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Ievads 

 

Es izvēlējos šo tēmu, ko uzkatu, ka tekstilmākslinieks ir profesija, kurā 

māklsinieks var izpausties, vēlējos, to izpētīt sīkāk. Mūsdienās, kad pasaule ir piesātināta 

ar jaunām tehnoloģijām, jauniem materiāliem, cilvēkiem sāk parādīties tieksme 

atgriezties pie dabīgajiem materiāliem: lina, vilnas, kokvilnas izstrādājumiem, kā arī koka 

iestrādājumiem. Ar roku darināti mākslas darbi kļūst arvien populārāki, īpaši ārzemnieku 

vidū.  
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Kas ir tekstilmākslinieks? 

 
Tekstilmāksinieks ir cilvēks,kas pievērsies dekoratīvo audumu darināšanai, 

audumu apdrukāšanai, īpaši krāsotu audumu veidošanai, izšūšanai, paklāju aušanai, 

mežģīņu darināšanai. Par tekstila mākslinieku var saukt jebkuru cilvēku, kurš nodarbojas 

ar tekstīliju darināšanu un mēs tās izmantojam savā ikdienā. (1) 

 

  Tekstilmākslas vēsture 

 

Tekstilmākslas vēsturi varētu sākt ar senatni,kad cilvēki darīja savu ikdienas darbu, un 

radīja sev necpieciešamās lietas. Sievietes auda palagus, lakatus, dvieļus, segas-visu, kas 

nepieciešams saimniecībā. 

Turpat līdzās meitas izšuva un adīja savus pirmos cimdu pārus un auda jostas.  

Aušana ir viens no senākajiem latviešu amatiem. Tā arī precīzu gadu noteikt nevar, kad 

aizsākusies tekstilmāksla.  

Savu nozīmi aušana tautas kultūrā nav zaudējusi nav zaudējusi arī mūsdienās. 

Saglabājušās senās tehnikas gan aušanā, adīšanā un šūšanā. (1) 

 

 

Tekstilmākslinieku iedvesmas avoti. 

 
 

Savu iedvesmu tekstilmākslinieki atraduš skaistajā Latvijas dabā, tās ainavās un krāsu 

daudzveidībā. Gadalaiku norisēs, dabas formas tiek parādītas dažādos darbos. 

Gan mierīgu jūru un zaļu, ēnainu mežu – to visu var iemūžināt darbos,lai saglabātu 

nākamajām paaudzēm. Vēl iedvesmas avots ir Tautas svētki. Iespaidīgākais nacionālais 

vienotības simbols ir Dziesmu svētki, kur parādās krāšņākie novadu tautas tērpi. 

Tautas tērpu audumos ieaustas  katram novadam raksturīgākās krāsas. Laimes liešana, 

ķekatas, Līgo vakars, tautas dejas, arī to tekstilmākslinieki likuši savos darbos. 
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Nozīmīga vieta arī ir folklorai, īpaši Krišjānim Baronam veltītajos darbos, etnogrāfiskie 

ornamenti, pat kosmoss. Mākslinieku iztēle ir visdažādākā un katrs darbs ir neatkārojams 

un vienreizējs. (1) 

 

Pirmie profesionālie tekstilmākslinieki Latvijā. 

 
Par Latviešu profesionālā tekstilmākslas aizsākumu var uzskatīt 1960.gadu,kad 

Rūdolfs Heimrāts – mūsu nacionālais tekstilmākslas skolas pamatlicējs – noauda pirmo 

lielo kompozīciju uz “ Dziesmu Svētkiem’’, kurā apvienotas klasiskā gobelēna un 

nacionālās lietišķās mākslas tradīcijas. 

Minētais darbs kalpoja par impulsu visas sīs nozares attīstībai. (2) 

 

Slaveni tekstilmākslinieki un to darbi 

 
Latvijā ir ļoti daudz slavenu tekstilmākslinieku, un katrs no viņiem izceļas ar ko īpašu. 

Tas var būt gan darbu radīšanas stils, matreāli,  gan motīva izvēle. Es izvēlējos 10 

dažādus māksliniekus un viņu darbus.  (6) 

 

 

Vitolds Kucins “Ielaušanās” 

 

Rūdolfs Heimrāts “Atpūta” 
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 Aina Muze “Regate” 

 

Henrihs Vorkals “Zemes pavadonis” 

 

Ieva Krūmiņa “Sarkanā kompozīcija” 

 

 

Dzintra Vilks “Ziema’’ 

 

Astrīda Bērziņa “Ziemas nakts sapnis” 

 

 

Zinta Beimane “Stāvie krasti” 

 

Arvīds Priedīte “Triptihs”Kāda cilvēka 

atdzimšana”" 

 

Lija Rage “Saudzēsim dzīvību” 
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Mākslinieku darbi interjerā 

 
Tekstilmākslinieki savus darbus radījuši dažādu telpu interjeru rotāšanai. Sākot ar 

austo lupatu celiņu atrašanos istabās, izšūtās gleznas pie sienām, austās segas, aizkari un 

spilveni,kas rotā mūsu mājas. 

Tā arī profesionālo tekstilmākslinieku darbi rotā sabiedrisko ēku telpas, 

piemēram, četru autoru darbs rotā Rundāles pils telpas. Tā ir kompozīcija 18.gs. Stilā. 

Autori ir Edīte Vignere, Rūdolfs Heimrāts, Ilma Austriņa un Aina Muze. 

Latvijas mājās vēl joprojām populārs ir tautiskais motīvs. (2) 

 

 

Tekstilmāksla Kuldīgas novadā. 

 
Mūsu novadā vēl joprojām ir spēcīgas aušanas tradīcijas, kā arī dažādi rokdarbi. 

To mēs arī varam redzēt Pilsētas svētkos un tirdziņos, kur savu produkciju piedāvā: 

 

SIA “ Audēju darbnīca”, kurā darbojas tekstilmākslinieki – Imāra un Ziedonis Āboliņi, 

viņi darina jostas, segas, villaines, dvieļus, grāmatzīmes, lakatus, šalles un brunču 

audumus. (3) 

 

Kuldīgas Tautas lietišķās mākslas studija “Varavīksne”, kas piedāvā dažādus austus 

izstrādājumus. (4) 

 

Snēpeles Tautas lietišķās mākslas studija “Vēveri” arī piedāvā dažādus austus 

izstrādājumus. (5) 

 

Kur var apgūt tekstilmākslinieka profesiju? 

 
Tekstilmākslas pamatus var apgūt skolas rokdarbu stundās,  bet tālāk var mācīties gan 

mākslas skolās mācoties tekstila dizainu, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijā. (7) 
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Nobeigums un secinājumi 
 

Tekstilmākslas darbu radīšana ir interesants, bet arī  grūts un pacietīgs darbs. Šajā 

nozarē ir daudz jāmācās un jāprot saskatīt to, ko varbūt daudzi nepamana. 

 

Vai  es vēlētos kļūt par tekstila mākslinieci? Pagaidām  es nezinu, to rādīs laiks, jo 

iedvesma apgūt kaut ko jaunu var atnākt jebkurā brīdī. Tekstilmākslinieks varētu būt labi 

pelnoša profesija, jo, manuprāt, nākotnē cilvēki arvien vairāk pievērsīsies dabīgām un ar 

roku darinātām  lietām, kas tapušas tepat Latvijā. 
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