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Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss 
Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) 
mērķis ir veidot starpdisciplināru cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi 
par kultūras kapitāla daudzveidību un vērtību, kultūras sektora 
ekosistēmas dzīvotspēju veidojošiem procesiem kā resursu Latvijas 
ilgtspējīgai attīstībai. 

Projektu īsteno Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts. Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts 
pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 
(2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas 
Zinātnes padome.  
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2022. gada 27. un 28. septembrī konferenču sērijā tiks prezentēti valsts 
pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas 
ilgtspējīgai attīstībai”/CARD rezultāti. Programmā divu gadu garumā bija 
iesaistīti gandrīz 100 Latvijas kultūras un mākslas zinātnieki, doktoranti un 
citi studējošie no trijām Latvijas kultūras un mākslu universitātēm Latvijas 
Kultūras akadēmijas (LKA, programmas vadošais partneris), Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 
kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) pētniekiem. 

Šī starpinstitucionālā sadarbība programmas ietvaros oficiāli sākās 2020. 
gada oktobrī, savukārt, pirmie rezultāti gan programmas uzraudzības 
komitejai, gan plašākam interesentu lokam un sabiedrībai tika prezentēti 
LKA organizētajā konferencē “Kultūras Krustpunkti XV”, kas norisinājās 
2021. gada 1.–5. novembrī. Tad visas piecas partneres lieliski nodemonstrēja 
projekta starpposma sasniegumus, radot pārliecību, ka mērķis izveidot 
starpdisciplināru cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi par kultūras kapitāla 
daudzveidību un vērtību kā resursu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, tiks 
veiksmīgi sasniegts. To novērtēja arī starptautiskie projekta izvērtētāji, kas 
savā ziņojumā rakstīja, ka “projekta vidusposma brīdī ir iedvesmojoši redzēt 
tik plašu sasniegumu spektru attiecībā uz Latvijas mākslas vēstures izpēti, 
kultūras nozares kā ekosistēmas izpratni, sabiedrības līdzdalības un kultūras 
mantojuma pārvaldības prakšu izpēti, kā arī uz mākslinieciskās jaunrades 
metodoloģisko attīstību”. 

Pētījumu programmas CARD  fokusā ir kultūras ekosistēma, kas ir 
konceptualizējama kā savstarpēji atkarīgu elementu kopums, ko veido 
radošās personības – organizācijas, grupas un indivīdi – un kuru aktivitātes 
ir vērstas uz sabalansētu un produktīvu visas sabiedrības pastāvēšanu. 
Veiksmīgai kultūras ekosistēmas funkcionēšanai ir būtiski apzināties 
un izprast katra tās dalībnieka lomu un nozīmi, kā arī novērtēt un, ja 
nepieciešams, atbalstīt ikvienu jēgpilnu, inovatīvu un uz sabiedrības 
attīstību vērstu iniciatīvu. Projekta īstenotājiem bija svarīgi uz kultūru 
skatīties mūsdienīgi – proti, ne tikai uz tās emocionālo un estētisko pusi, 
bet arī pienācīgi novērtēt kultūras ekonomisko, politisko un sociālo 
potenciālu. Bija būtiski apzināt visu kultūras procesos iesaistīto pušu – 
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radošo personību, kopienu, kultūras organizāciju, nevalstisko organizāciju 
un pašvaldību – lomu un nozīmi Latvijas kultūrā visās trijās – pagātnes, 
tagadnes un nākotnes – dimensijās, iezīmēt vājos un spēcīgos punktus. 
Tāpat arī apzināt, kas ir tas kultūras kapitāls, kas mūsu valstij arī nākotnē 
ļaus pastāvēt, pilnveidoties un augt, un kur, galu galā, un kādās jomās ir 
vērts ieguldīt publisko finansējumu, lai nevis intuitīvi un sporādiski, bet 
pragmatiski un mērķtiecīgi pārvaldītu kultūras resursus dažādās jomās 
– mūzikā, audiovizuālajā mākslā un kino, arhitektūrā, vizuālajā mākslā un 
dizainā, performatīvajās mākslās, teātrī un dejā, kultūras mantojumā, kā arī 
mākslu vēsturē un teorijā.

Projekta noslēguma fāzē ne bez gandarījuma secinām, ka izvirzītie 
uzdevumi ir izpildīti un dažos gadījumos arī pārsniegti, pateicoties 
programmā iesaistīto pētnieku un studējošo mērķtiecīgai un sistemātiskai 
darbībai, neskatoties uz COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem attiecībā 
uz empīrisko datu ieguvi un par spīti psihoemocionālajiem izaicinājumiem 
laikā, kad Eiropas vidū tiek pastrādāti bezprecedenta kara noziegumi. 
Tāpēc, izmantojot šo izdevību, izsaku pateicību visiem kopā un katram 
programmas dalībniekam individuāli par pašaizliedzīgo darbu, entuziasmu 
un milzīgo zinātnieka pienākuma apziņu – profesorei Andai Laķei un Baibai 
Tjarvei, kuras ir šīs programmas virzītājspēks, kā arī visiem tematisko 
virzienu vadītājiem, proti, Jānim Kudiņam, Dainai Lācei, Dagnijai Baltiņai, 
Edītei Tišheizerei, Katrīnai Teivānei, Andrim Teikmanim, Inesei Siricai, Ievai 
Zemītei, Ievai Vītolai, Līgai Ulbertei, Ingai Pērkonei, Ditai Rietumai un Diānai 
Zandbergai. Sirsnīga pateicība rezultātu komunikācijas komandai Aijas 
Lūses vadībā, administratīvā un finanšu atbalsta personālam Rasai Lauai 
un Gitai Kalniņai. Paldies Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Latvijas 
Zinātnes padomei un VPP CARD konsultatīvajai padomei. 

Projekta zinātniskie rezultāti ir zinātniskie raksti, akadēmiskās monogrāfijas, 
konferenču referāti, terminoloģijas vārdnīca, izstādes un digitālās kolekcijas, 
metodoloģijas vadlīnijas un primāro datu ieguve. Varam lepoties ar:
• 40 zinātniskiem rakstiem, tai skaitā 29 rakstiem, kas ir iesniegti vai pieņemti 
publicēšanai izdevumos, kas indeksēti WoSCC/Scopus,
• 10 tematiskiem rakstu krājumiem, 
• 11 monogrāfijām vai to manuskripti, 
• 11 noorganizētām tematiskām konferencēm,
• 2 organizētām vasaras skolām,
• 7 īstenotām izstādēm.

Pētnieciskajās aktivitātēs ir bijis iesaistīts liels pētnieku un studējošo 
skaits – kopā vairāk nekā 70, ieskaitot 30 studentus, veidojot jaunas 
sadarbības formas gan starp dažādām institūcijām, apakšnozarēm, gan arī 
starp paaudzēm. 

Vadošie pētnieki kā vadītāji palīdzējuši izstrādāt vairāk nekā 20 bakalaura, 
15 maģistra un 3 promocijas darbus visos projekta tematiskajos virzienos, 
un pētījuma rezultāti jau tiek integrēti vismaz 20 studiju programmās un 
apakšprogrammās, papildinot kursu saturu bakalaura un maģistra studiju 
līmenī LKA, LMA un JVLMA.

Ne mazāk nozīmīgi par akadēmiskajiem ir arī lietišķie rezultāti, proti, visi 
konsorcija partneri turpina veidot attiecības ar nozares praktiķiem un 
kultūras politikas veidotājiem, sadarbojoties lietišķo pētījumu īstenošanā, 
sniedzot padomus un līdzdarbojoties mākslas un kultūras nozares 
konsultatīvajās padomēs, kā arī iesaistoties kultūrizglītības nodrošināšanā 
ārpus augstskolu studiju programmām.

Paldies, CARD kolēģi, par šiem diviem ļoti intensīviem, intelektuāli 
piesātinātiem gadiem, kopā apzinoties vismaz nelielu daļu no mūsu valsts 
milzīgā kultūras kapitāla, kas ir pamats tam, lai Latvija būtu pašpietiekama, 
patstāvīga, Rietumu vērtībās balstīta nacionāla valsts. 

Rūta Muktupāvela,
Projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD 
vadītāja
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LATVIJAS KULTŪRAS UN MĀKSLAS 
EKOSISTĒMA. CARD KOMANDA KĀ 
TĀS DAĻA

Dr.sc.soc. Anda Laķe, 
Latvijas Kultūras akadēmija

Ekosistēmas pieeja kā Latvijas kultūras 
un radošā sektora pētniecības analītiskais 
modelis var veicināt jaunu zināšanu 
radīšanu par iekšēji neviendabīgo kultūras 
un radošo sektoru, jo tas pieļauj plašu 
pētniecības objektu un pētījuma dizainu 
klāstu. 

Kultūras ekoloģiskā izpratne liek to skatīt kā 
“tādu, kas var aptvert daudzas savstarpējās 
sakarības un savstarpējās atkarības, 
kas ir saistītas ar vērtēšanas un vērtības 
pašapziņas procesiem” (Wilson et al, 2020). 
Šāds skatījums veidoja konceptuālo bāzi 
zinātnisko institūciju sadarbībai Kultūras 
ministrijas valsts pētījumu programmā 
“Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”.

Piecu Latvijas kultūras un mākslas 
pētniecībā iesaistītu zinātnisko institūciju 
– Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas 
Mākslas akadēmijas, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un Latvijas 
universitātes Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta – kopīgi īstenotais valsts 
pētījumu programmas projekts (1.10.2020.-
30.09.2022.) “Kultūras kapitāls kā resurss 
Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD atklāj 
veidu, kā meklēt savienojumus un attīstības 
resursus starp dažādām kultūras un mākslas 
zinātnē aktīvām operatoru grupām Latvijā, 
neskatoties uz to, ka tām ir dažādi mērķi un 
lēmumu pieņemšanas modeļi. 

Programmas izstrāde un ieviešana radīja 
Latvijas kultūras un mākslas zinātniekiem ne 

Latvian Cultural and Artistic Ecosystem. The CARD Team As a 
Part Of It.

tikai formālu platformu zinātniskās darbības 
mērķtiecīgai aktivizēšanai, bet arī attīstīja 
komunikatīvas, pētnieciskas un korporatīvas 
saiknes starp zinātniskajām institūcijām, 
konkrētām zinātnieku grupām un dažādu 
paaudžu pētniekiem, kā arī kultūras un 
mākslas nozarēm, ko šie zinātnieki pēta. 

Sadarbība CARD ietvaros:
1) Ļāva testēt un stimulēt Latvijas  kultūras 
un mākslas zinātnes ekosistēmas aktīvāko 
dalībnieku savienojamību, 
2) veidoja padziļinātu priekšstatu par 
dinamiskajiem procesiem, kas raksturo 
pētniecību kā kultūras un mākslas 
ekosistēmas daļu, 
3) kā arī veicināja zinātnisko zināšanu un 
epistemoloģisko vērtību jaunradi un plūsmu.

VADĪBA, SADARBĪBA UN SINERĢIJA

Dr.art. Baiba Tjarve, 
Latvijas Kultūras akadēmija

Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai 
attīstībai” / CARD caurviju uzdevumi saistīti ar zinātnisko grupu un starpinstitucionālās 
sadarbības veidošanu, kā arī sadarbības starp projekta partneriem un nozares 
pārstāvjiem attīstīšanu. 

Šādu sinerģiju veidošanos veicināja projekta vadības struktūras un vairāki sadarbības virzieni. 
Partneru sadarbība vadības līmenī un strukturēti virzīta komunikācija nodrošināja citu 
rezultātu sasniegšanu. Kopīgs darbs pie JVLMA, LKA un LMA kopīgās profesionālās doktora 
studiju programmas attīstības, kopīgi studiju kursi un pētniecības semināri nodrošināja 
veiksmīgu sadarbību akadēmiskajā darbā. Zinātnieku savstarpējo sadarbību veicināja 
kopīgas konferences, zinātniski pasākumi un koppublikāciju izstrāde.

Leadership, Cooperation and Synergy
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SASNIEGTAIS PADOMJU PERIODA 
TĒLOTĀJAS MĀKSLAS IZPĒTĒ

Dr.art. Stella Pelše, 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
Mākslas vēstures institūts

Kopš 21. gadsimta sākuma padomju 
mantojums Latvijas mākslas vēsturē ir 
aplūkots samērā intensīvi un atklājies 
kā mutācijām bagāts, mainīgu politisko 
faktoru ietekmēts laika posms. Taču 
niansētāka un detalizētāka dažādu 
aspektu analīze joprojām ir gan iespējama, 
gan nepieciešama. 

Apakšprojektā „Vizuālo mākslu izziņas 
un interpretācijas problemātika padomju 
un brīvās Latvijas politiskos un sociālos 
kontekstos” publicēti trīs raksti Latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 
institūta žurnālā „Mākslas Vēsture un Teorija” 
(MVT).  

Eduards Kļaviņš rakstā “Dubultā koda” 
pazīmes ortodoksālā socreālisma posma 
tēlotājā mākslā Latvijā” (MVT, 2022, Nr. 26, 
52.–65. lpp.) sniedz panorāmisku ieskatu 
agrīnajā okupācijas laikā līdz 50. gadu vidum, 
kad iezīmējās jauns periods. Izmantojot 
semiotikā aizgūto koda terminu, autors 
izseko vairākām sovjetizācijas kāpinājuma 
stadijām, kam paralēli saglabājās spēcīga 
lokālo sižetu un formveides tradīciju bāze. 
Uzmanība veltīta īslaicīgajam sociālistiskā 
impresionisma uzplaukumam (Gunārs Cīlītis, 
Rita Valnere, Lea Davidova Medene u.c.) 
– oficiāli noliegtā stila infiltrācijai 50. gadu 
sākuma mākslā. 

Laila Bremša rakstā „Ieskats Aivara Gulbja 
radošajā darbībā. Monumentālās un 
monumentāli dekoratīvās skulptūras” 
(MVT, 2022, N. 26, 66.–79. lpp.) piedāvā 

Soviet-Period Visual Arts: Research Results

monogrāfisku apceri, kurā izcelti gan 
citzemju iespaidi, īpaši kustības pētīšanai, 
gan mākslinieka kompleksās attiecības 
ar varu peripetijās ap 1969. gadā aizliegto 
Gulbja, Jāņa Karlova un Jura Mauriņa izstādi. 
Izvērtējot Gulbja projektus, autore secina, 
ka tēlnieks būtu vērtējams kā romantisma 
mākslinieks; vienlaikus šīs tendences 
skaidrojums un termina precizējums prasītu 
tālāku izpēti. 

Stella Pelše rakstā „Socreālisma klasiskā 
modeļa adaptācijas pirmajā padomju 
varas gadā (1940–1941)” (MVT, 2021, Nr. 
25, 55.–69. lpp.) pievērsusies socreālisma 
doktrīnas ieviešanai, kam tipiska gan 
krievu un padomju paraugu akcentēšana, 
gan atbilstošāko latviešu mākslinieku 
(Teodora Ūdera, Jaņa Rozentāla, u.c.) 
izcēlums. Centieni „piejaucēt” doktrīnu 
izpaužas, atbalstot jau starpkaru posmā 
novērtēto jaunreālismu un klasiskās 
tradīcijas. Vienlaikus daudz pozitīvāks kļūst 
“peredvižņiku” reālisma vērtējums. Cerības 
uz jebkura nopietna, profesionāla darba 
atzīšanu gan bija jāatliek uz daudz vēlāku 
doktrīnas modernizācijas un faktiskās 
dezintegrācijas periodu. 

JAUNI AKCENTI LATVIJAS 19. UN 20. 
GADSIMTU MIJAS ARHITEKTŪRAS 
UN MĀKSLAS PĒTNIECĪBĀ

Dr.art. Silvija Grosa, 
Latvijas Mākslas akadēmija

19.–20. gadsimta miju Latvijā toreizējās Krievijas impērijas apstākļos iezīmē ne 
tikai dinamiskas politiskas un sociālas pārmaiņas, bet arī iepriekš nepieredzēts un 
daudzveidīgs pacēlums dažādās kultūras jomās.  Periodam bija izšķiroša loma latviešu 
tautas un tās kultūras attīstībā, jo šajā laikā aizsākās diskusija par latviešu kā nācijas 
lomu plašākā – Eiropas kontekstā. 

Rakstu krājuma autori pievēršas atsevišķu,  galvenokārt  līdz šim tikai vispārināti skatītu, 
arhitektūras un mākslas  aspektu padziļinātai izpētei un stilistiskajai analīzei. Tā centrā tiek 
izvirzīts  ievērojamā latviešu arhitekta Konstantīna Pēkšēna (1859–1928) radošais mantojums, 
parādot viņa darbību detalizēti un vienlaikus plašā kultūrvēsturiskā  un nacionālās mākslas 
veidošanās kontekstā un laikmeta panorāmā, jo līdz šim Pēkšēna un viņa  līdzstrādnieku 
(Eižena Laubes (1980–1967), Aleksandra Vanaga (1873–1919) un citu) darbība aplūkota 
galvenokārt vispārējos arhitektūras vēstures pārskatos, kaut arī  viņu paveiktais ir kļuvis par 
kanonisku Latvijas kultūras vērtību.    

Rakstu krājumā akcentēta Rīgas kā industrijas un kultūras centra dominante un Rīgas 
arhitektūras skolas nozīme  Baltijas reģionā. Aplūkojot dažādu mākslas veidu (vizuālās 
mākslas un arhitektūras, fotogrāfijas, mūzikas un dejas, teātra, literatūras, mākslas izglītības) 
aktuālos pētnieciskos aspektus, tiek uzsvērta to sinerģija. Tiek parādīta 19. un 20. gadsimtu 
mija Latvijā kā paradigmu maiņas periods  ne tikai arhitektūrā, bet arī citos mākslu veidos. 
Korelācijā ar kultūras parādību migrācijas aspektiem, atklājas svarīgs dažādu mākslu 
vienojošais faktors, kas saistīts ar nacionālā stila un nacionālās mākslas meklējumiem.   

Architecture and Art Of the Turn of the 19th and 20th Centuries in Latvia: New Accents in Research
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MŪZIKA LATVIJĀ: JAUNIE 
PĒTĪJUMI PAGĀTNES MANTOJUMA 
AKTUALIZĀCIJĀ

Dr.art. Jānis Kudiņš, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

Bagātīgais mūzikas dažādu tradīciju un 
jaunrades rezultātu kopums ir nozīmīga 
Latvijas kultūras mantojuma daļa. Valsts 
pētījumu programmas projekta “Kultūras 
kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai 
attīstībai” / CARD ietvaros gan pieredzējuši 
pētnieki, gan iesaistītie studējošie ir 
izstrādājuši vairākus pētījumus, kas 
izgaismo dažādas jaunas šķautnes Latvijas 
mūzikas vēsturē. 
 
JVLMA apakšprojektā “Mūzika Latvijā 
17.–19. gadsimtā: radošie procesi kultūras 
kontekstos” iepriekšējo divu gadu 
pandēmijas objektīvo regulāro ierobežojumu 
ietekmē tomēr nebija iespējams veikt 
pētījumus, veltītus 17. gadsimta periodam. 
Tomēr ir izstrādāti pētījumi, kas atklāj 
nozīmīgas epizodes 18. gadsimta norisēs. Tās 
ir publikācijas par Johana Gotfrīda Herdera 
iesaisti tautiskās dziedāšanas praksē Rīgā 
un skatījumu uz latviešu tautasdziesmām; 
katoļu baznīcas jezuītu misiju faktoru, 
aplūkojot Latgales latviešu zemnieku 
mūziku un baznīcas dziesmu grāmatas; 
latviešu ērģelnieku darbību Vidzemes 
mazpilsētu un lauku draudzēs. 19. gadsimta 
procesu izgaismojums ir bagātināts ar 
jauniem pētījumiem par iestudējumu praksi 
(kvodlibeta tradīciju) kādreizējā Rīgas 
Pilsētas teātrī un komponista Heinriha Dorna 
Rīgā komponētās otrās operas vēsturisko 
nozīmi, kā arī kritikā rodamajām liecībām par 
mūziku un tās recepciju Rīgā 19. gadsimta 
pēdējā trešdaļā un 20. gadsimta sākumā. 

Jaunu pavērsienu historiogrāfijā sniedz 

publikācijas par mūzikas kultūru 
raksturojošajām norisēm Jelgavā (t. sk. 
skatījumā uz 1895. gadā notikušajiem 4. 
Vispārīgajiem latviešu Dziesmu un Mākslas 
svētkiem) un Daugavpilī (kādreizējā 
Dinaburgā / Dvinskā). 
 
JVLMA apakšprojektā “Mūzikas kultūra 
Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados un 
otrajā pusē: mazpētītie procesi, jautājumi, 
problēmas” viena izstrādāto pētījumu daļa 
sniedz jaunas atziņas par kultūrpolitiku, 
jaunradi un modernisma recepciju, biedrību 
lomu, latviešu operdziedātāju darbību 
lokālajā un starptautiskajā kontekstā, kā 
arī šlāgera fenomenu Latvijas brīvvalsts 
pirmajā periodā. 20. gadsimta otrās puses 
norises raksturo izstrādātie zinātniskie 
raksti par Felicitas Tomsones operu “Pūt, 
vējiņi!”; komponistu un pedagogu Valentīnu 
Utkinu; mūzikas publiskās reprezentācijas 
un recepcijas jautājumiem; modernisma 
adaptācijas lokālajām īpatnībām; rokoperu 
“Lāčplēsis” kā Trešās Atmodas simbolisku 
notikumu kultūras atmiņā; leģendārā 
festivāla “Vasaras ritmi” norisi un nozīmi 
Latvijas džeza vēsturē (vēl arī veikta analīze 
par attīstības procesiem Latvijas džeza 
kultūrā 21. gadsimta sākumā). 

Pirmreizējs ir apakšprojekta ietvaros 
izstrādātais pētījums, kas kopsavelkoši 
raksturo faktoloģiju un hronoloģiju operu 
jaunradē Latvijā no pirmajiem žanra 
paraugiem 18. gadsimta pēdējā trešdaļā  līdz 
2022. gadam. Savu pienesumu veido angļu Music in Latvia: New Studies in the Actualization of the Past Heritage

valodā izstrādātais manuskripts monogrāfijai par Oskara Stroka tango dziesmu fenomenu 
Eiropas populārās mūzikas kultūras kontekstā. 
 
Ieguldījumu Latvijas mūzikas vēstures pētniecībā ir snieguši arī projekta izpildītāji Latvijas 
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. To 
raksturo izstrādātā monogrāfija par latviešu mūzikas dzīvi un jaunradi bēgļu gaitās pēckara 
Eiropā (1944–1951), pētījumi par Vidzemes hernhūtiešu (brāļu draudžu) nozīmi un latviešu 
dziesmu grāmatām un dziedāšanas kultūru Kurzemē un Vidzemē 18. gadsimtā (LULFMI), 
kā arī kādreizējā Rīgas Pilsētas teātra nošu un dramatisko sacerējumu kolekcijas analītisks 
izgaismojums (LNB). 
 
Kopumā visi izstrādātie pētījumi veicina iepriekšējo gadsimtu konkrētu notikumu, procesu 
un jaunrades piemēru aktualizāciju Latvijas mūzikas vēstures rakstīšanā un kultūras atmiņā. 
Šādi papildinot drošticamas informācijas un zināšanu resursu kopējā kultūras kapitālā Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.
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LAIKMETĪGĀ TEĀTRA DEFINĒŠANA: 
PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Dr.art. Līga Ulberte, 
Latvijas Kultūras akadēmija

Valsts pētījumu programmas projekta “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” /
CARD skatuves mākslas apakšprojekta pētnieciskais mērķis bija izstrādāt teātra 
glosāriju latviešu valodā, kas skaidro un ar Eiropas, tai skaitā Latvijas teātra kontekstā, 
atpazīstamiem piemēriem ilustrē būtiskākos laikmetīgā teātra teorētiskos konceptus 
un praktiskos jēdzienus. Kā arī latviskot, aprobēt un skaidrot starptautiski pieņemtu teātra 
terminoloģiju, piedāvājot vienotu, teorijā un praksē balstītu teātra valodas izpratni un 
lietojumu. 

Līdzšinējie pētījumi teātra vēsturē latviešu valodā līdz šim balstījušies primāri uz konkrētu 
režijas piemēru izpēti, konceptualizējot tos noteiktās, starptautiski lietotās teorētiskās 
paradigmās, tomēr nediskutējot par konkrētas terminoloģijas lietojumu un atstājot to pašu 
pētnieku individuālajām izvēlēm. Tāpēc darbs pie iecerētās vārdnīcas faktiski sākās “tukšā 
vietā” – bez lokālām iestrādnēm un pieredzes, balstoties tikai citvalstu teātra pētniecības 
pieredzē, un attiecīgi arī rezultāts reprezentē pirmo mēģinājumu un paraugu vienlaikus. 

Latvijas teātra teorētiķu un praktiķu diskusiju rezultātā vairākkārt mainījās iecerētās vārdnīcas 
struktūra: no teātra teorijas un tehnikas konkrētās terminoloģijas dažādu klasifikācijas 
modeļu adaptācijas latviešu valodā līdz Latvijas laikmetīgā teātra veidu, tehniku un jēdzienu 
apzināšanai un interpretācijai. Referāts iezīmēs skatuves mākslas apakšprojekta pētījuma 
procesā paveikto un nākotnē iecerēto. 

Defining Contemporary Theatre: Problems and Solutions

PĒTOT LATVIJAS KINO: TEKSTI, KONTEKSTI UN PERSPEKTĪVAS

Dr.art. Inga Pērkone, 
Latvijas Kultūras akadēmija

Dr.art. Dita Rietuma, 
Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte

Referātā tiks sniegts pārskats par valsts pētījumu programmas projekta
“Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD ietvaros veiktajiem 
Latvijas kino mākslas pētījumiem un citām aktivitātēm, kino pētījumu starptautisko 
kontekstu un attīstības iespējām. 

Iepazīstināsim ar kolektīvās zinātniskās monogrāfijas “Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 
1990–2020” (Latvijas Kultūras akadēmija, Dienas Grāmata, 2021) un tematiskā zinātnisko rakstu 
krājuma “Culture Crossroads” (Volume 18, Latvijas Kultūras akadēmija, 2021) pētnieciskajiem 
rakstiem un to svarīgākajām atziņām. 

Informēsim par projektā iesaistīto kino pētnieku līdzdalību starptautiskās zinātniskās 
konferencēs, ierakstot Latvijas kino globālā kontekstā un veidojot starptautisku pētnieku 
sadarbības tīklojumu.  

Exploring Latvian Cinema: Texts, Contexts and Perspectives
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LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS 
SPECIĀLIE KRĀJUMI UN TO IZPĒTES 
VIRZIENI 

Dr.art. Katrīna Teivāne, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
Speciālo krājumu departamenta krātuvēs 
glabājas apjomīgs un daudzveidīgs 
materiālu klāsts: rokraksti, seniespiedumi, 
efemeri (skrejlapas, etiķetes, reklāmas 
materiāli, programmiņas u.tml.), kartes, notis, 
audiovizuālie izdevumi, oriģināli mākslas 
darbi, fotogrāfijas, plakāti, grafikas, atklātnes 
un, protams, nozaru literatūra. 

Valsts pētījumu programmas projekta 
“Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas 
ilgtspējīgai attīstībai” / CARD ietvaros īpaša 
uzmanība tika pievērsta Mākslas un Mūzikas 
krājumiem ar fokusu uz grafikas, starpkaru 
gadu fotoatklātņu un Rīgas Pilsētas vācu 
teātra kolekcijām, kā arī LNB izstāžu 
veidošanas praksei. 

Izvēlētie pieturpunkti ļāva runāt gan 
par bibliotēkā atrodamajām vērtībām 
un tematisko izvērsumu, ko tā piedāvā 
pētniekiem, gan atsegt krājumu ekspertu 
darba daudzslāņainību – no priekšmeta 
kataloģizēšanas līdz tā plašākai 
kontekstualizēšanai, kas paver ceļu 
padziļinātai dažādu kultūras vēstures 
aspektu izpētei un tās atspoguļojumam 
publikācijās, izdevumos un izstādēs, 
diskusijās, studijās un konferencēs. 

Tas ir sazarots komplekss, kurā mijiedarbojas 
bibliogrāfiskais darbs ar nozares ekspertīzi, 
atklājas jauni skatījumu veidi un rodas 
oriģinālas pieejas krājuma eksponēšanai. 
Viens no būtiskākajiem atslēgvārdiem 
kopējā procesā ir “sinerģija”. Tā rodas 

Special Collections of the National Library of Latvia and Their 
Research Potential

pieredzes apmaiņā ar citām atmiņu 
institūcijām, starp pētniekiem, krājuma 
ekspertiem un lasītājiem, mācībspēkiem 
un studentiem, bibliotēkas struktūru 
darbiniekiem. Tādā veidā izkristalizējas 
dažādu humanitāro zinātņu pētniecības 
metožu, krājuma glabāšanas, arī 
komunikācijas prakšu lietojums, kas ir 
vērsts uz daudzpusīgu kultūras mantojuma 
atklāšanu un skaidrošanu sabiedrībai. 

Stāstījuma gaitā vairāk tiks izcelti konkrēti 
pētījumi un notikumi, un konceptuālās 
pieejas to realizācijā: fotoatklātņu albums 
“Atmiņu topogrāfijas”, izdevums “Kolekcija. 
Iespiedgrafika Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Mākslas krājumā”, vasaras 
skola un simpozijs “Meklējot metodes un 
materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras 
un mākslas vēstures pētniecībā”.

ATMIŅAS INSTITŪCIJAS UN MĀKSLAS 
STUDENTI: VASARAS SKOLAS, 
STUDIJU KURSI, PĒTNIECĪBA, 
JAUNRADE UN DATU KOPAS 

Dr.art. Inese Sirica, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Valsts pētījumu programmas projekta 
“Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas 
ilgtspējīgai attīstībai” / CARD viens no 
uzdevumiem bija mākslas un kultūras 
mantojuma studentiem demonstrēt 
pētniecības un jaunrades iespējas Latvijas 
muzeju, arhīvu un plašāk – atmiņas 
institūciju  – krājumos. 

Vasaras skolas bija labs veids, lai 
pieredzējušu pētnieku vadībā praktizētu 
fundamentālas humanitāro zinātņu 
pētniecības metodes. Analizēti autentiskie 
materiāli; kā arī mūsdienās nozīmīgie 
digitālie resursi; pievērsta uzmanība 
mākslas restaurācijai, rokrakstiem 
un dzīvajam mantojumam. Vērtība ir 
diskusijām ar profesionāliem pētniekiem, 
krājumu glabātājiem un tekstu autoriem. 

Vasaras skolas organizēja Latvijas Mākslas 
akadēmijas un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas pētnieces Dr.art. Inese Sirica un 
Dr.art. Katrīna Teivāne. Programmas izstrādē 
iesaistītas vadošās mākslas vēsturnieces 
– Ph.D. Alise Tīfentāle un Dr.art. Daina 
Lāce. 2021. gada tēma bija fotogrāfijas 
mantojums; izstrādāts studiju kurss 
“Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas 
vēstures pētniecībā”. 2022. gada tēma – 
Dienvidkurzemes mākslas un rokrakstu 
mantojums; izveidots studiju kurss “Kultūras, 
arhitektūras un mākslas pētniecības 
metodes un materiāli”. 

Mākslas studentu jaunatklājumi, pētot 
Latvijas muzeju kolekcijas, novērojami 

Memory Institutions and Art Students: 
Summer Schools, Study Courses, Research, Creativity and 
Datasets

diplomdarbos. Radīti pētniecībā balstīti 
mākslas darbi. Sakrālā tekstilmākslas 
mantojumu izpēte baznīcās rosināja jauna un 
oriģināla, Latvijas kultūrai paredzēta ornāta 
izstrādi; izšūto jostu izpētes rezultātā tapis 
“Trauslais spēks”, šobrīd norisinās padziļināta 
tēmas izpēte doktora studiju posmā. Mākslas 
vēstures diplomdarbi ir par arhitektu grupu 
“Māja”, Kurzemes un Zemgales sprēslīcām. 
Adīto un lāpīto zeķu pētniecība Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja krājumā palīdzēja 
izveidot stendu Latvijas Mākslas akadēmijas 
pedagogiem, studentēm un Vidzemes 
amatniecēm starptautiskajai Milānas 
2022. gada dizaina mesei, darbs - “Ja vēlies 
salāpīt pasauli, sāc lāpīt savas zeķes” .

Projektā tapusi publiskošanai paredzēta datu 
kopa par 4020 tautas daiļamata meistariem 
(atrodas Latvijas Nacionālajā kultūras centrā). 
Tā papildināta ar informāciju no Latvijas 
Nacionālā muzeju kopkataloga 
(www.nmkk.lv). Projektā iesaistītās LMA 
studentes  datu kopu pielietoja, lai radītu 
populārzinātniskus tekstus par 20. gadsimta 
otrās puses tekstilmākslu, dzintara 
māksliniecisko apstrādi un keramiku. Jaunās 
atziņas tiks publiskotas 2023. gada 150. 
Dziesmu svētku tautas lietišķās mākslas 
izstādē.
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NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 
UN JAUNIEŠU LĪDZDALĪBAS 
PRAKSES NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS 
MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ

PhD Rūta Muktupāvela, 
Dr.art. Ieva Vītola, 
Mg.sc.soc. Gints Klāsons,
Latvijas Kultūras akadēmija

Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai 
attīstībai” / CARD 4. darba posma “Sabiedrības un mantojuma kopienu līdzdalības prakses. 
Mantojuma kopienas jauniešu segmentā” ietvaros pēdējos divos gados veikti vairāki pētījumi 
nevalstiskā sektora un neformālās izglītības segmentā, analizējot dažādu aktoru nozīmi un 
lomu Latvijas kultūras ekosistēmas kontekstā.

Nevalstiskais sektors kultūras mantojuma pārvaldības procesos ir tikpat svarīgs spēlētājs 
kā valsts, kopienas un indivīdi. Latvijas kultūras ekosistēmā nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) ir nozīmīga loma, jo tās spēj pildīt tādas funkcijas, kas ne vienmēr ir publiskā 
sektora kompetencē. 

Ar gadījuma izpētes pieejas palīdzību tika analizēta to kultūras NVO pieredze, kuru darbības 
fokusā ir nemateriālais kultūras mantojums, atklājot NVO potenciālu un nozīmi kultūras 
mantojuma pārvaldības procesos, kā arī nosakot to ilgtspējību veicinošus un riskus saturošus 
faktorus. Kultūras NVO tika pētītas kvalitatīvā dizaina ietvaros, izmantojot etnogrāfisko pieeju, 
veicot līdzdalīgo novērojumu un padziļinātās intervijas, apzinot dokumentālās liecības un 
pētījumam aktuālos nevalstiskā sektora darbību regulējošos normatīvus. 

Savukārt, lai noskaidrotu jauniešu iesaisti nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā, 
saglabāšanā un tālāknodošanā, tika analizēta programma “Pulkā eimu, pulkā teku” (PEPT), 
kam šogad apritējuši 38 gadi un kas ir kļuvusi par spilgtu skolēnu interešu izglītības 
fenomenu. Ar empīriskā pētījuma jauktā dizaina palīdzību noskaidroti PEPT tradīcijas 
ilgtspējas faktori, tostarp jauniešu dalības PEPT kustībā motivācijas aspekti, valsts un 
pašvaldību institūciju, kā arī personību ieguldījums tradīcijas noturības veicināšanā. Pētījuma 
gaitā atklājās arī iespējamie apdraudējumi un riski attiecībā uz PEPT perspektīvu.  

Attiecībā uz jauniešu kultūras praksēm kopumā 4. darba posma ietvaros veikta socioloģiskā 
aptauja par kultūras aktivitātēm jauniešu vidū Latvijā. Pētījums veikts 2022. gada vasarā 
18–25 gadus vecu jauniešu vidū. Socioloģiskajā aptaujā iegūtie dati reprezentē ne tikai 
jauniešu iesaisti kultūras aktivitātēs un jauniešu kultūras patēriņu (atsevišķu pasākumu, 
norišu apmeklēšanu), bet arī atklāj iemeslus, kas viņus kavē iesaistīties kultūras aktivitātēs. 

Participatory Practices of Non-Governmental Organizations and Young People in Preserving Intangible Cultural Heritage
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MĀKSLINIECISKĀ PĒTNIECĪBA 
UN PRAKSE – DEMARKĀCIJA UN 
SINERĢIJA 
 
PhD Andris Teikmanis, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Mākslinieciskie pētījumi ir salīdzinoši jauna 
izziņas joma. Atšķirībā no tradicionālajiem 
zinātniskajiem pētījumiem, kurus virza 
vēlme atrast objektīvas patiesības vai 
attīstīt jaunas tehnoloģijas, mākslinieciskos 
pētījumus motivē vēlme iegūt jaunas 
zināšanas mākslinieciskiem līdzekļiem, 
izpētīt mākslas būtību vai paplašināt to, ko 
var uzskatīt par mākslu. Lai gan nav vienotas 
māksliniecisko pētījumu definīcijas, to parasti 
attiecina uz jebkura veida pētījumiem, ko 
veic mākslinieki. Šādu pētījumu mērķis var 
būt jaunu mākslas darbu radīšana, mākslas 
norišu un procesu izprašana vai jaunu 
zināšanu radīšana. Salīdzinot zinātnisko 
pētniecību un māksliniecisko pētniecību, 
var norādīt kā uz to kopīgajām, tā arī uz 
atšķirīgajām pazīmēm. Tomēr ne mazāk 
svarīgas ir arī māksliniecisko pētījumu un 
mākslinieciskās prakses attiecības, tai skaitā 
māksliniecisko pētījumu un mākslinieciskās 
prakses demarkācija un sinerģija. 
Mākslinieciskie pētījumi var tikt uzskatīti 
par pārāk akadēmiskiem un institucionāli 
nosacītiem un to mērķis ir jaunas zināšanas, 
savukārt mākslinieciskā prakse var tikt 
īstenota neatkarīgi no institucionālajiem 
ietvariem un to mērķis ir mākslas darbu 
radīšana. Tomēr šīs divas jomas nav 
savstarpēji izslēdzošas, un tām ir būtisks 
integrēšanās potenciāls. 

Piemēram, mākslinieciskie pētījumi var 
sniegt kritisku ietvaru mākslinieciskajai 
praksei, savukārt mākslinieciskā prakse 
var nodrošināt radošu kontekstu 
mākslinieciskajai izpētei. Līdzīgi kā 

zinātniskās pētniecības elementi var 
sistematizēt māksliniecisko pētījumu 
dizainu, tā arī mākslinieciskās pētniecības 
komponentes var būtiski bagātināt 
māksliniecisko praksi. Mākslinieciskās 
pētniecības modeļi un metodes paver 
ceļu tam, lai kritiski pārvērtētu to, ko mēs 
uzskatām par mākslu, māksliniecisko 
darbību, māksliniecisko praksi, mākslinieka 
lomām un attiecībām ar sabiedrību, 
vienlaikus bagātinot mūsu priekštatus par 
māksliniecisko jaunradi un tās pētniecības 
specifiku. 

Artistic Research and Practice

MĀKSLINIECISKĀ PĒTNIECĪBA 
MŪZIKĀ

Dr.art. Diāna Zandberga,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

Mākslinieciskās izpētes metodoloģija mūzikas jomā nereti ir hibrīda un tiek izstrādāta, 
balstoties uz pētījuma projektu un dialogā ar pētījuma materiālu un problēmu, izmantojot 
dažādus empīriskus, eksperimentālus un citus pētniecības instrumentus un apvienojot tos 
ar radošo praksi. Tomēr viena pētnieciskā projekta ietvaros metožu izvēlei un izmantošanai 
jābūt argumentētai un sistemātiskai. Iespējams izcelt vairākas tradicionālas pētniecības 
metodes, kas var tikt izmantotas mākslinieciskajā pētniecībā, tostarp mūzikā un horeogrāfijā. 
To vidū ir vēsturiskās izpētes metode, kvantitatīvās izpētes metodes, kvalitatīvās izpētes 
metodes, tostarp pašrefleksija, autoetnogrāfija, kā arī jauktās metodes.  
 
Tādējādi, izmantojot plašu metodoloģiju, mākslinieciskās pētniecības mērķis ir radīt 
un dalīties ar jaunām sabiedrībai un kultūrai svarīgām zināšanām, bagātināt kultūru ar 
jaunām formām un praksēm, ilgtspējīgu vides un produktu vai pakalpojumu attīstību 
(tai skaitā šim nolūkam nepieciešamo inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrādi). 
Tas nepieciešams, lai saistītu radošās jomas ar plašākiem sabiedrības procesiem un 
problēmām un kritiski apzinātos radošās darbības lomu visā pasaulē.

Artistic Research in Music
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KĀ MĒRĪT KULTŪRAS DEVUMU 
SABIEDRĪBAS LABKLĀJĪBAI LATVIJĀ?

Ieva Maurāne, 
Latvijas Republikas Kultūras 
ministrija

Izstrādājot kultūras un radošā sektora politikas vadlīnijas, būtisks izaicinājums allaž ir bijis 
piemērotu indikatoru izvēle, kas ļautu veidot pierādījumos balstītu politiku un pilnvērtīgi 
raksturotu kultūras procesus un politikas ietekmi uz tiem. 

Gan iepriekšējo kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam “Radošā Latvija” rādītāju 
izvēle, gan Nacionālā attīstības plāna rezultatīvo rādītāju tapšanas process ir izgaismojis 
nepieciešamību pilnveidot esošo rādītāju sistēmu, kas ļautu pēc vienotiem principiem noteikt 
un mērīt kultūras ietekmi un kultūrpolitikas panāktās pārmaiņas sabiedrībā. 

Kultūrpolitikas vadlīniju 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” izstrādes procesā tika vērtēta iespēja 
piemērot UNESCO vadlīnijas kultūras indikatoru izvēlē.  Pētījuma ietvaros veiktā indikatoru 
piemērošana Latvijas kultūras norisēm sniedza jaunas atziņas rezultatīvo rādītāju sistēmas 
pilnveidošanā.
 

How to Measure the Contribution of Culture to Public Welfare in Latvia

UNESCO INDIKATORU PIEMĒROŠANA 
LATVIJAS SITUĀCIJAI 
 
Dr.oec. Ieva Zemīte,  
Latvijas Kultūras akadēmija

Saskaņā ar Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam „Kultūrvalsts”, pētījuma 
ietvaros tika piemēroti UNESCO indikatori politikas virsmērķa un rezultātu sasniegšanas 
sekmības izvērtēšanai, definējot rezultatīvos rādītājus. Rezultatīvie rādītāji tika definēti 
atbilstoši Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2027 prioritātes “Kultūra un sports aktīvai un 
pilnvērtīgai dzīvei” rīcības virziena “Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs” un rīcības 
virziena “Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai sabiedrībai” noteiktajiem indikatoriem un to 
sasniedzamajām vērtībām. 

Kultūrpolitikas rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progresa novērtēšanai nepieciešams 
nodrošināt to regulāru monitoringu, primāri – reizi divos gados veicot kultūras patēriņa 
pētījumu. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas plānošanas ekperti 
saskata perspektīvu kultūras indikatoru sistēmas rezultatīvo rādītāju mērīšanas 
ieviešanai nākamajā plānošanas periodā. 

Adaptation of the UNSECO Indicators to the Situation in Latvia
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MEKLĒJOT UN 
PAPLAŠINOT ROBEŽAS: 
MĀKSLINIECISKĀS 
JAUNRADES PĒTNIECĪBA 
TUVPLĀNĀ

20. GADSIMTA SĀKUMA SIENAS 
FLĪZES KONSTANTĪNA PĒKŠĒNA, 
EIŽENA LAUBES UN ALEKSANDRA 
VANAGA PROJEKTĒTO NAMU 
VESTIBILOS 

Mg.art. Agnese Tambaka, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Glazētas keramikas sienas flīzes 
viduslaikos ar islāma mākslas starpniecību 
nonāca Eiropā. Tās bija gaismizturīgas 
un neuzņēmīgas pret netīrumiem. 
Gadsimtiem ilgi tā bija alternatīvas citiem 
sienu apdares veidiem. Īpaši iecienītas 
Eiropā tās kļuva jūgendstila periodā. Plašā 
sienas flīžu izplatība Eiropā 20. gadsimta 
sākuma bija saistīta gan ar mākslu sintēzes 
(Gesamtkunstwerk) ideju, gan ar tehniskām 
inovācijām un modernām – rūpnieciskām 
– ražošanas metodēm. Flīzes bija 
iespējams ražot ātri, lielos apjomos un par 
pieejamākām cenām.  
 
Jūgendstila sienas flīzes Rīgā ir līdz šim maz 
apskatīta tēma, lai gan tās ir sastopamas 
namu vestibilos, kāpņu telpās, fasādēs u.c. 
un ir zūdoša laikmeta liecība. Līdz šim Rīgā 
apzinātās sienas flīzes ir galvenokārt ražotas 
Vācijā. Vācijas flīžu ražotnēm bija nozīmīga 
loma nozares kopējā attīstībā Eiropā. 
Kopumā Eiropas flīžu rūpnīcās tika radīti 
vairāk nekā 8000 dažādi flīžu dekoratīvie 
motīvi. Vācijas rūpnīcās flīžu dekora motīvus 
veidoja arī mūsdienās zināmi mākslinieki, 
tomēr mūsdienās lielākā daļa ir palikuši 
anonīmi. 
 
Vairums 20. gadsimta sākuma sienas flīzes 
Rīgā ir sastopamas namu vestibilos. To 
lietojums vestibilu interjerā parādījās ne 
vēlāk kā 1901. gadā. Par īpaši iecienītu sienu 
apdares veidu flīzes kļuva vēlā jūgendstila 
periodā (1905/1906–1914).  

20th-Century Wall Tiles In the Vestibules of the Houses 
Designed by Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube and 
Aleksandrs Vanags 

 
Plašu sienas flīžu lietojumu iespējams 
ieraudzīt arhitektu Konstantīna Pēkšēna, 
Eižena Laubes un Aleksandra Vanaga 
projektēto namu interjeros. K.Pēkšēna 
un A.Vanaga projektēto dzīvojamo namu 
vestibilos Rīgā ir izmantotas sienas flīzes 
no Ziemeļvācijas fajansa rūpnīcas Gronā 
(Norddeutsche Steingutfabrik Grohn) un 
Meisenes krāšņu un porcelāna rūpnīcas 
(Meißner Ofen- und Porzellanfabrik vormals 
Carl Teichert) ar plašu motīvu un krāstoņu 
dažādību. Savukārt E.Laubes projektēto ēku 
vestibilos daudz izmantota Boizenburgas 
sienas flīžu rūpnīcas (Boizenburger 
Wandplatten Fabrik) produkcija. 
 
Sienas flīzes ir raksturīgs 20. gadsimta 
sākuma sienu apdares veids ar duālu 
funkciju – estētisku un higiēnisku,  
kas atbilst jauna laikmeta prasībām. 
Latviešu arhitektu projektētajos namos 
līdz mūsdienam sienas flīzes visplašāk 
saglabājušās namu reprezentatīvajās 
telpās – vestibilos.  
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Wooden Buildings in Rīga Designed by Konstantīns Pēkšēns 
and Collaborators From His Workshop

KONSTANTĪNA PĒKŠĒNA UN VIŅA 
DARBNĪCAS LĪDZSTRĀDNIEKU 
PROJEKTĒTĀS RĪGAS KOKA ĒKAS

Mg.art. Anete Ulmane, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Referāta mērķis ir iepazīstināt ar 
būtiskākajām atziņām, kas radušās valsts 
pētījumu programmas projekta
“Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas
ilgtspējīgai attīstībai” / CARD
 ietvaros analizējot Konstantīna Pēkšēna 
(1859–1928) un viņa darbnīcas līdzstrādnieku 
(Aleksandra Vanaga (1873–1919), Eižena 
Laubes (1880–1967), Augusta Malvesa 
(1878–1951)) projektētās koka ēkas Rīgā. 
Projektu ietvaros tika pētīti un analizēti 
Konstantīna Pēkšēna un viņa līdzstrādnieku 
koka ēku fasāžu projekti, kas glabājas 
Latvijas Valsts Vēstures arhīvā Rīgas pilsētas 
Būvniecības komisijas fondā. 

Lielākā daļa pētījumā ietverto Konstantīna 
Pēkšēna projektēto ēku celtas laikā no 1896. 
līdz 1900. gadam. Liela daļa no tām nav 
saglabājušās līdz mūsdienām. K. Pēkšēna 
projektēto koka dzīvojamo un īres namu 
fasāžu risinājumiem raksturīga klasicizējoša 
tendence ar dažādu vēsturisko stilu 
elementu izmantojumu. Askētiski veidotas 
fasādes koka namiem strādnieku dzīvojamos 
rajonos. 

Konstantīna Pēkšēna darbnīcas līdzstrādnieki 
– Aleksandrs Vanags, Eižens Laube un 
Augusts Malvess – pēc savu būvbiroju 
atvēršanas koka ēku projektos izmantojuši 
tautas celtniecības elementu interpretācijas, 
jūgendstila un nacionālā romantisma stilu 
iezīmes. Visplašākais stilu klāsts nolasāms           
E. Laubes koka ēku fasāžu projektos 
– jūgendstila plūdlīnijas, nacionālajam 
romantismam raksturīgās formas un faktūru 

kontrasti, 19./20. gadsimtu mijas koka 
arhitektūrai raksturīgo profilgriezumu un 
ažūru būvgaldniecības detaļu lietojumu, kā 
arī klasicisma formu pielietojumu vēlīnajā 
darbības posmā.

JĒKABA BĪNES (1895-1955) RADOŠĀ 
DARBĪBA PADOMJU VARAS 
PERIODĀ.  KULDĪGA - RĪGA

PhD, Agita Gritāne, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Padomju okupācijas pirmos gadus Jēkabs 
Bīne pavadīja Kuldīgā, strādājot par 
pasniedzēju Kuldīgas Daiļamatniecības 
vidusskolā. Pirmā padomju okupācijas 
laika sistēmas vide, ar kuras darbības 
principiem Jēkabs Bīne jau bija iepazinies, 
strādājot Rīgā, un kurā aktīvi darbojās, bija 
Latvijas Mākslinieku savienība. Kuldīgā 
viņš jau bija sācis apgūt un sajust gan 
jaunos noteikumus, gan to, kā, nodibinoties 
padomju varas režīmam, strauji un uz ilgiem 
gadiem neatgriezeniski sāka veidoties jauna 
mākslas pasūtījumu sistēma.

Gleznotājs ikdienā izpildīja pasūtījuma 
darbus, gleznojot Ļeņina un Staļina 
ģīmetnes vai arī veidojot kompozīcijas 
dažādu pasākumu noformēšanai, bet 
brīvajā laikā viņš varēja pievērsties pilsētas 
vides attēlošanai. Pēckara gados samērā 
daudz Bīne gleznoja pilsētas ainavas. 
Mainījās to saturs, noskaņa un gleznoto 
žanru daudzveidība. No Kuldīgas perioda 
ainavām uzvēdī rudenīgs pelēkums un 
apcerīgas noskaņas, toties mākslinieks tajās 
nereti ļāvies otas plašākam un brīvākam 
triepienam, formu stilizācijai, nezaudējot 
interesi par sarežģītu rakursu kompozīcijām.

Pēckara gados padomju vara ieviesa 
jaunus un stingrus noteikumus. 
Mākslinieku pienākumos ietilpa radīt varu 
slavinošas dekorācijas un noformējumus. 
Viņi nevarēja izvēlēties iesaistīties vai 
neiesaistīties šādos pasūtījuma darbos, 
jo īpaši tas attiecās uz valsts iestāžu 
darbiniekiem. Arī Jēkabs Bīne piedalījās 

Jēkabs Bīne’s (1895–1955) Creative Activity 
During the Soviet Period: Kuldīga–Rīga

pilsētas noformējuma, dažādu skatlogu, 
stendu un dekorāciju izveidē. 

Zīmēt, gleznot un izgatavot pilsētas 
rotājumus skaitījās goda pienākums, par ko 
pasūtītājs – partijas komiteja – nemaksāja. 
Bīne savu attieksmi un domas klusu un 
nemanāmi izpauda citādi. Ikdienā uzticētos 
uzdevumus viņš veica, dekorējot skatlogus 
un noformējot goda plāksnes, bet vakaros 
mājās turpināja gleznot darbus, kurus 
tobrīd atklātībā rādīt nedrīkstēja. Tapa 
iepriekš gleznoto sižetu “Dievs, Māra, 
Laima”, “Veļu saucējs uz Rizgu rijas fona” 
variācijas. Šajos darbos pietrūka agrākās 
noskaņas, mākslinieciskās kvalitātes, arī 
krāsas bija kļuvušas nabadzīgākas. Bīni tie 
neapmierināja, un viens no skaidrojumiem, 
iespējams, bija tas, ka trūka modeļu, ko 
gleznot. Bet varbūt, gleznojot vakaros šos 
darbus, nebija brīvības sajūtas un iedvesmas.
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“SEKOTĀJS BEZ REDZAMĀM 
ĪPATNĪBĀM”? ERNESTA ŠTĀLBERGA 
MODERNISMA PIEMĒRI RIETUMU 
ARHITEKTŪRAS KONTEKSTĀ

Mg.art. Karīna Horsta, 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
Mākslas vēstures institūts

Referāta mērķis ir iepazīstināt ar 
svarīgākajām atziņām, kas radās, analizējot 
arhitekta Ernesta Štālberga radošo 
mantojumu Rietumu modernās arhitektūras 
kontekstā un identificējot stila lokalizācijas 
paņēmienus. Šim nolūkam pielietota formālā 
un salīdzinoši stilistiskā metode. 
 
Recenzējot 1934.–1935. gada Latvijas 
Arhitektu biedrības izstādi, arhitekts Jūlijs 
Lūsis Štālbergu nosauca par vienu no 
“apzinīgajiem sekotājiem internacionālajam 
modernismam bez redzamām tieksmēm 
pēc īpatnībām”. 

Skatījums uz moderno arhitektūru kā 
“viengabalainu masu” bez reģionālām 
iezīmēm vai atsevišķām ietekmju līnijām 
nereti kļuvis simptomātisks un apdraud 
šī stila pieminekļus vēl šodien. Tāpēc ir 
būtiski identificēt Štālberga galvenos 
ietekmju lokus un atpazīt lokālo un unikālo 
viņa darbos. 
 
Arhitekta radošais rokraksts attīstījās no 
neoklasicisma un protomodernā ziemeļu 
klasicisma uz funkcionālismu, taču šī attīstība 
nebija lineāra, jo reizēm vienlaikus vērojamas 
gan izteikti modernas, gan retrospektīvas 
epizodes. Štālbergs pakāpeniski tuvojās 
modernismam kopš 1926. gada, bet pēc 
hrestomātiskās Stokholmas izstādes 
1930. gadā viņš mērķtiecīgi pievērsās šim 
stilam. 
 
20. gadu otrajā pusē dominēja ietekmes 
no vācu modernisma. Spilgts Vācijas 

Just “A Flower With No Visible Characteristics”? 
Examples of Ernests Štālbergs Modernism in the Context of 
Western Architecture 

modernās arhitektūras iespaidu 
sakausējums vērojams Rīgas pilsētas 
blokmājā (1929–1930). Pieļaujams, ka 
dzīvojamās apbūves izpētes nolūkos viņš 
1928. gadā apmeklējis Berlīni un Štutgarti 
ar hrestomātisko Veisenhofas dzīvojamo 
kvartālu, kurā aplūkoja arī Lekorbizjē 
veikumu. Neilgi pēc ceļojuma tapa Štālberga 
agrākais tīra modernisma darbs – projekts 
Tautas namam Rīgā (1928–1929), kurā 
jūtami tieši iespaidi no Ēriha Mendelzona 
projektētā Šokenu universālveikala 
Štutgartē. 30. gados ietekmju līnijas 
mainījās – kā svarīgs idejiskais orientieris, 
sevišķi dzīvojamo ēku projektos, izvirzījās 
Lekorbizjē, bet tam paralēli visā desmitgadē 
identificējamas atskaņas no Stokholmas 
izstādes arhitektūras, piemēram, sanatorijā 
“Gaujaslīči” (1936–1939). 
 
Ietekmes nenozīmē nekritisku skatījumu 
uz modernismu, jo jau uzreiz Štālbergs 
centās stilu piemērot vietējiem apstākļiem, 
piemēram, neatsakoties no slīpiem jumtiem 
vai ķieģeļa fasādēm. Šādi viņš radīja lokālu 
modernās arhitektūras versiju.

KARIKATŪRU LOMA LATVIEŠU 
NACIONĀLĀS IDENTITĀTES 
ATTĪSTĪBĀ (NO PIRMSĀKUMIEM LĪDZ 
1920. GADAM) 
 
Mg.art. Gundega Gailīte, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Karikatūras vēsture ir cieši saistīta ar 
kopējo mākslas attīstību, vēsturiskajiem 
notikumiem, pastāvošo ideoloģiju, 
politiskajiem, etnopsiholoģiskajiem, 
sociālekonomiskajiem, tehnoloģiskajiem u.c. 
apstākļiem. Latviešu nācijas emancipācijas 
gaitā  karikatūras vēsturiskā līdzdarbība 
bija nozīmīga, jo īpaši preses segmentā, kur 
notika visaktīvākie sociālās komunikācijas 
procesi. Karikatūras bija operatīvākais un 
demokrātiskākais tēlotājmākslas veids, kas 
sekmēja sabiedriskās domas attīstību, jo 
precīzi un ātri izgaismoja aktuālo notikumu 
būtību, izvērtējot iesaistītās personas.  
 
19. gs. otrā puse un 20 .gs. sākums 
bija nacionālās kultūras nozīmīgākais 
modernizācijas periods, kurā darbojās 
latviešu profesionālās tēlotājmākslas 
pirmās paaudzes. Autores promocijas 
darbā “Latviešu karikatūras vēsture un 
tās loma nacionālās identitātes attīstībā 
(no pirmsākumiem līdz 1920. gadam)” tiek 
pētīts karikatūristu pienesums,‒ artefaktu 
daudzveidība un mākslinieciskais līmenis, 
pašattīstība, saikne ar citām Eiropas mākslas 
skolām u.c. aspekti. 
 
Referātā tiks ieskicēta karikatūru ietekme 
uz nacionālās identitātes attīstību, sniedzot 
ieskatu latviskuma vizualizācijas aizsākumos. 
Uzmanība tiks fokusēta uz latvieša (Savējā) 
un cittautiešu jeb Svešo reprezentācijām, 
kurās mākslinieki gan izcēla, gan kritizēja 
raksturīgāko ārienē, rakstura iezīmēs, 
dzīvesveidā, tradīcijās, normās, vērtībās utt. 
Latviešus mēdza idealizēt, lai nošķirtu tos 

The Role of Caricatures in the Development of Latvian 
National Identity (From Their Beginnings to 1920)

no cittautiešiem, pielietojot vienkāršošanu 
stereotipu izvēlē, didaktiskumu, 
dehumanizāciju, dēmonizāciju u.c. jomas 
specifiskos paņēmienus.  
Etnisko grupējumu konfrontāciju situāciju 
atsegumos, visbiežāk kā Svešie tika zīmēti 
vācieši un krievi. Izvēlētā laika perioda 
karikatūrās uzskatāmi redzama latvieša tēla 
transformācija no verga līdz uzvarētājam/
saimniekam.  
 
Jau latviešu pirmās atmodas ideologi 
izmantoja humoru, jo tas garantēja 
rezonansi, piedāvājot izaicinošu tēlu 
galeriju. Nozīmīgs grafikas sasniegums 
bija 1905.–1907. gada revolūcijas laika 
politiskā karikatūra, kas kļuva par spēcīgāko 
sociālo pretrunu atspoguļotāju un 
augstas mākslinieciskās kultūras etalonu. 
Humoristiski satīriskos izdevumus iespieda 
gan pēcrevolūcijas, gan Pirmā pasaules 
kara, gan Latvijas Neatkarības kara laikā. 
Karikatūristi atsedza jaunās republikas 
problēmjautājumus, tajā skaitā, attiecību 
modeli ar minoritātēm,nacionālās identitātes 
simbolu izvēli utt. 
 
Tādejādi latviešu satīriskajā grafikā 
sastopamie daudzveidīgie vēstījumi var 
ieinteresēt ne tikai vēsturniekus, bet arī 
socioloģijas, antropoloģijas, politoloģijas u.c. 
jomu pētniekus.
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MŪZIKA BĒGĻU GAITĀS. LATVIEŠU 
MŪZIKAS DZĪVE UN JAUNRADE 
PĒCKARA EIROPĀ (1944–1951)

Dr.art. Arnolds Laimonis Klotiņš, 
LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts

Ap 180 000 latviešu muzikālās aktivitātes 
un radītie skaņdarbi pēckara Vācijas un 
Zviedrijas teritorijā, kā arī viņu vienotā 
politiskā situācija, kopīgās sabiedriskās un 
kultūras formas ļauj uzskatīt pēckara bēgļu 
kopienu par patstāvīgu, kompaktu Latvijas 
vēstures un arī mūzikas vēstures daļu.

Profesionālo atskaņotājmākslu nodrošināja 
ap 150 operas un koncertu dziedātāju, 
gandrīz 200 dažādu instrumentu solistu. Viņi 
uzturēja nacionālo mūzikas dzīvi, bet neliela 
daļa kļuva arī par vietējo vācu orķestru, 
ansambļu, operteātru māksliniekiem. 
Savukārt vairāku simtu amatierkoru 
darbība ar reprezentācijas koncertiem, 
dziesmu dienām un pat dziesmu svētkiem 
bija vērsta ne tikai un pašizaugsmi, bet 
arī uz to, lai popularizētu Latviju un tā 
neizzustu no lielvalstu politiskā diskursa. 
Tas lika pamatus vēlākajai emigrācijai uz 
pasaules kontinentiem, kur cīņa par Latvijas 
neatkarību turpinājās.

Mūzikas jaunradi pārstāvēja divi desmiti 
bēgļu statusā nonākušie komponisti, 
taču sastapās ar vairākiem darbības 
izaicinājumiem. Tie bija ne tikai jaunrades 
darbam nepiemērotie apstākļi bēgļu 
nometņu šaurībā. Izcilākie radošie mūziķi, 
nonākuši tiešā saskarē ar sava laika Vācijas 
un citu Rietumeiropas zemju jaunradi, 
protams, izjuta nepieciešamību iekarot arī 
latviešu mūzikai vārdu un vietu pasaulē. 
Taču Rietumeiropas toreizējās novatoriskās 
mūzikas stila un estētikas atmosfēra lika 
asi izjust bijušās un pierastās Latvijas 

Music in Exodus. Latvian Musical Life and Creative Work in 
Post-War Europe (1944–1951)

mūzikas dzīves relatīvās noslēgtības 
un provinciālisma iezīmes. Tāpēc radās 
vajadzība stilistiski pārtapt, vienlaikus 
saglabājot savu nacionālo identitāti. Šo 
problēmu daļa komponistu tomēr sekmīgi 
atrisināja, viņu vidū Jānis Mediņš, Longīns 
Apkalns, Volfgangs Dārziņš, Alberts Jērums. 
Radās skaņdarbi, kas ieņem vietu nacionālās 
mūzikas mantojumā.

Kopumā skatot, bagātīgā mūzikas dzīve 
kopā ar citu kultūras nozaru aktivitātēm 
galvenos bēgļu sabiedrības uzdevumus 
sekmīgi atrisināja – tika saglabāta 
nacionālā vienotība, pārstāvēta nācija 
Eiropas sabiedrības kontekstā, neatlaidīgi 
pausta patiesība par Latvijas valsts 
likteni. Eksistence bēgļu statusā bija 
likusi pamatus sabiedriskajai un kultūras 
dzīvei, nacionālajai izglītībai un politiskajai 
darbībai svešā vidē, un tas kalpoja par 
vērtīgu pieredzi, nonākot emigrācijas 
zemju izkaisītībā, kur, dzīvei stabilizējoties, 
latviešu kopiena varēja saglabāties un 
pastāvēt līdz mūsu dienām.

LATVIEŠU TAUTĪBAS ĒRĢELNIEKI 
VIDZEMES BAZNĪCĀS 18. GADSIMTĀ

Dr.art. Ieva Pauloviča, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

18. gadsimtā vairākās Vidzemes draudzēs 
pamazām attīstījās stabila baznīcas kalpotāju 
amata vieta – ērģelnieks, kurš nereti veica 
arī draudzes skolmeistara pienākumus. 
Ērģelnieka uzdevumi bija stipri vienkāršoti, 
un viņu pamatuzdevums bija baznīcas 
dziesmu instrumentāla atskaņošana, kā 
arī muzikālas priekšspēles un starpspēles 
sagatavošana dievkalpojuma laikā. Draudze 
dziedāja dziesmu melodiju vienbalsīgi, 
kamēr ērģelnieks spēlēja šīs melodijas 
harmonizāciju. Taču tas nebija vienīgais 
ērģelnieku uzdevums. Viņi arī mācīja 
dziedāšanu draudžu skolā un dažviet vadīja 
dziedāšanu baznīcā. Vēl par nelielu samaksu 
muzicēja bēru ceremoniju laikā.

Rīgas pilsētā ērģelnieka amats bija 
pazīstams jau 14. gadsimta beigās, savukārt 
Vidzemē ērģeles skanēja 16. gadsimta 
beigās vismaz Cēsīs. 17. gadsimtā 
ērģeļpozitīvi, nelieli un pārnēsājami mūzikas 
instrumenti ar dažām stabuļu rindām jeb 
reģistriem, tika sagādāti jau trijām draudzēm 
– Cēsīs, Valmierā un arī Rūjienā. Bija iecerēta 
ērģeļu iegāde arī Valkā, bet šos nodomus 
draudzei izjauca Lielais Ziemeļu karš (1700-
1721). Kurzemes hercogistē 17. gadsimtā 
gan bija nedaudz vairāk baznīcu, kas varēja 
lepoties ar ērģelēm un to spēlētājiem, 
ērģelniekiem.

Par ērģelēm būtu stāstāms atsevišķs 
stāsts, jo šoreiz uzmanība tiks veltīta 
ērģelniekiem un viņu darbam draudzes 
baznīcā un skolā Vidzemes lauku teritorijā. 
Zināms, ka pārsvarā tie bija vācu tautības 

Latvian Organists in the Churches of Historical Livland 
in the 18th Century

baznīcas kalpotāji, bet 18. gadsimta otrajā 
pusē viņu vidū sāk parādīties arī vismaz 
trīs talantīgi latvieši no zemnieku vidus. 
Viņi darbojās Dolē, Raunā, Mālpilī, Cesvainē 
un Nītaurē. Stāstījums būs par to, kāds bija 
šo latviešu vīru ceļš līdz ērģelnieka amatam 
un kā izdevās pildīt šos mūziķa pienākumus, 
apvienojot darbu ar bērnu mācīšanu 
draudzes skolā.
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HEINRIHA DORNA RĪGĀ SACERĒTAIS 
“ANGLIJAS KAROGS” (1841) – 
JAUNA OPERA MŪSU KULTŪRAS 
ATMIŅĀ

Dr.art. Lolita Fūrmane, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

Ziņojums ir veltīts Latvijas mūzikas vēsturē līdz šim nezināmam skaņdarbam – vācu 
komponista Heinriha Dorna (Dorn, 1804–1892) operai “Anglijas karogs” (Das Banner von 
England), kas tika sarakstīta Rīgā un uzvesta pilsētas teātrī 1841. gadā. Opera līdz šim tika 
uzskatīta par zudušu, un visas līdz šim izdotās pasaules mūzikas enciklopēdijas skaņdarbu 
piemin tikai kā vēsturisku faktu. Pirms pāris gadiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā 
nonākusī operas rokraksta partitūra (iespējams, paša komponista manuskripts), kā arī 
libreta un orķestra partiju rokraksti, kas tika atrasti vēl 20. gadsimta 90. gadu sākumā 
Latvijas Nacionālajā operā, kad teātrī notika vērienīgi remontdarbi, situāciju kardināli maina. 
Skaņdarbs šobrīd ir ne tikai kataloģizēts, bet arī kļuvis par pētniecības objektu.

Dorna operas nozīmi Latvijas kultūras atmiņā ceļ gan paša autora ļoti aktīvā radošā darbība 
Rīgā, kur viņš pavadīja savus agrīnos brieduma gadus (1832–1843) un bija Riharda Vāgnera 
Rīgas gadu liecinieks, gan konkrētās operas estētika. Tās pamatā ir gotiskā laika bruņinieku 
sižets, caur kuru operā spēcīgi izpaužas patriotiskā stīga, tēvzemes goda un mīlestības 
motīvi. Tie īpaši spilgti atklājas Dorna operas koros, kas risināti 19. gadsimta sākumā 
uzplaukušo pilsonisko dziedāšanas tradīciju (Liedertafel) stilistikā un kuriem ir tālejoša 
nozīme Latvijas koru kustības attīstībā. Jau šīs vienas iezīmes dēļ vien var teikt, ka Dorna 
opera nav tikai kāds margināls darbs vācu opermūzikas vēsturē, bet ļoti nozīmīgs Latvijas 
muzikālo tradīciju auglis. Tas nozīmē, ka šīs operas iepazīšana piedāvā jaunu skatījumu 
uz muzikālā teātra mantojumu Latvijā 19. gadsimtā.

Heinrich Dorn’s “Das Banner von England” (1841) As a New Opera in the Latvian Cultural Memory

LATVIJAS OPERDZIEDĀTĀJI ĀRPUS 
LATVIJAS 20. GS. 20.–30. GADOS: 
JAUNATKLĀJUMU SPOŽUMS UN 
POSTS

Dr.art. Lauma Mellēna-Bartkeviča, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

Referāts atspoguļos Valsts pētījumu 
programmas projekta
“Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas
ilgtspējīgai attīstībai” / CARD
projekta ietvaros veiktā pētījuma par 
latviešu operdziedātāju karjerām ārpus 
Latvijas pagājušā gadsimta 20. un 30. gados 
problemātiku, izmantojot tādus avotus kā 
memuāri, korespondence un sava laika 
prese, paralēli apzinot mazpētītos aspektus, 
sevišķi attiecībā uz tiem dziedātājiem, 
kuru personības padomju periodā dažādu 
sociālvēsturisko un ideoloģisko kontekstu 
dēļ bija ārpus pētnieciskā lauka muzikoloģijā 
un mūzikas vēsturē. Starpkaru periodā 
daudzi latviešu operdziedātāji meklēja 
iespējas papildināt savas vokālās prasmes 
Itālijā, kā arī veidoja karjeru Eiropas 
operteātros (galvenokārt Vācijā), kļūstot 
par atpazīstamiem un kritikas mīlētiem 
solistiem. Starpkaru periodā jaundibinātās 
Latvijas kontekstā Latvijas Nacionālā opera 
un tās vadība koncentrējās uz iekšējās 
kultūrpolitikas mērķiem, savukārt atsevišķi 
Latvijas solisti jau mērķēja uz starptautisko 
opermākslas darba tirgu, turklāt sekmīgi tajā 
iekļāvās, iekams viņu karjeru nepārtrauca 
Otrais pasaules karš un tam sekojošā 
emigrācija. 

Referāta mērķis ir ieskicēt vairākus 
jaunatklājumus un to, kā tie maina līdzšinējos 
priekšstatus un diskursus, papildinot 
zināšanas par tādām personībām kā soprāns 
Alīda Vāne, mecosoprāns Amanda Liberte-
Rebāne, tenoriem Artūru Priednieku-Kavaru, 
Jāni Vītiņu utt. Līdzšinējā pētījuma gaita 

Latvian Opera Singers Abroad in the 1920s and 1930s: 
Splendor and Misery of the Discoveries

parāda, ka izvēlētie avoti un nejauši 
atklājumi par latviešu operdziedātājiem 
starpkaru periodā paplašina pētniecisko 
horizontu un atklāj jaunus faktus par 
viņu starptautiskajām radošajām gaitām, 
kas starpkaru perioda Latvijā nereti tika 
nepietiekami novērtētas, savukārt padomju 
periodā – lielākoties aizmirstas, tomēr būtu 
pelnījušas atrast savu vietu uzziņu avotos 
par Latvijas opermāksliniekiem, attīstot 
ieceri par visaptverošu enciklopēdisku 
izdevumu. 
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LEĢENDĀRAIS DŽEZA FESTIVĀLS 
“VASARAS RITMI” LATVIJAS 
MŪZIKAS KULTŪRĀ 20. GADSIMTA 
OTRAJĀ PUSĒ

Dr.art. Indriķis Veitners, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

Džeza festivāliem vienmēr ir bijusi nozīmīga 
loma džeza attīstībā, taču totalitāro 
režīmu kontekstā to loma nereti ir bijusi 
daudz plašāka nekā tikai kāda konkrēta 
mūzikas žanra popularizēšana. Džeza 
festivāli PSRS bija daudz vairāk nekā tikai 
koncerti – toreizējā totalitārajā sabiedrībā 
tā bija iespēja mūziķiem brīvāk izpausties 
padomju dzīvei nosacīti marginālā žanrā 
un iespēja publikai izbēgt no viņu ikdienas 
dzīves nomācošās realitātes.

70. gados diezgan daudzās Padomju 
Savienības pilsētās notika džeza festivāli. 
To organizatori bija prasmīgi un veikli 
cilvēki, kuri iemanījās izmantot esošās 
varas struktūras savu mērķu sasniegšanai, 
prasmīgi un gudri apejot varas un ideoloģijas 
ierobežojumus. Pamazām PSRS izveidojās 
vesels džeza festivālu tīkls, kuru organizatori 
un tajos spēlējušie mūziķi savstarpēji 
sadarbojās. Taču padomju realitāte bija 
ierobežotie finanšu resursi, atkarība no 
oficiālām valsts organizācijām un oficiālo 
varas struktūru ideoloģiskā kontrole. 

Džeza festivāls “Vasaras ritmi” notika Rīgā 
no 1976 līdz 1994. gadam, un to organizēja 
Rīgas džeza klubs.  Attīstoties no vienkārša 
džeza vakara līdz nedēļu garai koncertsērijai, 
šim festivālam bija nozīmīga loma džeza 
attīstībā ne tikai Latvijā, bet visā PSRS. 
Taču pēc PSRS sabrukuma tas nespēja 
piemēroties jaunajai ekonomiskajai realitātei, 
un savu pastāvēšanu beidza drīz pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas. Tomēr festivāls 
atstāja būtisku iespaidu Latvijas džeza 

The Legendary Jazz Festival “Vasaras Ritmi” in the Latvian 
Musical Culture in the Second Half of the 20th Century

attīstībā - tā ietekme jūtama vēl šodien, un 
tā lomu Latvijas džeza kultūras attīstībā var 
patiesi novērtēt tikai tagad.

Referātā atspoguļota džeza situācija 
Latvijā līdz kluba izveidošanai, džeza kluba 
tapšanas vēsture, džeza festivāla tapšana un 
norises, kā arī dots vērtējums šo notikumu 
nozīmei Latvijas džeza vēsturē un šodienas 
kontekstā.

Džeza festivāla “Vasaras ritmi” norises ir bijis 
viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas 
spēcīgi iespaidoja Latvijas džeza dzīvi 
70. un 80. gados gados Latvijā, popularizējot 
un nostiprinot džeza mūzikas statusu Latvijā, 
kā arī dodot spēcīgu impulsu Latvijas džeza 
starptautiskās autoritātes veicināšanā. 
Referāts veltīts festivāla vēsturei, 
hronoloģiski un faktoloģiski rekonstruējot un 
komentējot džeza festivāla “Vasaras ritmi” 
vēsturi Latvijā 20. gadsimta otrajā pusē.

LAIKMETĪGĀ TEĀTRA VEIDI

Dr.philol. Valda Čakare, 
Latvijas Kultūras akadēmija

21. gadsimts teātrī ienāk ar radikālām 
un ļoti dinamiskām pārmaiņām. Dažādu 
mākslas nozaru, kā arī mākslas un 
dzīves saplūšanas rezultātā rodas daudz 
jaunu spēles mākslas formu, kuras nav 
ietilpināmas līdzšinējos priekšstatos par 
teātri. Mainās izpratne par visiem teātra 
komponentiem – aktieri, skatītāju, telpu, 
laiku, tekstu. Mainās teātra pieņēmumi. 
Arī teorijā notiek pavērsiens no teātra 
kā neverbālas literatūras pētniecības 
uz fiziskā notikuma izpēti, izmantojot 
antropoloģiskas, etnogrāfiskas, 
socioloģiskas un psiholoģiskas pieejas. 

Aktiera darbā būtisks kļūst aktiera ķermeņa 
pašpietiekamais fiziskums, liekot tradicionāli 
tik svarīgajai simboliskajai nozīmei 
atvirzīties tālākā plānā. Aktiera ķermenis 
tiek uzlūkots kā platforma saskarsmei starp 
antropoloģisko un teatrālo, kur vienlīdz 
nozīmīga ir teātra un ārpusteātra pieredzes 
klātbūtne.  

Daudz augstāka kļūst skatītāja iesaistītības 
pakāpe teātra notikumā. Izrādes veidotāju 
galvenais uzdevums laikmetīgajā teātrī ir 
nevis izstāstīt stāstu, bet radīt apstākļus, 
kuros skatītājs spētu konstruēt pats savu 
izrādes notikumu. 

Spēles telpa un laiks 21.gadsimta 
teātrī zaudē noteiktību. Telpas un laika  
organizācijas veidi iespējami visdažādākie 
un tie ir raksturojami kā novirze no “normas”, 
t.i., telpas paplašinājums vai sašaurinājums, 
darbības palēninājums vai paātrinājums, kā 
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arī atkārtojuma figūras izmantojums. 

Mainās izpratne par teksta lomu un vietu 
teātrī, lugas tekstam kļūstot par neobligātu 
“rekvizītu”. Laikmetīgajā teātrī teksts bieži nav 
pieejams izpētei, jo ir ierakstīts tikai aktiera 
ķermeņa atmiņā.

Visbeidzot - laikmetīgo teātri raksturo arī līdz 
šim nepieredzēti augsts mediju tehnoloģiju 
izmantojuma īpatsvars.  

Referātā centīšos noskaidrot, kā un 
kādos teātra veidos manifestējas teātra 
komponentos vērojamās pārmaiņas.  
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LAIKMETĪGĀ TEĀTRA TEHNIKAS

Dr.art. Līga Ulberte, 
Latvijas Kultūras akadēmija

Viens no iespējamajiem laikmetīgā teātra 
parādību klasificēšanas un definēšanas 
ceļiem ir tajā biežāk izmantoto tehniku 
raksturošana. 

Latviešu valodā vārda “tehnika” cilme 
saistāma ar grieķu vārdu “technē” – “māksla”, 
“meistarība”, bet mūsdienu lietojumā ar 
to tiek saprasts iemaņu un paņēmienu 
kopums noteikta mērķa sasniegšanai. 
Eiropas laikmetīgā teātra kontekstā, sākot 
no 20. gadsimta 70., 80. gadu performatīvā 
pagrieziena, ir pamats runāt par noteiktu 
praktisko un māksliniecisko paņēmienu un 
metožu kopumu, kas tiek pielietots dažādos 
teātra veidos un ietver visus būtiskākos 
teātra elementus (režisors, aktieris, telpa, 
skatītājs), mainot to tradicionālo hierarhiju 
izrādes sistēmā. 

Referāts sniegs ieskatu trijos iespējamajos 
šis tēmas diskursos. Pirmkārt, koprades 
jeb procesā jaunradīta, jeb horizontālā 
teātra pieredzē, kas likvidē režisora, 
dramaturga vai aktiera individuālo autorību 
jeb vertikālo hierarhiju, padarot visus 
izrādes veidotājus par vienlīdz nozīmīgiem 
līdzautoriem. Otrkārt, interaktīvā un imersīvā 
teātra praksē, kas primāri ir orientēta uz 
skatītāja apzinātas intelektuālās un fiziskās 
aktivitātes stimulēšanu, uz skatītāju kā 
izrādes līdzautoru. Treškārt, vides un vietas 
teātra specifikā, kas par dominējošo izrādes 
“spēlētāju” padara unikālu telpu. 

Visas minētās tehnikas 21. gadsimtā arī 
Latvijas teātrī var tikt un tiek pielietotas 
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gan klasiskos teātra veidos un sistēmās, 
piemēram, koprades un interaktīvas izrādes 
top arī institucionālos repertuāra teātros; gan 
jaunās un daudzveidīgās teātra formās ārpus 
akadēmiskām teātru ēkām.

LAIKMETĪGĀ TEĀTRA 
TERMINOLOĢIJA

Dr.art. Edīte Tišheizere, 
LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts

Referāta fokusā ir parādības laikmetīgajā 
Latvijas teātrī, to definēšanas un 
nosaukšanas iespējas, balstoties gan uz 
starptautisko kontekstu un teorētiskajiem 
pētījumiem, gan uz Latvijas performatīvo 
mākslu praksi.

Būtiski laikmetīgā teātra terminoloģijas 
veidošanas aspekti ir: 
– katras novatoriskas/tradicionālas 
parādības/jēdziena izplatība Latvijā; 
– tās nozīme kopējā procesā; 
– līdzšinējā definēšanas vai ignorēšanas 
prakse; 
– dažādos kontekstos izmantotās jēdzienu 
formas, to salīdzināšana un izvēle par labu 
vienai kopīgai teorētiskai izpratnei; 
– jēdziena/ termina labskanīgums, leksiskā 
precizitāte un pielietojamība gan teorētiskajā 
diskursā, gan praktiķu darbā.

Galvenie virzieni parādību jēdzienu 
definēšanā un nosaukšanā: 
– priekšnesuma veidi un radīšanas/
izpildījuma forma (izrāde, performance, 
akcija utml.)
– priekšnesuma radītāji un izpildītāji (režisors, 
scenogrāfs, aktieris/ performers vai šā 
jēdziena latviskais analogs utml.);
– priekšnesuma norises vieta/vietas, spēles 
laukumi, skatuves jēdziena paplašināšana;
– priekšnesuma uztveres veidi 
(atsvešinājums, klātbūtne, iesaistīšanās);
– starptautiski aprobētu terminu ieviešana 
apritē (piem. “artivisms” – “art”+ “activism” 
u.tml.).
Līdztekus iespējām jāmin arī problēmas:

Terminology of Contemporary Theatre

– teorētiskā diskursa un praktiķu darbības 
atšķirīgā leksika;
– anglicismu/ rusicismu izmatošana praksē;
– citvalodu terminoloģijā lietotu, starptautiski 
atpazīstamu jēdzienu atšķirīgā nozīme 
(piem., “mizansscēna” fr. val. kā sinonīms latv. 
val. jēdzienam “inscenējums”). 
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LATVIJAS KINOMĀKSLA. JAUNIE 
LAIKI. 1990–2020.

Dr.art. Inga Pērkone, 
Mg.art. Zane Balčus,
Latvijas Kultūras akadēmija

Dr.art. Dita Rietuma, 
Latvijas Kultūras akadēmija, 
Rīgas Stradiņa universitāte 

Valsts pētījumu programmas projekta
“Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas
ilgtspējīgai attīstībai 2020-2022” / CARD
ietvaros tapušās kolektīvās zinātniskās 
monogrāfijas “Latvijas kinomāksla. 
Jaunie laiki. 1990–2020” (Latvijas Kultūras 
akadēmija, Dienas Grāmata, 2021) 
sastādītājas un līdzautores Inga Pērkone 
un Dita Rietuma, un līdzautore Zane Balčus 
referātā sniegs pārskatu par kinomākslai 
veltītā pētījuma mērķiem un uzdevumiem, 
tapšanas gaitu un autoriem, reflektēs par 
problēmām, ar kurām nācies saskarties 
projekta īstenošanas gaitā, kā arī pastāstīs 
par pētījuma laikā gūtajām atziņām. 

Referāta autores iepazīstinās ar 
svarīgākajām tendencēm un norisēm 
Latvijas mūsdienu kino; sniegs ieskatu kino 
teorijas un kritikas attīstībā 30 atjaunotās 
neatkarības gados. 

Latvian Cinema: Recent History (1990–2020)

DISKUSIJA “LATVIJAS 
KINO: NĀKOTNES PĒTĪJUMU 
PERSPEKTĪVAS”

Piedalās apakšprojekta dalībnieki un 
nozares pārstāvji

Diskusijas moderatore 
Mg.art. Daniela Zacmane, 
Latvijas Kultūras akadēmija

Discussion “Latvian Cinema: Future Research Perspectives”

Diskusijas uzdevums ir pievērsties 
pētniecības jautājumiem, kas saistīti ar 
Latvijas kino un auditorijas attiecībām, 
piemēram, kāda ir Latvijā veidoto filmu 
auditorijas struktūra, filmu izvēles faktori, 
skatīšanās paradumi un filmu recepcija, 
kāda ir Latvijā veidotās audiovizuālās 
produkcijas – profesionālu filmu – 
pieejamība Latvijas tiešsaistes platformās, 
kādi kvantitatīvi dati raksturo Latvijas filmu 
izplatīšanas kanālus u.c.
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PIELIETOT KULTŪRAS 
MANTOJUMU: RĪKI, 
METODES, PRAKSES

JAUNIEŠU RADOŠĀS AKTIVITĀTES 
LATVIJAS KULTŪRAS EKOSISTĒMAS 
KONTEKSTĀ

PhD Rūta Muktupāvela, 
Dr.art. Ieva Vītola, 
Mg.sc.soc. Gints Klāsons,
Latvijas Kultūras akadēmija

Jaunieši ir būtiska Latvijas kultūras 
ekosistēmas daļa, kas ir iesaistīta gan 
kultūras procesu veidošanā un radīšanā, 
gan kultūras patēriņā. 

Referāta ievaddaļā tiks sniegts ieskats 
kultūras un kultūras ekosistēmas 
konceptualizācijā, savukārt, otrajā daļā tiks 
prezentēta aktuālā situācija par jauniešu 
iesaisti dažādās radošajās un sabiedriskajās 
aktivitātēs, balstoties uz socioloģiskās 
aptaujas datiem, kas iegūti 2022. gada vasarā 
valsts pētījumu programmas projekta
“Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas
ilgtspējīgai attīstībai” / CARD
 4. darba posma “Sabiedrības un mantojuma 
kopienu līdzdalības prakses. Mantojuma 
kopienas jauniešu segmentā” ietvaros. 

Aptauja par jauniešu kultūras aktivitātēm 
veikta 18–25 gadus vecu jauniešu vidū. 
Pētījumā iegūtie dati atklāj ne tikai iemeslus, 
kādēļ jaunieši iesaistās dažādās kultūras un 
sabiedriskajās aktivitātēs, bet arī šķēršļus, 
kas to kavē. Aptauja atklāja plašu jauniešu 
iesaistes kultūras ekosistēmā spektru, tai 
skaitā dalību digitālajās kopienās, neformālās 
interešu grupās/kustībās, subkultūrās, 
neformālās izglītības aktivitātēs, nemateriālā 
kultūras mantojuma kopienās u. c. 

Participatory Practices of Non-Governmental Organizations 
and Young People in Preserving Intangible Cultural Heritage
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EKOSISTĒMA UN MĀKSLA. PĒTĪJUMS 
“KOMPOSTSKOMPOSTS…”

Mg.art. Šarlote Baškevica, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Darbs “Kompostskomposts… ” ir pētniecībā balstīts mākslas darbs, kura mērķis ir, 
pielietojot dažādas pētniecības metodes, atklāt ekosistēmu savstarpējās attiecības 
un simbiotiskas līdzāspastāvēšanas nosacījumus. Saruna un klātbūtne ir procesi, kas 
tiek izdzīvoti pētījuma gaitā, lai veidotu apzinātas attiecības starp cilvēka un ne-cilvēku 
ekosistēmām. Veidojot vizuālās mākslas darbu, par svarīgu priekšnosacījumu tiek izvirzīts 
ilgtspējīgu paņēmienu un pārdomātu resursu izmantošana. Šāds priekšnosacījums kļūst 
par darba metodi, kas liek meklēt un atrast pētāmo objektu, materiālus, instrumentus un 
izejvielas mājsaimniecības ietvaros. Atklājumi un jauni jautājumi, kas rodas, sniedzas ārpus 
šīs mājsaimniecības, vai var pieņemt, ka pētījuma metode ir svarīgāka par pētāmo objektu?

Pētījuma praktiskajā daļā tiek izmantota tradicionāla kokvilnas krāsošanas metode – augu 
krāsvielās. Mūsdienu urbānā cilvēka izpratne par krāsvielu iegūšanu atšķiras no seno amatu 
pratējiem, bet abus pavada pārdomāta materiālu izmantošanas pieeja.

Pētījuma objekts – komposta kaste – praktiskā izpētes ceļā atklāj zināšanas, kuras senčiem 
viensētās bija, tad industralizācijas skrējienā pazaudētas un tagad atgriežas pie jaunā 
pilsētnieka ar tādu iedvesmu, lai taptu maģistra darbs par komposta tēmu.

Ekspozīcija, kas tika izveidota 2022.gada pavasarī izstādei “Lai dīgst!” Latvijas Mākslas 
akadēmijā, attēlo autores ceļu attiecību veidošanā, jaunu zināšanu iegūšanā un jaunu 
praktisku iemaņu apgūšanā.

Ecosystem and Art. Research “Kompostkomposts…”

PĒTNIECĪBĀ BALSTĪTA MĀKSLA - 
ZĪĻU JOSTAS LATVIJAS MUZEJU 
KRĀJUMOS UN MĀKSLAS DARBS 
“TRAUSLAIS SPĒKS”

Mg.art. Una Valtere, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Grezno, pērlītēm un vilnas diegiem izšūto vīriešu jostu apzināšanā un izgatavošanas 
paņēmienu izpētē iegūtais materiāls bija iedvesmas avots radošai jaunradei maģistra 
darba “Trauslais spēks” tapšanā, kas aizstāvēts 2021. gadā Latvijas Mākslas akadēmijas 
Tekstilmākslas apakšnozarē. Pētījumā apkopotas liecības par 139 izšūtām vienībām, kas 
kārtotas un aprakstītas pēc šādām pazīmēm: izgatavošanas laiks, vieta, izmēri, darinātājs, 
ornaments, krāsas, materiāls, aizdare, izšūšanas tehnika. 

Radošo darbu veido divu objektu grupa – 32 kg smaga svaru bumba (24x26 cm) ar 
austu pērlīšu ziedu motīvu no Zemgales jostas un metāla stiepļu rožu krūms ar pērlīšu 
jostu fragmentiem (50x100 cm), kurā ieauguši un sazarojušies radošie meklējumi. Darbā 
aktualizēta dažādu pretstatu līdzās pastāvēšanas tēma. Acīmredzamā mānīgums: kas 
sākotnēji šķiet spēcīgs un neievainojams, vājinās un sairst mitruma ietekmē. Turpretī 
trauslais, sīciņais, apvienojoties ar neskaitāmiem sev līdzīgajiem, kļūst izturīgāks un veido 
greznus, vēsturē paliekošus rakstus. Darbs sasaista seno ar mūsdienīgo un amatniecisko ar 
māksliniecisko, aktualizējot lēni tapušu un ilgtspējīgu lietu skaistumu un nezūdošo vērtību.
        
Plašāka izšūto jostu apzināšana, analīze, tipoloģizēšana un lokālo īpatnību noteikšana 
Eiropas kultūras vēstures kontekstā, pērlīšu izšūšanas tehniku industrializācijas 19. gadsimtā 
zinātniskā izpēte, turpinās promocijas darbā.

Research-Based Art: Beaded Belts in the Latvian Museums and the Art Work “Fragile Strenght”
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LATVIJAS ADĪTĀS ZEĶES 
STARPTAUTISKAJĀ MILĀNAS 
DIZAINA MESĀ. 
PĒTNIECĪBA, AMATNIECĪBA, 
MĀKSLA, KOPRADE UN IZSTĀDE 

Mg.art. Ieva Krūmiņa, 
Mg.art. Barbara Ābele, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Šāds koncepts izkristalizējās kopīgajā 
Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura, 
maģistra un doktora studiju programmu 
mākslas un dizaina studentu un Siguldas 
novada amatnieku veiktajā vertikāli 
integrētajā praktiskās pētniecības projektā. 
Pētījuma mērķis – paaudžu tolerance, 
amatniecības prasmju pārmantojamība un 
saglabāšana tekstila nozarē laikmetīguma 
un ilgtspējas kontekstā. Pētījums rezultējās 
ar ekspozīciju starptautiskajā Milānas dizaina 
mesē “Salone del mobile” 2022.gada jūnijā. 

Visa iepriekšējā studiju gada laikā LMA 
īstenotajā starptautiskajā Baltsenior projektā, 
praktiskās pētniecības procesā strādājot ar 
dažādām senioru mērķgrupām kopienās, 
amatnieku apvienībās, kultūras centros un 
individuāli ar vecākā gadu gājuma ģimenes 
locekļiem, pētot viņu ikdienas ieradumus, 
dzīves telpu un attieksmi pret lietām, tika 
konstatēts, ka paaudze, kas pieredzējusi 
karu, izsūtījumu un trūkumu, ir apveltīta ar 
izteiktām izdzīvošanas un amata prasmēm. 
Tika secināts, ka taupot lietas, lietojot tās 

Mending the World As a Metaphor and an Interpretation of the 
Sock Knitting/ Wearing/ Darning Tradition 
in the Context of Contemporary Design

ilgi un atjaunojot, ikviens kaut nedaudz var 
būt līdzdalīgs pasaules resursu saglabāšanā 
globālās sasilšanas un krīžu kontekstā.

Koncepts “Ja vēlies salāpīt pasauli, sāc lāpīt 
savas zeķes!” veltīts pasaules lāpīšanai 
vārda vistiešākajā nozīmē. Tas iemieso 
rūpes par pasauli – tās saņemšanu no 
iepriekšējām paaudzēm, saglabāšanu un 
atstāšanu nākošajām, jo savā veidā dizains 
ir līdzatbildīgs un līdzvainīgs nemitīgā 
industriālā procesa un patēriņa veicināšanā. 
Pasaules “lāpīšana” šobrīd ir tik aktuāla 
kā vēl nekad, jo tā plīst pa vīlēm un sairst 
gabalos. Robežas tiek pārkāptas, izjūk 
daudzi līdzšinējie politiskie un ekonomiskie 
veidojumi. Ražojot, dabas resursi tiek 
pārtērēti, un nākamajām paaudzēm var 
neatlikt nekas daudz. 

Zeķe savā multiplajā lietojumā radošās ieceres 
ietvarā kļūst par artefaktu, ko veido divas daļas. 
Viena veltīta zeķes dzīves ciklam un identitātei, 
kas secīgi ataino adīšanas, valkāšanas un 
labošanas posmus. Katras eksponētās zeķes 
adītais valnītis ir kopija no kādas 18. gadsimta 
zeķes parauga, kas atrodams Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā. Šīs kopijas 
ekspozīcijai darinājušas Siguldas, Mālpils un 
Mores amatnieces. Lāpīšanai izmantotais 
zelta pavediens ir alegorisks vēstījums par 
to, cik viena zeķe ir vērtīga – laika, prasmju, 
ekonomiskā un emocionālā ziņā, un kāpēc ir 
vērts to atjaunot. 

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS 
KRĀJUMA DIGITĀLĀ PĒTNIECĪBA: 
UZLŪKOJOT PAZĪSTAMO AR JAUNIEM 
INSTRUMENTIEM

Mg.phil. Anda Baklāne, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Digital Research of the Collections of the National Library of 
Latvia: Familiar Field Explored Through New Lenses

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
digitālais krājums veidojies 20 gadu gaitā, 
tas ietver ap 20 dažāda satura un lieluma 
kolekciju. Tradicionālas digitālas kolekcijas 
galvenokārt piedāvā iespēju objektus atrast 
un pa vienam aplūkot, lasīt, klausīties.

Digitālās pētniecības jomas uzdevums ir 
izstrādāt metodes, kas ļauj automatizēti 
vai daļēji automatizēti analizēt lielu datu 
apjomu, tādējādi ļaujot palūkoties uz 
materiālu no jauniem skatpunktiem, cita 
mēroga kontekstā un atsegt iespējamas 
sakarības, kas var palikt nepamanītas 
atsevišķu darbu izpētes procesā. 

Vienlaikus digitālās metodes nav vērstas 
vienīgi uz kvantitatīvu pieeju – tās tiecas 
bagātināt gan tāllasījuma, gan tuvlasījuma 
iespējas, piedāvā daudzveidīgas cilvēka 
un pierakstītā, dokumentētā mantojuma 
mijiedarbības iespējas. Digitalizācija un 
digitālā pētniecība ir darbs, kura gaitā fiziskās 
kolekcijas tiek sistemātiski pārskatītas, 
pārvērtētas un digitāli “pārrakstītas”. Atkarībā 
no veiktajām izvēlēm gaismā var tikt celti 
maz pētīti, aizmirsti materiāli vai arī – var tikt 
jaunām acīm pārlasīti iepriekš daudz pētītu 
darbu un avotu masīvi. 

Referāts sniedz pārskatu par LNB šobrīd 
izstrādātajiem digitālās pētniecības 
instrumentiem un datu kopām, piemēram, 
Nacionālās bibliogrāfijas un Izdevējdarbības 
statistikas datu kopām, Latviešu senāko 
romānu korpusu, korpusu analīzes platformu 
nosketch.lnb.lv, teksta analīzes iespēju 

demonstrācijas vietni “Latviešu prozas 
skaitītājs”. Prezentācija sniedz ieskatu 
arī LNB veiktajos digitālās pētniecības 
izmēģinājumos: vārdu lietojuma biežuma 
un leksiskās daudzveidības pētījumos 
latviešu romānos, metaforu semantikas 
pētījumos latviešu dzejā, izmantojot 
Word2Vec vārdlietojumu kartējumu, kā 
arī tematu noteikšanas izmēģinājumā, 
kas veikts, analizējot laikraksta “Latvijas 
Kareivis” datu kopu. 
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IZSTĀDES DIZAINS KĀ 
PĒTNIECĪBAS LAUKS

Mg.art. Anda Boluža, 
Mg.art. Anete Krūmiņa, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Varētu šķist, ka izstāde ir vienkārši 
objektu izvietošana telpā, tomēr 
mūsdienās izstādes izveide ir 
krietni sarežģītāka, un bieži vien 
to var uzskatīt pat par mazo formu 
arhitektūru vai ilglaicīga dizaina 
procesa rezultātu. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izstādes ir šādas prakses piemērs. 
Ja mākslas izstādēm centrā ir 
pašvērtīgi mākslas darbi ar savu 
vizuālo formu, izstādēs, kur eksponāti 
ir seni dokumenti, reti izdevumi 
vai citi priekšmeti, vizuālo veidolu 
rada dizaineris. Kāda ir viņa darba 
pievienotā vērtība izstādei un vai to 
iespējams skatīt kā mākslinieciskās 
pētniecības procesu? Referāts 
sniegs ieskatu, kā darbojas Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Izstāžu centra 
dizaina komanda, lai secinātu, kas 
ir mainījies kopš Herberta Baijera 
(Herbert Bayer) ikoniskā raksta 
“Fundamentals of Exhibition Design” 
1939. gadā. Klausītājiem būs iespēja 

Exhibition Design As a Research Platform

uzzināt, kā tika veidota spekulatīva rakstura 
izstāde “2020: Mūžības perspektīva”, kas 
laikmetīga dizaina veidolā ietvēra bibliotēkas 
krājuma saglabāšanas izaicinājumus, kā 
arī iepazīt dizainera lomu, lai aktualizētu 
senāku gadsimtu kultūras fenomenus, šoreiz 
– baroka laikmetu izstādē “B kā baroks”, 
kur dizains kļuvis par daļu no vēstījuma, 
akadēmiskās pētniecības procesam 
piedāvājot spožu papildu dimensiju. Kuratore 
Flēra Vatsone (Fleur  Watson), grāmatas 
“The New Curator” autore, uzsver dizaina 
nepieciešamību eksperimentēt un izmēģināt 
jaunus ceļus, taču kā šo lomu realizēt izstāžu 
ekspozīcijās ar noteiktu atklāšanas datumu 
un akadēmisko satura izklāstu? 

ATMIŅU TOPOGRĀFIJAS: 
FOTOPASTKARTES LNB MĀKSLAS 
KRĀJUMĀ UN TO INTERPRETĀCIJA

Mg.art. Līga Goldberga, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Topographies of Memories: Photo Postcards at the NLL Art Collection and Their Interpretation

Franču filozofs Rolāns Barts (1915-1980), aplūkojot savas mātes fotogrāfiju, raksta: “Foto 
noēma ir “tā bija”, un es dzīvoju ilūzijās, ka pietiek notīrīt attēla virsmu, lai piekļūtu “tam, kas ir 
aizmugurē”: nopētīt nozīmē pagriezt foto otrādi, iegremdēties papīra dzīlēs, nonākt līdz otrai 
pusei.” Tomēr R. Barts savā pietuvinājumā neatrod meklēto – fotogrāfijas materialitāte viņam ir 
šķērslis, kas neļauj piekļūt “bijušajam”. Pāris desmitgades vēlāk jaunā materiālisma pētniecības 
virziens humanitārajās zinātnēs ļauj pārskatīt attēla dominanci un pievērsties fotogrāfijām kā 
trīsdimensionāliem priekšmetiem, kuru materialitātē, lietošanas atstātajās pēdās, iepakojumos 
un sistematizēšanā ir ietvertas to kultūras biogrāfijas. 

Pētījumā par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atklātņu kolekcijas 1920. – 1930. gadu 
fotopastkartēm “iegremdēšanās papīra dzīlēs” nozīmē saredzēt to līdzdalību sociālo 
attiecību tīklojumā, kā arī artikulēt priekšmetos ietverto atmiņu un nozīmju daudzbalsību. 

Pētījums ir starpdisciplinārs, un tā tapšanā izmantotas antropoloģijas, kritisko teoriju un 
empīriskās pieejas. Pētījumā sastādītais reprodukciju albums “Atmiņu topogrāfijas” sniedz 
ieskatu fotopastkaršu apritē, atklājot pastkaršu fotopapīra popularitāti un plašo pielietojumu 
Latvijas profesionālo un amatierfotogrāfu vidū, kā arī izgaismo individuālās kolektīvās atmiņas 
robežšķirti, vaicājot – kas notiek ar fotogrāfijām, kad tās noveco, un apspēlē atmiņu institūciju 
sistematizēšanas praksēs ietverto katalogu valodu.
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SAKRĀLAIS KULTŪRAS MANTOJUMS 
MŪSDIENĀS. SECINĀJUMI PĒC 
DIVU GADU LAUKA PĒTĪJUMIEM 
DIENVIDKURZEMES NOVADĀ

Dr.art. Daina Lāce, 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
Mākslas vēstures institūts

Liepājas pilsētā un vēsturiskajā Liepājas 
rajonā (tagad Dievidkurzemes novads) 
atrodas unikāli, valsts nozīmes, sakrālās 
arhitektūras un mākslas objekti, kas 
pārstāv manierismu, baroku, klasicismu, 
neogotiku, neoromāniku, jūgendstilu, 
nacionālo romantismu u.c. stilistiskās 
tendences. Dienvidkurzemes novada 
sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļi 
veido nozīmīgu Latvijas 21. gadsimta 
kultūras kanona daļu. Pēdējos 30 gados 
veikts ievērojams darbs Liepājas pilsētas 
un Dienvidkurzemes sakrālās arhitektūras 
un mākslas saglabāšanā. Restaurācijas, 
renovācijas un zinātnisko pētījumu rezultātus 
nepieciešams apkopot, kā arī dokumentēt 
atjaunošanas darbos iesaistītās personas 
un organizācijas. Šie uzdevumi izvirzīti 
grāmatas “Sakrālās arhitektūras un mākslas 
mantojums Liepājas pilsētā un vēsturiskajā 
Liepājas rajonā” tekstam, kas aplūkos 
64 baznīcas.

Baznīcas ir kā dzīvi organismi – nepārtraukti 
mainībā esoši. Piemēram, sena iekārta 
un jaunāka celtne (Liepājas Sv. Annas 
baznīca). Vēsturiskā celtnē – 21. gadsimta 
dievnama iekārta (Grobiņa, Gramzda, 
Bāte-Vaiņode). Mūsdienīgi iekārtas 
priekšmetu papildinājumi (Rucava). 
Objekts kā krustvārdu mīkla – atminēt, 
atklāt uzslāņojumus un papildinājumus. 
Būtisku atbalstu šai izziņas procesā var 
sniegt draudzes pārstāvji, tomēr atsevišķos 
gadījumos reālos darbos iesaistīto vārdi 
un darbi ir atrodami tikai periodikas ziņu 
lentēs. Nereti būvvēstures faktu pārbaudē 

The Sacred Cultural Heritage Today: Conclusions after Two 
Years of Field Research in Southern Kurzeme

un precizēšanā nepieciešama sadarbība 
ar citu nozaru pētniekiem. Piemēram, 
objekta apsekošanas laikā tika uzdoti šādi 
jautājumi. Vai Vecpils baznīcai ir viens vai 
divi būvperiodi? Ko fiksē tornī redzamais 
gadskaitlis (1700)? Atbildes uz tiem tiks 
rastas pārskatāmā nākotnē.

Lai referāta ietvaros, pēc divu gadu lauka 
pētījumiem, iepazīstinātu ar galvenajiem 
secinājumiem, ir izvēlēta vācu mākslas 
vēsturnieka Georga Dehio (Georg Dehio, 
1850-1932) objektu analīzes un apraksta 
metode (objekta dislokācija, būvapjoms, 
celtnes plānojums, iekārtas priekšmeti), kas 
palīdzēs izcelt izteiksmīgākos piemērus. 

Sakrālo kultūras mantojumu mūsdienās 
būtiski var ietekmēt novada cilvēku 
attieksme, izpratne, enerģija, zināšanas 
un ieinteresētība. Pētnieki, profesionāļi 
ar pieredzi un daudzu gadu desmitu 
iestrādēm, var sniegt atbalstu, palīdzot 
saskatīt konkrētā objekta unikalitāti un 
vērtību Latvijas kultūras mantojuma 
kontekstā. Tādejādi vairojot novada 
pašapziņu un sakrālā tūrisma attīstību.

DZĪVAIS MANTOJUMS MŪSDIENU 
MĀKSLĀ. STARPNOZARU MĀKSLAS 
GRUPA SERDE PIEREDZE

Mg.art. Signe Pucena, 
Starpnozaru mākslas grupa SERDE

SERDE ir biedrība, kuras mērķis ir veicināt 
profesionālās mākslas attīstību Latvijā, 
attīstot reģionālu un starptautisku sadarbību 
starp dažādu nozaru kultūras un mākslas 
organizācijām un indivīdiem, piedāvājot reāli 
funkcionējošu vidi un infrastruktūru ārpus 
ierastās centrālās pilsētvides. 2002. gadā 
uzsākts mākslinieku darbnīcu un rezidenču 
centra izveides projekts Aizputē, vēsturiskā 
ēku kompleksā Atmodas ielā 9, kur dažādu 
mākslas jomu pārstāvjiem gan no Latvijas, 
gan ārvalstīm tiek piedāvāta darbnīcu 
infrastruktūra. 

Lai centra darbībā turpinātu iesaistīt gan 
vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus, 
līdztekus mākslas un kultūras pasākumiem, 
SERDE Aizputē veido un piedāvā jaunus 
kultūras tūrisma maršrutus ar SERDES 
rezidentu mākslas darbiem. 

SERDE regulāri rīko restaurācijas darbnīcas 
un izglītojošus pasākumus, kur SERDES 
apsaimniekotā vēsturiskā ēka Atmodas ielā 
9 ne tikai nodrošina darba vidi un apstākļus 
restaurācijas darbnīcu laikā, bet arī pati ir 
restaurācijas objekts. Par padarīto kultūras 
mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas 
jomā 2007. gadā SERDE saņēmusi Kultūras 
mantojuma gada balvu nominācijā 
„Sabiedrības balva”. 

Kopš 2005. gada SERDE aktīvi darbojas 
tradicionālās kultūras nozarē, organizējot 
ekspedīcijas, nemateriālā kultūras 
mantojuma darbnīcas un izdodot 
publikācijas sērijā “Tradīciju burtnīca”. SERDE 

Living Heritage in Contemporary Art: 
Interdisciplinary Art Group SERDE Experience

īstenojusi un atbalstījusi ekspedīcijas, kurās 
iesaistījušies gan profesionāli pētnieki, gan 
mākslinieki, gan skolu jaunieši. Pētījumu 
rezultāti apkopoti un publicēti izdevumu 
sērijā “Tradīciju burtnīca”, šobrīd pavisam 23 
izdevumi. Tradīciju burtnīcās tiek publicēti 
spilgtākie un raksturīgākie ekspedīcijās 
pierakstīto mutvārdu liecību fragmenti, 
saglabājot teicēju un intervētāju valodas 
īpatnības. 

Lai iedzīvinātu pētījumos dokumentētās 
tradicionālās prasmes un zināšanas, 
SERDE sadarbojas ar māksliniekiem un 
tradicionālās kultūras pētniekiem un 
veido dažādu tradīciju mākslinieciskas 
interpretācijas. Šīs sadarbības rezultātā 
tapušas vairākas prezentācijas un praktisku 
darbnīcu cikls. 

Par projektu “Točka” 2007. gadā SERDE 
saņēmusi Lielo folkloras gada balvu 
nominācijā “Jaunrade tradīcijā”. 
2016. gadā SERDE ieguvusi UNESCO 
Ģenerālās asamblejas akreditāciju 
un ir pirmā akreditētā nevalstiskā 
organizācija Baltijas valstīs, kas iekļauta 
padomdevējinstitūciju sarakstā nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.
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MĀKSLAS UN 
PĒTNIECĪBAS 
METODES UN 
MODEĻI

MĀKSLAS UN PĒTNIECĪBAS METODES 
UN MODEĻI

PhD Andris Teikmanis, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Māksliniecisko pētījumu fenomena rašanos 
tradicionāli uzlūko kā mākslas lomas 
maiņas un mākslas un mākslas izglītības 
institūciju identitātes krīzes rezultātu. 
Tomēr māksliniecisko pētījumu fenomens 
ir aplūkojams arī kā daļa no pētniecības 
paradigmu maiņas humanitārajās un 
sociālajās zinātnēs. Māksliniecisko 
pētījumu metodes reprezentē ne tik daudz 
mākslinieciskās prakses pārnesi pētniecībā, 
cik jau akceptētu metodoloģisko plurālismu.
  
Mākslinieciskā pētniecība bieži ir 
starpdisciplināra, iesaistot tādas jomas 
kā māksla, dizainu, humanitārās un 
sociālās zinātnes. Tajā iesaistītais pētnieks 
(mākslinieks, dizaineris) rada jaunas 
zināšanas, izmantojot radošus procesus, 
piemēram, mākslas veidošanu, rakstīšanu 
vai performanci un uzsverot sadarbību, 
dialogu un refleksivitāti. Mākslinieciskie 
pētījumi apstrīd tradicionālos pētniecības 
priekšstatus, piemēram, priekšstatu, ka 
pētniecībai jābūt objektīvai, ka pētniekam ir 
jāievēro kritiskā distance un viņš nevar būt 
daļa no pētāmā fenomena. Gluži pretēji, 
mākslinieciskajā pētniecībā bieži tiek 
izmantota emancipējoša pieeja, cenšoties 
dot iespējas indivīdiem un kopienām, 
attīstot un veicinot to radošās izpausmes, 
apšaubot pieņēmumus un kritiski vērtējot 
varas dinamiku, mākslas politiku un mākslas 
lomu sabiedrībā. Mākslinieciskajos pētījumos 
bieži tiek izmantotas alternatīvas izpētes 
metodes, piemēram, uz mākslu balstīti 
pētījumi, kontekstuālas pētniecības metodes 
un darbības pētījumi.

Methods and Models of Art and Research

Metodoloģiskais plurālisms, jaunu 
metožu un pieeju akceptēšana nosaka 
nepieciešamību akceptēt arī māksliniecisko 
pētījumu modeļu plurālismu, atzīstot 
dažādus pētniecības un prakses attiecību 
veidus un mākslā balstītu pētījumu 
dizainus, akceptējot mākslas un dizaina 
pētniecības metožu un modeļu mijiedarbi 
un savstarpēju sinerģiju un kopienās balstītu 
līdzdalības pētījumu modeļu aprobēšanu 
mākslinieciskajos pētījumos. 
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PĒTNIECĪBĀ BALSTĪTAS 
INTERPRETĀCIJAS ASPEKTI ALBUMĀ 
“LATVIEŠU KLAVIERAINAVAS”

Dr.art. Diāna Zandberga,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

Atskaņotājmāksliniekam ir svarīgi apzināties savas saknes un popularizēt dzimtenes 
komponistu mūziku, tāpēc būtiski ir atklāt vērtīgus, līdz šim vēl neieskaņotus 
klavierdarbu manuskriptus, kā arī sadarboties ar mūsdienu komponistiem, bagātinot 
latviešu klaviermūzikas ierakstu klāstu. 

Latviešu nacionālās skaņierakstu kompānijas SKANi 2022. gada pavasarī izdotā pianistes 
Diānas Zandbergas albuma “Latviešu klavierainavas” mērķis ir radīt interesi par latviešu 
komponistu klavierdarbu krāšņo tēlainības un stilistikas daudzveidību.

Albumā “Latviešu klavierainavas” iekļauta 13 latviešu komponistu klaviermūzika. Ieskaņojums 
tapis skaņu režisoru Jāzepa Kulberga un Jāņa Zandberga vadībā no 2011. līdz 2021. gadam. 
Lielākā daļa klavierdarbu ir ierakstīti pirmo reizi. 

Šajā albumā atklājas ne tikai latviešu klaviermūzikai raksturīgā romantisma paradigma un 
smeldzīgas, skumjas ilgas pēc nesasniedzamā (piemēram, Daces Aperānes, Selgas Mences 
un Ērika Ešenvalda darbos), bet arī komponistu atšķirīgā pieeja instrumentam un jauna 
skanējuma meklējumi, izmantojot sonorikas paņēmienus, – uz stīgām novietots vibrējošs 
dzelzs stienis Gundegas Šmites “Ungāru klavierainavā” Nr. 2 vai elektroniski efekti Mārītes 
Dombrovskas “Impresijās klavierēm un elektronikai”. Ar humoru un spožu virtuozitāti izceļas 
Andra Vecumnieka asprātīgā parafrāze “Quasi Karmena”.

Aspects of Research-Based Interpretation in the Album “Latvian Piano Landscapes”

ONTOLOĢISKS, ANALĪTISKS 
UN HERMENĒTISKS TRIPTIHS: 
GLEZNOJOT FELDMANA “PIANO, 
VIOLIN, VIOLA, CELLO” VĒBERNA, 
VOLISA STĪVENSA UN HAIDEGERA 
NOKRĀSĀS

DMA Krists Auznieks, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija

Prusts zināja, ap ko viss grozās. Prusta 
galvenā mācībstunda ir nemeklēt pieredzes 
objektā, bet mūsos pašos. /Mortons 
Feldmans/

Mana tēze ir triptihs: es lietoju trīs dažādas 
lēcas, lai izpētītu to, kā mākslas darba 
nozīme tiek radīta un mainās atkarībā no 
konteksta, kurā to ievieto un pieredzes, ar 
kuru to pieredz. 

Šajā gadījumā māsklas darbs ir amerikāņu 
komponista Mortona Feldmana pēdējais 
darbs “Piano, Violin, Viola, Cello” (1987) 
rakstīts kvartetam, kurā ietilpst jau 
nosaukumā minētie instrumenti. Pirmā 
lēca, caur kuru skatu šo darbu ir cits 
skaņdarbs, šajā gadījumā Antona Vēberna 
klaviervariāciju Op.27 trešā daļa; novērojumi, 
uz kuriem mūs vedina Vēberna darbs liek 
mums klausīties Feldmana darbā noteiktā 
veidā. Mani īpaši interesē formālā spriedze, 
kas rodas atkarībā no parametriem, kuriem 
dodam priekšroku, piemēram, to, ka posmu 
Vēberna darbā varam dzirdēt kā divdaļīgu, 
ja fokusējam uzmanību uz reģistru, bet 
trijdaļīgu, ja sekojam līdzi divpadsmit toņu 
rindām. 

Otrā lēca ir Martina Haidegera darbs 
“Esamība un Laiks” (1927), ar īpašu 
uzsvaru uz metodoloģiju, kuru Haidegers 
lieto, lai izprastu Esamības ideju: to var 
izprast izskaidrojot Esamības izpratni, 
kāda jau pastāv pašā tebūšanā, bet tās 
izskaidrošanu ietekmē mūsu izpratne: tātad 
šis notikums kļūst interpretīvs spirālveidā. 
Mūsu izpratne ietekmē skaidrojumu, bet 

Ontological, Analytic and Hermenutic Triptych: 
Painting Feldman’s “Piano, Violin, Viola, Cello” 
in hues of Webern, Wallace Stevens, and Heidegger.

skaidrojums ietekmē mūsu izpratni. Šeit 
es lietoju hermenētiskai fenomenoloģijai 
raksturīgus rīkus, lai izpētītu nozīmes 
veidošanas procesu attiecībā uz Feldmana 
darbu. Vienlaikus Haidegera projekta mērķis ir 
atsegt transcendentālos apstākļus, kas vispār 
padara Esamību iespējamu. Haidegera darbā 
esošās sadursmes starp transcendentālajiem 
apstākļiem un fenomenoloģijas uz procesu 
orientēto, hermenētisko, interpretīvo raksturu 
kļūst par produktīvu augsni, kurā interpretēt 
Feldmana skaņdarbu: līdzīgas sadursmes 
atklājas starp Feldmana notāciju un darba 
akustisko realitāti.

Pēdējā lēca ir Volisa Stīvensa dzejolis 
“Sniegavīrs” (1921) un tā interpretācijas, 
īpaši Harolda Blūma. Šādā veidā mana tēze 
rekursīvi iesniedzas bezgalībā: kā mēs varam 
klausīties Feldmanā caur to kā Blūmss dzird 
Stīvensu? Un tas nebeidzas te; Blūms norāda, 
ka Stīvensa dzejolī saklausām Emersonu, 
Vitmanu, Nīči. Rekursija un pagātnes modeļu 
saklausīšana atklāj sevi tiklīdz atpazīstam 
Debisī klavierdarbu “Pēdas Sniegā” Feldmana 
skaņdarba pirmajās taktīs. 

Attiecību tīkls, kas rodas no interpretāciju 
daudzveidības, izveido jaunu, plašāku un 
bagātāku lēcu, kas ļauj ieraudzīt Feldamana 
skaņdarbu jaunā gaismā; tajā pat laikā šī 
metodoloģija sevī ietver Prusta mācībstundu, 
uz kuru Feldmans atsaucas augstākminētajā 
citātā.
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NO IDEJAS LĪDZ HOREOGRĀFISKAM 
MĀKSLAS DARBAM

Mg.art, Mg.paed. Jānis Purviņš, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

Vai horeogrāfijas veidošana var būt aktuāla mākslinieciskās pētniecības jomā? Mēģinot rast 
atbildi šim jautājumam, piedāvāju aplūkot latviešu skatuviskās tautas dejas veidošanas radošo 
procesu diviem formātiem – skatuves variants un lielformāta iestudējums. To apskatot no 
diviem rakursiem – mākslā balstīta pētniecība un pētījumos balstīta māksla.  Personīgās 
pieredzes un prakses piemēri latviešu skatuviskās dejas žanrā – deju un fināla lieldejas 
veidošana XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzvedumā “Māras 
zeme” (2018. gads, Rīga) ļauj secināt, ka, no vienas puses, pētot un dokumentējot mākslas 
procesu, analizējot secīgos soļus dejas izveidošanā, tiek atrastas likumsakarības, kuras var tikt 
izmantotas turpmākā radošā darbā arī citiem horeogrāfiem. No otras puses, veicot padziļinātu 
izpēti un iegūstot jaunas zināšanas kādā ar deju saistītām jomām (ornaments, mūzika, tērps, 
utml.), var tikt radīts jauns mākslas darbs.

Būtiski, lai pētniecībā iegūtie rezultāti un atziņas tiktu dokumentēti un atbilstošā veidā 
izplatīti ne tikai kolēģiem turpmākam darbam, bet arī plašākai sabiedrībai, kas, savukārt, 
paplašina zināšanas un izpratni par radošajiem procesiem.

From Inspiration to Dance Performance

PRET HIERARHIJAS STINGUMU. 
JAUNAVA MARIJA LATVIJAS 
LAIKMETĪGAJĀ GLEZNIECĪBĀ UN 
KRITIKĀ

Mg.art. Rasa Jansone, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Jaunavas Marijas tēls Rietumu glezniecības vēsturē ir ideāls, kas vienlaicīgi spēj kalpot 
gan kā iedvesmas avots,  gan kā stingras subordinācijas, pat apspiešanas rīks – ja šī tēla 
analīzei kā izejas punktu izmantojam feminisma teorijas. 

Nevienos laikos nevajadzētu jaukt mākslas darbu ar reālu sieviešu reālām dzīvēm, tomēr 
nevar noliegt ietekmi un ciešo mijiedarbību starp sava laika attēliem un dzīvu cilvēku 
pieredzēm. Tādēļ manā pētniecības lokā ir tie mākslinieki, kas savā darbībā Marijas tēlu 
Rietumu mākslas kanona ietvaros nevis atkārto, bet gan izvaicā to un norāda, ka jautājums 
par Jaunavu Mariju un ideālo mātišķību ir jautājums par varu. Bez Dieva tā kunga plāniem 
nebūtu nedz pašas Marijas, nedz viņas stāsta.

Paralēli pretošanās piemēram itāļu Augstās Renesanses laikā (Leonardo vēstule mācekļiem) 
es piedāvāju Madonnas tēla analīzi Latvijas laikmetīgajā glezniecībā. Ievas Iltneres, Sandras 
Krastiņas, Aijas Jurjānes, Helēnas Heinrihsones glezniecībā ir atrodami smalkjūtīgi, bet 
skaidri strukturēti protesti pret hierarhisko sastingumu, kurš no mātes pieprasa bezierunu 
pakļaušanos un samierināšanos ar savu likteni. Vai un kā iešanai pret kanonu ir izmantojama 
formālā mākslas analīze? Vai tomēr ir vajadzīgs kāds cita veida instruments, kas mākslas 
darbu analīzē apskata ne tikai tā formveides novitātes (Aija Zariņa), bet piedāvā izmaiņas 
pašā gleznojamā stāsta sirdī (Ieva Iltnere). 

Against the Rigidity of Hierarchy: Virgin Mary in Latvian Contemporary Painting and Criticism
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ZĪMĒTĀ INTERVIJA

Mg.art. Mārtiņš Zutis, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Vārdu meklēšana sarunā var kļūt par 
izaicinājumu īpaši tad, kad sarunas 
tēma ir kāda no praksēm, kuru ir vieglāk 
nodemonstrēt un komentēt darbībā. 
Tas īpaši attiecas uz vizuālās mākslas 
praktiķiem, kuri ir pieraduši lietot zīmējumu 
ne vien personīgajai ekspresijai, bet arī kā 
domāšanas palīglīdzekli – t.i., “domā uz 
papīra”.

Lai padarītu mākslinieciskā pētījuma ietvaros 
veiktās intervijas ar citiem māksliniekiem 
brīvākas un neformālākas, un radītu 
vidi, kurā vārdos grūti izsakāmas idejas 
iespējams uzzīmēt, pētniecībā veiktās 
padziļinātās intervijas papildinu ar kopīgu 
zīmēšanas praksi – “komiksu džemu” –, kuras 
pamatprincips ir aizgūts no sireālistu cadavre 
exquis viesību rotaļas.

Intervēšanas metode izpaužas kā darbs 
pie kopīgi zīmēta komiksa radīšanas, kurā 
intervētājs un intervējamais uz maiņām zīmē 
attēlstāsta paneļus, tādā veidā veidojot divas 
sarunas vienlaicīgi – papildinot viens otru 
zīmējumā un darba procesā pārspriežot 
zīmēto un ar to saistītos jautājumus. Referātā 
pievērsīšos šādas papildinātās intervijas 
īpatnībām un dalīšos intervēšanas pieredzē, 
izmantotajos rīkos, lai interviju varētu veikt 
arī attālināti, kā arī uzskaitīšu iespējamos 
sarežģījumus un to risinājumus. Ieskicēšu 
aplūkotās mākslinieciskā pētījuma metodes 
vietu kvalitatīvo pētījumu tipoloģijā un 
iespējamo pielietojumu padziļinātās 
intervijas veidošanā ar cilvēkiem, kuri nejūtas 
droši par savām zīmēšanas iemaņām.

Drawing Interview

Referāts rosina debati par to, vai piedāvātā 
padziļinātās intervijas metode ir izmantojama 
ne vien attēlstāstu veidotāju mākslinieciskās 
prakses izpētē, bet arī mākslas terapijā, 
ļaujot veidot sarunu ar klientu vidē, kuru 
daļēji veido viņa paša fantāzija.

MĀKSLINIECISKĀ PĒTNIECĪBA. KURĀ 
BRĪDĪ NOENKUROTIES?

Mg.art. Ēriks Ešenvalds, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

Vilinošās
Vilinošās un
Vilinošās un pastāvīgi
Vilinošās un pastāvīgi mainīgās
Vilinošās un pastāvīgi mainīgās nostājas
Vilinošās un pastāvīgi mainīgās nostājas un 
laiks noenkuroties. 

Artistic Research: When to Set My Ancho
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DOKTORANTA CEĻŠ

Mg.art. Ivo Briedis, 
Latvijas Kultūras akadēmija

Īss ekskurss vīzijā par to, kā promocijas darba teorētiskais pētījums ne tikai izskaidrotu un 
papildinātu to, ko uzrāda doktorantūras praktiskā sadaļa ar konkrēta manas profesionālās 
darbības šķautnes piemēru, bet būtu arī tam atbilstošs pēc satura un formas, citem vārdiem, 
uztverams kā dramaturģisks darbs. 

Pētījuma tēma “Dramaturgs kā tēls pašradītā materiālā” ir mēģinājums izprast šāda 
mākslinieciska paņēmiena, kas paredz dramaturga sadalīšanos vairākās paralēli 
pastāvošās hipostāzēs (autors, tēls, izpildītājs), praktiskās pielietošanas plusus un mīnusus.

Situācijā, kad doktorants ir tā pati jau sadalītā persona, viņam, lai saglabātu veselo saprātu, nav 
citas izejas, kā atdalīt pētnieku no praktiķa, tātad jāatrod veids, kā uz dramaturgu paskatīties 
atsvešināti. Tam var palīdzēt vēstījuma pāreja no pirmās personas uz trešo, padarot dramaturgu 
par distancētu izpētes objektu, un dramaturģiskā shēma, kurā viņu ievietot, padarot par 
pētījuma jeb stāsta varoni. Par šādu shēmu var kalpot mīta struktūra, kas pazīstama kā “Varoņa 
ceļš”, kas ataino varoņa pāreju no zināmās pasaules nezināmajā, no viena status quo uz citu, 
kas pēc būtības ir arī doktorantūras uzdevums. Tā kā mīta struktūras posmi ir salāgojami ar 
teorētiskās izpētes soļiem, tad, šķiet, tie var kalpot par pētījuma dizaina matricu, ko eventuāli 
varētu nosaukt - “Doktoranta ceļš”.

A Doctoral Student’s Journey

JURA ĀBOLA KAMERMŪZIKA: 
MĀKSLINIECISKO IDEJU, 
STILA UN INTERPRETĀCIJAS ASPEKTI

Mg.art. Liene Denisjuka-Straupe, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

Jura Ābola mūzika ir ar spilgtu oriģinālu 
pamatdomu un saturisko vēstījumu, kas 
balstās dadaisma un citu māksliniecisko 
ideju avotos. Pētījuma mērķis ir aktualizēt 
un analītiski izgaismot Jura Ābola 
kamerdarbu ar flautas iesaisti māksliniecisko 
ideju inspirācijas avotus (saistītus ne 
tikai ar dadaismu, bet arī ar dzimtenes, 
citzemju, antīko, sociālās satīras, fantāzijas 
tēlu un filosofiski reliģiskas ievirzes 
tematiku), mūzikas stilistiskās īpatnības 
un interpretācijas dažādu paaudžu 
atskaņotājmākslinieku sniegumā (t. sk. 
ietverot pētījuma autores mākslinieciskās 
pašpieredzes analīzi). 

Gleznotāja Ojāra Ābola dēls. Meistarīgs 
flautists. Ādolfa Skultes kompozīcijas 
klases absolvents. Leģendārā Ābola – 
Bulava – Goldšteina trio mūziķis. Ērģelnieks 
Strasbūrā. Dīvainis Latvijā. Bez slavenās 
cepurītes ne soli. Pēc pārliecības dadaists. 
Ābola personība nav viendabīga – viņā 
eksperimentētāja, meklētāja gars vienmēr 
gāja kopā ar humoru. Komponists pats 
atzīst, ka svarīgākais elements radošajā 
kompozīcijas procesā ir tematika: “Ja nav 
labas tēmas, tad labāk nerakstīt vispār.”

Nozīmīgu vietu mūzikas izteiksmes 
savdabībā kopš studiju laikiem ieņem 
Jura Ābola meklējumi balss fizioloģisko 
potenču izzināšanā un interese par 
intonēmu izmantošanas iespējām. Līdz 
brīdim, kad mākslinieks savas radošās 
aktivitātes noformulē par dadaistiskām, 
skaņuraksts saglabā tradicionālo izskatu – 

Chamber Works With Flute by Juris Ābols: 
Artistic Ideas, Musical Stylistics and Interpretative Aspects

komponists lieto standarta nošu pierakstu 
(ar roku). Pakļaujoties dadaisma estētikai, 
partitūrā ienāk trokšņu un runas elementu 
apzīmējumi, kas radikāli atšķir skaņraža 
rokrakstu no tipiskā.

Jura Ābola radošajā dzīvē būtisku lomu 
ieņēma kamermuzicēšana (visintensīvāk 
kopš studiju gadiem, kas sākās 1978. gadā 
un līdz Bulava–Ābola–Goldšteina trio 
pēdējam pastāvēšanas gadam – 1989.). 
Arī citi Latvijas mūziķi ir bijuši spilgti Ābola 
kamermūzikas interpreti. Tādēļ aktuāli 
ir arī pievērsties Jura Ābola mūzikas 
interpretācijas pētnieciskai izziņai, šī 
pētījuma ietvaros lielāko uzmanību veltot 
kamerdarbiem ar flautas iesaisti (atbilstoši 
pētījuma autores specializācijas sfērai 
atskaņotājmākslā).
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KULTŪRAS 
UN RADOŠĀ 
SEKTORA 
EKOSISTĒMA

LATVIJAS NACIONĀLĀS KULTŪRAS 
UN MĀKSLAS EKOSISTĒMAS 
KONTEKSTS, SAIKNES UN PĒTĪŠANAS 
IESPĒJAS

Dr.sc.soc. Anda Laķe, Latvijas 
Kultūras akadēmija

Kultūras, mākslas un radošo ekosistēmu 
teorētisko izpēti raksturo vairāki 
pamatjēdzieni: kultūras un radošo 
ekosistēmu robežas, ekosistēmu 
dalībnieki, dalībnieku attiecības, saiknes 
un tīkli. 

Kopumā ekoloģiskās metaforas sniedz 
epistemoloģiskās iespējas niansētam 
skatījumam uz kultūru un mākslu, 
tomēr šīs ekosistēmas dinamiskais un 
kompleksais raksturs neļauj pārliecinoši 
sistematizēt teorētiskos pamatpostulātus 
un metodiskos standartus. Tā vietā, lai 
sasniegtu vilinošo “helikoptera skatījumu” uz 
kultūras un mākslas norisēm, zinātniekiem 
katrā konkrētā pētījumā nācies izstrādāt 
kontekstam un pētījuma jautājumiem 
adaptētu teorētisko ietvaru un empīriskā 
pētījuma dizainu. Arī pētot Latvijas nacionālā 
līmeņa kultūras, mākslas un radošo 
ekosistēmu, bija aktuāli šie uzdevumi: 
izvēlēties piemērotu teorētisko ietvaru un 
empīrisko pieeju. 

Tā kā kopumā kultūras un radošo 
ekosistēmu teorētiskās pieejas raksturo 
dinamiska jaunu empīrisku gadījumu 
izpēte, tad arī mūsu pētījuma ietvaros tika 
padziļināti pētīta viena - mūzikas nozares 
ekosistēma. Tā gan ļāva testēt unikālu 
metodoloģisko pieeju un instrumentāriju, 
gan iegūt unikālus datus, gan identificēt 
pieejas barjeras un ierobežojumus. Valsts 
pētījumu programmas projekta
“Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas
ilgtspējīgai attīstībai” / CARD

Context, Links and Research Opportunities 
of the Latvian National Culture and Art Ecosystem

ietvaros iegūtie dati par mūzikas nozares 
ekosistēmu Latvijā tika apstrādāti, izmantojot 
tīkla analīzes metodes, jo tās ir labi 
pielāgotas ekosistēmu dalībnieku saikņu un 
attieksmju mērīšanai un vizuālai attēlošanai. 

Tīkla analīzes un vizuālo datu modeļu 
izstrāde atklāja gan pašreizējās 
ekosistēmas izpratnes ierobežojumus, 
gan Latvijas mūzikas nozares ekosistēmas 
kompleksitāti un daudzveidību, gan vairāku 
ekosistēmas dalībnieku salīdzinoši vājo 
“sociālo redzamību”, sarežģītās hierarhijas 
un to savstarpējo attiecību specifiku 
mūzikas nozares ekosistēmā.  Turklāt 
Latvijas mūzikas nozares ekosistēmas 
izpēte uzskatāmi pierādīja, ka vairāku 
veidu ekosistēmas robežas kļūst arvien 
neskaidrākas, piemēram, šī pētījuma 
kontekstā – robežas starp mūzikas izglītības 
un mūzikas nozares ekosistēmām, kas 
apgrūtina ekosistēmas izpētes metodisko 
risinājumu izvēli.  Tomēr uz pierādījumiem 
balstīta politika pieprasa, lai zinātnieki 
izgaismo dažādus ekosistēmas darbības 
aspektus. Ārējie apdraudējumi (piemēram, 
Covid-19 pandēmija) kultūras un 
radošajai ekosistēmai vēl vairāk pastiprina 
vajadzību pēc efektīviem atbalsta politikas 
instrumentiem. Tādējādi zinātniekiem 
un politikas veidotājiem ir jāturpina 
daudzlīmeņu dialogs par nacionālā līmeņa 
kultūras un radošās ekosistēmas sarežģītību 
un tās robežām.
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MŪZIKAS JOMAS EKOSISTĒMAS 
LATVIJĀ TĪKLA ANALĪZE

PhD Līga Vinogradova,
Latvijas Kultūras akadēmija

Pētnieki arvien meklē veidus, kā atrast 
kopsakarības plašākās sociālās struktūrās, 
t.sk. kultūras sfērā. Džons Holdens (John 
Holden) piedāvā skatīties uz kultūras 
sfēru kā uz ekosistēmu – organismu, 
kas ļauj koncentrēties uz tās aktoru 
savstarpējām attiecībām plašākā sistēmā 
un saredzēt kopsakarības starp tām, 
nemeklējot hierarhiskas pozīcijas (Holden, 
2015). Uzskatāms piemērs ir mūzikas 
joma, kuru var iedalīt 5 savstarpēji cieši 
saistītās kategorijās – radīšana, veidošana, 
izplatīšana, izrādīšana un arhivēšana 
(UNESCO, 2021). 

Latvijas mūzikas jomas ekosistēma 
dažādu faktoru dēļ ir atšķirīga no 
pasaulē pierastās prakses, piemēram, 
tās salīdzinoši mazais iesaistīto apjoms, 
darbību pārklāšanās, viena aktora daudzās 
lomas, finansiālo resursu ierobežojumi un 
amatieru proporcionāli lielais daudzums 
liek meklēt atbildes uz jautājumu – kādi 
ir mūzikas jomas attīstības būtiskākie 
nosacījumi Latvijā? 

Lai to izpētītu, Latvijas Kultūras akadēmijas 
Kultūras un mākslu institūts valsts pētījumu 
programmas projekta “Kultūras kapitāls 
kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” /
CARD apakšprojekta “Aktuālo kultūras 
procesu ekosistēma un sabiedrības 
līdzdalība kā kultūras kapitāla vairošanas 
resurss” ietvaros īstenoja mūzikas jomas 
profesionāļu un amatiermākslas pārstāvju 
aptauju. Tās ietvaros tika skaidrotas mūzikas 
jomas pārstāvju daudzveidīgās lomas 

The Music Sector Ecosystem in Latvia: The Network Analysis

ekosistēmā, to raksturojums, sadarbības 
saites un nepieciešamie resursi. Iegūtie 
dati ļāva izdarīt secinājumus, pirmkārt, par 
būtiskākajiem faktoriem, kas nepieciešami 
mūzikas ekosistēmas attīstībai Latvijā. 
Otrkārt, ar aptaujas datu palīdzību veikta 
Latvijas mūzikas ekosistēmas tīklu analīze – 
vizualizētas ekosistēmā esošās 5 kategorijas, 
noteiktas vadošās aktoru grupas, to centrālie 
aktori, kā arī analizētas saiknes starp tiem un 
to savstarpējā mijiedarbe. 

Mūzikas ekosistēmas tīkla vizualizācija 
ļāva saredzēt kopsakarības gan starp 
aktoru savstarpējām daudzveidīgajām 
finansiālajām, gan radošājām saitēm. 

LATVIJAS MŪZIKAS NOZARES 
EKOSISTĒMAS RAKSTUROJUMS UN 
IZAICINĀJUMI

Mg.art. Guna Zučika, 
Latvijas Kultūras akadēmija

Jauno tehnoloģiju un inovāciju attīstība 
ir mainījusi globālo un lokālo mūzikas 
nozares ekosistēmu, no vienas puses 
piedāvājot jaunas iespējas, bet tajā 
pašā laikā arī izaicinājumus. Ar kādiem 
izaicinājumiem šobrīd saskaras Latvijas 
mūzikas nozare un kādi ir iespējamie 
risinājumi?

Characteristics and Challenges of the Latvian Music Industry 
Ecosystem
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MŪZIKAS NOZARES EKONOMISKĀS IETEKMES NOVĒRTĒJUMS   

Dr.oec. Ieva Zemīte, 
Latvijas Kultūras akadēmija

Dr.oec. Ilze Judrupa, 
Rīgas Tehniskā universitāte

Pētījuma ietvaros analizēti Latvijas mūzikas nozares makroekonomiskie rādītāji un nozares 
ekonomiskais devums tautsaimniecībai, sniedzot papildu argumentus kultūrpolitikas 
veidotājiem diskusijās par kultūras un radošo nozaru nozīmi valsts un sabiedrības attīstībā. 
Padziļināti vērtēta mūzikas nozares produktivitāte, pievienotā vērtība, nodarbinātības 
īpatsvars un efektivitātes indeks, salīdzinot tos ar vidējiem valsts rādītājiem. 

Ņemot vērā ekonomiskās ietekmes novērtēšanas problemātiku (nozares neskaidrās robežas, 
nereģistrētu saimniecisko darbību, izvēlēto NACE kodu atbilstību darbības virzienam, 
statistikas datu apkopošanas periodu, u.c.), ekonomiskā ietekme ir tikai viena daļa no kultūras 
nozares ietekmes, kam ir būtisks ieguldījums arī tādās nozarēs kā veselība, izglītība un sociālā 
iekļaušanās. Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas
ilgtspējīgai attīstībai” / CARD ietvaros šī dimensija aktualizēta UNESCO indikatoru potenciālā 
izmantošanā praktiskai lietošanai politikas plānošanā un vērtēšanā, lai nodrošinātu saikni un 
pārnesi starp kultūras informācijas sistēmām un kultūras un radošā sektora tautsaimniecības, 
sabiedrības un valsts attīstību. 

Assessment of the Economic Impact of the Music Sector

NEREDZAMIE MĀKSLINIEKI: RADOŠO PERSONU ATZĪŠANAS UN 
ATBALSTA IESPĒJAS BALTIJAS VALSTĪS 

Dr.oec. Ieva Zemīte, 
Mg.art. Kristīne Freiberga Latvijas Kultūras akadēmija

Radošo personu nodarbinātības un sociālās aizsardzības jautājumu risināšanai tiek veidotas 
dalībvalstu darba grupu sanāksmes un diskusijas, aktualizējot šo jautājumu Eiropas Savienības 
līmenī. Pētījuma mērķis ir identificēt nozīmīgākos izaicinājumus un aktuālos risinājumus 
radošo personu atpazīstamībai un atbalstam mākslinieka statusa definēšanai Eiropā un 
ar sistemātisku pieeju analizēt šo risinājumu perspektīvu Baltijas kontekstā. Izmantojot 
kvalitatīvā pētījuma metodoloģiju, pētījuma ietvaros tika analizēta Eiropas Savienības 
dalībvalstu prakse mākslinieka statusa atzīšanai un atbalsta instrumentu piemērošanai, izceļot 
atšķirīgās prakses un pieredzes un pievēršot īpašu uzmanību Baltijas valstīs aktuālajām 
diskusijām.  

Lai izstrādātu sistemātisku pieeju mākslinieku atpazīstamībai un atbalstam Baltijas kontekstā, 
pētījuma rezultātā tiek identificēti trīs galvenie virzieni: 
1) Sistemātiska pieeja radošās prakses atbalstam kultūras un radošajās nozarēs ne tikai zemu 
ienākumu vai bez ienākumu periodos, bet arī stabilitātes un drošības radīšanai un kopējai 
attīstībai. 
2) Ilgtspējīgs sociālo garantiju segums visiem māksliniekiem un radošajām personām, 
nodrošinot sociālās garantijas neregulāri nodarbinātajām vai pašnodarbinātām personām. 
3) Mērķtiecīgs kultūras nozares finansējums, kas tiek pielāgots mākslinieka nodarbinātības 
specifikai, dodot iespēju attīstīt dažādas papildu prasmes un kompetences. 

Invisible Artists: Opportunities For Recognition and Support of Creative Persons in the Baltic States
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