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Pilsētvide  

Antverpene ir neliela un kompakta pilsēta Beļģijas ziemeļos (mazāka par Rīgu 

gan pēc iedzīvotāju skaita, gan platības), pēc uzbūves nedaudz atgādina Rīgu, tomēr 

tā ir ar daudz plašākām ielām. Nav biznesa centru ar debesskrāpjiem, tā ir diezgan 

zema pilsēta, bet ar krāšņu arhitektūru: jūgendstils, gotika, baroks, eklektisms un ļoti 

nedaudz bet iespaidīga modernā arhitektūra un šaurās divu, trīs un četru stāvu 

dzīvojamās mājas. Lai gan Antverpenē atrodas otra lielākā osta Eiropā, tajā ir daudz 

ļoti patīkami iekārtotu parku. Pilsētas parks (Stadspark) ir lielākais no centra parkiem, 

ārpus pilsētas centra ir milzīgi parki, kā, piem., Middleheim muzejs (skulptūru parks). 

Pilsētā ir lieliski sakārtota infrastruktūra - tāpat, kā pārējā Beļģijā. Lokālā satiksme ir 

ļoti draudzīga velobraucējiem (tie ir prioritāte), iesaku arī citiem studentiem 

iegādāties vai izīrēt velosipēdu kā galveno pārvietošanās līdzekli. Tam var noderēt 

Piektdienas tirgus (Vrijdagmarkt) – lietoto mantu izsole (ko iesaku apmeklēt arī ja nav 

vēlēšanās neko pirkt). No „Eiropā skaistākās dzelzceļa stacijas” var ērti nokļūt uz 

jebkuru pilsētu Beļģijā un viegli izbraukt no valsts. Jauniešiem līdz 25 gadu vecumam 

iegādājoties 10 braucienu karti brauciens uz jebkuru pilsētu Beļģijā maksā 5 Eiro. 

Pilsētā ir ļoti aktīva un kvalitatīva kultūras dzīve – koncerti, teātri, operas, izstādes 

(katru ceturtdienu tiek atklātas vairākas jaunas izstādes), kā arī tajā dzīvo daudz 

studenti no visas pasaules, tāpēc ar brīvā laika pavadīšanu problēmas nav. Studentiem 

ir iespēja iegādāties „kultūr-čekus” – par 10 eiro 7 biļetes gandrīz uz jebkuru 

pasākumu. 

 Antverpenē pamatā tiek lietota flāmu valoda (faktiski tā ir holandiešu, bet šai 

valodai ir ļoti daudz dialektu), bet, tā kā aptuveni 60% iedzīvotāju ir cittautieši 

(marokāņi, turki, poļi, ebreji un daudzi citi) ļoti bieži var dzirdēt citas valodas. 

Gandrīz visi iedzīvotāji ļoti labi runā angliski, kā arī liela daļa franciski (puse Beļģijas 

runā franciski, bet oficiālās valodas ir četras – flāmu, franču, vācu un angļu). Tas var 

būt kavēklis iemācīties vietējo valodu, jo neveidojas spiestas situācijas to lietot. 



 Pilsēta ir nosacīti sadalīta etniskajos rajonos, no tiem lielākie ir 

turku/marokāņu (u.c. musulmaņu) un ebreju. Upes (pār kuru nav tiltu) pretējā krastā ir 

„geto”, kurā mitinās gandrīz tikai imigranti. Tomēr iedzīvotāji Antverpenē pārsvarā 

sadzīvo ļoti mierīgi un draudzīgi un pilsēta, atkarībā no rajona, ir relatīvi droša. 

Vismaz dienas laikā atmosfēra ir ļoti pozitīva. 

Augstskola  

 Antverpenes Karaliskā Mākslas akadēmija atrodas pilsētas centrā pie 

vecpilsētas. Tā ir daļa no Artesis koledžas (tā pat, kā lielākā daļa citu augstskolu), bet 

ir viena no pasaulē vecākajām mākslas akadēmijām, un tās galvenā ēka ir izbijis 

klosteris. Tajā ir plašas un ļoti labi aprīkotas darbnīcas (visām nodaļām), laba ēdnīca, 

viegli pieejama un labi aprīkota bibliotēka ar plašu grāmatu klāstu, vairākas 

auditorijas un „ziemas dārzs” kas lieliski kalpo kā izstāžu zāle. Sekretariāts ir 

studentiem viegli pieejams, tāpat, kā visi pasniedzēji, kas, lielākoties, akadēmijā ir 

katru dienu. 

 Apmeklēju atvērto durvju dienas un man radās detalizēts priekšstats arī par 

citām nodaļām. Īsumā, visas nodaļas ir tehniski ļoti labi aprīkotas, taču pasniedzēju 

darbs tajās ir atšķirīgs. 

 Studiju process noris ļoti līdzīgi kā Latvijas Mākslas akadēmijā. Vienīgi, 

studējot pilnu gadu oficiāli vērā tiek ņemtas tikai vasaras skates – ziemā (janvārī) ir 

starpskates. Savādāka ir vērtēšana – 20 punktu sistēma un viņu attieksme pret 

vērtējumu ir krasi atšķirīga kā Latvijas Mākslas akadēmijā (darbs tiek vērtēts 

stingrāk). Liela uzmanība tiek pievērsta studiju darba dokumentācijai un izpētes 

procesam. Pasniedzēji uz vietas ir gandrīz vienmēr, taču tas nenozīmē, ka to ietekme 

ir lielāka, kā LMA. Ļoti pozitīvi, ka uz akadēmiju tiek aicināti mākslinieki – 

vieslektori, kas vispirms pastāsta par savu darbu, bet pēc tam uzmanību velta katram 

studentam atsevišķi. Akadēmija ir atvērta tikai darba dienās un no 7:30 līdz 21:30, 

piektdienās līdz 18:00. 

  



   

 

Nacionālais muzejs „MAS” Ieeja sarkano lukturu rajonā 

Viens no trušiem Stadsparkā 

Lielais laukums  



 

Darbi:

Dzīvojamais rajons Berheimā  Uz ielas jābūt uzmanīgiem  



       

  



  

  



 

 

 


