
Nopirku gan šujmašīnu, gan ēku 
(smejas)! Ideja vadīt nodarbības man prātā 
virmoja jau sen, bet nebiju gaidījusi, ka tas 
notiks tik ātri. Kārtējo reizi pārliecinājos, 
ka viss notiek tad, kad tam jānotiek. Arī 
cilvēki piedzimst neprasot, kad viņiem 
jānāk pasaulē. Viss salikās pa plauktiņiem 
–  plūstoši un bez piepūles. Šobrīd ir pagā-
juši jau astoņi gadi,” atklāj Elita.

SKAISTUMS SLĒPJAS VIENKĀRŠĪBĀ
Ienākot galerijā, māksliniece ar to 

sasveicinās kā ar dzīvu būtni. Kā nu ne 
–  ēkas sienas glabā emocijas un pārdzīvoju-
mus, ko šeit atstājuši viņas audzēkņi. Tieši 
audzēkņus Elita sauc par lielāko vērtību 
–  viņas pirmie klienti ir viņas kādreizējo 
audzēkņu bērni. “Atmiņā nāk redzētas sejas, 
un es saprotu –  tas ir fenomenāli! Šobrīd 
viss ir pieklusis, līdz ar to izmantoju laiku, 
lai attīstītos. Jau mācoties universitātē, man 
ļoti patika trīs dimensiju kompozīcijas un 
priekšmeti, kas veidojas telpiski. Kopš tā 
laika cenšos radīt sajūtu. Arī no citiem esmu 
dzirdējusi, ka manis radītajās gleznās ir 
jūtama kustība. Pilnīgi vienalga, vai tā ir trīs 
dimensiju kompozīcija vai divu dimensiju 
kompozīcija –  mans uzdevums ir iekustināt 
dvēseli. Man pat internetā ir tādi draugi, kuri 
ierauga kaut ko skaistu un raksta: “Elita, jūs 
mani tā iedvesmojāt, ka es gribu pamēģi-
nāt!” Citreiz radošajās nodarbībās cilvēki 
grib radīt kaut ko grandiozu, aizmirstot, ka 
skaistums slēpjas vienkāršībā. 

MĀKSLA KĀ BRĪNUMS
Lai audzēkņiem un man pašai būtu 

interesanti, nodarbības nekad neatkārtojas. 
Telpa tiek iekārtota atkarībā no tā, ko glez-
nojam. Citreiz izmantojam galdus, citreiz 
–  molbertus. Piedāvāju tēmu, piemēram, 
“magones ar eļļas krāsām”, nokomplektēju 

grupu desmit cilvēku sastāvā, iesaku izvēlē-
ties katram tīkamāko krāsu paleti, un darbs 
var sākties! Savulaik pasniedzēja uz manu 
lūgumu iemācīt gleznot ceriņus, atcirta: “Ko 
tu gribi, lai es tev iemācu? Paņem krāsu un 
ej glezno ceriņus!” Parastam cilvēkam šāds 
princips neder. Cenšos iedot visu nepiecieša-
mo –  principā man ir vajadzīga tikai vēlme. 
Jaunie mākslinieki nereti neapzinās savas 
patiesās spējas Viņiem ir tikai vēlme, bet 
bieži vien vēlme ir pats svarīgākais. Arī skolā 
strādājot, centos pasniegt mākslu nevis kā 
spiestu lietu, bet kā brīnumu,” skaidro Elita.

To, ka gleznošanas nodarbības paņem 
daudz laika un enerģijas, cilvēki no malas 
bieži vien nepamana. Zem panākumiem 
nereti slēpjas smags darbs, negulētas naktis, 
asaras un neveiksmes. Brīžos, kad nolaižas 
rokas, Elita audzēkņiem māca celties un 
pabeigt iesākto. “Uzgleznot darbu, kas tev 
nepatīk, ir elementāri. Uztaisīt trīs ieelpas, 
trīs izelpas, atkāpties, pienākt ar jaunām 
emocijām un novest iesākto līdz galam –  tas 
prasa spēku. Ir vienkārši mest otu pret zemi, 
grūtāk ir savākties un izanalizēt savas kļūdas. 
Cilvēki saka, kā tu vari zināt, kam jāsanāk? 
Katrs no mums zina, ko viņš grib redzēt, –  
gleznojot acu priekšā veidojas vīzija. 

UZRUNĀT BEZ VĀRDIEM
Mēģinu saviem audzēkņiem nodot ne 

vien neatlaidību, bet arī mīlestību. Cenšos 
būt taktiska un godīgi pateikt savu viedokli. 
Man ļoti patīk cilvēki, kuri no sevis neko 
neiztaisa, bet atnāk un tā arī pasaka: “Elita, 
es neprotu gleznot, bet ļoti gribētu!” Citreiz 
cilvēkam ir problēmas ar veselību, un ārsti 
ir ieteikuši pagleznot. Klients aiziet un pēc 
tam jautā: “Elita, es visu dienu lidoju. Ko 
tu izdarīji?” Arī tetovējot jūtu, ka dažreiz 
tieku uztverta kā psiholoģe. Viens no 
maniem lauciņiem ir defektu pārvēršana 
efektā –  strādāju ar rētām, apdegumiem 
un applaucējumiem. Vienkārši gleznot uz 

Kamēr Skrundas stacijā atjaunoju pie-
miņas vietu, satiku dažas skolēnu grupas. 
Kopumā zināšanu līmenis par deportāci-
jām bija zems, tāpēc jaunieši gandrīz neko 
nesaprata. Viņuprāt, tur parādīti notikumi 
ir tik tālā pagātnē, ka uz viņiem neattiecas. 
Mans pamata uzdevums bija ekspozīcijai 
radīt noskaņu, kas piesaista jauniešu uz-
manību. Izmantoju daudzas lietas, kas nav 
autentiskas, taču iederējās pagātnes ilūzijā. 
Piemēram, šaha kauliņi ir autentiski, bet 
spēles galds –  manis izgatavots. Māksli-
nieks nav vēsturnieks, tāpēc viņam tāda 
brīvība ir pieļaujama.

Laiks nepārtraukti maina sabiedrības 
viedokli par varoņiem, nereti domas dalās. 
Šodien dažādi vērtē nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekus. Es viņu piemiņas 
vietā nerādītu varoņdarbus vai noziegu-
mus, bet izceltu bezjēdzīgo, taču idejiski 
pamatoto cīņu, jo tā bija.” 

CERĪBU AVOTS
S. Kalniete atzīst, ka jautājumiem nav 

vienkāršu atbilžu, turklāt tēma viņai atsauc 

atmiņā vairākus gadus, kad kopā ar citiem 
Austrumeiropas politiķiem mainīja Eiropas 
kopējo izpratni par vēsturi. Kopš 2004. 
gada S. Kalniete, būdama Eiropas Komisi-
jas komisāre, vēlāk Eiropas Parlamenta de-
putāte, skaidroja Eiropai nepierastu domu: 
komunistiskā režīma noziegumi līdzvērtīgi 
nacistu zvērībām. 

“Kokneses fonda” vadītāja stāsta: “Pēc 
neatkarības atjaunošanas mēs atgūstam 
tautas patieso vēsturi. Padomju laikā to 
cenzēja un veidoja no viltotiem faktiem. 
Dziļi atmiņā iespiedies apgalvojums, ko 
dzirdēju augstskolā, –  pirms 1940. gada 
Latvijā tauta grima pilnīgā nabadzībā, bija 
liels skaits analfabētu.

Mainoties kopējai izpratnei par pagātni, 
rodas nepieciešamība pēc jaunām piemiņas 
vietām. Pēc neatkarības atjaunošanas visās 
pašvaldībās izkopa piemiņas rituālus izsū-
tītajiem, viņiem radīja pieminekļus. Toreiz 
man visvairāk sāpēja, ka tautas kolektīvajai 
traumai nebija valsts veidotas nacionālas 
piemiņas vietas. 2005. gadā domubiedru 
grupa nodibināja “Kokneses fondu”, lai 
izveidotu piemiņas dārzu pie Daugavas. 

Ideja sabiedrībā bija diezgan daudz 

jāskaidro, jo tai pretstatīja mītu, ka Latvija 
pārāk dzīvo pagātnē un savas sēras kopj 
kā dārgu rotu. Laikam ritot un iesaistoties 
aizvien vairāk cilvēkiem (rēķinām, ka viņu 
bijis aptuveni 500 000), radās sabiedrības 
izpratne par Likteņdārzu. 

Domas par to mainījās arī “Kokneses 
fondā”. Iesākumā radījām nacionālas nozī-
mes piemiņas vietu, kurā pieminēts ikviens 
20. gadsimtā no svešas varas cietušais. Lai-
kam ritot, sapratām: mums jādomā par spē-
ku, kas cietušajiem piemita un ļāva izturēt 
nenormālus apstākļus, tajos izveidot dzīvi 
un radīt jauno paaudzi. Viņu spēks iedves-
mo nākotnei, tāpēc lielu uzmanību veltām 
bērnu un ģimeņu svētkiem. (Likteņdārzā ir 
pat rotaļlaukums!) Šajā vietā var smelties 
spēku un cerību grūtā brīdī, domājot par 
ārkārtīgi sarežģītiem griežiem, kam tauta 
gājusi cauri. Apmeklētāju skaits liecina, ka 
mums šāda vieta ir ļoti vajadzīga.” 

RITUĀLI PALIEK ATMIŅĀ
S. Kalniete turpina: “Katra paaudze 

vēsturi interpretē pēc sava redzējuma un 
vērtībām. Tās var mainīties, taču gadskaitļi 
un citi fakti nepakļaujas interpretācijai. Arī 

cena, ko mūsu cilvēki samaksāja par Otro 
pasaules karu un abiem totalitārajiem režī-
miem. Neviena paaudze nav mūžam jauna. 
Tikai briedumā kļuva svarīgi apzināties, 
kur atrodos savas dzimtas stāstā un tautas 
vēsturē. Vai tik tiešām katrā apdzīvotā vietā 
vajadzīgs akmens, plāksne vai cits piemi-
ņas objekts? Noteikti, kamēr ir kaut viens 
cilvēks, kam dziļi personiska saikne ar 
iemūžināto notikumu! Katru gadu  
25. martā un 14. jūnijā apmeklēju deportā-
cijās cietušajiem izveidotas piemiņas vietas. 
Vienmēr tur redzu arī skolēnus. Viņi varbūt 
neizprot mirkļa dziļumu, taču piemiņas 
rituāls noteikti paliek jauniešu atmiņā, 
turklāt būtiski, ka arī viņiem rasta vieta 
ceremoniālā notikumā. 

Latvijai ar Krieviju ir savstarpēja vieno-
šanās par kapu uzturēšanu. Mēs savas saistī-
bas pildām un kopjam sarkanarmiešu kapus, 
Krievija izsūtīto kapus nekopj. Manuprāt, ir 
jāpārtrauc godināt padomju laika varoņus. 
Vai ir jāpaliek viņu pieminekļiem? Grūti uz 
tiem skatīties, jo atgādina par emocionāli 
sāpīgu pārdzīvojumu ar ļoti smagām sekām. 
Tajā pašā laikā apzinos, ka arī tie ir daļa 
mūsu vēstures. Šo pretrunu grūti risināt.” �
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No piemiņas akmens strāvo spēks
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VIRSUZDEVUMS – 

ķermeņa nav tik interesanti. Redzot, ka 
sieviete sāk raudāt, jo viņa bērnībā gūtā ap-
plaucējuma dēļ nekad nav atļāvusies uzvilkt 
īsus svārciņus vai kleitiņu, jūtu, ka esmu 
palīdzējusi arī psiholoģiski,” piedzīvotajā 
dalās māksliniece.

Galerijā iespējams piedalīties ne vien 
radošajās darbnīcās, bet arī izbaudīt medita-
tīvo gleznošanu, kas tiek realizēta uz ūdens 
virsmas. “Tas ir ekskluzīvs gleznošanas 
veids, kura laikā krāsa caur pilieniem tiek 
iepilināta šķidrumā. Kompānijā tas ir jautri, 
un cilvēki šajā procesā tik ļoti neiedziļinās, 
bet, strādājot divatā, noskaņa ir pavisam 
cita. Esmu kā starpnieks starp cilvēku un 
viņa darbu. Izskaidroju, ko un kā vajadzētu 
darīt, apmācu un tad aizeju. Fonā skan 
mūzika, un cilvēks darbojas. Tajā brīdī 
varu sajust vibrācijas, dažkārt cilvēki raud 
un tādējādi atbrīvojas no emocijām. Mans 
mērķis ir uzrunāt bez vārdiem. Viens redz 
jūru, bet otrs –  debesis. Sēžu un gaidu,  ko 
viņš sajutīs, ko viņš sapratīs?

KOPĪGI VIRZOTIES UZ PRIEKŠU
Bieži vien manējie prasa,  priekš kam 

man to vajag? Pa nedēļu strādāju, bet sest-
dien, svētdien man ir nodarbības. Ir patīka-
mi, ka tu esi kādam vajadzīgs. Cilvēki brauc 
uz Talsiem no Rīgas, Ventspils, Tukuma un 
pat no otra Latvijas gala. Radošās nodarbī-
bas kaut ko ar mani dara. Nav tā, ka dodu 
tikai es, tās kaut ko dod arī man. Esmu 
sapratusi, ka man vairāk jādomā par savu 
attīstību un virzību. Tas liek interesēties 
un fantazēt. Priecājos, ka mani audzēkņi 
un bērni lepojas ar to, ka esmu skolotāja. 
Mācīju bērniem zīmēt un gleznot, kad vēl 
studēju universitātē. Varētu teikt, ka mācī-
jāmies kopā. Protams, esot šajā ceļā, manas 
prioritātes un vēlmes ir mainījušās. Esmu 
iemācījusies dzīvot plūstoši un iesaku to 
darīt arī citiem, jo nav jēgas skriet ar pieri 
sienā un censties kādam kaut ko pierā-
dīt. Pagriez muguru tam, kas tev sagādā 
vilšanos, un dodies pretējā virzienā!” iesaka 
māksliniece. �

iekustināt dvēseli

“Galerija Art” 
talseniekiem 
pazīstama kā vieta, 
kur dzimst māksla. 
Tās radīšanā 
aicināti iesaistīties 
gan lieli, gan mazi.
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