
 

Jura Utāna virtuāla izstāde “Iepriekš neredzētie darbi” sadarbībā ar galeriju  

Birkenfelds 

1.02. 2021.-1.08.2021. 

 

Kritiskais reālisms ir Jura Utāna daiļrades vadmotīvs. Caur realitātes kolažētu 

tēlu saspēli autors glezno motīvus, kas iedarbojas uz skatītājam pazīstamo 

lietu un notikumu Pasauli. Bieži vien vizuāli uzrunājot tiek pielietoti 

cilvēcisko emociju veicinoši vēstījumi, kas nepastarpināti iedarbojas uz 

apziņu vai zemapziņu. Mākslinieka intereses ir atklāt attiecības starp 

dažādām redzamo un nojaušamo scenāriju veidošanās likumsakarībām, ko 

ļauj izdarīt mākslas vizuālā valoda. Tādi spēki, kā cilvēciskais, 

dzīvnieciskais, politiskais, erotiskais, estētiskais gleznotāju iedrošina risināt 

ne tikai dailes, bet arī sociālu problemātiku, kura atļaujas tapt iemūžināta 

gleznās. 

 

Šis projekts tapis ciešā sadarbībā ar mākslas galeriju Birkenfelds ,tāpat kā 

mākslinieka iepriekšējā personālizstāde “Uzmini! Kas vēl noslēpts 

kastītē?”10.03.2020.-12.05.2020. 

Ja iepriekšējā izstāde[piesakot individuālu apmeklējumu] bija apskatāma arī 

fiziski klātienē ,tad šis projekts, pateicoties pandēmijai, ir virtuāls. 

Mākslinieks savās radošajās izpausmēs ir ražīgs autors .Ir radīti gana daudz 

gleznojumu ,kas ir kā obligāta mākslinieciskās darbības sastāvdaļa .Veidojot 

izstādes ,kā arī piedaloties dažādos mākslas projektos jāpastāv kvalitatīvai 

iespējai atlasīt darbus konkrētai vajadzībai .Tas nenozīmē ka darbi ir sliktāki 

vai labāki  ,viņi vienkārši konkrētajā projektā *neiesēžas*.Citreiz darbi 

*ēdās* savā starpā un tādēļ kopā nesadzīvo. 

Šis ir stāsts par šiem darbiem ,kas praktiski nav plašākai skatītāju auditorijai 

atrādīti iepriekš. 

Autors par būtisku uzskatīja pievienot arī nelielus komentārus zem katra 

darba ,lai skatītājam rastos neliels ieskats ,virzība mākslinieka sajūtās ,idejās 

,radot šos darbus .Gad skaitļi nav pievienoti-tas šeit nav būtiski. 

Ar dažiem izņēmumiem tie ir radīti pēdējos sešos gados .Formāts-autora 

iemīļotais ap 2M garākā mala .Audekls ,akrils ,jaukta tehnika. 

Ar cieņu, gleznotājs un Galerija Birkenfelds 

 

 

 

  



 
BUMBIŅA IR MANA -Glezna veltīta sportam, veselīgam dzīvesveidam un 

mīlestībai pret suņiem, kā uzticamiem dzīves draugiem. Tehniski zelta folija 

kā eksistenciālu vērtību izceļošs vizuāli glezniecisks rīks. Darbs ir veltīts arī 

skaudībai, jo bumbiņa ir tikai vienam, un pārējiem arī gribās, bet nekā… 

 

 
     LIETUS 

Darbs veltīts skriešanai, dzīves nerimstošajam ritmam un sportiskam fonam, 

kā ikdienu pavadošam stimulatoram. 

 



 

 

  
VECĪTIS UN VECENĪTE 

Gleznots pirms pandēmijas laikā un iespējams tikai nojaust, kas mūs visus 

sagaida saistībā ar sociālo distancēšanos, vispasaules veselības krīzi un 

ikdienas ziņu pārraidēm, kur galveno lomu spēlē no Ķīnas nākušais 

koronavīruss. Sākotnēji iecere ir apcerēt vientulību, bet no šodienas skatu 

punkta vēstījums uzrunā ar globālu spriedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ĢIMENES LIDOJUMS 

Dabas spēks un vara pār cilvēku, kurš neprot to pārvaldīt izpaužas nelielo 

rozā bumbiņu stihiskumā un hiperbolizēto sikspārņu draudīgajā 

attainojumā. 



  
 

MANAI KUCEI JAUNS KAŽOKS 

Viņa jau sen to ir pelnījusi .Autors pretnostata īsta kažoka fragmentu pret 

tekstuāli plakātisku saukli .Šodien arī ādas kažoki tiek izgāztuvei-laiki 

mainās ,cilvēce kļūst aizvien rijīgāka ,nepiepildāma-gribās vēl un vēl ,šķiet 

visa par maz…. 

 

 
PORN FLAKES 

Tev garšo pārslas,kas ir neķītras,modificētas un tik kairi saldas.Tu visā tajā 

iemīlies un palēnām pārvērties par kentaurmonstru un arī pārējie 

kentaurmonstri ir laimīgi,jo esam iemācījušies pārvērst un izmantot cits citu 

un arī visu sev apkārt-tā ir jaunā norma. 

 

 

 

 



 
ZOSĀDA I 

Skaistas modeles akts-fragments ar citādu erotisku piesitienu. 

Skaista sieviete nodrebinās un pēkšņi viņai uzmetas*zosāda*,istabā ir 

silts,efekts ir praktiski netverams un ļoti īss…… 

 

 

 

 

 
ZOSĀDA II 

Tehniski autors lieto smalkas, caurspīdīgas līmes pumpiņas ,kas ir perfektas 

un rada *zosādas efektu*.Darbi ir baudāmi arī mazā distancē ,jo tuvāk 

skatāmies ,jo ticamāks efekts, darbu tekstūru var ieraudzīt arī noglāstīt-

plaukstas vibrācijas ir maigas un savdabīgas faktūru iespaidā… 

 

 

 

 

 

   



 
ZEBRA 

Šad tad fantāzijas krietni aizvelk sirreālu monstriņu virzienā ,kas sasaucās 

ar Avataru filmu varoņiem .Viena no autora vismīļākajām zebrsievietēm. 

 
NĀKAMĀ PIETURA – AKMENSTILTS 

Darbs no cikla*Mēs galvenie*Viņi visi ir sarkani,draudzējās ar lidojošiem 

kalšņikoviem.Viņi var būt arī kā droni.Viņiem ir dažādas formas un formāta 

galvas.Gaisā virmo apjomīgi kalšņikovi ,veidoti cilnī.Vai viņi varētu būt 

riebekļi???Neapšaubāmi… 

 

 

 



 
LĪDERIS 

Pirms finiša sasniegšanas,pat pirms procesa sākuma ir absolūti skaidrs,kurš 

ir favorīts,ar ko tas beigsies,un pat pilnīgi bez jelkādām pretenzijām,tur pat 

nav variantu.Viss gluži kā mūsu ikdienas dzīvē…. 

 

 

 

 
MĒS GALVENIE 

Sarkano riebekļu,ļauno putncilvēku saiets.Pavēles ir vienīgais ko tie saprot 

un bārsta visapkārt sev….Jā un atomātiskie ieroči ir 

neiztrūkstoši,protams.Ideoloģijas vergi un vairotāji vienlaicīgi. 

 

 

 



 
LATVIJA MŪŽAM NEIZKRITĪS 

Darbs radīts laikā,kad Latvijas nacionālā izlase hokejā ar ripu par 

Mata tiesu izvairījās no nokļūšanas B divīzijā.Uzmini nu-kurš pārstāv 

Latviju?Hokejists putns,vai hokejists suņu plušķis???Tehniski-galvenokārt 

Izmantoti mati lineāras,taču vienlaikus plastiskas formas veidošanā. 

 
SANATORIJAS SĀGA 

Stāsts par draudzību,kas ir falša,kā izrādās.Vēl joprojām izrādās,ka bumbiņa 

ir tikai vienam un visiem nepietiks.Sanatorijas mīlas sakars izrādās 

īslaicīgs,kad visi sākam skriet,liekot viens otram priekšā padenes. 

 



 
AKREDITĀCIJA 

Visi skrienam nezināmajā,pēc nezināmā,bet to vajag dabūt gatavu par katru 

cenu.Alegorija par steigu ,stresu un visu ko….ko ļoti vajag,it kā.Bet varbūt 

tā ir tikai iedomu vīzija…..? 
 

KĀZU MARŠS 

Reiz aprecējās smalka zivssieviete un spēcīgs cilvēksuns,kas īstenībā bija  

Suņcilvēks un viņi dzīvoja ilgi un laimīgi līdz zelts viņus šķīra,bet varbūt 

melnums…. 



 
KĒRLERI 

Mēs visi esam spēlmaņi,pat ja to neapzināmies.Svarīgi ir iet uz mērķi kopīgi 

un saskaņoti nolaist tvaiku,jo tikai tā pretinieku var pārsteigt….. 

 
MANA MĪĻOTĀ KUCĪTE UN RIPA 

Jau atkal,beidzot tuvojas pasaules čempionāts hokejā,jā un tas 

Šoreiz notiks Rīgā jesssss!!!!!Sabrauks visādi dīvaiņi ar tramvajiem, 

Arī citādi,viņi būs veikli un atlētiski un mēģinās atņemt ripu,bet 

Arī kucīte grib spēlēties…….jā gan 



 
ANNIŅMUIŽAS PARKS 

Ejot uz darbu Jūrmalas gatves fakultātē cauri parkam,pēc tam kad tika 

noasfaltēti celiņi un parādījās kvalitatīvs apgaismojums,vīzijas tumsā krietni 

mainījās.Radās mistiska gaismēnu spēle,kas brīžiem radīja ilūziju,ka aiz 

kokiem kas slēpjas…..Darbs radīts Krimas aneksijas 

iespaidā….mēs,sarkanie ,pieklājīgie cilvēciņi …. 

 

 
ES-VABOĻPĒTNIEKS 

Kad galva un dvēsele nav pārbagāta ar idejām,tad rodas šādi eksperimentāli 

*atpūtas* darbi.Mīļotās vaboles,kur vieta eksperimentam,izmantojot cilvēku 

matus,līmi,dažādas lakas. 

 



 
METROSKRĒJĒJI I 

Cilvēki skrējēji,rāpuļi,rijēji.Darbība notiek tunelī,visi viņi ir kā iezombēti un 

nevar nekādā veidā mainīties.Bieži esam simboliskā tunelī,kuram ir sākums 

un beigas,tikai nav ideju kur.Jā un nebeidzami kabeļi,kas nosaka visu mūsu 

dzīvi,it sevišķi tagad, dzīvojot online. 

 

 
METROSKRĒJĒJI II 

Kā teica LNMM eksperte dr.art. Elita Ansone,šie darbi viņu ļoti 

uzrunā,vienlaicīgi asociējas ar simboliskiem elles vārtiem. 

Šeit autors izmanto savu iemīļoto kompozicionālo paņēmienu-ņem dažus 

tēlus,ko palielinot un pamazinot,pēc vajadzības,tos tiražē,uzsverot 

draudīguma efektu…. 

 



 
LEJASCIEMS-KRIEVIJA 7-0 

Esot plenērā ar saviem mīļajiem studentiem Lejasciemā,radās  

Veltījums  eiropas čempionātam futbolā.Vecie futbola vārti sporta 

Laukumā bija tik krāšņi un filosofiski gleznieciski…..Čempionāts 

Notika Krievijā-darba nosaukumā autora ideju gamma…… 

 
IRSIS NĀK 

Viens mazais atlido un visu saregulē-bailes,satraukums ir visiem lielajiem-

ieslēdzas panika un masu psihozes pandēmija JO VIŅŠ NĀK,kaut neviens 

to neredz, bet BAILESSSSSS visu pārņem un ir jānesās turp ,šurp,visur… 



 
BAŽOMETRS 

Valdības veidošanu uztic bažometram utānam.Es tevi mīlu.tava pielaide. 

Veltījums jautrajiem valdības veidošanas mēģinājumiem dažus gadus 

atpakaļ[Gobzems,Zakatistovs un citi varoņi….]Nu jā,tā pielaide,kas 

nepielaida….atkal spēlējamies-tas jau mums patīk…BAŽOMETRS 

-RĪKS AR KO IZMĒRIT BAŽAS-YESSSS 

 

 

 
VELTĪJUMS MAXIMAS TRAĢĒDIJAS UPURIEM 23.11.2013. 

 

Viss vēstījums nosaukumā-BRIESMĪGI UN TRAĢISKI-ikdienā bieži 

iznāk braukt garām ar velosipēdu…viens no vājprātīgu elles moku 

paveidiem 



 
ZUPAS VIRTUVE 

Autora attieksme pret pilnīgi haotisko,bezjēdzīgo bēgļu politiku savā 

Latvijā. 

Bēgļu pūļi pie ministru kabineta,ir ziema,viņi sēž sniegā,ir mīnusi.Viņi sēž 

Ļeņina pieminekļa vietā,pieprasa,gaida,ir nelaimīgi….BET VIŅU IR ĻOTI 

DAUDZ. 

Katrs var izvērtēt savu attieksmi pret notikušo: 

Protams,bija 2 diametrāli pretēji viedokļi: 

1.Ak Dievs,kāds rasists…+ vēl neatbalsta valdības politiku! 

2.Un Tu iedomājies-tāds varētu būt manai meitai vīrs un man 

znots?????ĀRPRĀTS.ES TO NEGRIBU !!!! 

 
MELNAIS CAURUMS 

Gleznojot darbus kosmosam veltītajam projektam  LNMM izstāžu zālē 

*Arsenāls*,autors daudz ietekmējās no Habla teleskopa attēliem un apjuka 

no visuma.Tas nav attālojams statiski nekādi.Arī redzētie attēli ir 

neatkārtojami un nepārspējami,kur nu vēl nesaprotamās domas un 

sajūtas…Jā melnā matērija,kas vilina un visu ierij….Tādēļ šis lielais,sārtais 

veidojums,no kaut kā apspīdēts,bet mazais melnais visu tulīt pārvērtīs,tikai 

mēs to nepiedzīvosim,jo tas jau ir noticis,tikai mēs to nezinām… 

 



 
METROPAKAUSIS I 

Tas mūs aizvedīs kaut kur,uz vienu vai otru pusi,to nekad nevar paredzēt. 

 
METROPAKAUSIS II 

Cilvēks rāpulis-novērotājs-aizdomīgais pētnieks. 

Cilvēks šļaukukabelis. 

Vagons-dīvaino sajūtu arhitektūra. 

 

 



 
MERTOPAKAISIS III 

Simboliski metrotuneļi ar vadu kabeļu murskuļiem.Neizprotamu sajūtu 

vadīta metro cilvēkvagona galva,trauksme,virzība virzienā,kas nav 

adekvāts.Darbi radīti nedēļā,kad Sanktpēterburgā notika asiņaini terorakti 

metro…. 

 
MĒS SAIMNIEKI 

Lauki,ganības,mīļā,jaukā piena mašīna un visādi lidojoši trani.Katrs no 

viņiem veic Dieva uzlikto funkciju.Saimnieki ir viņi,protams,kaut 

homosapiens domā,bieži,diametrāli pretēji. 

 

 



 
PIEREDZĒJUŠĀ PEDAGOGA PAŠPORTRETS 

Pašironija-tā autoram piemīt.Viņam patīk ierēkt par sevi,pēc tam jau var 

nedaudz arī par citiem.Kompozīcija sakolažēta no Utāna sejas 

fragmentiem,kā arī dažādām citādām šrota detaļiņām. 

 
MĒRĶIS 

Nu jā,metiet Utānam ar dakšām un nazīšiem,jā un korķviļķis kā simboliņš 

aizgājušajiem trakajiem piedzīvojumiem……Autoram negribās lai viņam 

ietrāpa,bet metējam to vien vajag-instinkti,azarti,tas nav sveši… 



 
CENTRS I 

Kluso dabu cikls ar brīvu interpretāciju starp kubismu,abstrakcionismu un 

vienkārši labu,centrisku kompozīciju.Ciklā šādi darbi ir seši.Autora 

*atpūtas* darbi. 

 
CENTRS II 

Interese par kompozīcijas elpojošu,brīvu uzbūvi.Autors spēlējās ar 

toksiskiem krāsu noņēmējiem,panākot specifiskus tehniskus efektus.Tiek 

izmantoti kokgrebuma kalti ar ko tiek iegrebts lineārais vēstījums. 

Domas, kā tādas ,šeit nav nekādas.Tikai sajūtas un formāla kompozīcija. 



 
UZBUDINOŠI? 

Akti,kas ir skaisti vienmēr.Varbūt arī erotika var būt nedaudz 

dramatiska,savādāka?Tikumība un pavedinoša neķītrība,varbūt viss kopā? 

 

 

 
SMAGĀ EROTIKA 

Pētot skaistu,smalku modeles ādu palielinājumā,autors ierauga poras ar ļoti 

smalkiem,zīdainiem matiņiem.Erotika transformējas *smagajā* kategorijā. 

Par porām kalpo mazas mušiņas ar pielīmētiem otu sariņiem…Laikmetīgā 

glezniecība *pacieš* jebkuru materiālu un transformācijas veidu. 

 



  
KRITISKAIS REĀLISMS 

Autors pievēršās lietām un objektiem,kas sabiedrības lielākajā daļā īsti 

nepakļaujas estētikas kategorijām,par to publiski nerunā un cenšas nerādīt. 

Reāls klozetpods vecajā ,mīļajā faķī *jaunajā korpusā*,bez vāka un 

salauzts,tā reiz bija un neviens par to īsti *necepās*. 

 
MUŠPAPĪRS 

Mušuslepkavotājs mušpapīrs-ideja rodas pēc plenēra ar studentiem,kur šis 

veidojums šķiet dabīgs un pašsaprotams[lauku mājas virtuve].Eksistenciāls 

jautājums-kas mums ļauj tik mierīgi slepkavot?Tikai tādēļ ka viņi ir 

maziņi,ātri un mūs kaitina…???Fonā simbolisks krusts no reāliem mušu 

līķiem….Vai viņām bija dvēseles….?? 

 



 
ZIVIS 

Plenēra iespaidi no Engures.Ūdens kustība-dzīva un neaprēķināmi 

netverama.Zivis ir bez šaubām,tur iekšā.Atkal autors daudz pielieto matus 

kā provocējošu izteiksmes līdzekli. 

 
PĒRLES 

Šim skaistulim tās garšo,viņš ir gatavs padalīties,tikai tev jāprot ar viņu 

sadraudzēties. 



 
MĪĻOTAIS LATVENERGO 

Augstsprieguma elektrības monstrs no apakšas-vienkārši skaisti un 

konstruktīvi pilnasinīgi.Kaifs! 

 

 
SLĒPNĪ 

Veltījums iepriekšējā ilglaicīgā Rīgas mēra Ušakova kaķu politikai un 

priekšvēlēšanu kampaņai.Reāla vieta ar reālu Nila posteru pieturā,aiz kuras 

slēpās ceļu radaristi.Viņi bija draudzīgi un pozēja foto[poliči],kad izstāstīju 

gleznas ieceri[es braucu ar velo].Kaķi ir autora samaitātās fantāzijas vīzija. 



 
MĒS BRAŠIE RITEŅBRAUCĒJI 

Šad tad gribas pabiedēt sevi un citus.Mazs horroriņš,tāda mīļa 

šausmenīte,laikā kad vairumam sabiedrības gribas ko saldu,pareizu.Bet 

visām lietām un parādībām kā minimums ir vairākas dažādas puses… 

 
MANS MĪĻOTAIS PLEIBOJA RUKSĪTIS 

Sievietes ķermeņa daļas sakolažētas *ačgārni*,neievērojot nekādus 

idejiskos kanonus un principus.Autors būvē savu metafiziski kolažētu 

kompozicionālu arhitektūru.Skaistais ir pietiekami dažāds un katram tas var 

būt kas cits. 



 
MELNAIS CAURUMS II 

Fantāzija par kosmosa tēmu ,spēle ar faktūrām .Tehniski daudz dažādu 

akrila slāņu ,kas vietām aktīvi kasot ar špahteli ņemti nost ,tad atkal virsū 

liktas pret krāsas ,radot krāsu slāņa dziļuma un piepildījuma efektu. 

 
MĒS 

Mēs visi dzīvojam ,eksistējam šādā vai citādā lodveida veidojumā ,kam ir 

sava enerģija un vēsture. 

Lode ,kas visumā elpo, dzīvo ,veic kaut ko…Fonā izmantoti vertikāli jūras 

viļņi ,kā nereāls kosmisks fons. 

 

 



 
KOLAIDERIS 

Cilvēce-zinātne-daba-visums-bezgalība…Kur ir robeža un ja tāda pastāv 

,vai tā ir jāievēro? Vai pētot visuma bezgalību un melno caurumu rašanās 

iemeslus paši reiz nekļūsim par melno matēriju. .?Un krietni ātrāk ,nekā 

zvaigznēs tas mums ierakstīts .Ir jautājums nav atbildes .Pētījumu progress 

laikam nav apturams neskatoties uz potenciālajām sekām. 

 

 

 

 
ZINGERS 

Skaista ,tīra, tehniska manta. Šujmašīna ir liela ,perfekta un nevainojama . 

Gleznota no dabas .Mākslas akadēmijas pirmajos kursos zīmēt ,arī gleznot 

šāda veida tehniku[rakstāmmašīnas ,šujmašīnas],bija mans hobijs 

.Sagribējās atcerēties jaunību .Autoram darbs patīk un ir mīļš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MĪĻOTAIS GUĻAMRAJONS. IMANTA KRĒSLO 

Fantastiska noskaņa bija dabā-vasarā riet saule un jau ieslēdzas pirmie 

gaismekļi….Konkurē divas gaismas-dabas gaisma iet čučēt,cilvēka 

ieslēdzās….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


