
AUDZĒKŅI IEDVESMOJAS EKSKLUZĪVĀ SPĀŅU MĀKSLAS IZSTĀDĒ 

16.maijā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi 

apmeklēja ekskluzīvo spāņu mākslas izstādi “Prado 12 raksturi” un spāņu vecmeistara 

Fransisko Goijas grafikas sēriju “Kaprīzes” no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. 

Rīgas birža pirmo reizi Baltijas reģionā  skatāma izstāde “Prado 12 raksturi” – pasaules slavenu 

mākslinieku divpadsmit meistardarbi, kas Spānijas lielākajā muzejā „Prado” gadsimtu laikā ir 

priecējuši miljoniem skatītāju. 

Interesants ir fakts, ka Prado muzejs savus darbus citiem muzejiem nekad neaizdod, bet Vaira 

Vīķe-Freiberga, Boriss un Ināra Teterevi, un izstādes koncepcijas autore – mākslas muzeja 

„Rīgas birža” vadītāja Daiga Upeniece pārliecināja Spānijas muzeju dalīties savos dārgumos. 

Gide mums pastāstīja, ka Pītera Paula Rubensa glezna esot izņemta pat no pastāvīgās Prado 

muzeja ekspozīcijas. Tā kā šis ir īpašs mirklis un ekskluzīva iespēja to baudīt. 

Rīgas Biržā ir iespēja skatīt Paolo Veronēzes (1528-1588), Antonisa van Deika (1599–1641), 

Pītera Paula Rubensa (1577-1640), Bartolomē Estevana Muriljo (1617-1682), Fransisko de 

Gojas (1746–1828) u.c. autoru veidotos sieviešu portretus. 

16.-19.gadsimta meistardarbu izstāde “Prado 12 raksturi” koncentrēti atsedz kolekcijas 

vēsturi un raksturu, kurā nenoliedzami dominē krāsās un formās izteiksmīgā spāņu māksla, ko 

bagātina franču, itāļu un flāmu kultūras telpas klātbūtne. Vienlaicīgi šie divpadsmit tēli atklājas  

ļoti sievišķīgā formā, jo izstādi veido 12 sieviešu portreti vai žanra gleznas ar reliģisku un 

alegorisku raksturu, kas parāda šīs tēmas plašo traktējuma iespēju, portretējamo personu 

sociālo stāvokli vai sievieti kā simbolu varai, elegancei, skaistumam, mātišķumam, dievbijībai 

vai vieglprātībai. Šie pretmeti vai līdzības izvijas cauri gadsimtiem, kas katrs nāk ar citu 

skaistuma ideālu, modi un izpratni par dzīves baudīšanas attiecībām pret tikumību. 

Aplūkojām arī F.Goijas grafikas sēriju no grāmatas “Kaprīzes”. Izstādē 18.gs. mākslinieks 

atspoguļojis nelāgus cilvēka ieradumus un rakstura īpašības. Rūdi Cauni īpaši uzrunāja grafikas, 

kurās bija pieminēti skolotāji un viņu uzvedība. 

Pēc nodarbības izstādēs, devāmies uz mākslas darbnīcu. Mums bija sagatavoti kokvilnas 

krekliņi un maisiņi apdrukai. Muzeja darbnīcā bija iespēja sietspiedes tehnikā apdrukāt pēc 

slavenā F. Goijas darba “Aizmigušais saprāts rada briesmoņus” 1797.g. savu līdzpaņemto 

apģērba vai auduma gabalu. Protams, tā ir mūžīga piemiņa, no ekskluzīvā muzeja 

apmeklējuma. Skolotāja Antra pat apdrukāja galdautu vasarai. Audzēkņiem muzeja darbnīcā 

tika piedāvāti arī citi apdrukas zīmējumi, kuri tapuši pēc izcilu mākslinieku darbiem. 

Šāds muzejā apmeklējums piepildīja mūs gan ar garīgo bagātību, gan radoši pilnveidoja. 


