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tiks atklāta Amerikas latvieša, dedzīga patriota un mākslinieka Aleksandra
Karpova (1953‐1994) darbu izstāde, kas pieskaņota 1941.gada 14. jūnija
Staļina masu deportācijas upuru piemiņas pasākumiem visā Latvijā.
Mākslinieks ir represijās citušās, kādareiz Latgalē tik slavenās Volontu dzimtas
pārstāvis. Viņa vectēvam Justinam Volontam piedrēja plaši zemes īpašumi Preiļu
pagastā, bet vectēva brālis Jānis Volonta bija ievērojams neatkarīgās Latvijas
valstsvīrs, Daugavpils pilsētas 3 sasaukumu mērs un Latvijas labklājības ministrs.
No izsūtīšanas un varmācīgas naves Sibīrijā paglābās vienīgi Aleksandra mate,
skolotāja Lūcija Volonta, kuras 100. dzimšanas diena sakrīt ar izstādes atklāšanu.
Šo mātes jubilejas un brāļa Aleksandra iztādes svētkus kārto Konstantīns Karpovs
no Kalifornijas, Atlantijas okeāna dzīļu pētnieks un lidotājs. Viņš ir vienīgais no
trim Lūcijas dēliem, kas palaicis dzīvs. Varonīgā Latvijas skolotāja svešumā viena
bez vīra palīdzības prata ielikt dēlos mīlestību uz mākslu un Tēvzemi Latviju.
Lūcija Volonta ir arī mūsu ievērojamā kinorežisora Jāņa Streiča krustmāte.
Diemžēl viņa mira pavisam jauna un trīs Latgales skolotājas deli, stutējot viens
otru, ar īstu latviešu sīkstumu un mērķtiecību lauzās uz priekšu vieni paši.
Aleksandrs studēja mākslas zinātnes. Bet tiklīdz Latvija kļuva brīva, viņš
ieradās savu senču zemē. 1993. gadā pabeidza Mākslas akadēmijas
tēlotājmākslas maģistratūru un sāka padagoga praksi Rēzeknes mākslas skolā.
Diemžēl dzīves pavediens pārāk agri. 1994. gadā pārtrūka.
Aleksandrs bija kvēls Latvijas patriots, mākslinieks- cīnītājs kura darbos
tehnikās (litogrāfijā un ofortā), jūtama kā sāpe par Latvijas ciešanām tā arī
protests pret netaisnību un varmācību Amerikā. Viņš darbi ir arī dziļi personīgi, jo
tajos tikpat kā dokumentēta Volontu dzimtas traģēdija, mīlestība pret Rīgu un
līdzjūtība pret pazemotajiem Amerikā. Izstāde tiks prezentēta trijās valodās:
latviešu, krievu un angļu.
Pielikumā ir oficiālais ielūgums uz šo pasākumu gan Jums, gan jūsu draugiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju lūdzu pārbaudīt:
www.aleksandrsKarpovs.com. Konstantins Karpovs kkarpov1@gmail.com
mobils +371 27088803 talr. +1 707 9646739. . Lai iegūtu vairāk informācijas
par Marka Rotko mākslas centra Daugavpis iet uz: www.rothkocenter.com
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