24.aprīlī ar otām rokās uz Marka Rotko mākslas centru!
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Svētdien 24.aprīlī ar vērienīgu pasākumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs svinēs savu
trešo dzimšanas dienu. Visu dienu
no plkst. 11.00 līdz plkst.17.00
norisināsies īpaša akcija, kuras ietvaros varēs apskatīt visas mākslas centra izstādes, ziedojot
dažas otiņas mākslas centra darbnīcām un meistarklasēm. Noslēdzot trīs darbības gadu ciklu,
mākslas centrā tiks atklāta jaunu Marka Rotko oriģināldarbu ekspozīcija, kā arī svētku
pasākuma laikā tiks atklātas sešas jaunas izstādes, kurās būs skatāmi latviešu un ārvalstu
mākslinieku darbi.

No 24.aprīļa mākslas centrā skatāmas sešas jaunas izstādes:
-

• Barbara Gaile "Debesis",
• Baņuta Ancāne "Portreti",
• Olga Rēla "Balto liliju sapnis",
• "Mārtiņš Buclers - 150",
• 1.Starptautiskā fotogrāfijas simpozija izstāde,
• Latgales mākslas izstāde "Untitled".

Plkst. 12.30 notiks preses konference, kurā mediju pārstāvjiem tiks sniegta plašāka informācija
par jaunajiem Marka Rotko oriģināliem, kā arī citām izstādēm Rotko centrā. Pasākuma
kulminācija notiks plkst. 14.00, kad mākslas centra pagalmā notiks svinīga MARKA ROTKO
MĀKSLAS CENTRA TREŠĀS DZIMŠANAS DIENAS izstāžu sezonas atklāšana. Apmeklētāji
varēs baudīt neparastu performanci un mūzikas priekšnesumu. Pēc izstāžu atklāšanas
pasākuma apmeklētāji varēs nobaudīt “Valmiermuižas” sagatavoto pārsteigumu un Rotko
centra sarūpēto īpašo cienastu.

MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRA TREŠĀS DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBUPROGRAMMA
- 11.00-17.00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs atvērts apmeklētājiem Ieeja visās
izstādes, ziedojot dažas otiņas mākslas centra darbnīcām un meistarklasēm
- 12.30 Preses konference
- 14.00 Marka Rotko oriģināldarbu izstādes un jaunās izstāžu sezonas atklāšana

Nokļūt Daugavpils cietoksnī 24.aprīlī varēs arī ar motorizēto plostu “Sola”. Ieplānotā starta vieta
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– piestātne "Centrs " Daugavas krastā zem arkas pie dambja pretī Rīgas ielai. Galapunkts –
Cietokšņa osta pretī Nikolaja vārtiem Daugavpils cietokšņa rajonā. Plosts kursēs katru stundu
no plkst. 11.00 līdz 18.00. Cena braucieniem: 5 EUR pieaugušiem, 3 EUR bērniem (tālrunis
uzziņām – 29493121).
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