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Izvēlējos studēt Teātra kostīmu dizaina nodaļā abus semestrus. No Modes nodaļas 

3.kursa LMA studēju kostīma dizainu 2.kursā. Studējot gadu, varēju vairāk 

iedziļināties nodaļas priekšmetos un izprast kostīma dizaina specialitāti. 

 

PILSĒTVIDE 

ANTVERPENE ar savu šarmu un jaušamu auru, kompakta pilsēta, daudzās nelielās 

ieliņas, vēsturiskās ēkas, ar kājām izstaigājamu centru. Izteikta studentu pilsēta, te 

atrodas ļoti daudzas fakultātes visdažādākajās sfērās, šķiet, katrā ielā atrodas kāda 

augstskola. Līdz ar to kultūras klāsts un notikumu daudzveidība ir pilnvērtīga. 

 

Pilsēta ar dažādiem rajonu segmentiem - marokāņu, ebreju kopienas, ķīniešu, kur 

iespējams iegādāties dažādu valstu produktus. 

 

Modes, dizaina un vintage, antikvariātu veikali, daudzās galerijas, muzeji, brīvdienu 

krāmu un ēdienu tirdziņi, kā arī audumu ceļojošie tirgi.  

 

Laikapstākļi mainīgi, lietus mijas ar sauli, ziemā nav zemāks par -1C (šo ziemu divas 

dienas), ziema samērā rudenīga.  

 

 

SADZĪVE UN VALODA 

Erasmus studentiem tiek organizēta informatīva tikšanās, kurā pastāsta visu par un ap 

dzīvošanu Antverpenē. Pēc tam tiek izrādīta akadēmija ar visām nodaļām un 

iepazīstināta apkārtne, var piedalīties tālākos organizētos pasākumos saistībā ar 

Erasmus, lai ātrāk aklimatizētos. 

 

Sākuma posmā pieejami flāmu valodas kursi (nedēļu ilgi), kurus organizē, bet 

jāpiesakās laicīgi un jāierodas Antverpenē ātrāk. 

 

Savukārt jau pirmajā tikšanās reizē kursabiedri ir ļoti draudzīgi, organizē kopīgas 

pusdienas un dažādas aktivitātes, pēc laika iespējām ārpus studijām, tas bija ļoti 

pozitīvi un jauki. Viņi paši lielākoties ir līdzīgā situācijā, jo daudzi arī pārceļas prom 

no citām pilsētām, īrē studijas un iegūst jaunus draugus.  

 

Skolotāji un kursabiedri ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi, bet reizēm pašam jānāk klāt un 

jājautā, jo daļu nodaļas priekšmetos skaidro flāmu valodā, jo tā ātrāk un detalizētāk 

var pastāstīt, bet Erasmus studentiem izstāsta atsevišķi angļu valodā. Krasi atšķiras no 

Rīgas attieksmes pret Erasmus studentiem, kur jau nospriedām, ka LMA negribētu 

apmaiņas programmā dēļ mazās komunikācijas. Sākumā lekcijās, protams, nedaudz 

grūti pierast, ka nākas papildus iedziļināties lietās dēļ valodas barjeras un gaidīt, kad 

paskaidros individuāli angļu valodā. Kā arī ne visi skolotāji runā brīvi angļu valodā, 



bet vajadzīgo var saprast un izrunāt. Daudzi darbi jāveido patstāvīgi pēc tam, tad arī 

individuāli var diskutēt. 

 

Teorētiskie priekšmeti lielākoties notiek flāmu valodā vai dalītā lekcijā ar angļu 

valodu, nodaļu priekšmetus paskaidro angļu valodā atsevišķi. Skola sevi mēģina 

prezentēt, kā angļu valodas runājošu, lai būtu pieejama internacionāli. Ja nav flāmu 

valodu zināšanas, tad tās lekcijas var neapmeklēt vai arī vienoties par galadarba 

projektu, referātu utt. 

 

MĀKSLAS VEIKALI (pie akadēmijas SCHLEIPER, un būvmateriālu veikali Brico, 

kostīma dizainā būs nepieciešams iepirkties arī tur). Cenas mākslas materiāliem būs 

augstākas, iesaku nepieciešamos paņemt līdzi, tai pašai oglei, līmei un krāsām, 

papīram utt. 3 audumu veikali ir uz Turnhoutsebaan ielas, bet būtībā nav pārāk daudz 

audumu veikalu, kā pierasts Rīgā. Vēl ir Briselē audumu veikali, bet kostīmu 

dizainam pietiek ar vietējiem veikaliem vai nodaļā pieejamiem audumiem pa 2 

euro/m. 

 

Veikali ar dažādām sadzīves precēm Hema, Zeeman un De Krak (dažādas lētas mājas 

preces, kur, liekas, var nopirkt to, kad nezini, kur vēl tādas lietas pārdod), ir Ikea tālāk 

no centra. Ja ir aktuāli, ir arī Think Twice lietoto apģērbu veikali, kur mēneša beigās ir 

lieliskas izpārdošanas. 

 

Atkarīgs no atrastās dzīvesvietas, pastāv iespēja, ka jāiepērk visu nepieciešamo 

sadzīvei, sākot ar matraci, gultasveļu un traukiem, divu mēnešu laikā sanāca 

iekārtoties pilnībā. Vēlāk noskaidroju, ka ir pakalpojumi, kur no Latvijas iespējami 

mantu transporti no durvīm līdz durvīm, kurus organizē dažādi cilvēki/dažādos laikos 

(http://www.latviesi.be/ mājaslapā pie sludinājumiem), tad iespējams atvest/aizvest 

daļu mantas, darbus, krāsas caur viņiem, samaksājot līdzīgi, cik vedot lidmašīnā 

nododamajā bagāžā, bet te var sarunāt un vest lielākus izmērus. 

 

Pilsētā visērtāk pārvietoties ar riteni, tad var izbraukāt Antverpeni krustu šķērsām, to 

iegādājos ļoti drīz pēc atbraukšanas, nedaudz sarūsējušu un vecu, bet braucamu, kuru 

iegādājos kādā garāžā, kur salabo vecus riteņus, pieņemu, pamestos kādās riteņu 

metropolēs. Pati Antverpene nav pārāk liela, bet ar ļoti aktīvu riteņbraucēju sastāvu. 

 

PĀRTIKAS VEIKALU pieejamība (Aldi, Lidl, Delhaize Albert heijn), svētdienās 

pārsvarā vietējie veikali nestrādā, bet nevietējie būs vaļā. Nakts mazajos veikalos 

augstākas cenas, kā arī var skatīties brīvdienu tirdziņos, cenas būs dažādas. Var arī 

doties uz marokāņu rajoniem, kur dažāda veida pārtikas klāsts. Het Natuurhuis 

veikals – ar bioloģisko pārtiku. 

 

AUGSTSKOLA 

Royal Academy of Fine Arts Antwerp pēc būtības līdzīga LMA – gan telpu ziņā, gan 

struktūras un pasniegšanas veidā. Akadēmija savienota ar arhitektūras fakultāti. Pati 

akadēmija ir viena no vecākajām Eiropā, kā arī ēka ir daļēji līdzīga mūsu akadēmijai. 

 

STUDIJAS AKADĒMIJĀ atsākas nedēļu pēc nodaļas vizītes un tikšanās ar 

skolotājiem un jaunajiem kursabiedriem. Tiek iepazīstināts ar lekciju sarakstu, studiju 

priekšmetiem un plānotajiem uzdevumiem gada garumā. Pēc tam nedēļas laikā 

http://www.latviesi.be/


sastāda lekciju izvēli pēc nepieciešamā kredītpunktu skaita un sev vēlamajiem 

priekšmetiem, neskaitot nodaļas priekšmetus. Teorētiskos priekšmetus iepriekš 

iespējams noklausīties un izlemt, kurus apmeklēt. Atsevišķi pieejami arī izvēles 

teorētiskie priekšmeti un Cross over (citu nodaļu priekšmeti), no kuriem izvēlējos 

apmeklēt Modes dizaina nodaļu (1 reizi nedēļā). Ar to visu iepazīstina Erasmus 

studentu lekcijā akadēmijā.  

 

KOSTĪMA DIZAINA specifikā jāņem vērā dažādu materiālu meklējumi un 

pielietojums, butaforijas, kur efekti veidojas no attāluma un apgaismojuma. Nav 

nepieciešamas sarežģītas piegriežņu konstrukcijas, var pārveidot gatavo apģērbu. 

Nodaļas priekšmeti notiek divstāvu darbnīcā, kur var just teatrālu nekārtību, un 

katram studentam ir savs darbagalds, kur strādāt un novietot mantas. Te darbojās 

pirmais un otrais kurss, trešajam un maģistriem telpas atrodas citur. Pēc modes 

nodaļas pagrabstāva saspiestības LMA, šeit ir kur izvērsties.  Ir arī pieejama noliktava 

ar dažādiem rekvizītiem un audumiem, 

kurus var izmantot darbiem, kā arī pieejami audumi uz vietas. Darbnīcā ir šujmašīnas 

un overloki, gludeklis. Pieejama telpa netīriem darbiem, kur var krāsot, špaktelēt utt. 

 

Nodaļas lekcijas notiek pie kopīga darba galda, kur pastāsta darāmo un dažādus teātra 

tērpu detaļas un knifus, analizē lugas un personāžus, vēlākos posmos diskutē ar katru 

individuāli. Kostīma dizaina priekšmetā gada laikā jāveido vēsturiskā apkakle, bruņas 

no kartona, korsete un kuplā kleita un fat-pac. Visi materiāli un idejas ir ļoti brīvā 

formātā. Radot darbu, var izmantot visus neiedojamākos materiālus, tādā ziņā nav 

ierobežojumu. Svarīgs ir apjoms, formas izveide un materiālu pielietojums. Semestrī 

jāveido uzveduma koncepts un jārealizē trīs tērpi pēc lugas vai operas. Visi darbi ir 

jāfotografē studijā ar teatrālām gaismām vai pēc izvēles, brīvā formātā. 

 

Nodaļā ir prakse veidot koncepciju tērpiem kādā no piedāvātajām izrādēm vai 

mūzikliem kādā no kultūras centriem vai mūzikas konservatorijām Beļģijā. Izvēlas no 

piedāvātajiem uzvedumiem sev tīkamāko, un jādarbojas 3 studentu grupā, realizējot 

prasīto, jātiekas ar režisoriem, aktieriem. Parasti katram ir noteikts budžets tērpu 

izveidošanai. 

 

Lielisks priekšmets ir teātra analīze, lekcijas kā teātra apmeklējums ar noteiktām 

izrādēm, semestra laikā 3-4 lieliskas izrādes (rež.Romeo Castellucci, teātra kompānija 

Peeping Tom, komp. Philip Glass Opera ar Walter van Beirendonck kostīmiem utt.). 

Kā arī pieejamas ļoti daudzas izrādes, operas un dažādi koncerti. 

 

Priekšmets, kuru vēlētos un, šķiet, nepieciešams Modes nodaļā, ir Performances 

māksla, kur iepazīsti esošos māksliniekus, veidojot grāmatu, apkopojot pēc darbībām 

un izpausmes veidiem. Nodarbībās veido komandas performanci pēc noteiktiem 

uzdevumiem uz modeles, to pēc tam fotogrāfējot un skicējot, izmantojot dažādas 

tehnikas un veidus. Uzdevumi ir dažādi saistībā ar gaismu, ar ķermeņa izmaiņām, 

projekcijām, ne tikai fiksējot modeli, bet arī izmantojot paņēmienus tālākiem mākslas 

darbiem. Vēlāk jāveido savas nelielas performances, fiksējot attēlos vai video. 

 

Zīmēšana notiek uz lielformāta papīriem ar ogli vai pēc izvēles. Netiek zīmēts pēc 

krievu klasiskās zīmēšana skolas, bet diezgan brīvi pēc izjūtām, tāpēc, nākot no LMA, 

ir lielākas zināšanas par cilvēka ķermeni. Bet toties ļauj atklāt savu rokrakstu un 



stiprās puses zīmējumā un virzīt uz savu tehniku, saskatīt un analizēt, kas atšķiras no 

LMA. Gleznošanas šajā nodaļā nav, ja vienīgi izvēlas Cross over kursu. 

 

Rudens semestris sākas no septembra vidus līdz Ziemassvētkiem. Pavasara semestris 

ilgst no Jaunā gada līdz jūnija vidum. Katrā semestrī ir rudens/pavasara brīvlaiks, kas 

atšķiras no LMA studiju semestriem, iegūstot laiku nepabeigtiem darbiem vai 

ekskursijām pa Beļģiju, jo ir daudz labu galeriju un muzeju, un vēsturisku pilsētu, 

intensīva kultūras vide ar pieejamu infrastruktūru, var viegli nokļūt uz citām pilsētām. 

Katru semestri noslēdz ar gala darbu skati, kas norisinās vienā dienā. Nodaļā rudens 

semestra beigas tiek uzskatītas par starpskati, kurā novērtē darbu, taču vērtējums 

netiek ņemts vērā nākamajā semestrī, un studiju gada beigās izlemj, vai tiek nākamajā 

kursā (tas attiecas uz studējošiem). Vērtējums ir 20 punktu sistēmā. Pasniedzēji ļoti 

novērtē lekciju apmeklējums un tiešo kontaktu lekcijās. 

 

Pirmajā semestrī tika organizēts brauciens uz muzejiem ārpus Beļģijas, uz Hāgu un 

Amsterdamu. Studentiem pieejamas sporta aktivitātes, kultūrčeki-visa informācija 

pieejama mājaslapā, kā arī tiek pastāstīts pirmajā Erasmus tikšanās reizē un iedota 

grāmatiņa ar nozīmīgākajām vietējo vietām. 

 

 

VĒRTĒJUMS UN ATZIŅAS 

Lai pilnībā izbaudītu laiku, iesaku studēt divus semestrus, pusgads paskrien ļoti ātri, 

un sāc iepazīt pilsētu un kultūru. Apmaiņas programma ir lieliska iespēja izkāpt no 

ierastās vides, iemācīties jaunas lietas un apgūt jaunas tehnikas, kā arī kultūras 

pieejamība iedvesmo. Ja arī studiju laikā prasās savu draugu klātbūtne un pārējās 

lietas no Latvijas un akadēmijas, tas kompensējas ar mākslas lietām, ko iespējams 

redzēt, esot Eiropas centrā. Būs lekcijas, kuras neaizraus vai prasīsies augstāku 

līmeni, savukārt tas atsvērs atrašanos dizaina pilsētā un mākslas iedvesma, pieredze, 

kur cirkulēja dažādo gadsimta māksla un tās pieejamība, ar ko nesaskarsies Rīgā, 

tāpēc iesaku izbaudīt ne tikai studijas, bet arī apkārt notiekošo. 

Ir iespējams doties uz vienu semestri ar iespēju pagarināt otru semestri, ja studijas 

patīk izvēlētajā vietā. 

 

Par dzīvesvietas meklēšanu, vēl esot Rīgā, saskāros ar to, ka mājīgus dzīvokļus par 

pieņemu cenu un kvalitāti lielākoties izīrē uz diviem semestriem/ilgākā termiņā, un  

Antverpenē pārsvarā ir studentu tipa mājas 

dažādās konfigurācijās - kopīgas virtuves/dušas/wc/dušas istabiņā utt. Atsevišķi 

dzīvokļi maksās vairāk, bet atrast var izdevīgus piedāvājumus.  

 

Man atrastajam dzīvoklim caur internetu iepriekš bijā jāiemaksā depozīts, pārskaitot, 

un atbraucot, redzētais neapmierināja. Šajā ziņa iesaku sākumā atbraukt nedaudz ātrāk 

un uz vietas meklēt dzīvokli, lai nav vilšanās, jo vēl septembra vidū bija ļoti daudz 

sludinājumu, kurus pārsvarā izvieto pie mājām. It īpaši, ja plāno studēt divus 

semestrus. 

 

Tā kā atbraucot izlēmu mainīt dzīvesvietu un studēt abus semestrus, līdz ar to varēju 

izīrēt uz garo termiņu, un atradu sev pieņemamu studenta istabu, un to atradu tajā pašā 

dienā. Parakstot līgumu, bija nepieciešami daudzi dokumenti, kā arī dzīvokļa depozīts 

jāliek bankā (pieprasīja deklarēto dzīvesvietas izziņu angļu valodā (notariāli 



apstiprinātu)). To gan es sagādāju pusgada laikā, dzīvokļa saimnieki pacietīgi gaidīja, 

kad nokārtošu šo formalitāti un iemaksāšu depozītu. Dzīvoju desmit minūšu attālumā 

no akadēmijas, triju stāvu studentu mājā, katrā stāvā trīs dzīvoklīši, katrā kopīga 

virtuve. Tā kā saimnieki pirmo reizi izīrē, mēs bijām vien 4 studenti, kas mitinājās. 

Bet tas atkarīgs no saimnieku prasībām pret izīrēšanu. 

 

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA 

Par Ryanair lidojumiem, kas ielido Briselē vēlu vakarā - uz Antverpeni nav iespējams 

atbraukt ar sabiedrisko transportu, bet ir iespēja braukt ar taksi (telefonu var atrast 

http://www.latviesi.be/ pie sludinājumiem, laicīgi piesakot). 

 

Studiju procesā būs nepieciešams izlasīt grāmatas ar lugām, operām. Pasniedzēji 

izsniedz tekstu flāmu valodā, un angļu valodas materiāli jaiegādājas pašam. Tāpēc 

pirms studijām vēlams noskaidrot lasāmo grāmatu sarakstu, lai neaizkavētu mācību 

procesu ar grāmatu iegādāšanu/sūtīšanu un meklēšanu, jo uz vietas bibliotēkas nebūs 

pieejamas. 

 

Vilciena biļetes izdevīgāk iegādāties uzreiz 10 braucieniem (go pas 10), zem 25 

gadiem ap 5 euro/virziens uz jebkuru Beļģijas pilsētu. Ir arī pieejamas weekend tickets 

par izdevīgām cenām. 

 

Studentu mājā iesaku iegādāties kultūrčekus 10 euro/ var apmeklēt 7 dažadus 

pasākumus/teātri/kino utt. Pieejamas sporta aktivitātes ar Sportstickers. 

 

Iesaku ņemt līdzi nepieciešamos materiālus studijām, uz vietas mākslinieku materiāli 

būs dārgāki (piem; terpertīns - ap 9 euro) 

 

Par pašu nodaļu Kostīma dizains - ja ir interese studēt šo sfēru, tad skolotāji iesaka 

studēt maģistrus Londonā, kur notiek prakses kino un operās pa tiešo. Pašā Beļģijā 

daudzi kostīma mākslinieki, kas veido lielās izrādes un operas,ir lielākoties no citām 

valstīm. Savukārt tuvējā apkārtnē šī nodaļa ir vienīgā, kur var studēt kostīma dizainu 

flāmu/angļu valodā. Šāds virziens nav Amsterdamā, un daudzi brauc studēt šeit, par 

pārējo Eiropu nepateikšu. Tā kā Latvijā ir tikai viena ar mākslu saistīta akadēmija, kā 

augstākā izglītība, Antverpenē ir 3 vai 2 mākslas akadēmijas, ja nemaldos, ar 

dažādiem skolu tehnikas virzieniem. 

 

Bet neskatoties uz to, Beļģijā kultūras dzīve ir aktīva, un katrā pilsētā ir neskaitāmi 

teātri un kultūras centri, tā kā Beļģija nemaz nav tik liela pēc izmēriem. 

 


