes afiša 
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Informāciju apkopoja: 
Tukuma muzeja 
Komunikācijas nodaļa 
Tālr.: (+371) 20247001 
E-pasts: pr@tukumamuzejs.lv 

Sekojiet mums. www.tukumamuzejs.lv. Twitter: Tukumamuzejs. Facebook: Tukuma muzejs, 
Tukuma Mākslas muzejs, Durbes pils, Mākslas galerija „Durvis”, Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils 
tornis”, Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa muzejs, Džūkstes Pasaku muzejs.  

http://www.tukumamuzejs.lv/
https://twitter.com/Tukumamuzejs
https://www.facebook.com/Tukumamuzejs/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/TukumaMakslasmuzejs/
https://www.facebook.com/durbespils.tukums/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/M%C4%81kslas-galerija-Durvis-526605067496777/?ref=hl
https://www.facebook.com/Tukuma-pils%C4%93tas-v%C4%93stures-muzejs-Pils-tornis-1562692080659469/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/Tukuma-pils%C4%93tas-v%C4%93stures-muzejs-Pils-tornis-1562692080659469/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/TukumaAudejuDarbnica/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/Pastarinamuzejs/
https://www.facebook.com/D%C5%BE%C5%ABkstes-Pasaku-muzejs-404713026390056/?ref=tn_tnmn

