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Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana latviešu diasporas mākslas
saglabāšanai un izstādīšanai Latvijā
Nodibinājums „Pasaules latviešu mākslas centrs”
19.08.2016. – 31.12.2018.
Lai nodrošinātu latviešu diasporas mākslas saglabāšanu un izstādīšanu
Latvijā tika noteikti šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1. sekmēt latviešu diasporas mākslinieku vizuālās mākslas darbu
saglabāšanu un pieejamību Latvijā, nodrošinot pastāvīgu latviešu
diasporas mākslinieku oriģināldarbu kolekciju pieejamību Latvijā (tai
skaitā kolekciju transportēšanu, glabāšanu un izstādīšanu sabiedrībai
pieejamās un mākslas darbu uzglabāšanai un izstādīšanai piemērotās
telpās) vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā Latvijas pilsētā ar bagātu
kultūras mantojumu;
2. veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par ekspozīcijā
iekļautajiem latviešu diasporas mākslas darbiem un to autoriem.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros trīs gadu laikā tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
- noorganizētas četras (plānotas trīs) ceļojošās izstādes: 2016.gadā
Ludzas novadpētniecības muzejā, 2017.gadā Varakļānu novada
muzejā, 2018.gadā VEF kultūras pilī Rīgā un Liepājas galerijā „Romas
dārzs”;
- noorganizētas piecas (plānotas trīs) sezonālās izstādes: 2016.gadā –
„Kalmītes stāsts” un „No PLMC kolekcijas”, 2017.gadā – „Latviešu
māksla emigrācijā – Trimdas ainavas” un „Ar Latvijas vārdu pasaules
telpā”, 2018.gadā – „Māksla nešķir, māksla vieno!”;
- nodrošināta diasporas latviešu mākslinieku mākslas darbu
transportēšana uz Latviju, tādejādi paplašinot pieejamo mākslas
darbu kolekciju;
- izdotas publikācijas un informatīvie materiāli, kā arī izveidota
izglītojoša programma, lai izglītotu un informētu interesentus un
plašāku sabiedrību par latviešu diasporas māksliniekiem un viņu
radītajiem mākslas darbiem.
2016.gads
8 000 euro
2017.gads

8 000 euro

2018.gads

8 000 euro
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