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Pilsētvide 

Antverpene ir skaista un bagāta pilsēta, iespējams, ne tik spoža, kāda tā bijusi 16. gadsimtā, taču arī 

mūsdienās tā priecē gan ar atjaunotu kultūrvēsturisko mantojumu, gan aizrautīgu laikmetīgo 

kultūru. 

 

Galu galā Antverpene ir ļoti moderna pilsēta, tā ir slavena ar modes dizainu un starptautiski 

atzītiem dizaineriem. Šo moderno garu var manīt arī pilsētas ielās, kurās nereti var redzēt stilīgus 

un nedaudz pārstilīgus jauniešus, kopīgi šķērsojot ielas, lai dotos, piemēram, uz Antverpenes 

Karalisko Mākslas akadēmiju cerībā tikt uzņemtiem tās prestižākajā – Modes dizaina nodaļā.  

 

Sadzīve un valoda 

 

Būt Antverpenē ir patīkami, rodas sajūta, ka viss ir kārtībā, un vairāk vai mazāk tieši tā tur arī ir. 

Padomāts ir gandrīz par visu - satiksme pilsētas ielās ir riteņbraucējiem draudzīga, atkritumi tiek 

rūpīgi šķiroti, veikali brīvdienās nestrādā, jauniešiem līdz 26 gadu vecumam atlaides gan muzejos, 

gan sabiedriskajā transportā, gan citur, vilcienu stacijas ēka pazīstamā kā skaistākā šāda celtne 

pasaulē utt.  

 

Antverpenē iedzīvojos ļoti ātri. Ir viegli pierast pie salīdzinoši vieglas un harmoniskas dzīves. Ir 

patīkami ieraudzīt jauno un pieņemt to kā izaicinājumu, pārvarēt grūtības ar prieku, atrodot tajā 

daļu no piedzīvojuma.  

 

Lai arī ierodoties Antverpenē, man vēl nebija atrasta dzīvesvieta, ar draugu palīdzību, nedēļa bija 

pietiekami ilgs laiks, lai piedzīvotu pirmo lielo veiksmi un ievāktos burvīgā, gandrīz divistabu 

mansarda studio tipa dzīvoklī pašā Antverpenes centrā, kur es pavadīju 5 Erasmus mēnešus.  

 

Šajā dzīvoklī dzīvoju viena pati, tādēļ nebija nepieciešams sadzīviskas problēmas risināt kādā no 

svešvalodām. Ārpus mājām sarunās dominēja angļu valoda. Ar nožēlu jāatzīst, ka, esot Erasmus 

apmaiņas programmā, tā arī neiemācījos nevienu no trim oficiālajām valodām Beļģijā. 

 

Lai arī es izmantoju šīs programmas piedāvātos valodas kursus, kas ilga ne vairāk vai mazāk tikai 

vienu nedēļu, tas, protams, nebija pietiekami, lai spētu ielauzīt mēli sarežģītajā holandiešu valodā, 

kas ir dominējošā valoda Antverpenē un Beļģijas flāmu daļā kopumā. Šī tad arī būtu mana pirmā 

negatīvā atziņa, jo būtu taču tik lieliski iemācīties valodu, kurā runā vairāk nekā 23 miljonu cilvēku, 

turklāt pusgads ir pietiekami ilgs laiks, lai to izdarītu. Diemžēl, ne Erasmus +, ne pati Antverpenes 

Karaliskā Mākslas akadēmija šādu iespēju nepiedāvāja, savukārt programmas ietvaros izmaksātā 

stipendija nav pietiekama, lai apmaksātu šādus kursus pašai.  



 

Lai vai kā, Antverpene ir patiesi eiropeiska pilsēta, kurā nav nekādu problēmu komunicēt arī angļu 

valodā, tajā runā ne tikai jaunieši, bet arī gados vecāki ļaudis.  

  

Arī Antverpenes Karaliskajā Mākslas akadēmijā nesaskāros ar valodas barjeru, gan administrācija, 

gan pasniedzēji un studenti runāja tekošā angļu valodā. Vēl izteiksmīgāk to varēja manīt manis 

izvēlētajā In Situ3 nodaļā, kurā vienkopus studēja jaunieši no dažādām valstīm – Beļģijas, Grieķijas, 

Nīderlandes, Spānijas, Horvātijas, Vācijas, Austrijas, Īrijas, Polijas un, mani ieskaitot, arī no Latvijas.  

 

Augstskola 

 

Pirmie iespaidi par nodaļu bija duāli - bija grūti saprast, ar ko tieši šī nodaļa nodarbojas, vide bija 

haotiska, sarežģīta, taču tajā pašā laikā draudzīgi aicinoša pievienoties radošajiem eksperimentiem. 

 

Šī nodaļa ir ļoti maza, varētu teikt ģimeniska – četri profesori un ne vairāk kā 30 studentu pa visiem 

kursiem kopā. Pirmajā brīdī man radās iespaids, ka In Situ3 ir kaut kas pēdējos gados radīts, jauns 

izglītības projekts, specializēts meklēt un atrast laikmetīgajai mākslai raksturīgās struktūras un 

matērijas, taču es kļūdījos. Šī nodaļa eksistē jau pieklājīgu laiku, aptuveni 20 gadus, savukārt 

pēdējos gados ir mainījusies tās vadība, kas, iespējams, izskaidro svaigo laikmetīgumu.  

 

Atmosfēra šajā nodaļā bija ļoti brīva, nepiespiesta un labvēlīga jauniem risinājumiem. Lekcijas ar 

profesoriem notika 3x nedēļā, pārsvarā konsultāciju veidā, pārējais studiju laiks bija paredzēts 

teorētiskām lekcijām vai patstāvīgam darbam pie individuāliem projektiem. 

 

Interesanti, ka viena no retajām, obligāti apmeklējamām lekcijām bija akta zīmēšanas studijas, kurā 

pēc samērā abstrakta skicēšanas posma bija jāprotas zīmēt reālistisku zīmējumu ar kailu modeli. 

Šķiet, šī bija viena no pirmajām iespējām apmaiņas programmas laikā, pateicoties mācībām Latvijas 

Mākslas akadēmijā, apliecināt un pierādīt savas prasmes augstā līmenī. Kopumā manus darbus 

atzinīgi novērtēja arī nodaļas ietvaros. Man bija iespēja kopā ar kursa biedriem piedalīties 

akadēmijas organizētā izstādē, tādējādi iepazīstot jaunus materiālus un iemēģinot roku nosacītā 

tēlniecībā, kas līdz šim nebija piesaistījis manu radošo interesi.  

 

Varētu teikt, ka viens no maniem lielākajiem ieguvumiem studijām tieši šajā nodaļā bija iespēja 

pārvarēt nedrošību, uzņemties risku un izmēģināt jaunus materiālus, principus, virzienus mākslas 

darbu radīšanā.  

 

Es iemācījos, ka gan fiziski, gan idejiski eksperimenti ir ļoti, ļoti nozīmīgs process ceļā uz 

panākumiem. Tas ir radošs posms, kuram nav jābaidās veltīt laiku un pūles, pat ja reizēm tas 

izskatās tieši tik nesaprotami un sarežģīti, kādu es to ieraudzīju, pirmo reizi ienākot nodaļas telpās. 

 

Atmosfēra manā nodaļā bija ļoti radoša, orientēta uz individuālu izaugsmi, jaunatklājumiem un 

darba procesu. Man bija milzīgs prieks būt daļai no šī projekta, mācīties un iedvesmoties no 

jauniem pasniedzējiem, kas paši ir praktizējoši un novērtēti mākslinieki. Šķiet, pirmo reizi tā pa 



īstam novērtēju, cik svarīga ir viedokļu apmaiņa, cik svarīgi ir spēt runāt par savu darbu un cik 

svarīgi ir uzklausīt, kas citiem par to sakāms. Pieredze šajā augstskolā un apmaiņas programma 

kopumā man vēlreiz atgādināja nozīmi internacionālai sadarbībai un draudzībai. 

 

Turpinot runāt par augstskolu, svarīgi ir pieminēt darba vidi. Lai arī tikai maijā In Situ3 nodaļa 

pārvācās uz jaunām, brīnišķīgām un ārkārtīgi plašām telpām, manuprāt, tas ir nozīmīgs pavērsiens, 

kas pilnīgi noteikti ietekmēs studentu darbus nākotnē. Apkārtējā vide ļoti ietekmē,  un lielās telpās 

ir iespēja ne tikai radīt, bet arī domāt pavisam citā, daudz plašākā mērogā. Šī vide ietekmēja arī 

manus noslēguma skates darbus, kas izdevās pietiekami lieli un idejiski apjomīgi, lai iederētos 

jaunajās nodaļas telpās.  Citādā ziņā studiju jeb radošā darba process man nešķita pārlieku tāls vai 

citādāks no pieredzētā Latvijas Mākslas akadēmijā, Vizuālās komunikācijas nodaļā. Studentiem tika 

dotas dažas tēmas, kuras risināt individuālos projektos. Idejas, izpildījums, materiāli un rezultāts 

bija atkarīgs no katra studenta, jo profesoru attieksme bija augstākajā mērā individuāli atbilstoša, 

kā arī saprotoša un spējīga uztvert konkrētā jaunā mākslinieka daiļradi kā kopumu, kas, manuprāt, 

ir ļoti svarīgi, lai veicinātu katra studenta individuālu radošā rokraksta radīšanu un izkopšanu.  Lai 

arī In Situ3 kaut kādā mērā bija tāda kā alternatīva versija Tēlniecības nodaļai, ko apliecināja arī abu 

nodaļu draudzība un kopā būšana blakus telpās, kā arī studiju virziens, kas brīvā, taču fokusētā 

veidā nodarbojās ar skulptūru vai objektu radīšanu, es nevienā brīdī nejutos ierobežota izmantot 

citus medijus, piemēram, video, fotogrāfiju, gleznojumu, zīmējumu vai jebko citu. Manuprāt, šī 

tendence – sapludināt disciplīnu un žanru robežas mākslā – ir aktuāla jau kādu laiku. Biežāk to var 

manīt galerijās vai muzejos, taču arī augstskolās arvien manāmāk izzūd starpdisciplīnu robežas, 

gleznotāji rada skulptūras, bet tēlnieki filmē filmas. Lūk, In Situ3 ir izcils piemērs šādai izglītības 

programmai, kurā nepastāv skaidras līnijas un norādījumi. Protams, lielā mērā tas, kā jau minēju, ir 

jaunradi sekmējoši, taču vēl citā un ne mazākā mērā, tā ir ārkārtīgi komplicēta pieredze, kurā 

katram pašam ir jāatrod atbilde ne tikai uz jautājumu “Kā darīt?”, bet arī “Ko darīt?” un “Kāpēc 

darīt?”. Atbildes uz šiem jautājumiem Antverpenes Karaliskajā Mākslas akadēmijā un citās mākslas 

augstskolās Beļģijā ir jāatrod 3 – 4 gadu laikā, kas nozīmē, ka jaunie Beļģijas mākslinieki vidēji ir par 

2 gadiem jaunāki kā Latvijā. Grūti pateikt, vai šie pāris gadi kaut ko būtiski ietekmē, drošāk varētu 

teikt, ka jauno mākslinieku attīstību sekmē daudzās iespējas kļūt par daļu no mākslas pasaules – 

konkursi, galerijas, stipendijas, rezidences utt., kas nereti tiek finansētas no valsts līdzekļiem. 

Radošā konkurence Rietumeiropā, protams, ir krietni lielāka, kādu to jūtam, piemēram, Latvijā, arī 

paši jauniešu motivācija uzņemties jaunus izaicinājumus ir jūtamāka.  Un te mēs atkal varam 

atgriezties pie tā, ka Antverpenē un Beļģijā kopumā viss ir vairāk vai mazāk kārtībā. Es ļoti, ļoti 

priecājos par iespēju pavadīt šo pusgadu tur. Tas bija visādā ziņā milzīgs ieguvums gan manai 

personīgajai radošajai izaugsmei un saprašanai, gan citiem personīgiem pavērsieniem.  

 

Vērtējums un atziņas 

 

Šīs pusgads, šķiet, bija intensīvākais un emocijām piepildītākais piedzīvojums pēdējo gadu laikā. 

Protams, Erasmus + apmaiņa nekad nav tikai mācības, un, lai arī es studijām apzinīgi veltīju lielāko 

daļu no sava laika Antverpenē, man neizdevās izvairīties no piedzīvojumiem, kas būtu atsevišķa 

stāsta vērti, sākot ar skaistām draudzībām, jaunu vietu iepazīšanu un sadzīvisku problēmu 

pārvarēšanu, līdz dalībai prestižajā Antverpenes modes skatē un ceļgala operāciju kādā no Beļģijas 



slimnīcām. Esmu bezgala pateicīga par šo iespēju pavadīt laiku Antverpenē un uzskatu, ka ikvienam 

studentam būtu jāizmanto Erasmus + programmas sniegtā iespēja uzkrāt gan profesionālu, gan 

personisku pieredzi pilnīgi citā kontekstā, kā tas ir ierasts ikdienā. Tas ir vērtīgi, tas ir veselīgi, tas ir 

interesanti, tas ir iespaidīgi un skaisti.  


