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Erasmus apmaiņas studijas Antverpenes Karaliskās Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā 

 

Pilsētvide 

Antverpene ir otra lielākā Beļģijas pilsēta, kas atrodas galvenokārt flāmu apdzīvotajā 

valsts ziemeļu daļā. No galvaspilsētas Briseles šo pilsētu šķir vien nepilnas stundas brauciens ar 

vilcienu. Antverpenes attīstību vēsturiski ir sekmējusi šeit esošā osta, kas ir otra lielākā osta 

Eiropā pēc Roterdamas (Nīderlande). Mūsdienās pilsēta tiek dēvēta par modes industrijas un 

dizaina centru. Savukārt jau kopš 16. gadsimta Antverpene ir atpazīstama kā „dimantu 

galvaspilsēta” jeb dimantu industrijas centrs.  

 Jau pirmajos ierašanās brīžos šajā pilsētā ir iespēja pieredzēt un sajust tai raksturīgo 

izsmalcinātību un greznību, jo visticamāk jūsu ceļš sāksies iespaidīgajā Antverpenes centrālajā 

dzelzceļa stacijā, kas pamatoti tiek dēvēta par skaistāko dzelzceļa staciju Eiropā.  

 

    

Antverpenes centrālā dzelzceļa stacija 

 

 



 Dodoties pa iepretim stacijai esošo ielu, iespējams nokļūt centrālajā vecpilsētas ielā – 

gājēju un greznā iepirkšanās ielā Meir. Šeit gandrīz vienmēr ir lieli cilvēku pūļi, kas apmeklē 

visdažādākos lepnajās vēsturiskajās celtnēs iekārtotos veikalus. Meir atrodas arī slavenā baroka 

laika gleznotāja Pītera Paula Rubensa māja, kas ir ne vien nozīmīgs galamērķis mākslas 

cienītājiem, bet arī vieta, kur, pateicoties vēsturiski iekārtotajai videi, ir iespēja apjaust un 

uzzināt par tā laika augstāko aprindu flāmu dzīvi. Šeit tāpat kā vairākos citos Antverpenes 

muzejos (Plantin en Moretusmuseum, Museum Mayer van der Bergh un Museum Rockoxhuis) ir 

iespējams ne vien iegūt jaunas zināšanas, bet arī pieredzēt un izjust vēsturiski noslēpumainu un 

šarmantu atmosfēru. Iesaku ieplānot laiku un izmantot iespēju apmeklēt muzejus mēneša pēdējā 

trešdienā, kad lielākajā daļā Antverpenes muzeju ir bezmaksas ieeja. (Ikdienā daudzu muzeju 

ieejas maksa jauniešiem līdz 26 gadu vecumam ir 6 eiro.)  

      

Iepirkšanās iela Meir 

Dodoties pa Meir upes Šeldas virzienā, var nokļūt pilsētas centrālajā laukumā Grote 

Markt, kur atrodas rātsnams (Stadthuis) un vēsturiskie ģilžu un cunftu nami. Tepat blakus 

rātslaukumam atrodas Beļģijas lielākais dievnams – Dievmātes katedrāle (Onze–Lieve–

Vrouwekathedral), kuras augstais tornis paceļas pār pilsētas namu jumtiem un redzams no 

daudziem skatu punktiem. Vēsturiski Beļģija ir izteikti katoliska zeme, tādēļ Antverpenes 

vecpilsētā atrodas vairākas ļoti skaistas un greznas baznīcas. Bieži visdažādākajās dienas stundās 

pilsētā dzirdamas skaistas dievnamu zvanu skaņas, kas man ir kļuvušas par vienu no pilsētas 

simboliem. 

 



 

   Groenplaats un Dievmātes katedrāle (Onze–Lieve–Vrouwekathedral) 

 

   Skats uz Antverpenes vecpilsētu no upes Šeldas (Schelde) pretējā krasta 



Daudzviet norādīts, ka Antverpenes arhitektūrā saglabājusies ietekme no laikiem, kad šeit 

valdījušas Nīderlande, Francija un Spānija. Un, manuprāt, tik tiešām, esot šeit, ir iespējams to 

sajust, un šis dažādo kultūru apvienojums ir viens no aspektiem, kas veido īpašo pilsētas 

atmosfēru. Šeit ir ziemeļu dienvidi un dienvidi ziemeļos. Spītējot vēsumam, šejienieši gluži tāpat 

kā dienvidnieki līdz pat ziemai turpina ”svinēt dzīvi” āra kafejnīcās zaļojošu efeju ielenkumā. 

Cilvēki šeit ir brīvi un atvērti, un labprāt arī uzdzied, ejot pa ielu. Paši vietējie gan sevi uzskata 

par drīzāk intravertu tautu. 

Dienvidu virzienā no rātslaukuma stiepjas rajons, kur atrodas daudz dizaina veikalu, 

omulīgu un gaumīgu kafejnīcu, antikvariātu un arī vairākas mākslas galerijas. Šeit atrodas arī 

Modes muzejs un Mākslas akadēmijas modes dizaina nodaļa. Apmēram 15 minūšu gājiena 

attālumā atrodas Antverpenes Karaliskais daiļo mākslu muzejs (KMSKA). Šobrīd gan muzejs 

nav pieejams apmeklētājiem, jo kopš 2011. līdz 2017. gadam tas tiek rekonstruēts. Daļa 

kolekcijas apskatāma izstādēs citos muzejos gan Antverpenē, gan citās Beļģijas pilsētās.  

Savukārt tepat netālu atrodas Antverpenes Laikmetīgās mākslas muzejs (M HKA). Lielākā daļa 

izstāžu zāles platības tiek atvēlēta mainīgajām izstādēm, kas skatāmas diezgan ilgu laika periodu. 

Šeit atrodas arī bibliotēka un arhīvs, kas pieejams, iepriekš piesakoties, rakstot uz e-pastu.  

Pretējā virzienā, pavisam netālu no rātslaukuma, atrodas Antverpenes Karaliskā Mākslas 

akadēmija. Savukārt, turpinot doties ostas virzienā, pēc apmēram 10 minūšu gājiena iespējams 

nokļūt MAS muzejā, kas ir viens no nedaudzajiem mūsdienu arhitektūras paraugiem šajā pilsētā. 

Šeit interesantās ekspozīcijās ir apvienotas vairāku muzeju kolekcijas. Savukārt no skatu 

platformas, kas atrodas uz ēkas jumta, paveras brīnišķīgi skati uz Antverpeni. Muzejs ir kļuvis 

par vienu no pilsētas simboliem, un tā ir populāra satikšanās vieta. 

         

MAS muzejs un skats no uz jumta novietotās platformas 



Nedaudz nostāk no centra izvietoti rajoni, kurus apdzīvo galvenokārt cittautieši. Šeit var 

redzēt, cik multikulturāls ir Beļģijas iedzīvotāju sastāvs. Esot tikai vēsturiskajā centrā, to ir grūti 

saprast un novērtēt, jo šeit tomēr vairāk uzturas eiropieši.  

 

Sadzīve un valoda 

 Viens no svarīgākajiem sadzīves aspektiem, ierodoties jaunā vietā, protams, ir 

dzīvesvietas atrašana. Antverpene ir ne tikai ostas, modes un dimantu pilsēta, bet arī studentu 

pilsēta. Karaliskā Mākslas akadēmija ir viena no daudzām Antverpenes Universitātes fakultātēm, 

un šeit studēt ierodas daudzi jaunieši gan no Beļģijas, gan ārzemēm, tāpēc ir daudz apartamentu, kas 

tiek izīrēti tieši studentiem. Mana mājvieta bija ļoti vienkāršs, pieticīgs un neliels (12 m2) studio tipa 

dzīvoklis apmēram 7 minūšu gājiena attālumā no akadēmijas.  

 Iepirkties devos uz veikalu ”Aldi”, kas ir viens no lētākajiem zīmoliem, taču studiju otrajā pusē 

iepirkos zīmola ”Albert Heijn” veikalā, kas atradās krietni tuvāk manai dzīvesvietai.  Šajā veikalu līnijā 

atrodami gan produkti tādās pašās cenās  kā ”Aldi”, gan dārgākas preces, piedevām šeit ir daudz plašāka 

izvēle un patīkamāka vide. Citu studentu ieteiktos dārzeņu un citu produktu tirgus, kas pieejami 

brīvdienās, neapmeklēju,  jo parasti sestdienās un/vai svētdienās devos braucienos ārpus Antverpenes. 

 Lai dotos aplūkot citas Beļģijas pilsētas, iegādājos biļeti ”Go Pass 10”. Tās cena ir 51 eiro un tajā 

iekļauti 10 braucieni uz jebkuru dzelzceļa staciju Beļģijas teritorijā, izņemot uz Briseles Nacionālo 

lidostu. Šāda biļete ir pieejama jauniešiem līdz 26 gadu vecumam. Arī pērkot vienu atsevišķu biļeti ”Go 

Pass 1”, jauniešiem ir atlaide, tādēļ patiesībā ”Go Pass 10” nepiedāvā vērā ņemamu ietaupījumu. 

Brīvdienās iespējams iegādāties biļetes ar atlaidēm ”Weekend ticket”, kas pieejamas ikvienam bez 

vecuma ierobežojumiem. Pati nesaskāros ar vērā ņemamām problēmām, pārvietojoties ar vilcienu, bet 

klejo mīti, ka Beļģijā vilcieni mēdzot ļoti kavēties vai vispār neatnākt. Šeit vietā būs populārie izteicieni 

”Šeit ir Beļģija” vai ”Beļģijā taču viss ir iespējams”. 

 Beļģijā ir 3 oficiālās valsts valodas – franču, nīderlandiešu un vācu. Tas nebūt nenozīmē, ka visi 

iedzīvotāji pieprot visas šīs valodas. Valsts ir iedalīta divās daļās. Beļģijas ziemeļu reģions ir Flandrija, 

kuru apdzīvo galvenokārt nīderlandiešu valodā runājošie flāmi, savukārt dienvidu reģionā Valonijā mīt 

franču valodā runājošie valoņi. Antverpene atrodas Flandrijā, tādēļ šeit saziņa notiek nīderlandiešu 

valodas dialektā – flāmu valodā. Šī valoda ir ļoti radniecīga vācu valodai, tādēļ, ja ir vācu valodas pamati, 

būs krietni viegli saprast daudzus vārdus. Ikdienā nav nekādu problēmu sazināties angļu valodā, jo lielākā 

daļa iedzīvotāju runā angliski ļoti labā līmenī. 



 Antverpene ir lieliska pilsēta ar radošu atmosfēru. Šeit ir ļoti daudz mākslas galeriju, vairākas 

koncertzāles un teātra nami. Bieži notiek ar mākslu saistīti pasākumi. Apmēram reizi pusotrā mēnesī 

ceturtdienas vakarā norisinās ”Nocturne opening night”, kad no 18:00 līdz 22:00 ir atvērtas ap 30 mākslas 

galerijas visā pilsētā. Daudzās galerijās šajā vakarā norisinās izstāžu atklāšanas. ”Nocturne” ir nozīmīgs 

notikums ne vien radošo nozaru pārstāvju un akadēmijas studentu, bet daudzu pilsētas iedzīvotāju vidū.  

  

 

Augstskola 

 

 Antverpenes Karaliskā Mākslas akadēmija ir skola ar senām tradīcijām. 2013. gadā akadēmija 

atzīmēja savu 350. gadskārtu. Lielākā daļa manu nodaļas biedru lepojas ar to, ka studē šeit. Daudzi ir 

ieradušies no citām Beļģijas pilsētām un reģioniem, lai studētu glezniecību tieši Antverpenē. Akadēmijā 

iespējams studēt glezniecības, tēlniecības, grafikas, grafiskā dizaina, modes, foto, rotu dizaina, 

arhitektūras, teātra kostīmu dizaina, multimediju studiju programmas ”In Situ”, kā arī restaurācijas 

nodaļās. Atšķirībā no Latvijas Mākslas akadēmijas, bakalaura studijas Antverpenē ilgst 3 gadus, savukārt 

maģistra grādu iespējams iegūt viena gada laikā.  

Glezniecības nodaļas telpas atrodas akadēmijas galvenās ēkas pēdējā stāvā, un gleznotavās ieplūst 

gaisma ne vien no augstajiem sānu logiem, bet arī caur jumta logiem. Katra kursa rīcībā ir viena vai 

vairākas lielas gleznotavas, no kurām dažas pat ir divstāvīgas. Sešiem maģistrantūras studentiem ir 

pieejama neliela, bet atsevišķa darba telpa. Pārējie dala lielo gleznotavu. Šajā semestrī studentiem nācās 

piedzīvot lielāku saspiestību kā ierasts, jo jūnijā spēcīga krusa bija sasitusi visu maģistru mazo gleznotavu 

jumtu stiklus, kā arī daudzus jumtu stiklus visās pārējās telpās. Šie bojājumi tika novērsti tikai novembra 

sākumā, un tas daļēji noteica to, ka man darba vieta tika iedalīta 3. bakalaura kursa gleznotavā, lai gan 

esmu maģistrantūras studente. 

     

 



 

3. kursa gleznotava 

 

 Kopumā studiju sistēma Antverpenes akadēmijas glezniecības nodaļā nav ārkārtēji atšķirīga no 

studijām LMA. Pirmajos divos mācību gados apmēram 75% aizņem dabas studijas (klusās dabas, portreti, 

akti) un dažādu uzdevumu izpildīšana. Savukārt trešajā studiju gadā pilnīgi viss laiks un darbs tiek veltīts 

individuālajam darbam. Atšķirībā no LMA, Antverpenē netiek uzdoti kompozīcijas uzdevumi, bet katrs 

students brīvi strādā, attīstot savu individuālo darbību, un bez jebkādiem ierobežojošiem faktoriem glezno 

to, ko pats vēlas. Viss strādāšanas un gleznošanas process norisinās skolā. Oficiālais mācību laiks ir katru 

darba dienu no 8:30 līdz 18:00, taču iespējams strādāt arī līdz 21:00. Nedēļas nogalēs akadēmija ir slēgta. 

Man sākotnēji bija ļoti grūti pierast pie tā, ka jāstrādā uz vietas akadēmijā noteiktās stundās,  jo Latvijā 

savus individuālos darbus darinu mājās. Taču ar laiku pilnībā pieradu pie strādāšanas apstākļos, kad 

apkārt ir nemitīga kņada. Darbs bija ļoti intensīvs. Īpaši sākuma periodā izjutu (varbūt pat patiesībā 

neesošu) spiedienu, un tādēļ centos būt akadēmijā maksimāli bieži. Manu kursu konsultēja 3 pasniedzēji. 

Ir svarīgi būt studijā un pietiekami bieži satikt pasniedzējus. Katrs pasniedzējs ierodas noteiktā nedēļas 

dienā, un principā lielāko šīs dienas daļu aizvada dialogos ar studentiem. Iknedēļas tikšanās reizē 



pasniedzējs mēdz veltīt pat veselu stundu katram studentam. Ir jūtama ļoti liela iedziļināšanās. Biežā 

komunikācija deva iespēju izveidot ļoti labu kontaktu gan ar pasniedzējiem, gan kursa biedriem. Nodaļā 

valda ļoti mājīga un, varētu pat teikt, ģimeniska atmosfēra. Visa nodaļa kopīgi devāmies arī divos izstāžu 

braucienos – uz Hāgu (Nīderlande) un Diseldorfu (Vācija).  

Skates norisinās līdzīgi kā Latvijā, bet ir arī atšķirības. Decembra pirmajā pusē ir starpskate, kurā 

ir klātesoši tikai kursa pasniedzēji, kuri komentē paveikto un sniedz ieteikumus, kam vajadzētu pievērst 

uzmanību, gatavojoties skatei. Janvāra beigās ir skate, kurā studentu paveiktais tiek vērtēts 20 punktu 

skalā. Līdzīgi kā LMA katrs students, atlasot darbus, veido ekspozīciju (parasti savā darba vietā, kurā 

strādāts visu semestri). Šajā skatē piedalās visi nodaļas pasniedzēji, kursa zīmēšanas pasniedzējs un viens 

no teorētisko lekciju pasniedzējiem. Atšķirībā no skatēm LMA, vērtēšanas brīdī kopā ar pasniedzējiem 

drīkst atrasties tikai students, kura ekspozīcija  tiek vērtēta konkrētajā brīdī. Kad students ir pastāstījis par 

saviem darbiem, viņam ir jāatstāj telpa, un pasniedzēji diezgan ilgi apspriežas savā starpā, pirms dodas 

pie nākamā studenta darbiem. Pēc tam, kad visa kursa studentu darbi ir apskatīti, katrs individuāli tiek 

aicināts pasniedzēju telpā, kur kursa pasniedzēji paziņo iegūto punktu skaitu un izrunā visu pasniedzēju 

izteiktos komentārus un kritiku. Vērtēšana ir daudz stingrāka kā LMA. 

 

 

Manu darbu ekspozīcija skatē 

 



 

       no sērijas ”Laiks”; koks/akrils, zīmulis, eļļa; 20 x 25 cm 

 

 

      no sērijas ”Laiks”; koks/akrils, zīmulis, eļļa; 40 x 50 cm 



 

             no sērijas „Flāmu horizonts”; audekls/ akrils, eļļa; 18 x 24 cm 

 

 

             no sērijas „Laiks”; audekls/akrils, eļļa; 20 x 20 cm 



 

  no sērijas „Laiks”; koks/akrils, zīmulis, eļļa; 25 x 32 cm 

 

 

Papildus darbam studijā apmeklēju arī zīmēšanu, kas notiek vienreiz nedēļā, kā arī 3 teorētiskos 

kursus. Viens no teorētiskajiem kursiem, ko apguvu, bija bakalaura programmas ietvaros un notika 

vienlaicīgi nīderlandiešu un angļu valodā, savukārt abi pārējie kursi bija maģistra programmas ietvaros un 

notika angļu valodā. Pateicoties tam, ka apmeklēju šīs teorētiskās lekcijas, nodibinājās labs kontakts arī ar 

manas nodaļas maģistrantūras studentiem. Semestra noslēgumā ļoti daudz laika un pūļu aizņēma 

teorētisko kursu noslēguma darbu rakstīšana, taču tas deva iespēju gūt daudz jaunu zināšanu. Jau semestra 

sākumā izvēlējos apgūt vienu no šiem priekšmetiem, lai ko vairāk uzzinātu par laikmetīgo mākslu valstī, 

kurā esmu ieradusies pavadīt pietiekami ilgu laika posmu. Šo lekciju kursu apmeklēšana deva iespēju 

papildināt manas nelielās, bet tomēr nīderlandiešu valodas prasmes, kā arī uzlabot angļu valodas 



zināšanas. Pateicoties sastādītajai programmai, biju tikpat noslogota kā vietējie studenti, un tas radīja 

piederības sajūtu. Jutos kā īsts šīs skolas students, nevis Erasmus viesstudents. 

Gandrīz katru otro trešdienas vakaru akadēmijas telpās viesojās dažādu nozaru gan beļģu, gan 

ārzemju mākslinieki, kuri stāstīja par saviem darbiem. Galvenokārt šīs lekcijas norisinājās angļu valodā, 

tādēļ labprāt apmeklēju tās.  

Brīvdienās apmeklēju citas pilsētas un tajās esošos mākslas muzejus un galerijas gan Beļģijā, gan 

kaimiņvalstīs. Semestra laikā pabiju Briselē, Brigē, Ģentē, Lēvenē, Luksemburgā, Amsterdamā, 

Roterdamā, Hāgā, Māstrihtā, Āhenē, Diseldorfā, kā arī Londonā un Barselonā. 

 

Vērtējums un atziņas  

 Pirms došanās Erasmus apmaiņas studijās, ilgi šaubījos, vai ir prātīgi to darīt tik vēlu – 

maģistrantūras pēdējā studiju gadā. Tomēr pašas studijas apliecināja, ka tas ir vērts jebkurā brīdī – gan 

pirmajos, gan pēdējos studiju gados. Šis semestris man palīdzēja no jauna nostiprināt pārliecību un atgūt 

daļēji zaudēto entuziasmu. Viens no vislielākajiem ieguvumiem ir apliecinājums tam, cik tiešām ļoti 

daudz kas ir atkarīgs no tevis paša – tavas rīcības, lēmumiem, motivācijas, ieinteresētības.   

 Ar nekādām vērā ņemamām problēmām apmaiņu studiju perioda laikā nesaskāros. Jāatzīst, ka 

visas potenciālās problēmas bija galvenokārt manā prātā pirms došanās uz Beļģiju, bet, sastopoties ar tām 

aci pret aci, izrādījās, ka tas nav nekas tik traks. Bet, iespējams, ka man paveicās ar ļoti daudz ko.  

 Citiem studentiem iesaku nebaidīties, būt atvērtiem un komunikabliem. Izvēloties apmaiņas 

studijas Antverpenē, jārēķinās, ka tā nebūs laiskošanās kaut kur ārvalstīs, bet gan intensīvs darbs. To, ka 

šajā skolā ir augstas prasības (protams, dažādās nodaļās tas var atšķirties), biju nopratusi pēc iepriekšējo 

LMA apmaiņas studentu pieredzes, un tas bija viens no iemesliem, kādēļ izvēlējos doties uz Antverpeni. 

Arī Erasmus studentiem netiek piešķirtas īpašas “atlaides”, un, manuprāt, tas ir ļoti labi, jo veido 

līdzvērtības sajūtu un apliecina, ka tiec uztverts nopietni. 

 Jūtos ļoti pateicīga par šo Erasmus+ doto iespēju un tiešām laimīga, ka šo iespēju izmantoju. 

Aizvadītie 5 mēneši bija ļoti skaists laiks manā dzīvē. Patiešām iemīlēju dzīvi Antverpenē, un noslēgumā 

bija grūti atvadīties un apzināties, ka šis laiks ir noslēdzies. 

 

 

 


