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Romantiski, pārsteidzoši savā formu 
un krāsu dažādībā un īpašu, 
Ziemassvētku laikam atbilstošu 

noskaņu radoši ir porcelāna mākslinieces 
Sanitas Ābelītes veidotie darbi. “Es radu 
pēc izjūtas, un arī katram materiālam ir 
savs raksturs. Tādēļ ikviens veidojums 
ir manis un paša darba radīšanas 
procesā tapis galarezultāts, kas nāk kā 
pārsteigums. Man šo procesu patīk vērot,” 
saka keramiķe.

“ATĻAUJOS DARĪT TO,  
KAS MAN PATĪK”

Saruna notiek Alsungā, Sanitas vecāku 
mājā, kuras pirmais stāvs nu jau gadus desmit 
atvēlēts keramikas darbnīcai. Tajā simtiem 
dažādu porcelāna, māla, akmens masas un 
citu materiālu darbu, kas rada romantisku 
gaisotni. Darbnīca ne tik daudz atgādina dar-
ba vietu, vairāk – mākslas telpu. Uz jautāju-
mu, kā māksliniece, kuras darbi bieži izstādīti 
Latvijā un starptautiskās izstādēs, jūtas šajā 
laikā, Sanita atbild: “Atļaujos darīt to, kas man 
patīk. Mana dzīve nebūt nav tikai keramika, 
bet savā darbnīcā es pavadu ļoti daudz laika. 
Pamatā tur viss top pēc izjūtām. Katram 
cilvēkam ir savi standarti, kā viņš ir ar mieru 
dzīvot, kas viņam ir pieņemams. Man primāri 
ir, lai varu darīt to, ko vēlos. Brīvība. Lai varu 
iesaistīties tajos procesos, kuros gribu. Nekas 
nav obligāti.” Sanita strādā ne tikai ar porcelā-
nu, kas ir dārgākais no materiāliem, bet arī ar 
mālu, akmens masu, šamotu. “Katram ir sava 
tekstūra, īpašības, raksturs. Man patīk visi,” 
stāsta māksliniece. “Reizēm izvēli nosaka tas, 
ka materiāls ir pa rokai. Kā tad, kad jātai-
sa ēdiens. Paskatos, kas mājās ir, un no tā 
gatavoju. Man patīk porcelāns tā īpašību dēļ. 
Ļoti balts un atšķirībā no citiem materiāliem 
– gaismas caurlaidīgs. Paceļot pret gaismu, to 
var redzēt. Bet tas ir arī cimperlīgs. Viens ir, 
kādu formu es izveidoju, bet tikpat nozīmīgas 
ir priekšmeta paša pārvērtības pēc dedzināša-
nas. To vienmēr ir interesanti vērot.” 

BRĪVDOMĀTĀJAS GARS
Tikpat cimperlīga kā porcelāns esot arī 

pati māksliniece attieksmē pret savu dzīvi 
– pamatā gribot ļauties savām izjūtām un 
vēlmēm, gribot izjust brīvību, kas konkrētajā 
brīdī ļauj darīt tieši to, ko gribas. Tā tas esot 
bijis kopš agras bērnības. Un tādēļ skolā ju-
tusies nekomfortabli. Neesot bijusi ar mieru 
pakļauties tam, ka sabiedrībā pieņemtu, 
bet viņas izjūtām un vēlmēm nepiemērotu 
nosacījumu dēļ nedrīkst darīt to, kas patīk. 
“Man ir svarīgi darīt to, kas man patīk. 
Svarīgi to atļauties. Man ļoti patīk zirgi, bet 
bērnībā neko tādu nedrīkstēju, lai netraucē 
mācībām. Neiederējos sistēmā. Atceros, kā 
1.  klasē mācījos rakstīt. Bija grūti vilkt bur-
tus. Centos. Bija uzdevums, kurā jāuzraksta 
un tad kaut kāds vārds jānosvītro. Es to 
negribēju darīt. Negribēju sabojāt to, ko biju 
glīti uzrakstījusi. Uzdevumu neizpildīju, bet 

Porcelāns 
ir kaprīzs 
materiāls. 
Ir jāmēģina 
ar to  
sarunāt. 
Varbūt 
sanāks, 
varbūt ne. 
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šo procesu 
vērot. 

Cimperlīgais porcelāns 
un tā pavēlniece

ne jau tāpēc, ka nesapratu. Negribēju. Par to 
mani sodīja, nevienu jau neinteresēja manas 
domas. Saprotu, ka nebija vērts ņemties, 
būtu izpildījusi, un miers. Bet man tas bija 
nepieņemami. Vieglāk uztvert izglītības 
sistēmu iemācījos vien augstskolā.” 

Ar mākslas pasauli saskārusies tikai 
sešpadsmit gadu vecumā, kad Kuldīgā 
mācījusies vakarskolā un sākusi iet Kuldīgas 
mākslas skolā. Lai arī īss laiks tur pavadīts, 
jau kopš pirmajiem mirkļiem sapratusi, ka 
māksla būs svarīga dzīves sastāvdaļa. “Iegāju 
skolā, sajutu smaržu gaisā. Satiku savu sko-
lotāju Danutu Sīli. Citus. Sapratu, ka tas būs 
mans,” saka Sanita.

VIDĒ, KUR AUGA UN RADĪJA
Vēlāk absolvējusi Liepājas Lietišķās 

mākslas vidusskolu, pēc tam Latvijas Mākslas 
akadēmijā ieguvusi maģistra diplomu. “Des-
mit ļoti jauki gadi, kuros bija iespēja dzīvot 
mākslā,” atceras Sanita. “Vide, kur visi ir pār-
ņemti ar to, ko dara.  Akadēmija ir vieta, kur 
var augt un radīt. Kolosāls laiks. Jau pati ēka 
rada jūsmu. Visi tur strādā kā traki. Reizēm 
caurām diennaktīm tur palikām. Tur ir sava 
radošā pasaule. To piedzīvot bija patīkami.”

Pēc akadēmijas māksliniekam uzsākt ko 
savu nemaz nav viegli. Ir jāzina uzņēmējdar-
bības pamati, jāiekārto darba vide, jāpārzi-
na mārketings. Bieži mākslas akadēmijas 

absolventi izvēlas turpmākās gaitas saistīt ar 
pedagoģiju. Sanita saka, ka keramikā izjūt 
piepildījumu. Iekārtojusi darbnīcu, nopir-
kusi elektrisko apdedzināšanas cepli. Viņa 
bieži tiek aicināta piedalīties starptautiskos 
keramikas plenēros un simpozijos. Labprāt 
dalās ar savām zināšanām un prasmēm, kā 
darboties ar cimperlīgo materiālu – porcelā-
nu, vada radošās darbnīcas un meistarklases. 

“Arī man rodas prieks, kad redzu, ka 
šajās nodarbībās prieks rodas citiem, ka viņi 
ļaujas procesam, izbauda to, priecājas par 
galarezultātu. Ne vienmēr tas sanāk tāds, 
kā iecerēts. Tieši ar to radīšanas process ir 
interesants.”�
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Šis darbs “Baltā miniatūra” tapis pirms 
vairākiem gadiem un piedalījies arī kādā no 
porcelāna izstrādājumu izstādēm.

Sanitas Ābelītes veidotie porcelāna 
un citu materiālu trauki ir īsti mākslas darbi. 

Māksliniecei kopš bērnības patīk zirgi, to figūras viņas darbnīcā ir gan lielas, 
gan mazas, dažādās krāsās. Arī šī, kas izveidota nesen un ir pieteikta 
starptautiskajam keramikas konkursam “Martinsona balva”.

“Katram cilvēkam ir savi 
standarti, kā viņš ir ar 
mieru dzīvot, kas viņam ir 
pieņemams. Man primāri ir, 
lai varu darīt to, ko vēlos. 
Brīvība. Lai varu iesaistīties 
tur, kur gribu. Nekas nav 
obligāti,” saka porcelāna 
māksliniece Sanita Ābelīte.


