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Baltās keramikas pirmsākumi

Kas gan kopējs ir porcelānam un

fajansam? Ne ārējais izskats, ne

izmantošana tos nesaista pārāk cieši.

Tomēr gan porcelānam, gan fajan-

sam, gan ari daudziem citiem izstrā-

dājumiem ir kas kopējs: to izgata-
vošanai tiek izmantoti māli. No mā-

liem tie ieguvuši arī kopīgo apzīmē-

jumu — keramika (grieķu valodā

ķeramos — māls). Lielā mālu daudz-

veidība izraisīja nepieciešamību tos

klasificēt.

Lai iegūtu lietojamu māla priekš-
metu, tas bija jāapstrādā ar uguni,

proti, jāapdedzina. Pamazām atklā-

jās, ka šajā ziņā māli ir atšķirīgi.
Dažkārt tie ļoti labi saķepa, citreiz

augstā temperatūrā saķepšana nebija

pilnīga. Tāpēc pirmos sāka dēvēt par

saķepošiem, otros — par ugunturī-

giem māliem.

Nepamanīts nepalika arī tas, ka

daži māli veidojas labi, ir izturīgi,
bet citiem šīs īpašības piemīt daudz

mazākā mērā. Pirmos sāka dēvēt par

trekniem jeb plastiskiem, bet otros

par liesiem jeb neplastiskiem mā-

liem.

ledalījums nebūtu pilnīgs, ja neie-

vērotu mālu krāsu. Atkarībā no da-

žādiem piemaisījumiem, piemēram,
dzelzs savienojumiem un dažādām

organiskām vielām, ir sarkani, brūni,

melni, zaļi, zili, kā arī dzelteni un

pat pilnīgi balti māli. Pēdējie, kam

tikpat kā nav piemaisījumu, dabā

sastopami daudz retāk nekā pārējie
māli. Bez šiem māliem, ko tagad pa-
zīst kā kaolīnus, nebūtu radies por-
celāns un fajanss.

Porcelāna pirmie soļi

Kad un kā radušies pirmie māla

trauki, nav īsti zināms, taču vairā-

kus gadu tūkstošus māls bija vienīgā

izejviela, no kuras tika izgatavoti
ikdienā lietojamie saimniecības

trauki. Arī porcelāna rašanās pro-

cesā ir daudz neskaidrību. Droši

zināma ir tikai tā dzimtene — Ķīna
un tas, ka porcelāns radies pakāpe-
niski, pilnveidojoties māla priekš-
metu izgatavošanas mākai, pateico-
ties daudzu labvēlīgu apstākļu un

nejaušību sakritībai. Katrā ziņā šajā

loģiskajā keramikas evolūcijas pakā-

penībā nebija ne vēsts no mērķtie-

cīgiem porcelāna «noslēpuma» mek-

lējumiem, kā tas bija daudzus gad-
simtus vēlāk Eiropā.

Lai vieglāk, bez liekas maldīša-

nās, varētu izsekot keramikas attīs-

tības vēsturiskajam procesam, prātā

jāpatur daži šodien zināmi pamatjē-
dzieni. Māla jeb podniecības trauki

(neglazētie) ir poraini un ūdenscaur-

laidīgi. Blīvāki ir keramiskie akmens-

masas izstrādājumi, kuri apdedzi-
not stipri saķep un, pat nebūdami

glazēti, ir ūdens necaurlaidīgi. Pat

plānā slānī tie ir necaurspīdīgi. Sa-

vukārt porcelāns ir keramikas mate-

riāls, kas, būdams pilnīgi sakusis,

bez porām, neuzsūc un nelaiž cauri

ūdeni un kam parasti raksturīga
balta krāsa. Plāna porcelāna drum-

stala laiž cauri gaismu. Novietojot
šādu drumstalu tuvu spuldzei, rodas

iespaids, ka tas ir biezs pienstikls.

Viegli piesitot porcelāna drumsta-

lai, rodas dzidrs, skanīgs tonis.



No porcelāna izgatavota sienas plāksnīte, kurā attēlota «porcelāna fabrika», 18.
— 19. gs.
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Mērķi nezinošā keramisko akmens-

masu sastāva un apdedzināšanas

pilnveidošana pakāpeniski to tuvi-

nāja porcelānam. Jo tuvāk tika

sperts solis porcelānam, jo drošāk

mēs runājam nevis par keramiskām

akmens masām, bet gan par porce-

lānveida masām. Šodien ir ļoti grūti

noskaidrot, kad tieši radās porcelāns

ar baltu, pilnīgi sakusušu drumstalu.

Speciālisti min visdažādāko laiku —

no mūsu ēras sākuma līdz 11. gad-
simtam. Daži ķīniešu zinātnieki por-

celāna rašanos saista ar 3.—4. gad-
simtu. Viņu oponenti uzskata, ka

tolaik porcelānveidīgā masa vēl ne-

bija pietiekami cieta, lai to uzska-

tītu par porcelānu. Plaši pazīstamā

Ķīnas porcelāna centra Czindečžeņas
zinātniski pētnieciskā keramikas

institūta vēstures nodaļas līdzstrād-

nieki uzskata, ka cietais augsttempe-
ratūras porcelāns pirmo reizi iegūts
Tana dinastijas laikā. Katrā ziņā

Ķīnā jau 9.—10. gadsimtā bija izpla-
tīti īstā baltā porcelāna izstrādājumi.
Suna dinastijas laika rakstu avoti to

apdzied: «gaiši zilu kā debess, spožu
kā spogulis, plānu kā papīrs un ska-

nīgu kā cins [mūzikas instruments] ».

Pēc imperatoru dinastijām Ķīnā por-

celāna ražošanu iedala vairākos pos-

mos: Tana (618—907), Suna (960—
1279), Mina (1368—1643) un Cina

(17.-19. gs.).

Porcelāna ražošana Ķīnā koncen-

trējās galvenokārt Czjansi provinces
Czindečžeņas pilsētā. To vispirmā
kārtā sekmēja lielisko izejvielu —

kaolīna un porcelāna akmens (ciši) —

milzīgie krājumi tuvākajā apkārtnē,
īpaši pievērsīsimies porcelāna akme-

nim. Tas ir kalnu iezis, kas sastāv

no sericita (vizlas minerāla). No sa-

malta porcelāna akmens ar ūdens

piemaisījumu izgatavoja baltus ķie-

ģeļus — baitunczi (Eiropas litera-

tūrā — petunzija), kuri maisījumā ar

Porcelāna akmens drupināšana (sens

zīm.).

kaolīnu veidoja porcelāna masu.

Viena no galvenajām Ķīnas porce-

lāna īpatnībām ir tā, ka porcelāna
masu veido tikai divi komponenti

(porcelāna akmens + kaolīns). Līdz

ar to masas sagatavošana ir visai

vienkārša. Tas arī ir noteicis Ķīnas

porcelāna augsto kvalitāti un dau-

dzos gadsimtos noturīgos panākumus
ražošanas attīstībā. Jāpiebilst, ka

daudz vēlāk atklātajā Eiropas por-

celānā ietilpst vismaz trīs sastāvda-

ļas.
Porcelāna izstrādājumiem, it īpaši

traukiem, raksturīga spoža, gluda,
stiklam līdzīga virsma — glazūra,
kas vienmērīgi klāj gandrīz ikvienu

porcelāna priekšmetu un piešķir tam

spožu samtainumu, kā arī pasargā

no ārējās vides ietekmes.

Glazūras akmeni, kas sastopams

dabā un pēc ķīmiskā sastāva daudz
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Podniecības virpa (sens zīm.).

Glazēšana, iemērcot izstrādājumus glazūrā
(sens zīm.).

Apgleznoto izstrādājumu apdedzināšana tiešā

liesmā (sens zīm.).

Apgleznoto izstrādājumu apdedzināšana mu-

felī (sens zīm.).

neatšķiras no porcelāna akmens,

rūpīgi sasmalcināja, kopā ar kaļķiem

iejauca ūdenī un plānā slānī uzklāja
porcelāna izstrādājumam. Apdedzi-
nāšanas procesā šis slānītis izkusa un

izstrādājums pārklājās ar ļoti plānu,
stiklam līdzīgu kārtiņu.

Porcelāna izgatavošana Czindeč-

žeņā sākusies jau ap 7. gadsimtu.

Tāpat kā daudzās citās Dienvidaus-

trumķīnas provinces pilsētās, arī te

bijušas nelielas privātas porcelāna
darbnīcas, kur porcelānu izgatavoja
ar primitīviem paņēmieniem. Ķīnā
nostiprinoties centralizētai feodālajai
varai, 1004. gadā Czindečžeņā tika

nodibināta imperatora porcelāna fab-

rika. Ražošanas tehnika līdz ar to

uzlabojās un apjomi paplašinājās.
15. gadsimtā šajā fabrikā jau bija
58, bet 16. gadsimtā — vairāk nekā

300 porcelāna apdedzināšanas
krāšņu.

Porcelāna ražošana Czindečžeņā
noritēja zem klajas debess — uz

ielas un pagalmos. Vienīgās būves

bija porcelāna apdedzināšanas krās-

nis un leļļu namiņiem līdzīgie por-
celāna darinātāju mājokļi. No sala

nebija jābaidās — aukstākajā mēnesī

temperatūra parasti nenoslīdēja ze-

māk par 8 °C.
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Kobalta rūdas drupināšana piestās (sens zīm.).

Neiedziļinoties un nepakavējoties
sīkāk pie porcelāna izstrādājumu
ražošanas, īpaši jārunā par to rotā-

jumiem. Savu īsto nozīmi tie ieguva
tikai tad, kad sāka lietot pirmās gla-
zūras un drīz pēc tam — pirmās
keramiskās krāsas.

Tā kā senie meistari neizprata to

vai citu parādību cēloņus, tad visi

viņu atklājumi dzima galvenokārt no

nejaušībām, kas nereti atgadījās sa-

režģītajā keramikas nozarē. Ja ne-

glazēto māla un keramikas akmens-

masas priekšmetu izgatavošana ne-

prasīja pārāk lielus pūliņus, tad gla-
zūras sagādāja īstas galvassāpes. Pat

nelielas pārmaiņas glazūras sastāvā

vai arī vismazākā paviršība apde-
dzināšanā deva pavisam negaidītus
rezultātus. Vairums no tiem tika

atmesti kā nederīgi, bet par svētkiem

kļuva brīdis, kad dienas gaismu
ieraudzīja kāds tiešām vērtīgs atklā-

jums. Tad sākās īsts «pētniecības
darbs», jo vajadzēja taču atkārtot

visas kļūdas, lai izprastu to cēloņus

un vēlreiz varētu iegūt tādus pašus
rezultātus.

Lūk, vienas šādas nejaušības vēs-

ture. Jau neliels dzelzs piemaisījums

padarīja porcelānu netīri brūnu.

Droši vien par nejaušību jāuzskata

gadījums, kad apdedzināšanas gaitā
šādi izstrādājumi ieguva īpatnēju

zaļganpelēku caurspīdīgu toni.

Dzelzs, ko bagātīgi saturēja pats iz-

strādājums, savienojoties ar glazūru,
deva zaļu toni. Tajās vietās, kur gla-
zūra izstrādājumu neklāja, parādījās

dzelzij raksturīgais sarkanbrūnais

tonis. Šādus defektus visai poētiski

dēvēja gan par «brūno muti», gan

arī par «dzelzs pēdu».
Interesanti, ka šie izstrādājumi

vieni no pirmajiem tika izvesti uz

Eiropu, kur tie ieguva vārdu, ar kādu

tos pazīstam šodien, — seladoni.

Vēlāk, kopš Suna dinastijas laika, šos

izstrādājumus atdarināja, izmantojot
krāsainas glazūras un citus paņēmie-

nus, kas nav raksturīgi īstajiem sela-

doniem.
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Arī daudziem citiem savienoju-
miem un minerāliem piemīt dzelzs

oksīdam līdzīgas īpašības. Gluži nie-

cīgs tā vai cita savienojuma piemai-

sījums glazūrai var visai krasi mai-

nīt tās krāsu paleti. Sākumā šādi

piemaisījumi glazūrā iekļuva ne-

jauši, taču vēlāk senie meistari devās

kalnos, lai meklētu arvien jaunus
minerālus — krāsvielas. Krāsainās

glazūras kļuva par lielisku izstrādā-

jumu rotāšanas līdzekli.

Arī krāsainā ietērpā porcelāns
daudz neatšķīrās no saviem sen-

čiem — māla izstrādājumiem. Ja vēl

ievērojam priekšmetu biezumu un

samērā netīro drumstalu, tad nemaz

nav jābrīnās, ka vairākus gadsimtus
porcelāns neizcēlās no pārējiem
keramikas izstrādājumiem.

Hana dinastijas laikā keramikai

raksturīga galvenokārt zaļā un brūnā

glazūra, bet Tana dinastijas laikā, tas

ir, laikā, kad radās porcelāns, parā-
dījās jau trīskrāsainas glazūras,
kuras dēvētas par saņcai: uz spilgti
oranža pamata zaļi un dzidrai debesu

zilgmei līdzīgi plankumi, kas pauž
dzīvespriecīgu noskaņu. Vēlāk gla-
zūru krāsošanai lietoja galvenokārt
dzelzs oksīdu, kas izstrādājumam
piešķir visdažādākās brūnā nokrāsas,
melnu un dzeltenu toni, vai man-

gāna rūdas, kas glazūrām piešķir
purpura krāsu, un daudzus citas

savienojumus.

Līdzīgi rotāšanas paņēmieni tikuši

lietoti arī Suna dinastijas valdīšanas

laikā. Joprojām bijusi vērojama ār-

kārtīga formas un rotājumu dažā-

dība, izgatavošanā vēl nav manāma

nekāda standartizācija. Visā Ķīnā
tolaik bijis milzum daudz atsevišķu
nelielu privātu darbnīcu, turklāt kat-

rai darbnīcai bijuši raksturīgi savi

izstrādājumi.
Uz šo periodu attiecas arī mums

jau pazīstamie seladoni. Brīnišķīgi

maigās mirdzošās zilgani un zaļgani
pelēkās glazūras ļoti atgādināja
iecienīto pusdārgakmeni nefrītu.

Priekšmetu formas vēl arvien sagla-
bāja bronzas izstrādājumiem rakstu-

rīgās iezīmes, kaut gan masīvās kon-

tūras un sarežģīto ritmisko orna-

mentu jau nomainīja gluds, plūstošs,
izmeklēti viegls siluets. Šajā tehnikā

izgatavoja visdažādākos priekšme-
tus: bļodas, šķīvjus, vāzes ar smalku

gravējumu vai ar maigu reljefu
ornamentu.

Suna dinastijas laikā attīstās vēl

viens lielisks rotāšanas paņēmiens.
Eiropā tas vēlāk kļuva pazīstams kā

kraklē.

Par šo atklājumu atkal jāpateicas
nejaušībai vai, pareizāk sakot, pavir-
šībai darbā. Senie porcelāna meistari

droši vien bija nepatīkami pārsteigti,
kad, atverot krāsni, ievēroja, ka

visus glazētos izstrādājumus klāj
sīku plaisiņu tīkls — glazūras kār-

tiņa bija sasprēgājusi. Sarūgtinājums
par sabojātajiem priekšmetiem un

zaudējumiem, kas ar to saistīti, pir-
majā mirklī neļāva aptvert, kādas

lieliskas iespējas paver jaunatklātais
«defekts», un tikai vēlāk, samierinā-

jušies ar notikušo, porcelāna meis-

tari saprata, ka savdabīgais plaisā-
jums var noderēt par jauna veida

rotājumu.

Tagad zināms, ka, glazūrai pēc ap-
dedzināšanas sarauj oties vairāk nekā

pašam priekšmetam, tā saplaisā. Ne-

atlaidīgos meklējumos, mainot glazū-
ras sastāvu, pamazām iemanījās
iegūt gan sīku, tikko saskatāmu

plaisu tīklu, kas priekšmetam pie-
šķīra neparastu, dzirkstošu spīdumu,
gan arī labi saskatāmu plaisājumu,
kuru vēl vairāk akcentēja, iekrāsojot
brūnā, sarkanā, melnā vai zilā tonī.

Dažkārt šādus izstrādājumus atkārtoti

pārklāja ar citu glazūru, kas neplai-
sāja.

1
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Lai gan jau pirmie porcelāna

izstrādājumi valdzināja ar savu

sniegbalto mirdzumu un caurspīdī-

gumu, tomēr pie krāšņuma radušajai
austrumnieku gaumei tas bija par

maz. Parastie gravējumi vai arī rel-

jefie rotājumi uz virsmas baltā fona

gandrīz nebija saskatāmi. Neapmie-

rināja arī krāsainās glazūras, jo por-

celāna baltā virsma prasīt prasīja

piemērotu rotājumu, kas nenomāktu,

bet gan vēl vairāk izceltu porcelāna
baltumu.

Par pirmo šādu rotājuma veidu

kļuva tumši zilie kobalta gleznojumi

(runājot par keramiku, ar šo vārdu

parasti saprot kobalta oksīdu vai

kādus citus kobalta savienojumus un

rūdas). Tieši kobaltam bija lemts iz-

celt porcelānu no pārējiem kerami-

kas materiāliem, un jau Mina dinas-

tijas valdīšanas (1368 —1644) pirma-

jos gados sākās porcelāna ražošanas

uzplaukums. Kobalts savu nozīmi

porcelāna ražošanā nav zaudējis arī

pašreiz — porcelāna rotāšanā to

izmanto līdz pat mūsdienām.

Pirms turpinām kobalta rotājumu

apskatu, jānoskaidro daži jēdzieni.
Kas ir keramiskās krāsas? Kādas tās

var būt? Jebkurš krāsots priekš-
mets — koks, audums vai pat
metāls — ugunī sadeg vai deformē-

jas un zaudē krāsu. Apdedzinot
māla, bet it īpaši porcelāna priekš-
metus, krāsnī ir liels karstums. Tāpēc

nepieciešamas īpašas krāsas, kas

krāsns speltē nesadegtu, bet iegūtu
vai saglabātu vēlamo toni. Tās mēdz

dēvēt par keramiskajām krāsām.

Māla un porcelāna izstrādājumu krā-

sošanai parasti lieto dažādus metā-

lus vai metālu oksīdus, dažreiz to

savienojumus ar silīcija un alumīnija
oksīdiem, kas paši ir balti. Keramis-

kās krāsas iedala divās lielās grupās:
zemglazūras un virsglazūras krāsās.

Zemglazūras krāsas ir tās, kuras ap-

dedzina vienlaikus ar glazūru. Par

virsglazūras krāsām dēvē tās krā-

sas, ar ko apglezno jau gatavu gla-
zētu baltu porcelāna izstrādājumu,
kuru tad vēlreiz apdedzina, tikai

daudz zemākā temperatūrā, lai gla-
zūra nesāktu kust. Kobalts ir visiztu-

rīgākais no visām zemglazūras kera-

miskām krāsām.

Vispirms radās tieši zemglazūras

rotājums, jo ķīnieši savus izstrādāju-
mus bija paraduši apdedzināt tikai

vienreiz. Meklēdami kalnos piemē-
rotas krāsvielas, viņi nejauši atrada

arī kobalta rūdas. Pirmie mēģinājumi
ar kobaltu nebija visai veiksmīgi:

zīmējums bija samērā izplūdis, krāsa

diezgan bāla, pelēki zaļganzila. Tikai

pamazām, pēc daudzkārtīgiem nesek-

mīgiem mēģinājumiem kobalta rotā-

jumi ieguva piesātinātu zilu toni.

Runājot par kobaltu, nevar nepie-
minēt vēl vienu interesantu rotāša-

nas paņēmienu, kas radās krietni

vēlāk — Cina dinastijas laikā. Šis

paņēmiens pazīstams ar franču no-

saukumu bleu poudre — zilais pūde-
ris. Strādājot ar šo paņēmienu, por-

celānam kobaltu neuzklāj vis ar otas

palīdzību, bet gan uzsmidzina. Ko-

balts kā tumšs pūderis apklāj priekš-

metu. Parasti pirms apsmidzināšanas

ar papīra trafaretiem traukam apklāj

atsevišķas vietas, kuras pēc apdedzi-
nāšanas paliek baltas. Pēc tam tās

izgrezno ar citām krāsām.

Kobalts palīdzēja porcelānam

ieņemt vadošo vietu starp pārējiem
keramikas izstrādājumiem. Vēl vaja-

dzēja spert tikai pēdējo soli no vien-

krāsaina līdz daudzkrāsainam zīmē-

jumam, taču cik daudz vilšanos un

pūļu tas sagādāja. Kobalts gan deva

lielisku zilu krāsu, bet rūdas, kas

dotu citas krāsas, kalnos atrast neiz-

devās. Tās vai nu apdedzinot zaudēja

krāsu, vai arī izšķīda izkusušajā gla-

zūrā, veidojot krāsainajai glazūrai
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līdzīgus plankumus. Bet senie māk-

slinieki vēlējās iegūt krāsainu zīmē-

jumu ar asām kontūrām, kādas bija
zilajam kobalta rotājumam.

Pakāpeniski no krāsainajām glazū-
rām tika radītas krāsas, kuras tagad
tiek dēvētas par emaljām. Kāpēc šīs

krasas sauc par emaljām? Būtībā

emaljas ir mums jau pazīstamās gla-
zūras, tikai necaurspīdīgas, jo parasti
tas satur kādu sīkdispersu krās-

vielu. Visas emaljas ir viegli kūsto-

šas, bet
_

atšķirībā no glazūrām tās,
kaut arī izkusušas, neizplūst (šajā
ziņa tās atgādina uz stikla izlietu
biezu eļļu).

Vēlreiz par krāsainajām glazūrām
un defektiem. Kraklē nav vienīgais
defekts, kas vēlāk kļuva par īpašu
rotāšanas paņēmienu. Neuzmanība

vai arī_ nemākulība, apdedzinot ar

krāsainam glazūrām klātus izstrādā-

jumus, radīja jaunu rotāšanas paņē-
mienu — reducētās krāsainās glazū-
ras. Viena no skaistākajām šīs gru-
pas glazūrām kļuva pazīstama Eiropā
ar nosaukumu «vērša asinis». Jau

pats nosaukums rāda, ka šīs glazūras
krāsai ir kāda līdzība ar asinīm. Tie-
šām — dzidrā glazūra ir tumši sar-

kana ar purpura nokrāsu. Krāsaino

glazūru paleti arvien vairāk paplaši-
nāja vēl un vēl citi minerāli un

rudas, kuras lietoja, lai iegūtu vē-
lamo toni. Redzama vieta šo krāsu

vidu bija vara rūdām. Kopā ar citiem

savienojumiem tās veidoja daždažādu
nokrāsu zilas un zaļas glazūras. Tad
kadu dienu, atverot krāsni, izrādījās,
kā parasta zaļā glazūra ir izraibināta

ar visdažādāko nokrāsu plankumiem.
Blakus ierastajai zaļajai krāsai lais-

tījās gan zili, gan violeti, gan arī

purpursarkani toņi. Zaudējuma rūg-
tumu nomainīja izbrīns par lielisko
tumši sarkano krāsu. Ja būtu iespē-
jams izstrādājumu viscaur vienmē-

rīgi noklāt ar šādu glazūru!

Pūles pamazām vainagojās sek-

mēm un vēlēšanās kļuva par īste-

nību. Atkarībā no gaisa pieplūdes
apdedzināšanas laikā liesma var būt

gan oksidējoša, gan reducējoša, gan
neitrāla. Mainot apdedzināšanas ap-
stākļus, izdevās gūt vēlamos rezul-

tātus. Tomēr — mazākā neuzmanība

un izstrādājumu tumši sarkanajā gla-
zūrā radās gaiši zili plankumi. Šādi

izstrādājumi dažreiz ir sastopami
porcelāna kolekcijās un ir ļoti iecie-

nīti, jo to ir samērā nedaudz un tie

izskatās krāšņi. Faktiski tie ir apde-
dzināšanas brāķis.

īpatnējais apdedzināšanas režīms

glazūrām deva nosaukumu «reducē-

tas». Blakus «vērša asinīm» ar laiku

parādījās arī citu krāsu reducētās

glazūras: melnas, dzeltenas utt.

Līdz ar sīko porcelāna darbnīcu

apvienošanu un imperatora fabrikas

izveidošanu Czindečžeņas pilsētā por-
celāns kļuva par valdnieku īpašumu.
Un porcelāna izstrādājumos ļoti tieši

atspoguļojās imperatora iegribas.
Dažādas spilgtas iezīmes rotājumā
vai priekšmetu formā, kā arī īpatnēji
izgatavošanas paņēmieni raksturīgi
visiem tā vai cita perioda porcelāna
izstrādājumiem. Tā Cina dinastijas
valdīšanas laikā radušās izstrādā-

jumu grupas, kuru rotājumā dominē

zaļa, sārtā, dzeltenā vai arī melnā
krāsa. Tagad to dēvē par «zaļās sai-
mes» (arī «zaļās dinastijas», «zaļās
ģimenes») krāsu paletē dekorētu

porcelānu vai, īsāk sakot, par «rozā

saimes», «dzeltenās saimes», «melnās

saimes» porcelānu.

Šajā laikā radās arī daudzi porce-

lāna_ šedevri, kaut gan tiem nebija
nekādas praktiskas, ne arī māksli-

nieciskas vērtības. No tādiem var

minēt ļoti plāno «olas čaumalas»

porcelāna, kā arī īpatnējo «rīsa

graudu» un dubultsienu porcelāna
izstrādājumus.
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Lai cik noslēgta Ķīna bija ārzem-

niekiem, tomēr pamazām porcelāns
nokļuva ari citur. Vispirms to iepa-
zina Vidusāzija, Japāna, Koreja,
Tuvie Austrumi, bet vēlāk arī

Eiropa. Ķīnieši, kas savu noslēpumu
cieši sargāja no eiropiešu acīm,

izmantoja augošo pieprasījumu pēc

porcelāna un ražoja galvenokārt

eksportam. Līdz ar to cieta izstrādā-

jumu kvalitāte un mākslinieciskā

vērtība. Kad tika atklāts regulārs
jūras tirdzniecības ceļš no Eiropas uz

Ķīnu jeb, kā tajā laikā sauca, uz

Ostindiju, Eiropas tirgotāji izveidoja
tur savas faktorijas, kas rūpējās, lai

porcelāna rotājums atbilstu eiropiešu
gaumei.

Pa fajansa pēdām

Kas īsti ir fajanss? Vēstures gaitā
šī vārda jēdzieniskais saturs ir mai-

nījies, izraisot mākslas vēsturnieku

vidū daudz neskaidrību un pārpra-
tumu pagātnes mantojuma izvērtē-

šanā.

Šodien par fajansu sauc ar caur-

spīdīgu glazūru klātus keramikas iz-

strādājumus, kuru drumstala ir

poraina. Fajanss var būt dažādā

krāsā, bet lielākoties tas ir gaišos
toņos vai balts. Ļoti tuva šai izstrā-

dājumu grupai ir majolika. Tā ir

poraina keramika, kas darināta no

daba atrodamiem dažādas nokrāsas

māliem, bet atšķirībā no fajansa
klāta ar nedzidru glazūru. Novilkt

krasu robežu starp šiem keramikas

izstrādājumu veidiem tomēr nav

iespējams, it īpaši pagātnē. Fajanss
ir tikpat internacionāls kā visa kera-

mika. Fajansa pirmsākumi saistās ar

ikvienu no senajām kultūrvalstīm —

Ēģipti, Persiju, Ķīnu un daudzām
citām.

Jau vairāk nekā 4000 gadus cilvēce

pazīst un lieto keramikā glazūras un

emaljas. Un tieši glazūras un emaljas

bija pirmais solis uz fajansu; fajansa
vēsture nav atdalāma no glazūru

tapšanas un pilnveidošanās. Vissenā-

kie glazētie izstrādājumi līdz šim

atrasti Ēģiptē. Šķiet, tā nav nejau-

šība, ka pirmās glazūras tikušas

izmantotas celtņu rotāšanai. Tā kā

austrumnieku tieksmi uz spilgtām
krāsām un bagātīgu ornamentāciju

nespēja apmierināt neviens no da-

biskajiem celtniecības materiāliem,

tad celtniecībā neaizstājamas kļuva

glazūras. Ar glazētām plāksnēm ro-

tātās svētnīcas, mošejas, mauzoleji

saglabājušies līdz pat mūsdienām.

Tādējādi, iepazīstot seno arhitek-

tūru, varam gūt daudz vērtīgu atziņu

par glazūrām.

Pirmās glazētās plāksnes, ar kurām

rotātas senās piramīdas, datējamas
ar 25. gadsimtu pirms mūsu ēras.

Plāksnes klātas ar necaurspīdīgu,
matētu zaļganu vai iezilgani zaļu
krāsu. Zaļie toņi Ēģiptes keramikā

nav nejauši. lemīļots materiāls juve-

lierizstrādājumiem bija malahīts, ko

vēlāk centās aizstāt ar lētākiem un

vieglāk apstrādājamiem keramikas

materiāliem.

Interesants bijis pats glazūras sa-

gatavošanas process. Glazūras

sastāvdaļas sajauca un kausēja lie-

los lēzenos traukos. Izkusušo, bet pēc
atdzišanas pārstiklojušos masu sa-

drupināja, atlasīja mehāniskus pie-

maisījumus un nedzidrākos gabalus.
Tīro, lietojamo daļu kausēja vēlreiz

un tikai pēc šādām «ugunskristībām»

glazūru sasmalcināja, iejauca ūdenī

un izmantoja keramikas izstrādājumu
pārklāšanai. Var rasties jautājums,

kādēļ glazūras sagatavošana tā jāsa-
režģī, kādēļ izejmateriālus nevar

vienkārši sasmalcināt un iejaukt
ūdenī. Dažreiz tā var rīkoties, taču
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ne vienmēr. Ja glazūras sastāvā ir

vielas, kas šķīst ūdenī, tad tās vis-

pirms jāsakausē, un tikai tā sagata-
votas tās ūdenī nešķīst. Šādu glazū-

ras sagatavošanas veidu, kad tā

iepriekš tiek sakausēta, dēvē par fri-

tēšanu, bet pārstiklojušos masu par

friti. Fritēšana ir ļoti raksturīga
visām viegli kūstošām glazūrām un

emaljām. Fajansa ražošanā vienmēr

sastopamies ar fritēšanu, turpretī

porcelāna glazūras parasti no ūdens

«nebīstas».

Senajā Ēģiptē keramika dominē

galvenokārt arhitektūrā. Izrakumi

liecina, ka podniecība tur bijusi uz

diezgan zema līmeņa. Tajā pašā laikā

glazūru saime stipri papildinājusies,

un 12.—9. gadsimtā pirms mūsu ēras

Ēģiptē, Asīrijā un Babilonijā bijušas

pazīstamas gan spožās svina, gan ne-

dzidrās alvas glazūras, gan arī vis-

dažādākokrāsu emaljas.

Neraugoties uz samērā augsto
keramikas attīstības līmeni, fajanss
tomēr radies daudz vēlāk. 7. un

8. gadsimtā, kad arābi bija iekaro-

juši milzu teritorijas, keramika tur-

pināja attīstīties galvenokārt Persijā

un Mazāzijā. Vienlaikus ar arhitek-

tonisko keramiku strauji uzplauka

podniecība. Reliģiskie aizspriedumi

neļāva greznību mīlošajiem austrum-

niekiem lietot dārgmetālu traukus,

tāpēc māla un vēlāk fajansa trauki

pamazām kļuva par pilntiesīgiem
metāla trauku aizstājējiem.

Taču austrumniekus neapmierināja
tikai dārgmetālu trauku vienkārša

aizstāšana ar keramikas izstrādāju-
miem — viņi centās keramikā atda-

rināt arī metāliem raksturīgo spī-
dumu. Un tā radās jauns lielisks

rotājums ■— dažādās krāsās mirgo-
joša ļoti plāna virsmas kārtiņa, kuru

mēs tagad saucam par lustru. Atras-

tie paraugi liecina, ka lustri radušies

senajā Persijā 12. gadsimtā. Tos

izmantoja gan celtniecībā, gan arī

trauku rotāšanai. Izstrādājumus, ku-

rus bija paredzēts rotāt ar lustriem,

parasti veidoja ar reljefu ornamen-

tāciju vienkrāsainus vai retāk —

divkrāsainus un trīskrāsainus. Relje-
fais rotājums īpaši izcēla varavīksnei

līdzīgo mirgojošo, metālisko lustru

spīdumu.

Ilgu laiku lustru iegūšana bija

noslēpums, līdz tos atklāja no jauna.
Tos iegūst zināmā mērā līdzīgi redu-

cētajām glazūrām. Tagad diezgan

plaši izmantotā zemākās kvalitātes

porcelāna dekorēšana (lai apslēptu
virsmas defektus) ar lustriem ir stipri

atšķirīga no senajā Persijā lietotās.

Tikai rezultāti ir analogi.

Ja aplūkojam Tuvo Austrumu

keramikas mantojumu, tad jāatzīst,
ka redzamu vietu tajā ieņēmuši

izstrādājumi, kas bijuši klāti ar dažā-

dām emaljām — gan ar vienkrāsai-

nām — baltām, gan ar daudzkrāsai-

nām. Šāds necaurspīdīgs slānītis daž-

kārt bija ļoti vēlams, lai noslēptu
drumstalas krāsu. Tuvajos Austru-

mos netīrā pelēkbrūnā keramikas

drumstala nevienu sevišķi neieprie-

cināja. Tāpēc arī emaljas jeb nedzid-

rās (miglinātās) glazūras atklāšana

bija tik ļoti gaidīta. Ilgu laiku šim

nolūkam neaizstājams bija alvas

oksīds (kā alva, tā arī svins senos

laikos bija labi pazīstami). Svina gla-
zūras bija caurspīdīgas, bet, piejau-
cot tam noteiktā attiecībā alvu, tās

kļuva nedzidras, tomēr nezaudēja
spīdumu.

Austrumnieku gaumi neapmieri-
nāja vienkrāsainā, baltā glazūra. Par

piedevām glazūru gatavošanā izman-

tojot dažādu metālu savienojumus
dabisko minerālu veidā, viņi ieguva
visdažādāko krāsu un nokrāsu emal-

jas, kuras lietoja keramikas izstrā-

dājumu un celtņu rotāšanai. Atšķi-
rībā no Ķīnā lietotajām emaljām
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Tuvo Austrumu meistaru gatavotās

emaljas apdedzinot viegli sajaucās
cita ar citu, un tādējādi radās izplū-
dušas zīmējuma kontūras. Lai no tā

izvairītos, izmantoja metālu rotāšanā

ar emaljām gūto pieredzi. Metāla

izstrādājumu virsmā veidoja reljefu
tīklveida zīmējumu, tad iedziļinātos
laukumus ieklāja ar emaljām. Nu

dažādo krāsu laukumiņi nesaplūda
cits ar citu. Līdzīgu paņēmienu sāka

izmantot arī keramikā, bet to īpaši

iecienīja arhitektūrā sienu pārklāju-
mos. Vēlāk reljefo veidojumu aiz-

stāja zīmējums ar melnu, grūtāk kūs-

tošu emalju. Laukumus starp melna-

jām kontūrām, tāpat kā iepriekš,
iesedza ar krāsainām emaljām.

Izstrādājumus pārklājot ar emal-

jām, apslēpa to drumstalas krāsu un

rupjo virsmu. Tomēr emaljām bija
arī trūkumi, piemēram, nevarēja iz-

mantot zemglazūras rotājumus.
Tāpēc senie meistari meklēja jaunus

ceļus, kā rotāt izstrādājumus un

apslēpt drumstalu. Par šādu visai

savdabīgu paņēmienu kļuva angobē-
šana. Visbiežāk parastos māla izstrā-

dājumus noklāja ar smalki saber-

ztiem baltiem vai viegli iedzelteniem

māliem, bet dažkārt izmantoja tos

pašus mālus, no kuriem izstrādājumi
tika veidoti. Tad mālus saberza rūpī-

gāk. Šāds plāns māla klājums priekš-
metu virsmu padarīja matēti gludu.
Izstrādājumus pēc tam apgleznoja ar

zemglazūras krāsām, glazēja un vēl-

reiz apdedzināja.

Angobēšana radīja arī īpašus rotā-

šanas paņēmienus. Jau senatnē bija
pazīstama pastilāža un gravēšana.
Lietojot pastilāžas paņēmienu, izstrā-

dājumu rotāja ar angobu, izveidojot
zīmējumu aptuveni tāpat, kā torti

garnē ar krēmu. Otrs paņēmiens bija
gravēšana. Ar gaišu angobu klātus

izstrādājumus rotāja, ieskrāpējot to

virsmā zīmējumu tā, ka gravējuma

vietas kļuva redzams tumšākais

drumstalas slānis.

13. gadsimtā, kad mongoļu impē-

rija apvienoja Tuvos un Tālos Aus-

trumus, tirdzniecība un kultūras

sakari starp Austrumu zemēm kļuva
arvien ciešāki. Jau 14. gadsimta Per-

sijas izstrādājumos redzamas porce-

lānam raksturīgās rotājuma iezīmes.

Cenšoties atdarināt porcelāna bal-

tumu un plānumu, vietējie meistari

pūlējās uzlabot izstrādājumu kvali-

tāti. Tā radās lieliski fajansa priekš-
meti (kurus jau var dēvētpar fajansu
mūsdienu izpratnē). Daļai šo izstrā-

dājumu bija tik plāna un balta drum-

stala, ka nezinātājs tos pat nespēj

atšķirt no porcelāna. Lai izceltu šo

priekšmetu formu un līdzību īstajam

porcelānam, tos bieži vien atstāja
baltus un rotāja tikai ar vieglu rel-

jefu ornamentu. Atsevišķos gadīju-
mos jau var runāt par pusporcelānu.

11.—12. gadsimtā, kad mauri ieka-

roja Spāniju, tās teritorija saplūda

ar Ziemeļāfriku vienotā milzīgā val-

stī ar augsti attīstītu kultūru. Mauri

turpināja arābu kultūras, arī kerami-

kas, tradīcijas.

Šajā laikā Pireneju pussalā strauji

uzplauka keramika. Lai gan ne tās

tehniskajā, ne mākslinieciskajā iz-

veidē arābu tradīciju turpinātāji

neradīja nekā jauna, spāņu un mauru

keramika pelna zināmu ievērību, jo
tieši Pireneju pussala pavēra fajan-
sam ieeju Eiropā.

Par fajansu runāt, protams, var

tikai vēsturiskā nozīmē, jo visi Spā-

nijā ražotie izstrādājumi jāpieskaita

pie majolikas. To rotājumos nav

nekā jauna — vienkrāsaina kobalta

un daudzkrāsaina ornamentācija, kā

arī mums jau pazīstamie lustri. Ma-

lagā, Valensijā un citās vietās ražo-

tie izstrādājumi bija iecienīti visā

Eiropā. Tos ieveda Francijā, Vācijā,
bet it sevišķi Itālijā.
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No Pireneju pussalas Itālijā ieves-

tie izstrādājumi un vēlāk arī pašā

Itālijā ražotie šāda veida priekšmeti

ieguva nosaukumu — majolika. Šis

apzīmējums cēlies no Majorkas salas

(tagad Maļorkas sala) vārda Baleāru

salu grupā. Jau 14. gadsimtā vecais

itāļu nosaukums majorka tautas iz-

runā pārvērtās par majoliku. Te

jāpiebilst, ka Ziemeļeiropā vēl

15. gadsimtā slavenos Spānijas
fajansa izstrādājumus ar metāla spī-

dumu parasti dēvēja par ferre dc

Valence, bet Vācijā tos sauca par

Walenschenwerk.

Kādēļ gan ceļā no Spānijas uz Itā-

liju māla trauki ieguva nosaukumu

majolika? Kāds sakars tiem ar Ma-

jorkas salu? Jādomā, tāds, ka kera-

mikas izstrādājumus no Pireneju

pussalas Itālijā ieveda pa jūras ceļu
Baleāru salinieki ar saviem kuģiem.

Itāļu majolikas sākumus sedz

viduslaiku tumsa. Tomēr arheoloģis-
kie izrakumi Faencā rāda, ka jau
14. gadsimta beigās Itālijā gatavoti

majolikas izstrādājumi. Tāpēc nav

jābrīnās, ka turpmāk tieši Itālija
kļuva par majolikas ražošanas cen-

tru Eiropā. Daudz ērtāk taču ražot

keramiku uz vietas, nekā ievest no

Spānijas. Pirmie Itālijas izstrādājumi

gan mākslinieciskajā, gan arī tehnis-

kajā izveidē atgādināja no Spānijas
ievestos majolikas priekšmetus.
Tikai ar 15. un 16. gadsimtu miju,
renesanses laika apgarota, itāļu kera-

mika strauji uzplauka un atbrīvojās
no spāņu ietekmes.

Itāļu keramikas izstrādājumus gal-
venokārt izmantoja kā greznum-

priekšmetus. Itālieši neapmierinājās
tikai ar pazīstamajiem keramikas rotā-

šanas paņēmieniem. Viņi radīja pilnīgi
jauna veida majoliku. Ja austrumu

keramiķi nedaudz apdedzinātus māla

priekšmetus rotāja ar krāsainām

emaljām un pēc tam tos apdedzināja

vēlreiz, tad itālieši rīkojās savādāk.

Viegli apdedzinātu priekšmetu tad

iegremdēja alvas glazūrā. Sausais

māls strauji uzsūca ūdeni, bet gla-
zūra kā balts, pulverim līdzīgs slānis

palika uz priekšmeta virsmas. Uz šī

slāņa veidoja zīmējumu ar ūdenī

iejauktām krāsām. Jaunais apglezno-
šanas paņēmiens prasīja augstu meis-

tarību un, galvenais, ātru rīcību, jo
sausā glazūra tik strauji uzsūca

šķidro krāsu, ka labojumi nebija

iespējami. Kad priekšmets bija ap-

gleznots, to vēlreiz apdedzināja.
Kaut gan itāļu majolikai māksli-

nieciskais noformējums bija augst-

vērtīgs, tomēr tai raksturīga visai

nabadzīga krāsu palete. Dominē zaļa,

zila, dzeltena un melna krāsa. Lai

iegūtu sarkanu krāsu, ņēma mālus,
kuros bija daudz dzelzs savieno-

jumu. Mālus vairākkārt viegli izkar-

sēja, saberza kopā ar etiķi un uzklāja
virs dzeltenās krāsas. Itāļu keramikā

nozīmi nezaudēja arī lustri.

15. un 16. gadsimtā Itālijā bija
daudz darbnīcu, kas ražoja majoliku
ne vien vietējām vajadzībām, bet arī

pārējām Eiropas zemēm, it sevišķi
Francijai. Tolaik bija slavenas darbnī-

cas Florencē, Faencā, Urbino, De-

rutā, Dženovā un daudzās citās vie-

tās. Zināms pagrimums itāļu majoli-
kas ražošanā iestājās kopš 17. gad-
simta, kad Eiropa aizrāvās ar por-

celānu. Tomēr pilnīgi majolikas ražo-

šana Itālijā nekad neapsīka un kā

tautas māksla eksistē vēl pašreiz.
Visdzīvāko atbalsi itāļu majolika

guva tieši Francijā, kur to sāka izga-
tavot ar 16. gadsimtu. Par galvena-
jiem ražošanas centriem kļuva
Ruāna, Nima, Nevēra un Liona, tur-

klāt pēdējās divās pilsētās strādāja
tikai itāļu meistari. Arī paši izstrā-

dājumi ne tehniskajā, ne mākslinie-

ciskajā apdarē neatšķīrās no itāļu

majolikas. Ar laiku, protams, franču
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majolika kļuva mākslinieciski neat-

karīga no Itālijas, bet izgatavošanas
tehnikā, glazūrās joprojām neradās

nekas jauns. Sākumā Francijā jaunos

izstrādājumus dēvēja visai dažādi,
bet pamazām arvien vairāk ieviesās

no itāļu pilsētas Faencas aizgūts ap-

zīmējums. Ar Faencu kā ievērojamu
majolikas ražošanas centru, no

kurienes Francijā ieveda daudz

keramikas izstrādājumu, saistījās
priekšstats par majoliku vispār,
tāpēc franči sāka lietot apzīmējumu
faience — fajanss. Tagad šo apzīmē-

jumu pazīst un lieto visa pasaule.
Tieši ar Franciju saistās savdabīgie

Bernāra Palisī keramikas izstrādā-

jumi un senporšēri. Bernāram Palisī

(1510—1590) franču keramikā ir no-

zīmīga vieta. Palisī kļuva pazīstams

ar tā sauktajiem lauku fajansiem.
Saviem izstrādājumiem Palisī izman-

toja koku un stādu lapas, gliemežvā-
kus, zivis, čūskas, vardes, kuras pie-
līmēja vai piestiprināja ar stieplēm

pie alvas bļodas, kas parasti bija
ovāla, un izgatavoja šai kompozīcijai
ģipša formu. Šādus majolikas izstrā-

dājumus Palisī rotāja ar dzeltenu,

zilu, violeti brūnu vai pelēku emalju.

Daudz interesantāki no tehnolo-

ģiskā viedokļa ir tā sauktie senpor-
šēri. Ar šo vārdu tagad apzīmē ne-

lielu izstrādājumu grupu, kuri stipri

atšķiras no visas pārējās tā laika

franču majolikas. Tā kā izstrādāju-
miem nepiemīt tīri nacionālas un

lokālas iezīmes, ilgi neizdevās atrast

autoru un vietu, kur tie izgatavoti.
Vienīgi izgatavošanas laiks (1525.—
1565. g.) neradīja šaubas. Ne tikai

forma, ornaments un stils, bet arī

ģerboņi, emblēmas unmonogrammas

liecina, ka šie izstrādājumi veidoti

renesanses laikmetā. Kaut arī vēsture

saista šo savdabīgo keramikas

priekšmetu rašanos ar Senporšēras
keramikas darbnīcām, no kuras tie

dabūjuši arī savu nosaukumu, tomēr

vēl šodien nav pilnīgi noskaidrots,
kur tieši minētie izstrādājumi izga-
tavoti.

Kādi izskatās senporšēri un kā tie

tikuši gatavoti? Vispirms no gaišākas
masas izveidoja pašus priekšmetus,
tad ar koka vai, ticamāk, metāla

matricu tajos iespieda vēlamo orna-

mentu. Tādējādi izveidotos padziļi-

nājumus nedaudz samitrināja un

rūpīgi piepildīja ar sarkanas, brūnas,

zaļas, zilas vai dzeltenas krāsas mā-

liem. Izžāvētos priekšmetus glazēja
ar caurspīdīgu svina glazūru. Apde-
dzināšanas procesā tumšā masa sa-

rāvās vairāk, tāpēc virs tās glazūra
kļuva biezāka. Pašiem izstrādāju-
miem bija raksturīga veca ziloņkaula
nokrāsa.

īpašu vietu keramikas attīstībā

ieņem holandiešu majolika un

fajanss. Visa ražošana, kas 16. un

17. gadsimtā strauji uzplauka, kon-

centrējās Delftas pilsētā, tāpēc bieži

mēdz runāt par Delftas fajansu. Fa-

jansa ražošanu Holandē izraisīja
«nepieciešamība» atdarināt porce-
lānu. Tieši Holandei bija visciešākie

tirdzniecības sakari ar'Austrumu ze-

mēm un, nodibinoties Ostindijas
kompānijai, holandieši no turienes

sāka ievest porcelānu lielos daudzu-

mos. Holande kļuva par starpnieku

porcelāna tirdzniecībā. Augošais pie-
prasījums pēc šīs jaunā veida kera-

mikas radīja dabisku tieksmi tādus

atdarināt pašu mājās un tā gūt lie-

lāku peļņu.

Holandiešu pirmie skolotāji bija
itāļi. Tomēr skolnieki necentās atda-

rināt savus skolotājus ne mākslinie-

ciskā ziņā, ne tehniskajā apdarē.

Mērķis bija tikai viens — atdarināt

porcelānu. Holandieši šajā jomā

guva lielus panākumus — viņu iz-

strādājumi formā, vieglumā, plānumā
un rotājumā tik ļoti atgādināja por-
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celānu, ka tikai lietpratējs tos varēja

atšķirt. Ne velti šos izstrādājumus
16. un 17. gadsimtā dēvēja par por-

celāniem.

Delftas fajansam raksturīga plāna,
samērā blīva, gaiša drumstala, kuru

klāj caurspīdīga svina glazūra. Šādus

izstrādājumus galvenokārt rotāja ar

kobalta zemglazūras krāsu. Tiecoties

pilnīgi atdarināt porcelānu, Delftas

meistari pirmie virsglazūras rotā-

jumus sāka lietot arī fajansam.

Līdzīgi holandiešu un franču kera-

mikai fajansa ražošana attīstījās arī

citās Eiropas zemēs, pirmām kārtām

Anglijā un Vācijā. Nedaudz savda-

bīgāks attīstības ceļš fajansam bija

Krievijā. Majoliku Krievijā ražoja

jau ap 10. gadsimtu. Pastāvīgie tirdz-

niecības sakari ar austrumiem veici-

nāja iepazīšanos ar Tuvo Austrumu

majolikas tehniku. Tomēr kā māk-

slinieciskajā, tā tehniskajā izveidē

austrumu un krievu majolika bija

atšķirīga. Dažādie māli bija par

cēloni atšķirībām arī glazūru sastāvā.

Līdz ar to krievu majolikas rotājumā
toņu palete stipri atšķīrās no Tuvo

Austrumu izstrādājumiem, lai gan

pamatkrāsas bija tās pašas.

Fajansa — mūsdienu izpratnē —

ražošanas sākumi Krievijā datējami
ar 17. gadsimtu. Daļēji te vērojama
Rietumeiropas ietekme, tomēr māk-

slinieciskajā apdarē pamatos sagla-

bājās vecās krievu majolikas tradī-

cijas. Fajansa ražošana šajā laikā

bija cieši saistīta ar strauji uzplauk-
stošo porcelāna ražošanu. Līdzīgs
stāvoklis bija arī visā Eiropā. Fa-

jansu 18. un it sevišķi 19. gadsimtā
sāka izmantot galvenokārt plašam
patēriņam. To izgatavoja ar tiem

pašiem paņēmieniem kā porcelānu,
arī izejvielas un masas sastāvs bija
stipri līdzīgs. Tādēļ daudzos gadīju-
mos var runāt nevis par fajansu, bet

ganpar pusporcelānu. Turklāt jāpie-

bilst, ka tas bija daudz lētāks par

porcelānu.
18. gadsimta otrajā pusē fajansa

fabriku skaits Krievijā pieauga no

5 līdz 20. 1814. gadā jau bija 25 fab-

rikas, bet līdz gadsimta beigām to

skaits divkāršojās. Vairums šo fab-

riku bija nelielas — ražošana norisa

galvenokārt darbnīcu vai manufak-

tūru ietvaros, balstoties gandrīz pil-

nīgi uz roku darbu. Arī Baltijā tika

nodibinātas vairākas nelielas fabri-

kas. Kā pirmo var minēt Kārla Fika

fajansa fabriku Rēvelē, kas darbojās
laikā no 1780. līdz 1792. gadam. Tā

ražoja lielākoties vāzes, skulptūras
un citus mākslas priekšmetus.
19. gadsimta sākumā divas nelielas

fabrikas darbojās arī Viļņā, bet Rīgā

fajansu ražoja līdz pat 1967. gadam.

Porcelāna gaitas Eiropā

Vispirms par to, kā porcelāns iegu-
vis savu nosaukumu Eiropā. Popu-
lārs ir nostāsts, kas porcelāna vārdu

saista ar gliemežvākiem, jo balti

rožainos, perlamutram līdzīgos glie-
mežvākus itālieši dēvē par porcel-
lana. 13. gadsimta beigās Ķīnu ap-

meklēja pazīstamais venēciešu tirgo-

tājs Marko Polo. Savās ceļojuma pie-
zīmēs viņš stāsta arī par porcelānu,

piemin gliemežvāciņus, ko Ķīnā lieto

naudas vietā un ko Marko Polo sauc,

par porcelaine blanche — baltajiem

gliemežvākiem, bet kādā citā vietā

viņš šo vārdu piedēvē baltajiem, plā-

najiem keramikas izstrādājumiem. Tā

šos izstrādājumus sāka saukt arī vi-

sās pārējās Eiropas zemēs. Krievija

šajā ziņā nebija izņēmums. Tomēr

tautas valodā apzīmējumu nopiieAHH

bieži vien aizstāja ar vārdu dpapcbop.

Pēdējais pēc skanējuma tuvs vārdam

fagfūri, kas aizgūts no arābu valo-

das un nozīmē imperatora. Ilgu laiku
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jauno keramikas materiālu pilntie-

sīgi apzīmēja ar abiem vārdiem. Iz-

šķirošā nozīme nosaukuma izvēlē

bija krievu zinātniskās terminoloģi-

jas pamatlicējam M. Lomonosovam,

kas izvēlējās otro apzīmējumu.

Ļoti raksturīgs porcelāna apzīmē-

jums radies, saistot šo jēdzienu ar

Ķīnas vārdu. Tā tas ir daudzu Vidus-

āzijas tautu valodās. Arī angļu
valodā blakus vārdam porcelāns
daudz biežāk lieto vārdu china. Mi-

nētie trīs porcelāna apzīmējumi ir

visizplatītākie, bet ne vienīgie.

Mēģinājumi izzināt ķīniešu porce-

lāna ražošanas paņēmienus ilgu laiku

bija veltīgi. Pirmie mēģinājumi sais-

tījās ar stiklu, ko Eiropā pazina jau

sen. Pirmais porcelāns daudzējādā

ziņā atgādināja tā saucamo pienstiklu

jeb opalstiklu. Jau 1470. gadā Itālijā

izplatījās maldīga vēsts, ka porcelāna

noslēpums atklāts. Līdzīgs liktenis

piemeklēja arī leģendāro Mediči

porcelānu 1520. gadā. Domājams, ka

minētie gadījumi bija saistīti ar pien-
stikla izstrādājumiem.

Ari turpmāk porcelānu joprojām

mēģināja iegūt līdzīgi stiklam. Labi

panākumi šajā jomā tika gūti Fran-

cijā. 1673. gadā Ruānā Luija Potēra

fabrikā sāka ražot tā saukto mīksto

porcelānu, bet 18. gadsimtā šādas

fabrikas auga kā sēnes pēc lietus ne

tikai Francijā, bet arī Itālijā un Spā-

nijā. Sevras porcelāna fabrika līdz

pat 1768. gadam ražoja tikai mīksto

porcelānu. Lai gan daudzas fabrikas

Eiropā jau ražoja īsto jeb cieto por-

celānu, tomēr blakus tām joprojām

pastāvēja arī mīkstā porcelāna fabri-

kas. Mīkstais porcelāns ārēji tik ļoti
atgādināja cieto porcelānu, ka tos

bija grūti atšķirt.

Kas ir mīkstais porcelāns? Mīkstā

porcelāna masa nemaz nav kerami-

kas materiāls, jo tā nesatur māla

daļiņas un vairāk līdzinās stiklam

nekā porcelānam. Masas sastāvs un

sagatavošana ir visai sarežģīta. Labi

samaltus un rūpīgi samaisītus izej-
materiālus fritēja. No >tā arī radies

otrs apzīmējums — frites porcelāns.
Ne mazāk sarežģīts bija glazūras sa-

stāvs. Apdedzinot masu, tā līdzīgi
stiklam kļuva mīksta un viegli defor-

mējās. Tāpēc arī porcelānu dēvēja

par mīksto. Pat vienkāršas formas

priekšmetus apdedzinot vajadzēja
atbalstīt, piemēram, šķīvjus varēja

apdedzināt tikai vertikālā stāvoklī,

tos pakarot. Mīkstā porcelāna šķīv-

jiem pamatnē vienmēr ir caurumiņi,

lai šķīvjus apdedzinot varētu pakārt.

Līdz pat 18. gadsimtam īsto porce-

lānu eiropiešiem neizdevās atklāt.

Neraugoties uz augsto tehnisko un

māksliniecisko kvalitāti, īsto porce-

lānu mīkstais porcelāns tomēr ne-

spēja aizstāt, jo mehāniski tas bija
trauslāks, . neizturīgs pret straujām

temperatūras maiņām.

Porcelāna atklāšana Eiropā tiek

saistīta ar alķīmiķi Johanu Betgeru

(1682—1719), kura vārdu viņa tau-

tieši apvijuši ar porcelāna izgud-

rotāja slavas oreolu. Saksijas kūr-

firsts Augusts 1701. gadā ieslodzīja

Betgeru Drēzdenes pilī, lai tas iegūtu
zeltu. Šajā laikā arī sākās Betgera
sadarbība ar pazīstamo fiziķi Eren-

frīdu Valteru Čirnhauzu (1651 —

1708), kas kūrfirstam jau bija ierī-

kojis stikla fabriku un slīpēšanas
darbnīcu.

Mēģinājumi iegūt zeltu bija saistīti

ar karsēšanu un augstu temperatūru,

tāpēc Betgers meklēja materiālu

traukam, kurā kausēt metālus. Šim

nolūkam varēja noderēt vienīgi
māli. Čirnhauzs, labi zinādams Sak-

sijas Augusta kaislību kolekcionēt

porcelānu, ieteica Betgeram plānvei-

dīgi izpētīt Saksijas mālus, lai atrastu

piemērotu porcelānam līdzīgu mate-

riālu. Turpinot mēģinājumus kopīgi,
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Čirnhauzs un Betgers beidzot

1707. gadā guva pirmos panāku-
mus — dienas gaismu ieraudzīja sar-

kanais porcelāns. Būtībā tas nebija
nekas cits kā sen pazīstamā kerami-

kas akmensmasa. Izstrādājumi bija
tumši sārti, bez glazūras. Lai tie

iegūtu vajadzīgo spīdumu, priekš-
metus slīpēja tāpat kā stiklu un pu-

lēja. legūtie izstrādājumi gan vēl ne

tuvu nelīdzinājās porcelānam, taču

pirmais solis bija sperts.
1708. gadā Čirnhauzs nomira, to-

mēr vēl tajā pašā gadā Betgeram lai-

mējās izgatavot balto Drēzdenes

fajansu un vēl pēc gada viņš varēja
uz Leipcigas tirgu nosūtīt pirmos īstā

baltā, cietā porcelāna paraugus.

1710. gadā kūrfirsts Augusts, baidī-

damies, ka citi porcelāna noslēpumu
varētu no viņa izspiegot, liek tā

ražošanu pārcelt no Drēzdenes uz

Albrehtsburgas pili Meisenē.

Lai kā Saksijas Augusts centās

porcelāna ražošanu turēt noslēpumā,

ilgi tas viņam neizdevās. Eiropā
18. gadsimta otrajā pusē vairākas

fabrikas sāka ražot porcelānu:
Vīnē — 1719., Venēcijā —1720., An-

glijā — 1745., Pēterburgā — 1747.,

Berlīnē — 1752., Kopenhāgenā —

1759., Sevrā — 1769. gadā utt. Katrs

valdnieks uzskatīja par goda lietu

dibināt savu porcelāna fabriku, kaut

gan ne vienmēr bija tik viegli nodo-

māto realizēt.

Krievu porcelāns

No «porcelāna drudža», kas

18. gadsimtā pārņēma visu Rietum-

eiropu, nepaglābās arī Krievija. Pir-

mās porcelāna manufaktūras organi-
zēšanu uzdeva uzraudzīt Ivanam

Cerkasovam. Viņš darba vadību uz-

deva bijušajam Meisenes apglezno-

tājam Konrādam Hungeram. Pēter-

burgā nebija zināms, ka šis avantū-

rists jau bija paspējis apkrāpt por-

celāna kārotājus Vīnē, Venēcijā,

Dānijā un Zviedrijā.
Tomēr I. Čerkasovs ne visai uzti-

cējās K. Hungeram un norīkoja

viņam par palīgu un tulku jauno
krievu kalnu meistaru D. Vinogra-
dovu (1720—1758). Pēc mācībām

Pēterburgā D. Vinogradovs vairākus

gadus kopā ar M. Lomonosovu un

G. Reizeru pavadīja Holandē un Vā-

cijā, papildinot savas zināšanas gan

praksē, gan teorijā, kā arī apgūstot
svešvalodas. Vinogradova uzdevums

bija ne tikai palīdzēt Hungeram
darbā, bet arī iemācīties porcelāna

gatavošanas paņēmienus, lai vēlāk tā

ražošana nebūtu atkarīga no Hun-

gera kaprīzēm.

Jauno porcelāna manufaktūru no-

lēma ierīkot vienā no Ņevas ķieģeļu

cepļiem. Pēterburgas apkārtnē šādu

cepļu nebija mazums, jo savā laikā

Ziemas pils celtniecība bija prasījusi
daudz ķieģeļu. Kurināmā rezerves,

ļaudis, kas jau prata apstrādāt
mālus, kā arī pamestās ķieģeļu cepļu
ēkas pamudināja organizēt tur por-

celāna darbnīcas. Tā pirmo «viņa

ķeizariskās augstības porcelāna ma-

nufaktūru» ierīkoja ķieģeļu ceplī
Ņevas kreisajā krastā, astoņus kilo-

metrus no Pēterburgas, Šliselburgas
ceļa malā (tagad tur atrodas M. Lo-

monosova porcelāna rūpnīca).

Pagāja 1745. un 1746. gads. Visi

mēģinājumi iegūt porcelānu beidzās

nesekmīgi. Hungers meklēja neveik-

smju cēloņus malkā, apdedzināšanas

krāsnī, kurinātājos, izsacīja pat aiz-

domas, ka krāsni kāds nobūris, bet

nevēlējās atzīties pašā galvenajā —

savā nemākulībā un nezināšanā. Pa-

gāja vēl divi gadi. Beidzot, kad

1748. gadā viņš piedāvāja porcelāna
vietā ražot fajansu, tādējādi atzīda-

mies nezināšanā, Čerkasovs viņu

izraidīja no Krievijas.
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Redzēdams Hungera nevarību, Vi-

nogradovs uzsāka patstāvīgus mēģi-

nājumus. Piezīmes, kas gandrīz pil-

nīgi saglabājušās līdz mūsdienām,

dod plašu ieskatu par darbu, kādu

Vinogradovs veica pirmā krievu

porcelāna ražošanā. Pieraksti liecina,

ka patstāvīgus, sistemātiskus mēģinā-

jumus, lai atrastu masas sastāvu, Vi-

nogradovs uzsāka 1746. gadā.
Jau 1747. gadā viņš ieguvis pir-

mos porcelāna izstrādājumus. To-

mēr visvecākie krievu porcelāna

paraugi, kas saglabājušies līdz mūs-

dienām, datēti ar 1748. gadu. Intere-

santi, ka vecākie priekšmeti apzīmēti
nevis ar fabrikas marku, bet gan ar

paša Vinogradova uzvārda pirmo
burtu latīņu valodā — W un gad-
skaitli. Jau pirmie izstrādājumi bijuši
tik balti, ka pārspējuši pat izslavēto

Meisenes porcelānu. 1752. gadā

Vinogradovs sastādīja zinātnes vēs-

tūrē pirmo monogrāfiju par porce-
lāna ražošanas tehnoloģiju — «06-

CTOOTeAbHoe onncaHHe HHCToro nop-
iieAHHa».

Pieprasījums pēc porcelāna Krie-

vijā arvien auga. 1766. gadā angļu
rūpnieks Frānsiss Gārdners nodibi-

nāja Krievijā otro porcelāna fabriku.

Tā tika ierīkota Maskavas tuvumā

Verbilku ciemā, kur tā darbojas vēl

tagad kā Dmitrovas porcelāna fab-

rika.

19. gadsimta sākumā Krievijā dar-

bojās jau sešas porcelāna fabrikas,

bet gadsimta beigās porcelāna ražo-

šanā neierobežoti valdīja Kuzņecova

sabiedrība. Tad tai jau piederēja

septiņas lielas fabrikas, no kurām

viena atradās Rīgā. Savu «patstā-
vību» šajā laikā nezaudēja vienīgi

Imperatora porcelāna fabrika Pēter-

burgā.
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Porcelāna un fajansa ražošanas

attīstība Latvijā

19. gadsimta vidū Rīgā
tika nodibinātas vairākas

porcelāna un fajansa fab-

rikas. Pirmo, 1841. gadā,
atvēra S. Kuzņecova fab-

riku, kura Rīgas porcelāna
rūpnīcas ietvaros darbojas
vēl šodien. 1852. gadā
sāka strādāt M. Račkina

un ap 1874. gadu—G. Ru-

dakova fajansa fabrikas,

kuras gan pastāvēja īslai-

cīgi.

Ražošanas pirmsākumi

Porcelāna un fajansa rūpniecības
attīstību 19. gadsimtā Krievijas impē-

rijā, un tātad arī Latvijā, var iedalīt

divos periodos: līdz 60. gadiem un

pēc tam, kad savu laiku pārdzīvoju-
šās manufaktūras nomainīja fabri-

kas. Gadsimta pirmajā pusē porce-

lāna un fajansa rūpniecībai rakstu-

rīga arvien jaunu nelielu fabriku un

darbnīcu veidošanās. Gadsimta otrajā

pusē, it īpaši tā pēdējā trešdaļā, lie-

lākā daļa sīko uzņēmumu izputēja,
bet vairums lielāko fabriku koncen-

trējās Kuzņecovu ģimenes rokās. Ar

šo uzvārdu cariskajā Krievijā saistī-

jās visa porcelāna un fajansa rūpnie-
cība. Necilvēcīgi ekspluatējot strād-

niekus, Kuzņecovi amatniecisko ražo-

šanu īsā laikā pārvērta milzīgā uzņē-

mumā, kura produkcija neatpalika

no labākajiem ārzemju paraugiem.
Par Kuzņecovu firmas dibināšanas

gadu uzskata 1812., kaut gan jau
1810. gadā bijušā Broņņicas apriņķa
Novoharitonovas ciemā kalējs
Jakovs Vasiļjevičs nodibināja porce-

lāna fabriku. Vēlāk viņš pieņēma
uzvārdu Kuzņecovs.

1812. gadā fabrika jau strādāja ar

pilnu jaudu. To vadīja Jakova vecā-

kais dēls Terentijs. Turpmākajos

gados Kuzņecovu radinieki un man-

tinieki dibināja un iepirka nelielas

porcelāna fabrikas visdažādākajos

Krievijas nostūros. Tālākā Kuzņe-
covu fabriku vēsture saistās ar Si-

dora un it īpaši ar viņa dēla Matveja
darbību. Tā sakrita ar kapitālisma
attīstību Krievijā.

Porcelāna un fajansa ražošanas

monopolizēšana ļāva Kuzņecovu uz-

ņēmumam, nebaidoties no konkuren-

ces, diktēt porcelāna un fajansa
cenas Krievijas iekšējā tirgū un gūt

milzīgu peļņu.
Paplašinot ražošanu, Sidors Kuzņe-

covs 1841. gadā nodibināja pirmo
porcelāna un fajansa fabriku Baltijā.
To uzcēla Rīgas pievārtē Ķengaraga
tuvumā, toreizējā Dreilingsbušā

(Dreiliņos). Jādomā, ka galvenais
iemesls, kāpēc viņš savai fabrikai

mājvietu izraudzījās Rīgā, bija pla-
šās iespējas realizēt izgatavoto pro-

dukciju, jo trauslo izstrādājumu

transports bija saistīts ar zaudēju-
miem. Tos realizēt varēja gan Bal-

tijā, gan arī eksportējot uz ārzemēm,

jo Rīga bija Krievijas impērijas
rietumu vārti.

S. Kuzņecova fabrika bija pirmā,
bet ne vienīgā Rīgā. Jau 1852. gadā
tirgotājs Mihails Račkins organizēja
fajansa trauku ražošanu Ķengaraga
tuvumā. Tomēr nemākulīgas vadības

dēļ fabriku 1859. gadā slēdza.

1869. gada 4. aprīlī cits Rīgas tir-

gotājs Pāvels Kamarins lūdza Vid-

zemes civilgubernatoram atļauju
dibināt porcelāna un fajansa fabriku

zemes gabalā, kas atradās Benken-

holmā (tagadējās Bieķensalas ielas

rajonā). Tomēr šīs fabrikas tālākais

liktenis nav zināms.

-1874. gadā Rīgā darbojās G. Ruda-

kova fajansa trauku fabrika (nav
zināms, kur un cik ilgi tā pastāvē-
jusi) ar 48 strādniekiem un vienu



Pusfajansa ražošanas korpuss Kuzņecova fabrikā ap 1900. gadu (atradās netālu no dzelzceļa
un stiepās paralēli tag. Stahanoviešu ielai, tagad šī korpusa vairs nav).

meistaru. Tā gadā ražoja 25 200 fa-

jansa izstrādājumu. Interesanti atzī-

mēt, ka no 1861. līdz 1864. gadam
G. Rudakovs strādāja S. Kuzņecova

Rīgas fabrikā par pārvaldnieku. Šie

sīkie uzņēmumi, protams, paliekošu
nozīmi Rīgas porcelāna un fajansa
ražošanas attīstībā neatstāja.

Kuzņecova fabrikas celtniecība un

ražošanas apgūšana ilga aptuveni
divus gadus — no 1841. līdz 1843.

Fabrikas sirds bija galvenās produk-

cijas apdedzināšanas cepļi un apglez-
noto izstrādājumu apdedzināšanas

mufeļkrāsnis. Tiklīdz krāšņu mūr-

nieki sāka būvēt pamatus apdedzi-
nāšanas cepļiem, S. Kuzņecova uzti-

cības personas Piemaskavā Gžeļā,

Duļevā, kā arī Kolomenskas guberņā
sāka vervēt labākos trauku virpo-

tājus, formu lējējus, apdedzinātājus

un apgleznotājus. Vervētāji neskopo-

jās ar rožainiem solījumiem, ka pēc

atgriešanās dzimtenē katrs strādnieks

par nopelnīto naudu pats varēs at-

vērt nelielu fabriku.

Pirmā vilšanās strādniekus gaidīja
tūdaļ pēc ierašanās Rīgā. Pārceļota-

jiem nācās dzīvot mitrās zemnīcās,

jo dzīvokļa īrei trūka naudas. Kal-

potājiem bija uzceltas kopmītnes. Tie

bija netīri, tumši šķūņi. Tikai admi-

nistrācija dzīvoja normālos apstāk-

ļos: mājiņās ar nelieliem dārziņiem.

Kopainā visa milzīgā fabrikas teri-

torija ar daudzajām palīgbūvēm un

sadzīves ēkām vairāk atgādināja cie-

matu nekā fabriku.

Pārceļotāji atradās pilnīgā atkarībā

no saimnieka. No fabrikas strādnieki

Pirmie S. Kuzņecova

porcelāna un fajansa fab-

rikas strādnieki tika ver-

vēti Piemaskavas ciemos

Gieļā un Duļevā, kā arī

Kolomenskas guberņā, kur

jau no sendienām nodar-

bojās ar majoliku, bet

vēlāk amatniecības ietva-

ros — ar fajansu un por-

celānu.
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1841.—1851. gadā S. Kuz-

ņecova fabrikā ražoja tikai

pusfajansa jeb tā saucamā

kaļķa fajansa izstrādāju-

mus. To ražošanā kā izej-
vielas izmantoja gaišpelē-
kās mālu šķirnes un kaļķ-
akmeni vai dolomītu.

JBsf. gadā S. Kuzņecova
fabrikā sāka ražot porce-

lānu. Tomēr līdz pat
19. gadsimta beigām gal-
veno gatavās produkcijas

daļu sastādīja pusfajansa

izstrādājumi

aiziet nevarēja, jo bija saimniekam

parādā par pārceļošanu. Nezinot vie-

tējo valodu, viņiem nebija iespējas
atrast citu darbu un mājokli.

19. gadsimta 40. gadi bija tieši

pusfajansa uzplaukuma periods. Tā-

dēļ fabrikā vispirms organizēja tā

ražošanu. Pusfajansa jeb tā saucamā

kaļķu fajansa izgatavošanai izmantoja

gaišpelēko šķirņu mālus un kaļķak-
meni vai dolomītu. Sākumā mālus

veda no Krievijas centrālajiem rajo-
niem, bet vēlāk bieži vien no Rie-

tumeiropas.
Mālu piegāde bija sezonāla, jo tos

transportēja pa ūdens ceļiem. Tāpēc
māli ilgi glabājās zem klajas debess.

To prasīja arī sezonēšanas process

pēc vecvecām krievu keramikas

šūpuļa Gžeļas meistaru tradīcijām.
Atmosfēras iedarbībā māli kļuva

plastiskāki un darbam piemērotāki.
Sezonēšana prasīja lielus mālu krā-

jumus. Tādēļ visapkārt ražošanas

korpusiem auga neskaitāmas mālu

kaudzes.

Pirms sajaukšanas ar māliem dolo-

mītu ar garām kārtīm, kuru galos

bija asi dzelzs uzgaļi, sasmalcināja

jeb «grūda» piestām līdzīgās spe-

ciālās koka kastēs. lerīci darbināja

zirgi. Parasti zirgus dzina deviņus vai

desmit gadus veci puišeļi, kuri jau
no bērnības sāka strādāt fabrikā

kopā ar vecākiem, vecākajām māsām

un brāļiem.

Lai sadrupināto dolomītu sajauktu
ar māliem, lietoja tā saucamos «vil-

kņus». Tos jau iztālēm varēja pazīt
pēc īpašā tikai tiem raksturīgā trok-

šņa — čīkstēšanas un šļakstēšanas.
Zemā telpā uz klona grīdas stāvēja
milzīgi ozolkoka toveri ar krustiski

uz ass nostiprinātiem baļķiem, pie
kuriem savukārt bija pieķēdēti lieli

akmeņi. Toveros bija ielieta šķidra
pusfajansa masa. Akmeņus vilka pa
toveri apkārt. Tādā veidā jau sadru-

pinātais dolomīts saberzās un vien-

laikus sajaucās ar māliem un ūdeni.

Strādnieces ar spaiņiem nesa ūdeni,
kā arī pārējos materiālus. «Vilkņus»
sākumā darbināja ar zirgiem, bet

vēlāk ar tvaikmašīnu.

Masu pa speciālām caurulēm pār-

lēja filtrpresēs, kur koka, vēlāk ču-

guna, rāmjos iestiprinātos maisos

no toveriem pa caurulēm plūda
bieza masa. Piepildītās filtrpresēs
tika saskrūvētas kopā, maisi ar masu

sapresējās un liekais ūdens iztecēja.
Pēc tam maisus no rāmjiem izņēma,
bet blīvo balto masu sarullēja un no-

vietoja īpašos pagrabos. Tur to

zināmu laiku izturēja. Tikai pēc tam

masu izmantoja formēšanai.

Tolaik fabrikā palīgstrādnieku ne-

bija. Tāpēc formētājiem jeb, kā

viņus toreiz sauca, virpotājiem nācās

pašiem nest masu no pagrabiem uz

virpotavu. Te to samitrināja un ar

rokām rūpīgi pārmīcīja. Tikai pēc
tam ķērās pie formēšanas.

Virpotava atradās tajā pašā ēkā,
kur cepļi. Izstrādājumus turpat arī

žāvēja un glazēja. Caur nelielajiem
ar māliem aizlipušajiem pusaklajiem

logiem tik tikko iespiedās gaisma,
mezdama skopu atblāzmu uz pod-
nieku virpām. Pie tām sēdēja pus-
kaili bārdaini virpotāji. Virpas grieza
ar kājām. Tikai vēlāk iekārtoja pri-
mitīvu transmisiju, kuru darbināja
bērni. Uz podnieku virpām veidoja
visus izstrādājumus. Blakus pieaugu-
šajiem pie nelieliem galdiņiem sēdēja

pusaudži un veidoja tējkannu osiņas

un snīpīšus.
Darba telpās temperatūra parasti

nebija zemāka par 30 °C un gaisa
mitrums visai augsts.

Izžāvētos traukus pirms iemērkša-

nas glazūrā noberza ar ādu, glazēja
un vēlreiz žāvēja. Telpās vienmēr

bija putekļu pārpilns. Nekādas ven-

tilācijas tolaik, protams, nebija, un
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strādnieki pastāvīgi bija spiesti elpot

putekļus. Vairums no viņiem neno-

dzīvoja pat līdz 40 gadiem un gāja

bojā, kā toreiz teica, — no diloņa.

Blakus virpotavai atradās krāsns

nodaļa. «Padevēji» savāca glazētos

priekšmetus kapselēs un nesa uz

cepli, kur cepļa strādnieki tos krāva

grēdās. Tad sākās apdedzināšana.
Sākumā cepļi bija vienstāva ar tā

saucamo tiešo liesmu. Tikai vēlāk

porcelāna apdedzināšanai sāka celt

divstāvu un trīsstāvu pretliesmas

cepļus.

Vissmagākais darbs fabrikā bija

cepļu iekraušana un it īpaši izkrau-

šana. Pie izkraujamā cepļa durvīm

stāvēja strādnieku grupa. Neatkarīgi

no gadalaika viņi bija ģērbtivienādi:

kājās — velteņi, rokās — biezi, rupji
cimdi. Viens no viņiem uzģērba

vateni, rūpīgi aizpogāja visas pogas,

galvā uzvilka ausaini un cieši to

sasēja zem zoda. Tad, uzkliegdams:

«Saņem!», metās ceplī. Tur bija ne-

izturams karstums. «Padevējs» pa-

ķēra nedaudzkapseļu un izskrēja no

cepļa. Tās tūdaļ paņēma biedri. Šis

elles darbs turpinājās minūtes des-

mit: ilgāk neviens nespēja izturēt.

Pēc šādām desmit minūtēm «pade-

vējs» pat nejaudāja iziet no cepļa,
bet novēlās turpat uz grīdas. Viņu

nomainīja nākošais, ģērbies gluži
tādā pašā «formā», jo izkraušana ne

mirkli nedrīkstēja apstāties.
Tūdaļ pēc izkraušanas sākās ne

mazāk grūtā iekraušana. Izkrāvuši

un iekrāvuši cepļus, tie paši «pade-
vēji» stājās pie kurtuvēm un pie-
meta malku.

Porcelāna izstrādājumu ražošana

arī pēc 185Lgada, kad tika uzceltas

divas pirmās porcelāna fabrikas

mura ēkas, faktiski palika tāda pati.
Tolaik nepazina vārdu «cehs», tādēļ
runāja par porcelāna un fajansa fab-

rikām, kaut gan tās abas atradās

vienā teritorijā un piederēja vienam

īpašniekam.
Lai gan porcelāna ražošana fabrikā

attīstījās straujāk salīdzinājumā ar

fajansu, līdz pat 19. gadsimta beigām
tās galvenā produkcija bija pusfa-

jansa izstrādājumi.
1864. gadā pēc Sidora Kuzņecova

nāves fabrika pāriet viņa dēla Mat-

veja rokās, bet tās nosaukums —

«S. T. Kuzņecova fabrika» — nemai-

nās līdz pat 1872. gadam.

Pagājušā gadsimta beigās Rīgā

raksturīga strauja rūpniecības papla-
šināšanās. Paplašinās arī M. Kuzņe-

cova porcelāna un fajansa fabrika.

1872. gadā viņš lūdz atļauju dibināt

fajansa fabriku (mūsdienu izpratnē —

cehu), gribēdams bez pusfajansa
ražot arī cieto fajansu. Šo ideju rea-

lizēt izdevās tikai 1908. gadā.
19. gadsimta beigās fabrika izej-

vielas saņēma gan no Krievijas, gan

arī no Vācijas, Holandes, Anglijas,

Francijas un Skandināvijas, bet ak-

meņogles — no Anglijas. Gatavo

produkciju realizēja ne tikai uz vie-

tas, t. i., Baltijā un lekškrievijā, bet

izveda arī uz Angliju, Holandi un

to kolonijām.
Fabrikas attīstības pirmais posms

beidzās ar 1887. gada 29. septembri,
kad tika nodibināta M. Kuzņecova

porcelāna un fajansa trauku sabied-

rība.

Kuzņecova Rīgas fabrika sevišķi

strauji paplašinājās gadsimtu mijā,
ražošanā sasniedzot apogeju 1908.

gadā, kad tika izgatavoti 22 314 396

izstrādājumi, no tiem 11 450 025

porcelāna, 3 750078 fajansa un

7 114293 pusfajansa.

Kuzņecova Rīgas fabrikas ekono-

misko augšupeju pārtrauca pirmais

pasaules karš. Sākumā samazinājās
tikai ražošanas apjoms, bet, tuvojo-
ties frontei, fabrika pilnīgi pārtrauca
darbu. Vairums strādnieku un daļa

M. Kuzņecovs.

1864. gadā pēc Sidora

Kuzņecova nāves iabrika

pārgāja viņa dēla Malveļa
Kuzņecova rokās, kurš sa-

vukārt 1887. gada 29. sep-

tembrī nodibināja M. Kuz-

ņecova porcelāna un fa-

jansa trauku sabiedrību.
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Kad sākās pirmais pa-

saules karš, M. Kuzņe-

cova porcelāna un iajansa
sabiedrības Rīgas fabrika

darbu pārtrauca. Lielākā

daļa strādnieku, kā arī

daļa iekārtas tika eva-

kuēta uz Krieviju, tālāk

no frontes. Daļa iekārtas

tika pārvesta uz Duļevu

Vladimiros apgabalā, daļa
uz Kuzņecovas ciemu Tve-

ras guberņā un uz Verbil-

kiem Maskavas guberņā.

Kuzņecova fabrikas ražošanas struktūrshēma, kas sastādīta pēc vecā strādnieka N. Sokolova atmi-

ņām, kurš savas darba gaitas sācis īsi pirms pirmā pasaules kara. Arī shēma attiecināma uz šo

laiku. Shēmas kreisajā pusē redzama vēsturiski vecākā fabrikas daļa, kur ražoja pusfajansu,

labajā pusē — jaunākā, kur pēc pusfajansa tika organizēta arī porcelāna un cietā fajansa ražo-

šana. Pusfajansa masu ražoja atsevišķi — tā saucamajā mašīnu nodaļā, bet porcelānu un fajansu
vienuviet — masu sagatavošanas cehā. Pašā centrā bija plaši izvērsies apgleznošanas cehs.

Kā apgleznošanas cehs, tā visi pusfajansa ražošanas korpusi līdz mūsdienām nav saglabājušies.
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J. Jesena porcelāna fabrikas kopskats. 1901. g. zīm

iekārtas tika evakuētas uz Krieviju:

daļa uz Duļevu Vladimiras apgabalā,

daļa — uz Kuzņecovas ciemu Tveras

guberņā, vēl cita
— uz Verbilkiem

Maskavas guberņā.
Savādāk veidojās un attīstījās otra

lielākā porcelāna fabrika Rīgā. At-

šķirībā no Kuzņecovu fabrikas tās

ekonomikas pamatā bija ārzemju

kapitāls. 1886. gada 11. februārī Rī-

gas tirgotājs Jakobs Kārlis Jesens

saņēma atļauju atvērt porcelāna fab-

riku ar tvaika dzinēju. Fabrikas

būvei izvēlējās vietu Rīgas ziemeļu

pusē, kilometrus desmit no centra

nelielā apdzīvotā vietā Mīlgrābenā

(Jaunmīlgrāvī). Tolaik tur bija neiz-

mantoti vairāki desmiti vienstāva

noliktavu. Izejvielu un kurināmā

piegādei, kā arī gatavās produkcijas

izvešanai izmantoja ūdensceļus —

Daugavu un Rīgas_ juras līci.

Taja paša gada fabrika uzsaka

darbu. Sākumā tā vairākus gadus

izmantoja tikai no Vācijas ievestas

izejvielas un materiālus. Vienīgi ku-

rināmais bija vietējais. Fabrika spe-

cializējās augstas kvalitātes porce-

lana trauku ražošana. Luk, ko par

J. Jesena fabriku 1893. gadā rakstīja

bccthhk»: «Mīlgrabenas
fabrika nevar lepoties ar to, ka ir

pirmā pēc sava darba apjoma: Kuzņe-

cova fabrika izgatavo daudz vairāk

izstrādājumu; toties kvalitates_ ziņa

Mīlgrābenas darbnīcas izstrādājumi

neatpaliek no pašreiz izslavētajiem

(ne senajiem) sakšu vai franču,_ ja

pat nepārspēj tos. Starp citu, lielāko

daļu šīs fabrikas izstrādājumu, ko

1886. gada 11, februārī

Rīgā tika nodibināta otra

lielākā — J. Jesena por-

celāna fabrika, kura Rīgas

porcelāna rūpnīcas ietva-

ros praktiski darbojas vēl

šodien. Kopš dibināšanas

tā specializējās augstas
kvalitātes porcelāna trau-

ku ražošanā.
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Pirmais pasaules karš

pārtrauca porcelāna ražo-

šanu arī J. Jesena fab-

rikā. Tuvojoties frontei,
1915. gada oktobrī strād-

niekus un lielāko daļu
iekārtas evakuēja uz Slav-

jansku Ukrainā, kur atra-

dās otra J. Jesena fab-

rika.

1841. gadāRīgā tika no-

dibināta J. Jakša tirdznie-

cības firma, bet 1879. gadā
pie tās tika noorganizēta
arī fajansa un porcelāna

dekorēšanas darbnīca, kur

strādāja virsglazūras krāsu

tehnikā. 1901. gadā darb-

nīcā, kas atradās lekšrīgā,

bija nodarbināti apmēram
10 strādnieki.

saskaņā ar veikalnieku prasībām fab-

rika izlaiž bez sava zīmoga, publika

iegādājas kā ārzemju porcelānu. Pie

mums, lūk, tāda gaume: parādi lie-

lākai daļai pircēju divas gandrīz
vienādas, piemēram, tasītes vai šķīv-

jus, no kuriem vienam ir krievu zī-

mogs, bet otrs — ar atzīmi «Limož»,

un, pat ja pēdējais ir sliktāks par

pirmo, par to samaksās tomēr vairāk.

Nav brīnums, ka tirgotāji pārdod tei-

camo krievu preci nezīmogotu, ja

jau publika prasa ārzemju.»
Kāda bija fabrikas produkcija?

Kam tā bija domāta? Avīzē «Ph>k-

ckhh BecTHHK» ziņo arī par to.

«.. fabrikas vairumtirdzniecības

cenas, piemēram, 24 personu pusdie-
nas servīzēm ir no 100 līdz pāri par

tūkstoš rubļiem. Cena, patiesi, vai-

rāk nekā krietna*, toties katrs

300 rubļu servīzes šķīvis ir mazs

šedevrs. Un kam tikai Mīlgrābenas
fabrika nestrādāja!? lelūkojoties tās

monogrammu grāmatā, var sastapt
gan Iļjinskas ciemu un pazīstamos
restorānus: Maskavas Ermitāžu un

Testovu, Pēterburgas Mazo jarosla-
vieti, Vērmanes parku utt. Pasūtī-

jumi ir pat no Persijas. Rīga pie tam

patērē apmēram 10% no visiem fab-

rikas ražojumiem...»
Ekonomiskie apsvērumi un iekšējā

tirgus prasība spieda J. Jesena fabriku

paplašināt sortimentu. 1890. gadā
tika apgūta elektrotehniskā porce-

lāna ražošana. Fabrika sāka izgata-
vot dažāda veida izolatorus elektrī-

bas pārvades un telefona līnijām, kā

arī dažādas porcelāna detaļas elek-

trotehniskajām ierīcēm. Šo produk-

ciju realizēja ne tikai Rīgā, bet arī

Pēterburgā, Maskavā un ārzemēs.

1896.gadā, kad J. Jesena fabrikai par

* Tolaik par mazāk atalgotu sieviešu darbu

fabrikās maksāja 3—5 rbļ. mēnesī, bet visla-

bāk atalgotie strādnieki un kalpotāji nesa-

ņēma vairāk par 30 —50 rbj. mēnesī.

Ņižņijnovgorodas izstādē eksponēta-
jiem izolatoriem un citiem elektro-

tehniskā porcelāna izstrādājumiem
piešķīra zelta un sudraba medaļas,
sākās intensīva ražošanas paplaši-
nāšana. Ražošanas apjoms turpināja
pieaugt līdz pat gadsimta beigām.
Tomēr galvenā produkcija joprojām
bija porcelāna trauki.

Laikā no 1900. līdz 1913. gadam
J. Jesena fabrikas ražošanas apjoms

mainījās nedaudz. Pēc ugunsgrēka
1908. gada 30. martā darbs fabrikā

uz laiku tika pārtraukts un visi

strādnieki atlaisti. Pirmā un otrā

cepļa telpas izdega pilnīgi. Gandrīz

veselu gadu ilga galvenā korpusa

atjaunošana un tikai 1909. gadā fab-

rikas ražošanas jauda sasniedza

iepriekšējo līmeni.

Pirmais pasaules karš uz ilgu
laiku pārtrauca porcelāna ražošanu

Rīgā. Tuvojoties frontei, 1915. gada
oktobrī strādniekus un lielāko daļu
iekārtas evakuēja uz Slavjansku

Ukrainā, kur atradās otra J. Jesena

fabrika.

Nevar nepieminēt arī porcelāna

gleznotavu «J. Jakšs un Ko». Uzņē-

mumu nodibināja 1841. gadā kā

tirdzniecības firmu, bet 1879. gadā
pie firmas noorganizēja arī fajansa
un porcelāna dekorēšanas darbnīcu,

kur strādāja virsglazūras krāsu teh-

nikā. Darbnīca atradās lekšrīgā un,

piemēram, 1901. gadā tajā bija no-

darbināti apmēram 10 strādnieki.

Baltos traukus ieveda galvenokārt
no Vācijas, bet gatavo produkciju

realizēja Baltijas guberņās un lekš-

krievijā.

1901. gadā Rīgas 700 gadu jubile-

jas rūpniecības un amatniecības iz-

stādē firma demonstrēja savu pro-

dukciju. Izstādes prospektā minēts,

kāda produkcija izgatavota uzņēmu-

ma darbnīcā: «Dažādi ēšanas un tē-

jas trauki, tases, maizes kurvji, por-
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celāna un fajansa vāzes utt. ar

rokas gleznām, zīmējumiem, tērauda

druku v.c; visi priekšmeti paša krās-

nīs dedzināti.»

«J. Jakša un Ko» porcelāna glezno-
tava beidza darboties, sākoties pir-
majam pasaules karam un vispārējai
Rīgas evakuācijai, pēc kara tā savu

darbību neatjaunoja.

Buržuāziskās Latvijas gadi

Vispār līdz pat pirmā pasaules
kara beigām rūpniecības attīstībā

Latvijā iestājās galīgs pamirums.
Rietumeiropas valstu reakcionārās

valdības 1919. gadā palīdzēja nacio-

nālajai buržuāzijai likvidēt padomju
varu Latvijā un nodibināt savu dik-

tatūru. Norobežojusies no Padomju
Savienības, buržuāziskās Latvijas

rūpniecība zaudēja dabiskos izej-
vielu avotus un noieta tirgu. Visās

svarīgākajās Latvijas rūpniecības no-

zarēs saimniekoja ārzemju kapitāls.
Kaut gan Latvijas nacionālā bur-

žuāzija pamatā izvēlējās valsts ag-
rārās attīstības ceļu, tomēr valsts

ekonomikas stabilizācijas nolūkos tā

izmisīgi centās radīt arī savu vieglo
rūpniecību, kas spētu apmierināt
iekšējās vajadzības.

Tā, 1920. gada 19. novembrī bur-

žuāziskā valdība izdeva rīkojumu

par_ preču ievešanu no ārzemēm,
kurā bija noteikts visas Latvijā
ievedamās preces šķirot trijās kate-

gorijās: A kategorija — pirmās va-

jadzības preces, kuru ievešanai

sevišķa atļauja nav vajadzīga; B ka-

tegorija — nevajadzīgas preces, ku-

ras ievest pilnīgi aizliegts, un

C kategorija — ciešamas preces,
kuras var ievest vienīgi ar sevišķu
atjauju. B kategorijā 8. punkts for-

mulēts sekojoši: «Porcelāns (izņemot
balto), slīpēta stikla lietas, izņemot
izstrādājumus, kuri kalpo zinātnis-

kiem nolūkiem un ir vajadzīgi
tehnikai.»

Sakarā ar šo rīkojumu Rīgā izvei-

dojās dažādas nelielas porcelāna ap-
gleznošanas darbnīcas, kas dekorē-

šanai izmantoja ievesto balto porce-

lānu un fajansu.
Svarīgi bija atsākt arī porcelāna

un fajansa ražošanu vienā no abām

tobrīd pamestajām Rīgas fabrikām.

Krievijā pēc Oktobra revolūcijas
visi daudzie Kuzņecovu dzimtas īpa-
šumi bija nacionalizēti. Firmai bija
palikusi tikai viena fabrika Rīgā, jo
Latvijas buržuāziskā valdība nodro-

šināja ikviena kapitālista īpašum-
tiesības uz pirmskara uzņēmumiem.

Visi Kuzņecovu dzimtas locekļi,
kas bija vienīgie savas firmas akciju
īpašnieki, patvērumu meklēja bur-

žuāziskās Latvijas paspārnē. Rīgas
fabrikai vienai pašai vajadzēja turp-
māk apmierināt savu visai alkatīgo
akcionāru peļņas kāri. Fabrika pirmā
pasaules kara laikā bija stipri cietusi.

Sagrauts bija masas sagatavošanas,

šķirošanas, slīpēšanas un apglez-
nošanas ceha korpuss, gatavās pro-

dukcijas noliktava un kantoris, kā

arī dzelzceļa atzarojums. Pilnīgi iz-

postīti bija visi pusfajansa ražoša-

nas korpusi.

Grūtajos pēckara apstākļos Kuz-

ņecoviem tomēr izdevās panākt, ka

fabrika atsāka darbu 1920. gada
1. oktobrī.

lesākumā apdedzināja no pirms-
kara laikiem saglabājušos pusfabri-
kātus. Vēlāk ārzemēs iepirka gatavu
porcelāna masu un atjaunoja izstrā-

dājumu formēšanas iecirkni. Daudz

lēnāk un grūtāk veicās ar masas sa-

gatavošanas ceha atjaunošanu.
1921. gada 1. maijā Kuzņecovu

firma īslaicīgi atvēra «filiāli» sava

konkurenta J. Jesena fabrikā Mīl-

grāvī. Tur, tāpat kā pašu uzņēmumā,

apdedzināja pirms kara ražotos pus-

1920. gada 1. oktobrī

Rīgā atsāka darbu M. Kuz-

ņecova porcelāna un fa-

jansa trauku sabiedrības

fabrika. Firmas īpašnieki

spēja nodrošināt sev bur-

žuāziskās valdības labvē-

lību, par ko liecina vai-

rākkārtīgi lieli valdības

aizdevumi uz fabrikai iz-

devīgiem noteikumiem.
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Fajansa izstrādājumu glazēšana. 20. gadi.

Porcelāna izstrādājumu formēšanas iecirknis.

20. gadi.

Fajansa trauku sakārtošana kapselēs otrajai

apdedzināšanai ceplī. 20. gadi.

fabrikātus. Darbi filiālē turpinājās
līdz 10. decembrim. Gūto peļņu iz-

mantoja nepieciešamo tehnoloģisko
iekārtu iegādei.

20. gados M. Kuzņecova fabrikā

tehnoloģija saglabājās tādā līmenī,

kāds bija sasniegts līdz pirmā pasau-

les kara sākumam. Fabrikā dominēja

smags roku darbs. Piemēram, masas

sagatavošanas cehā bumbu dzirna-

vas tāpat kā agrāk iekrāva ar ro-

kām. Atklātā transmisijas sistēma

izraisīja daudzus nelaimes gadīju-

mus. Izstrādājumus formēja ar mo-

rāli un fiziski novecojušām mašīnām

un žāvēja turpat darba telpās bez

kādas ventilācijas. Pusfabrikātus

pārnēsāja sievietes. Arī cepļu iecir-

knī visas kapseles pārcilāja ar -ro-

kām. Pēc apdedzināšanas izstrādāju-
mus smagās neērtās kastēs nesa uz

apgleznošanas cehu, kur ļaudis

strādāja blakus dekorēto trauku

apdedzināšanas krāsnīm. Gatavos iz-
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Apgleznošanas iecirknis. 20. gadi.

Gatavās produkcijas šķirošana. 20. gadi.Pusfabrikātu šķirošanas iecirknis. 20. gadi.

strādājumus šķiroja un iesaiņoja ne-

apkurināmās telpās.
Buržuāziskās Latvijas laikā fabri-

kas īpašniekiem neizdevās sasniegt

pirmskara ražošanas apjomu. Darbo-

jās tikai trīs no pieciem fajansa un

trīs no astoņiem porcelāna izstrā-

dājumu apdedzināšanas cepļiem (ti-
kai 30. gadu beigās sāka darbināt

vēl vienu porcelāna cepli). Astoņi

pusfajansa apdedzināšanas cepļi bija
pilnīgi sagrauti.

Kaut gan ražošana paplašinājās

ļoti lēni, tomēr 1926. gadā fabrikā

jau strādāja 458 cilvēki.

Fabrikas darbs lielā mērā bija at-

karīgs arī no ārējā tirgus, jo gandrīz
visi materiāli un izejvielas bija jā-
ieved.

Tā, no Vācijas ieveda kaolīnu,

grieķu sūkļus, šamota masu, dekolus

un zeltu, no Francijas — keramikas

krāsas, no Cehoslovakijas — kao-

līnu, no Zviedrijas — laukšpatu utt.
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Gatavās produkcijas iesaiņošana. 20. gadi.

Turkāt Vācijā un Francijā iepirka
arī baltos porcelāna un fajansa trau-

kus. Gatavo produkciju galvenokārt
realizēja uz vietas, un nelielu daļu
pat eksportēja: fajansu uz Igauniju,
Rumāniju un Indiju, porcelānu uz

Lietuvu un Indiju, bet māla izstrā-

dājumus
1
uz Poliju.

Sakarā ar ekonomisko krīzi 20. ga-
du beigas un 30. gadu sākums fabri-

kai bija īpaši grūts. Visi ražošanas

zaudējumi galvenokārt atspoguļojās
strādnieku darba algā, kura krīzes

gados pakāpeniski tika samazināta.

Kādus tik līdzekļus fabrikanti neiz-

mantoja! Dažkārt īpašnieki no kan-

torauz ražošanas iecirkņiem iepriekš

Pēc pirmā pasaules kara M. Kuzņecova
sabiedrība pārņēma un pievienoja savam uz-

ņēmumam 1892. gadā celto A. Novikova māla

trauku fabriku (tagad Maskavas ielā 255).
No 1959. līdz 1982. gadam tur atradās Lat-

vijas PSR Mākslas fonda mākslas keramikas

darbnīca, bet, sākot ar 1983. gadu, kombināta
«Māksla» mākslas keramikas cehs.

sūtīja degvīnu, bet pēc tam parak-
stīja pazeminātu algas aprēķinu. Vēl

neticamāks šķiet paņēmiens algas
dienā naudas vietā izsniegt čekus

pašu fabrikā ražoto trauku saņem-
šanai. Strādnieki šos čekus pārdeva

uzpircējiem 20—30% zemāk par paš-
izmaksu. Bet Kuzņecovi arī no tā

prata gūt labumu. Viņi paši uzpirka
savus čekus, tikai tad jau ar 15%

nolaidi.

īpaši smags bija 1933. gads, kas

Kuzņecovu porcelāna un fajansa uz-

ņēmumam beidzās ar lieliem zaudē-

jumiem. Fabrikas stāvokli vēl vairāk

pasliktināja ugunsgrēks porcelāna
korpusā — ceturtā cepļa iecirknī.

Tāpēc uzņēmuma īpašnieki bija
spiesti fabrikas darbu pārkārtot un

uzlabot produkcijas māksliniecisko

apdari. Šajā sakarā nedaudz palieli-
nāja apgleznotāju skaitu un no lat-

viešu profesionālajiem mākslinie-

kiem sāka iepirkt apgleznošanai me-

tus. 1934. gadā tika nomainīta dala
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morāli novecojušās un tehniski

nederīgās tehnoloģiskās iekārtas, kā

arī dažos darba procesos uzlabota

tehnoloģija. 30. gados fajansa izstrā-

dājumu ražošanā tika apgūts lieša-

nas paņēmiens. Uzlaboja arī apde-
dzināšanas procesu, no ārzemēm

uz laiku uzaicinot apdedzināšanas
meistaru.

Mainīja fabrikas statūtus un no-

saukumu: tagad to dēvēja par akciju
sabiedrību «M. S. Kuzņecovs», bet

pilnais fabrikas nosaukums bija: ak-

ciju sabiedrības «M. S. Kuzņecovs»

Porcelāna, fajansa un māla izstrādā-

jumu fabrika.

Nelielās valsts iekšējā tirgus īpat-
nību dēļ fabrikā vajadzēja ražot vis-

dažādāko produkciju. Buržuāziskās

varas gados uzņēmuma sortiments

stipri paplašinājās. Bez porcelāna un

fajansa saimniecības traukiem izga-

tavoja tehniskos traukus, sanitārijas

fajansu, elektroizolatorus, dažādus

šamota izstrādājumus un ķieģeļus, kā

arī māla traukus. 30. gados apguva

elektrotehniskā porcelāna izstrādā-

jumu ražošanu. Turklāt fabrika sāka

ražot arī balzama pudeles.
Fabrikas darbu zināmā mērā

iespaidoja otrā pasaules kara sākums.

Neraugoties uz atsevišķiem izdevī-

giem pasūtījumiem ASV un Zvied-

rijai, ražošanu nācās sašaurināt.

J. Jesena porcelāna fabrika savu

darbību spēja atjaunot tikai 1933. ga-

dā. 1933. gada 15. maijā fabrikā

strādāja jau 35 strādnieki un 3 kal-

potāji. Sākumā izremontēja nedau-

dzās kara gados neevakuētās iekār-

tas. Pārējās iekārtas iegādājās Vā-

cijā un uzstādīja pakāpeniski. Līdz

masas sagatavošanas ceha pilnīgai
atjaunošanai masas un glazūras
ieveda no Vācijas. 1933. gada 1. ok-

tobrī fabrika sāka izlaist produkciju.
Sākumā strādāja tikai viens apde-
dzināšanas ceplis, bet vēlāk palaida

Kuzņecova fabrikas apgleznotāja N. Boiko

1938.

vēl divus. Ar 1935. gadu fabrika sāka

ražot ari fajansa traukus un sanitā-

rijas priekšmetus. Šim nolūkam tika

uzcelta speciāla frites krāsns, bet ne-

daudz vēlāk tika apgūta jauna pro-

dukcijas veida — augstsprieguma
izolatoru — ražošana. Konkurences

cīņa ar akciju sabiedrību «M. S. Kuz-

ņecovs» spieda arī Jesena fabriku

ražot visdažādākā sortimenta pro-

dukciju. Fabrika paplašinājās lēni,

piemēram, 1935. gadā tajā strādāja

164, bet 1937. gadā — 252 cilvēki.

Atšķirībā no Kuzņecova firmas

J. Jesena fabrikas īpašnieki jau kopš

darba atsākšanas galveno vērību

veltīja produkcijas tehniskajai kvali-

tātei. Šajā nolūkā no ārzemēm uzai-

cināja gan tehniskos direktorus, gan

meistarus, gan augsti kvalificētus

strādniekus, arī apgleznotājus. Tie

galvenokārt ieradās no dažādam Vā-

cijas, Austrijas, Čehoslovakijas, kā

arī Somijas firmas «Arabia» fabri-

kām. Strādādami pēc īslaicīga

līguma, tie gandrīz vai ik gadus
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Zīmēšanas nodarbība mākslas kursos Kuzņecova fabrikā. Pirmā no kreisās fabrikas apglezno-

tāja M. Januža, stāv kursu vadītājs R. Suta. 1939

1924. gadā tika nodibi-

nāta Latvijas Mākslas

akadēmijas keramikas

meistardarbnīca. Tā savas

pastāvēšanas pirmo des-

mit gadu laikā izgatavoja

pārdošanai apmēram 3800

dažāda lieluma un veida

oriģināldarbus un izpildīja

vairākus pasūtījumus
valsts un sabiedriskajai

celtniecībai.

mainījās. Par spīti tam J. Jesena fab-

rikai visai ātri izdevās nodrošināt

augstas kvalitātes porcelāna izstrā-

dājumu ražošanu. Tā saucamie grez-

numpriekšmeti un servīzes pat pār-

spēja izslavēto ārzemju firmu pro-

dukciju.

J. Jesena uzņēmuma talaka dar-

bība pēkšņi negaidīti aprāvās. Sa-

karā ar vācu tautības strādnieku un

pašu īpašnieku repatriāciju uz Vā-

ciju fabrika 1939. gada decembrī

tika slēgta.

Izdevīgie muitas noteikumi_2o. ga-

dos veicināja nelielu porcelāna ap-

gleznošanas darbnīcu organizēšanu.
Buržuāziskās Latvijas laika Rīgā dar-

bojās ne viena vien šāda privāta

darbnīciņa (J. Horikova porcelāna

un
stikla daiļkrāsotāju darbnīca

Torņa ielā; V.Kustikova porcelāna

un stikla trauku apgleznošanas darb-

Nīca Dzirnavu ielā v.c). Tie, protams,

bija tīri komerciāli uzņēmumi bez sa-

vas mākslinieciskās sejas, un porce-

lāna ražošanas attīstībā tiem nekādas

nozīmes nebija. Latvijas smalkkera-

mikas tālākajā izveidē paliekoša no-

zīme bija 1924. gadā dibinātajai Lat-

vijas Mākslas akadēmijas keramikas

darbnīcai, kas atradās akadēmijas

telpās (tagadējās Baltijas dzelzceļa

pārvaldes ēkā Gogoļa iela) un izga-

tavoja mākslas keramiku. Darbnīca

bija tehniski labi apgādāta. Apdedzi-

nāšanas krāsnī varēja iegūt līdz

1300 °C augstu temperatūru. Bija arī

nepieciešamā iekārta masas, glazūras

un krāsu gatavošanai uz vietas.

Vienlaicīgi strādāt varēja 12 audzēk-

ņi. Darbnīcas galvenais uzdevums

bija mācību darbs, taču, tā kā valsts

bija atvēlējusi tikai niecīgus līdzek-

ļus mākslas izglītībai, tad nacas no-
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Darbnīcā «Baltars». No kreisas: pirmais D. Abrosimovs, trešā — A.Beļcova, aizmugurē stāv

S. Vidbergs un R. Suta. 1926

darboties arī ar komerciju. Desmit

pastāvēšanas gados darbnīca izgata-

voja pārdošanai apmēram 3800 daž-

dažādu oriģināldarbu un izpildīja
vairākus pasūtījumus celtniecības

vajadzībām. Kaut ari galvenā pro-

dukcija bija māla priekšmeti, tomēr

daudz tika eksperimentēts arī smalk-

keramikas jomā — vēl tagad mūsu

muzejos saglabājies daudz akmens-

masas, fajansa, pusporcelāna un mīk-

stā porcelāna priekšmetu.
Tā paša 1924. gada pavasarī māk-

slinieki R. Suta un A. Beļcova ar

rakstnieces A. Ozoliņas-Krauzes fi-

nansiālo atbalstu mēģināja izveidot

mākslas keramikas (māla) darbnīcu.

Kādā no Ausekļa ielas dzīvojamiem
namiem uzbūvēja lielu krāsni. Aprīļa

beigās tajā apdedzināšanai ievietoja

ap 200 māla oriģinālveidojumu. To-

mēr krāsns izrādījās nederīga.

Tacu neveiksme R. Sutu neatturēja

pievērsties apgleznošanai virsglazū-
ras tehnikā un izmantot gatavus

porcelāna un fajansa izstrādājumus.
Darba tehnisko vadību uzņēmās pie-

redzējušais apgleznošanas meistars

D. Abrosimovs. Viņš jau desmit

gadu vecumā bija sācis darba gai-
tas Kuzņecova porcelāna fabrikā Du-

ļovā, bet vēlāk neilgu laiku strādā-

jis arī Krievijas Imperatora porce-

lāna fabrikā Pēterburgā.
Darbnīcu iekārtoja A. Ozoliņas-

Krauzes dzīvojamā namā Lāčplēša
ielā. D. Abrosimova vadībā tur

uzbūvēja mufeļkrāsni apgleznoto

porcelāna priekšmetu apdedzināša-
nai. Tā paša gada decembrī R. Suta

kopā ar mākslinieku S. Vidbergu
darbnīcai deva vārdu «Baltars» (la-

tīņu vai. ars Baltica — Baltijas māk-

sla). Par darbnīcas atklāšanas dienu

1924. gada decembrī

Romāns Suta kopā ar

mākslinieku Sigismundu

Vidbergu nodibināja por-

celāna apgleznošanas darb-

nīcu «Baltars». Ražīgākais
darbnīcas «Baltars» darbī-

bas posms bija tieši pir-
mie divi tās pastāvēšanas

gadi. Šajā laikā tika ap-

gleznoti vairāk nekā 300

dažādi porcelāna priekšme-
ti, lielāko tiesu šķīvji.
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1919. gada 1. jūlijā
darbnīca «Baltars» oficiāli
beidza darboties. Nāka-

mais posms porcelāna ap-

gleznošanā, kaut arī māk-

slinieciskajā ziņā ne tik

spilgts kā «Baltarā», sais-

tījās ar E. Benjamiņos
firmu. Pie šī uzņēmuma

ķīmiskās laboratorijas
«Burtnieks» 1929. gadā
iekārtoja nelielu porcelāna

apgleznošanas darbnīcu. Tā

pastāvēja līdz 1939. gada
14. oktobrim.

Darbnīcas «Burtnieks» apgleznotāja A. Eska

1930.

jāuzskata 1925.gada 1. februāris, kad

tā tika oficiāli reģistrēta. Turpat iekār-

toja salonu produkcijas izstādīšanai

un pārdošanai, bet 1926. gada rudenī

pie darbnīcas atvēra porcelāna glez-
niecības studiju, kuru vadīja R. Suta

un D. Abrosimovs.

«Baltaram» ražīgāki bija tieši pir-
mie divi darba gadi. Šajā laikā tika

apgleznots pāri par 300 dažādu por-

celāna un fajansa (nedaudz) priekš-
metu, lielāko tiesu šķīvju, iepērkot
šim nolūkam gan importētos, gan

Rīgā ražotos traukus. Diemžēl R. Su-

tas un S. Vidberga komerciālās

spējas stipri atpalika no viņu māk-

slinieciskās meistarības, jo ražojumu

pašizmaksa bija ārkārtīgi augsta.
«Baltars» ne tikai nedeva peļņu, jo

dārgos, kaut arī skaistos, dekoratīvos

priekšmetus pirka pamaz, bet pat
nenodrošināja līdzekļus apglezno-
šanai nepieciešamo balto trauku

iepirkšanai.

1928. gada 5. janvārī «Baltars»

pāriet R. Sutas īpašumā, jo S. Vid-

bergs no uzņēmuma izstājas, bet tā

paša gada 1. jūlijā darbnīca oficiāli

pārtrauc darboties. R. Suta gan vēl

cerēja saglābt pasākumu, kopā ar

A. Beļcovu turpinot neoficiāli pār-
stāvēt jau likvidēto darbnīcu «Balt-

ars», jo vēl bija daudz nerealizētu

apgleznoto priekšmetu. Tomēr 1929.

gada pavasarī šīs cerības sabruka

sakarā ar vispārējās ekonomiskās

krīzes sākumu Latvijā. 1930. gadā
R. Suta vēl pēdējo reizi mēģināja
realizēt «Baltara» ražojumus. Viņš

atlasīja 200 labākos priekšmetus un

izstādes veidā nosūtīja uz Ņujorku.
Atpakaļceļā visi trauki, kurus tā arī

neizdevās pārdot, paviršā iepakojuma
dēļ saplīsa. Līdz ar to zuda pēdējās
cerības atjaunot «Baltara» darbību.

Porcelāna apgleznošanas tālākā

attīstība, kaut arī mākslinieciskajā
ziņā ne tuvu ne tik spilgta kā «Balt-

ara» darbnīcā, saistās ar E. Benja-
miņas firmu. Šī buržuāziskās Latvijas

apstākļos milzīgā firma nodarbojās
ar visu, kas deva peļņu, lai gan vis-

pirmām kārtām tā buržuāziskajā
presē bija sagrābusi lauvas tiesu

(laikraksts «Jaunākās Ziņas», žurnāls

«Atpūta»). Tās kapitāla varu nespēja
satricināt pat ekonomiskā krīze. Pie

šī uzņēmuma ķīmijas laboratorijas
«Burtnieks» 1929. gadā tika iekār-

tota neliela porcelāna apgleznošanas
darbnīca. Turpat laboratorijas telpās
(Kalēju ielā) uzbūvēja nelieluapglez-
noto priekšmetu apdedzināšanas mu-

feļkrāsni. Darbnīcas tehnisko vadību

un izstrādājumu apgleznošanu uzņē-
mās D. Abrosimovs. Ar 1932. gadu
darbnīcā strādāja arī māksliniece
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apgleznotāja A. Eska. Zināma loma

darbnīcas tapšanā bija arī māksli-

niekam S. Vidbergam, kurš tolaik

strādāja par ilustratoru žurnālā «At-

pūta» un kura domas uzklausīja fir-

mas īpašnieki. S. Vidbergs arī deva

lielāko tiesu metu apgleznojamiem

priekšmetiem. «Burtnieks» pastāvēja
līdz 1939. gada 14. oktobrim. Sava

darbības laikā tas izlaida samēra

daudz nelielu vāzīšu, pelnu trauku,

pūdertrauku v.c. priekšmetu, kā arī

atsevišķus ļoti greznus un dārgus

priekšmetus reprezentācijai un dāvi-

nāšanai.

Neilgu laiku pastāvēja arī 1933. ga-

da pavasarī mākslinieka N. Strunkes

nodibinātā porcelāna apgleznošanas
darbnīca «Ripors» (saīsinājums no

Rīgas porcelāns). Bez viņa paša zī-

mējumu metus deva arī mākslinieks

E. Šveics. Tuvākas ziņas par darbnī-

cas atrašanās vietu, tehnisko stā-

vokli, izpildītājiem nav izdevies at-

rast, saglabājušies tikai atsevišķi

apgleznotie porcelāna trauki un pie-

minējumi tālaika presē.

1939. gada beigās sakarā ar otrā

pasaules kara sākumu arī Latvijā

stipri sašaurinājās rūpniecības ap-

joms. Pieauga masu revolucionārā

aktivitāte un sašutums par Ulmaņa

nodevīgo politiku. Latvijā brieda

revolucionāra situācija. 1940. gada

jūnijā Latvijā sākās sociālistiskā

revolūcija.

1940. gada 25. jūlijā Latvijas PSR

valdība pieņēma lēmumu par lielo

rūpniecības uzņēmumu nacionalizā-

ciju. Arī akciju sabiedrība

«M. S. Kuzņecovs» tika nacionalizēta.

Šajā laikā ražošanā strādāja 763 cil-

vēki. 1940. gada septembrī par fab-

rikas direktoru iecēla G. Kruglovu.
Sākumā tai deva nosaukumu «Sar-

kanā Zvaigzne», bet no 1940. gada
oktobra — Rīgas keramikas fabrika.

Pēc nacionalizācijas ražošanu sāka

paplašināt, jo tagad kļuva pieejamas
lētas izejvielas no daudzajām Pa-

domju Savienības atradnēm. Strād-

nieki piedalījās sestdienas un svēt-

dienas talkās, lai atjaunotu sesto

porcelāna cepli, kas stāvēja dīkā

kopš 1914. gada. Remontu pabeidza
1941. gada februārī. Pēc 27 gadu

pārtraukuma beidzot ceplī sāka ap-

dedzināt traukus. Ražošana paplaši-

nājās ar katru dienu. Strādnieku

skaits fabrikā pieauga līdz 1070 cil-

vēkiem 1941. gada aprīlī.
Ražošanu atsāka arī bijušajā J. Je-

sena porcelāna fabrikā, un darbu at-

kal uzdeva vadīt G. Kruglovam. Pir-

mais un otrais ceplis, kā arī daudzas

iekārtas tika izremontētas, bet daļa

izgatavota no jauna. Jau 1941. gada
sākumā atsāka ražot porcelāna saim-

niecības traukus. No 1. janvāra līdz

22. jūnijam fabrikā paspēja apdedzi-
nāt 104000 porcelāna izstrādājumu.

Okupācijas gados abu fabriku ra-

žošanas apjoms stipri sašaurinājās.
Trūka izejvielu, kurināmā, kā arī

strādnieku. Rīgas keramikas fabrikā

okupācijas gados strādāja tikai

280 cilvēku. Ražoja galvenokārt māla

traukus un nedaudz porcelāna. Fa-

jansu vispār neizgatavoja.

1942. gada sākumā Rīgā atgriezās
arī bijušie J. Jesena fabrikas īpaš-
nieki un atsāka tajā darbu. Tomēr

okupācijas gados fabrika nīkuļoja.
1941. gada beigās tur strādāja tikai

244 cilvēki. Tika izmantota mazāk

nekā puse tehnoloģiskās iekārtas.

Kara gados Rīgas keramikas fab-

rikā stipri cieta fajansa formēša-

nas cehs. Atkāpjoties okupanti
izveda no tās lielāko daļu elektro-

motoru. Tāds pats liktenis būtu pie-

meklējis arī Jesena porcelāna fab-

riku, ja vecie kadru strādnieki

nebūtu nosargājuši visu ražošanai

nepieciešamo iekārtu.

1940. gada 25. jūlijā

Latvijas PSR valdība pie-
ņēma likumu par lielu rūp-

niecības uzņēmumu nacio-

nalizāciju. Tika nacionali-

zēta arī akciju sabiedrība

«M. S. Kuzņecovs». Strād-

nieki ierosināja mainīt

fabrikas nosaukumu. Sā-

kumā to nosauca par

«Sarkano Zvaigzni», bet

no 1940. gada oktobra par

Rīgas keramikas fabriku.
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Rīgas porcelāna fabrikas galvenā māksliniece Z. Ulste apglezno vāzes — latviešu tautas

dāvinājumu krievu un ukraiņu tautai to atkalapvienošanās 300. gadskārtā. Darbu vēro fab-

rikas mākslinieciskās laboratorijas vadītāja V. Fjodorova. 1954.

Jauno izstrādājumu stends Rīgas porcelāna fabrikā. No kreisās: otrais — fabrikas direktors

E. Skurstens, trešā
— mākslinieciskās laboratorijas vadītāja V. Fjodorova, piektais — galve-

nais inženieris S. Ruskulis, sestā — galvenā māksliniece Z. Ulste. 1955.
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Pēc vācu okupantu padzīšanas Rī-

gas keramikas fabrika pārdzīvoja lie-

las saimnieciskas grūtības: lai darbu

atsāktu, trūka elektromotoru, tehno-

loģiskās iekārtas, nebija strādnieku

un neviena inženiertehniskā darbi-

nieka. Tāpēc jau 1945. gadā fabri-

kas kolektīvu papildināja speciālisti
no citām Padomju Savienības pilsē-

tām, bet 1946. gadā fabrikā noorga-

nizēja arodapmācības skolu ar sešu

mēnešumācību ciklu. Pakāpeniski tika

izremontēta tehnoloģiskā iekārta, at-

jaunoti atsevišķi ražošanas iecirkņi
un cehi. 1946. gadā uzņēmumu pār-

dēvēja par Rīgas porcelāna un fa-

jansa fabriku.

Būtisku pagriezienu ražošanā iezī-

mēja fabrikas rekonstrukcija, kuras

tehnisko projektu 1953. gada 28. de-

cembrī apstiprināja Latvijas PSR

Ministru Padome. Vispārējo rekon-

strukciju uzsāka 1954. gadā ar

centrālās katlu mājas celtniecību.

Rekonstrukcija turpinājās, nepār-
traucot ražošanu un nesamazinot

produkcijas izlaidi. Pakāpeniski tika

uzstādītas dažādas plūsmas līnijas,
žāvētavas un konveijeri — gan por-

celāna un fajansa, gan arī dekorēša-

nas cehā.

Rīgas porcelāna fabrika (tā pēc
kara nosauca bijušo Jesena fabriku)
darbu atsāka 1944. gadā, tūlīt pēc
Rīgas atbrīvošanas no vācu okupan-
tiem. Sākumā ražošanu vadīja pie-
redzējušākie strādnieki, jo nebija ne

inženieru, ne tehniķu. Nācās meklēt

vecos strādniekus un apmācīt jau-
nus. Lai gan gatavās produkcijas iz-

laide strauji palielinājās, diemžēl iz-

strādājumu kvalitāte bija samērā

zema, augsts tehnoloģiskā brāķa pro-
cents. Tādēļ pirmajos pēckara gados
fabrika strādāja ar zaudējumiem.
Neveiksmju cēloņi slēpās galveno-
kārt izejvielu un kurināmā zemajā
kvalitātē, kā arī biežajās fabrikas

Rīgas porcelāna fabrikas apgleznotāja I. In-

drika. 1959.

vadības maiņās. Tomēr par spīti grū-
tībām samērā īsā laikā izdevās stā-

vokli uzlabot. Jau 1949. gadā fabrika

pirmo reizi pēckara periodā izpildīja
ražošanas plānu. Uzlabojās arī pro-

dukcijas kvalitāte.

Saimniecisko grūtību pārvarēšana

pēckara periodā un cenšanās pēc
iespējas ātrāk apgādāt tautas saim-

niecību ar nepieciešamo produkciju

spieda izmantot vecās pirmskara for-

mas un neļāva pievērst pietiekamu
uzmanību izstrādājumu māksliniecis-

kajai apdarei. Taču jau 1953. gadā
fabrikā tika noorganizēta mākslinie-

ciskā laboratorija. Par tās galveno
mākslinieci kļuva Latvijas Valsts

1946. gadā Rīgas kera-

mikas fabriku pārdēvēja
par Rīgas porcelāna un

fajansa fabriku.

1944. gadā, pēc Rīgas
atbrīvošanas no vācu oku-

pantiem, J. Jesena porce-

lāna fabriku pārdēvēja
par Rīgas porcelāna fabri-

ku, un tā tūlīt atsāka

darbu.
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Rīgas porcelāna fabrikas māksliniece B. Kārkliņa 1957.

1953. gadā Rīgas porce-
lāna fabrikā tika noorga-

nizēta mākslinieciskā la-

boratorija. Par fabrikas

galveno mākslinieci kļuva
Latvijas PSR Valsts Māk-

slas akadēmijas absol-

vente Z. Ulste.

1963. gadā Rīgas porce-

lāna un fajansa fabriku

apvienoja ar Rīgas porce-

lāna fabriku. Ar 1968. ga-

du fabrika pārtrauca fa-

jansa ražošanu, un tāpēc

mainījās arī uzņēmuma
nosaukums

— Jcopš tā

laika līdz pat šim to sauc

par Rīgas porcelāna rūp-
nīcu.

Mākslas akadēmijas absolvente ke-

ramiķe Z. Ulste. Jaunizveidotās

laboratorijas pamatuzdevums bija
radīt jaunas trauku formas un deko-

rus. 1961. gadā mēģināja pašu spē-
kiem ražot tolaik jauna veida zīd-

spiedes dekolu. 1962. gadā fabrika

jau ražoja pirmos zldspiedes deko-

rus masu tirāžā. Tas ļāva uzlabot

dekorēto trauku kvalitāti un būt

mākslinieciski neatkarīgiem no pie-
gādāto dekolu variantiem.

1963. gadā abas fabrikas apvienoja
vienā uzņēmumā — Rīgas porcelāna
un fajansa rūpnīcā, pārdēvējot tās

attiecīgi par pirmo (Maskavas ielā)
un otro iecirkni (Lēdurgas ielā).
Jaundibinātā uzņēmuma galvenais
uzdevums bija turpināt ražošanas

rekonstrukciju un, sašaurinot sorti-

mentu, specializēties noteikta veida

produkcijas izlaidei. Sakarā ar te

vispirms pārtrauca ugunturīgo ša-

mota izstrādājumu un sanitārijas
fajansa ražošanu. Ar 1968. gadu rūp-
nīca pārtrauca arī fajansa ražošanu.

Tāpēc atkal mainījās uzņēmuma no-

saukums — līdz pat šim laikam tā ir

Rīgas porcelāna rūpnīca. Specializē-
joties noteikta sortimenta ražošanā,

pirmais iecirknis tagad izgatavo gal-
venokārt pusdienas un tējas servīzes,
nedaudz kafijas servīžu un ikdie-

nas trauku. Otrais iecirknis spe-

cializējas greznāka porcelāna, arī

kafijas servīžu, plānsienu porcelāna,
dažādu komplektu un suvenīrtipa
priekšmetu ražošanā. Rūpnīca šajā
laikā strādāja ne tikai iekšējā tirdz-

niecības tīkla vajadzībām, bet izpil-

42

Rīgas porcelāns un

fajanss



dīja ari eksporta pasūtījumus Afga-
nistānai, Libānai, Mongolijai, Somi-

jai, Zviedrijai.
60. un 70. gados tika pabeigta

pirmā iecirkņa rekonstrukcija.
1965. gadā nodots ekspluatācijā jau-
nais tuneļkrāšņu iecirknis, bet

1967. gadā apgūts jaunuzceltais ma-

sas sagatavošanas cehs. Kaut gan

galvenā vērība visu laiku bija pie-
vērsta rūpnīcas pirmā iecirkņa re-

konstrukcijai, tomēr daudz darīts arī

otrajā iecirknī. Tā, 1969. gadā tur

sāka izmēģināt īpašu eksperimentālo

konveijerveida krāsni porcelāna pir-
majai apdedzināšanai.

Porcelāna ražošana Rīga
mūsdienās

Kaut gan ražošanas tehnoloģija ar-

vien uzlabojas, tomēr var uzskatīt,
ka fabrikas rekonstrukcija ir visu-

mā pabeigta. Pašlaik, 80. gadu sā-

kumā, porcelāna trauku izgatavo-
šana rūpnīcā atbilst mūsdienu ražo-

šanas tehnoloģijas prasībām.
Izejvielu piegāde no vienām un

tām pašām atradnēm ļauj izvēlēties

visoptimālākās keramiskās masas re-

ceptes un izmantot nemainīga sa-

stāva masu, jo masas sastāva maiņa
vienmēr izraisa tehnoloģiskā brāķa
palielināšanos.

Tā saucamā klasiskā Eiropas por-
celāna recepte: 25% laukšpata, 25%

kvarca, 50% kaolīna — ir pamatā
arī Rīgas porcelāna masas sastāvam.

Kaolīnam, kas masu padara ugun-

turīgu un plastisku, pievieno dažādus

mālus. Laukšpatu, kas kalpo kā

kusnis, papildina pegmatīts. Kvarca

vietā izmanto tīras smiltis. Masai

pievieno arī tehnoloģisko brāķi —

porcelāna lauskas.

Visas izejvielas pa dzelzceļu no-

nāk tieši rūpnīcas noliktavā. No tu-

rienes mehanizēts transports visu

nepieciešamo nogādā masas sagata-
vošanas cehā — plašā un tīrā. Jā,

porcelāna ražošanā nepieciešama
gandrīz vai sterila tīrība, jo tādējādi
tiek novērsta masas piesārņošana un

ir iespējams iegūt baltāku porce-
lānu.

Visas rupjākās izejvielas tiek dru-

pinātas, smalcinātas, sijātas, tad

kopā ar smalkajām svērtas un sa-

bērtas tā sauktajās bumbu dzirnavās.
Šīs dzirnavas atgādina milzīgu ho-

rizontālu metāla cilindru — «mucu»

ar slēgtiem galiem, pie kuriem pie-
stiprinātas asis. Ap šīm asīm «muca»

rotē. Cilindra iekšpuse izoderēta ar

krama ķieģeļiem, un tas daļēji pie-
pildīts ar krama oļiem jeb bumbām

(no tā arī radies nosaukums —

bumbu dzirnavas). Dzirnavās iebēr-

tajām izejvielām pielej ūdeni. Kad

beramā lūka noslēgta, dzirnavas

sāk griezt: krama bumbas pārvieto-
jas un to triecieni sasmalcina mate-

riālus.

Samalto duļķi izlej no bumbu dzir-

navām maisītājā, pievieno kaolīnu

un mālus, samaisa un
...

Nē, masa

vēl nav gatava. Tā jālaiž caur sie-

tiem un elektromagnētiem, lai attī-

rītu no dzelzs daļiņām un rupjiem
piemaisījumiem. Turklāt tai jābūt
veidojamai kā «mīklai», bet šķidrā
duļķe tāda nav.

No liekā ūdens masa atbrīvojas

filtrpresēs, līdzīgi lieliem plāceņiem

palikdama rāmjos iestieptajā filtr-

audumā.

Lai uzlabotu masas īpašības, to

laiž cauri vakuummīcītājiem, kuru

konstrukcija nedaudz atgādina mil-

zīgu gaļas mašīnu. Te masa atbrīvo-

jas no gaisa pūslīšiem, kļūst vienda-

bīga uh plastiska.
Šādi sagatavotu masu padod for-

mēšanas iecirknī, kur tiek veidoti

trauki. Tur to sagriež attiecīgā veida

Rīgas rūpnīcas porce-

lāna masas sastāva pamatā
ir klasiskā Eiropas porce-

lāna recepte: 25% lauk-

špata, 25% kvarca un

50% kaolīna.
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Šodien rūpnīcā porce-

lāna traukus izgatavo da-

žādas konstrukcijas sarež-

ģīti formēšanas pusaulo-
māti un liešanas konvei-

jeri. Izstrādājumus žāvē

īpašās konveijera žāvēta-

vās un apdedzina tuneļ-
krāsnīs.

izstrādājumiem atbilstoša lieluma ga-

balos. Priekšmetus ar tā saucamajām

rotācijas formām veido ģipša un

plastmasas formās. Plakanajiem iz-

strādājumiem, piemēram, šķīvjiem,
forma veido iekšējo virsmu, kamēr

ārējā tiek veidota ar īpašu metāla

vai plastmasas veidņu palīdzību. Lī-

dzīgi gatavo arī dziļos priekšme-
tus — tasītes, bļodiņas v.c. Tikai tad

forma veido priekšmeta ārējo, bet

veidnis — iekšējo virsmu. Tagad

rūpnīcā formēšanu veic dažādas kon-

strukcijas sarežģīti pusautomāti.
Pusautomāti tāpēc, ka pagaidām vēl

masa formā jāieliek ar rokām un iz-

veidotais priekšmets ar visu formu

jāpārvieto uz konveijera žāvētavām

ari ar rokām. Kad izstrādājums ap-

žuvis, to no formas izņem, bet tuk-

šās formas atgriežas pie pusautomā-
tiem. Vienīgais darba process, kas

pagaidām nepadodas mehanizācijai
un automatizācijai, ir osiņu līmē-

šana. Tādēļ arī kādu laiku ražotāji

mēģināja «pieradināt» pircējus pie
bezosiņu krūzītēm, kuras dēvēja par

glāzēm. Tomēr pircējiem «porcelāna

glāzes» nepatika.

Sarežģīti izstrādājumi ar daudzām

detaļām vai bez rotācijas virsmām

šādam tehnoloģiskajam paņēmienam
nav piemēroti. Tādi ir kafijkannas,

tējkannas un daudzi citi priekšmeti.
Tos izgatavo ar liešanas metodi.

Tādā gadījumā masai jābūt krējum-

veidīgai, šķidrai — tādai, kuru var

liet. Liešanai izmanto saliekamas

ģipša formas, kas atbilst izgatavo-
jamā priekšmeta ārējai virsmai.

Formā ielietā šķidrā masa, vispirms

piekļaujoties formas iekšējai vir-

smai, plānā slānīti apžūst. Šis masas

slānītis pamazām sabiezē, un jo il-

gāk šķidrā masa atrodas formā, jo
šis slānītis kļūst biezāks. Kad iegūts
vēlamais biezums, lieko masu no

formas izlej un ļauj priekšmetam

formā izžūt. Šim nolūkam rūpnīca
izmanto konveijerveida liešanas pus-

automātus, kur visi procesi automa-

tizēti, izņemot formu izjaukšanu, ap-

žuvušo izstrādājumu izņemšanu un

formu salikšanu.

Neatkarīgi no tā, ar kādu paņē-

mienu porcelāna priekšmeti izgata-
voti, tos žāvē, līdz izstrādājums pil-

nīgi izžūst. Pēc tam nogludina asās

šķautnes, notīra un tikai tad tie ir

gatavi apdedzināšanai.

Rīgas porcelāna rūpnīcā tagad ap-

dedzināšana notiek tuneļkrāsnīs. Tās

būtiski atšķiras no periodiskās dar-

bības krāsnīm. Tuneļkrāsnis darbojas
bez pārtraukuma. Šādas krāsnis, kā

liecina nosaukums, ir tuneļveida, ar

gāzes degļiem abās pusēs. Tās ku-

rina tā, lai maksimālā temperatūra
būtu tuneļa vidū. Izstrādājumus no-

vieto īpašās vagonetēs uz uguntu-

rīgiem plauktiem, un vagonetes lēni

bīda caur tuneli. Šajā laikā priekš-
meti pakāpeniski sasilst, «apdeg» un

atdziest.

Porcelāns jāapdedzina divas reizes,

citādi tas nav glazējams, jo izžā-

vētie priekšmeti tad ir pārāk trausli.

Pirmoreiz porcelānu apdedzina 900—

950 °C temperatūrā. Šajā laikā vēl

neizveidojas porcelānam raksturīgā
sakususī drumstala. Tā joprojām ir

poraina, taču jau ar samērā augstu

mehānisko stiprību. Šādu vienreiz

apdedzinātu neglazētu porcelānu iz-

senis dēvē par biskvītporcelānu (lī-

dzīgi cepumiem tas uzsūc mitrumu

un, stiprāk saspiežot, drūp).

Vienreiz apdedzinātu porcelānu
atkārtoti tīra un pēc tam glazē.
Drumstala ir vēl pietiekami poraina,
lai no glazūras uzsūktu mitrumu, bet

vienlaikus arī pietiekami izturīga, lai

neizmirktu un nesadruptu, jo glazē-

jot priekšmetus iemērc glazūrā. Vi-

sus šos procesus veic dažādi mehā-

nismi kopējā plūsmas līnijā.
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Darbs pie porcelāna izstrādājumu liešanas konveijera Rīgas porcelāna rūpnīcā. 1973.

Glazūru gatavo tāpat kā masu,

vienīgi sastāvs ir atšķirīgs.
Glazētos priekšmetus otrreiz ap-

dedzina krāsnī ar augstāku tempera-

tūru (1320—1350 °C), lai izveidotos

porcelānam raksturīgā sakususī

drumstala ar stiklaino glazūras slā-

nīti. Apdedzināšanas procesā porce-

lāna masa kļūst mīksta un priekš-
mets bieži vien deformējas gan sava

svara, gan formas, gan arī dažādu

ārēju apstākļu ietekmē. Deformējas
visi priekšmeti, jo arī saraušanās,

no kā nav pasargāts neviens izstrā-

dājums, ir zināma veida deformācija.

Tāpēc visai atbildīgs ir jaunas for-

mas veidojošo mākslinieku uzde-

vums. Priekšmetam jābūt ar pietie-
kami lielu atbalsta laukumu, ar

iespējami nedaudz izvirzītām deta-

ļām, labi izsvarotam utt. Apdedzinot

priekšmeti jānovieto uz pilnīgi hori-

zontālas virsmas, lai tie nesašķieb-
tos.

Otrreiz apdedzinātie porcelāna iz-

strādājumi pēc šķirošanas tiek no-

gādāti dekorēšanas cehā. Dekorēšana

notiek, izstrādājumam virzoties pa

plūsmas līnijām, kur tiek veiktas da-

žādas noformēšanas operācijas: zīd-
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Rīgas porcelāna rūpnīcas dekorēšanas ceha plūsmas līnija. 1973.

spiedes dekolēšana (apmēram 80%

produkcijas), apdare ar aerogrāfu,
trafaretu, gumijas spiedodziņiem un

apvilkšana. Lai nostiprinātu virsgla-
zūras krāsas, dekorētie izstrādājumi
vēlreiz jāapdedzina konveijerveida
krāsnīs 800—850°C.

Visā rūpnīcas pastāvēšanas laikā

produkcijas sortiments bieži ir mai-

nījies, taču galvenā produkcija vien-

mēr bijuši trauki. Protams, katram

rūpnīcas vēsturiskajam posmam rak-

sturīgi savi dekorēšanas paņēmieni,
sava mākslinieciskā pieeja.
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Porcelāna un fajansa
mākslinieciskā apdare

19. gadsimts un 20. gadsimta
sākums

Rīgā, kā jau minēts, 19. gadsimtā

darbojās divas porcelāna un fajansa
fabrikas — Kuzņecova un Jesena, kā

arī Jakša porcelāna apgleznošanas

dabnīca, turklāt vēl dažas īsu laiku

eksistējušas nelielas fabrikas. Visu

triju minēto uzņēmumu darbībā bija
viena kopēja iezīme: to galvenā pro-

dukcija bija trauki, tajā skaitā ser-

vīzes, kā arī dekoratīvās vāzes, sveč-

turi v. tml. Turklāt abas fabrikas

pilnīgi kopēja vai arī tikai nedaudz

mainīja Rietumeiropas fabriku ra-

žoto trauku un servīžu formas. Līdz

ar to vietējo uzņēmumu mākslinie-

ciskā darbība aprobežojās galveno-
kārt tikai ar izstrādājumu dekorē-

šanu.

Tomēr minēto uzņēmumu ražotajā

produkcijā vērojamas arī atšķirīgas
tendences. Jesena un Jakša uzņēmu-

miem bija raksturīga vācu orientā-

cija — produkcijas noiets galveno-
kārt balstījās uz pārtikušiem vietē

jiem baltvācu iedzīvotājiem, mazāk

uz krievu aristokrātiju un eksportu.
Šo pircēju gaume pamatā sakņojās
franču un vācu porcelāna un to

pakaļdarinājumu pielūgsmē. Arī mi-

nēto uzņēmumu apgleznotāji un de-

korētāji bija gandrīz vienīgi vācu

tautības.

Atšķirībā no Jakša un Jesena uz-

ņēmumiem Kuzņecova firmā — arī

Rīgas fabrikā — dominējošā bija
krievu orientācija. Te savu tiesu

tautas daiļamatniecības tradīciju un

kolorīta ienesa krievu tautības ap-

gleznotāji. īpaši tas attiecas uz

lētāko produkciju, kuru apgleznoja
ar brīvu roku.

Kuzņecova fabrika produkcijas
noietam izmantoja jebkurus sabied-

rības slāņus, nacionālos grupējumus
un ģeogrāfiskos rajonus. Kuzņecova

fabrikā ražošanu regulēja pieprasī-

jums, patērētāju vēlmes, arvien

masveidīgāka produkcijas izlaide un

arvien mazāk patstāvīgas gaumes.

19. un 20. gadsimtu mijā sorti-

mentu veidoja gan krogus porcelāns,

gan «ejošie» trauki, gan trauki, ku-

ru formas pirmsākumus var meklēt

ampīrā un 19. gadsimta pirmās pu-

ses mākslas tendencēs, gan ļoti dau-

dzas servīzes, kas bija radušās ek-

lektikas periodā, gan beidzot jūgend-
stilā ieturētie priekšmeti, kas bija

aizgūti no Eiropas šajā periodā. Tē-

jas un kafijas traukus, kā likums,

izgatavoja no porcelāna, bet pusdie-
nas traukus — visbiežāk no pusfa-

jansa vai fajansa.

levērojami uzlabojās masu produk-

cijas tehniskā kvalitāte. īsā laikā,

ieviešot tehnoloģijas jaunumus, Kuz-

ņecova firma spēja nodrošināt «tir-

gus precei» lielisku kvalitāti. Porce-

lāns bija tīrs un balts, deformācija
nemanāma, krāsas spilgtas, ar dzid-

riem toņiem, glazūra vienmērīgi

spīdoša.

Tajā pašā laikā Kuzņecova firmas

fabrikās nebija neviena profesionāla

mākslinieka, kas veidotu jaunas for-

mas vai dekorus. Lētākos traukus

apgleznoja ar brīvu roku, bet dār-

gākos ar mehanizētiem paņēmie-
niem. No šīsdienas viedokļa šķiet



pārsteidzoši — roku darbs taču dār-

gāks par mašīndarbu un ļauj zīmē-

jumu veidot dzīvāku un savdabī-

gāku. Tomēr 19. gadsimta beigās
rokas dekorējums nereti tika novests

līdz «štampam». Bez mitas paātrinā-

tais darba temps iejobežoja apglez-

notāja jaunradi. Atrražīgs brīvas

rokas dekorējums pat neskaitījās
mākslas darbs. Tas neprasīja māksli-

niecisku apdāvinātību, bet tikai zi-

nāmas iemaņas. No lielā zīmējumu
skaita «izdzīvoja» tikai operāciju

ziņā paši ekonomiskākie, paši pie-
rastākie. «Izdzīvoja» tādi Krievijas
keramikai tradicionāli rokas dekorē-

juma veidi kā «agaška», «maniere»,

«vīnogas», «iezeltojums», kas tomēr

saglabāja, neraugoties uz neizbēgamo

shematizāciju un vienkāršojumu,
tautas mākslai raksturīgo skaistuma

izpratni. Detaļās atšķirīgie zīmējumi

kompozīcijā bija ārkārtīgi noturīgi.
Tie balstījās uz ātru triepiena teh-

niku un saglabāja ierastos ziedu mo-

tīvus un spilgtās krāsas. Ar šiem

zīmējumiem apgleznoja pašus lētā-

kos un vairāk pieprasītos traukus

laukiem, krogus porcelānu un tā

saucamo aziātu preci, kuru izveda

uz Buhāru, Persiju, Afganistānu.

Minētie dekorējuma veidi ir ļoti

savdabīgi un raksturīgi tā laika por-

celānam, turklāt vienojošs tajos ir

ziedu motīvs. Arī visā Eiropas por-

celāna vēsturē tas ir bijis iecienītā-

kais dekorējums un ir saglabājis po-

pularitāti līdz pat mūsdienām.

Ir pazīstami divi pilnīgi atšķirīgi
ziedu dekorējumā veidi: «manieres»

un naturālais. Dekorējumā «manie-

re» ziedu zīmējums un krāsa ir vien-

kāršoti līdz dekoratīvam stilam. Vei-

doti dabā neredzēti liekumi un for-

mas, kas tikai attāli atgādina dabī-

gās. Krāsu kompozīcija vienmēr ir

ļoti interesanta, dzīva un harmo-

niska.

Naturālajā dekorējumā ziedu at-

tēlo tā dabiskajā izskatā. «Manie-

res» dekorējuma attīstības vēsturi

vislabāk ļauj izsekot Meisenes por-

celāns, ar kuru saistās šī dekorē-

juma rašanās. Sākumā ziedus kopēja
no iecienītu mākslinieku vara oriģi-

nālgravīrām. Agrīnajos dekorējumos
ziedi nebija gleznoti, bet gan zīmēti

ar otu. Vēlāk pārgāja uz otēšanai

noderīgiem ziedu dekoriem. Tos iz-

gatavoja pēc pašu apgleznotāju ski-

cēm ar daudz bagātāku virsglazūras
krāsu paleti nekā agrāk. Tajā pašā
laikā ziedu naturālais izskats vien-

kāršojās, taču tos dzīvākus padarīja
interesanti līniju liekumi un krāsu

kompozīcija. Pamazām radās viegli

daudzveidojami graciozi «manieres»

dekorējumi, kuri tik stipri neaizsedz

drumstalu kā naturāli ziedu attēli

un nenosegto izgaismoto laukumu

dēļ izkliedē un atdzīvina kopainu.
Naturālais ziedu gleznojums salīdzi-

nājumā ar «manieri» atstāj nedaudz

smagnēju iespaidu, kas nereti, ir

pretrunā ar porcelāna kā materiāla

raksturu.

«Manieres» apgleznojumā bija jā-
nodrošina tāda roku darba ražība

un izstrādājumu pašizmaksa, lai to

cena būtu pieejama plašam pircēju
lokam.

Krāsu paletē vienkāršā un zināmā

mērā stereotipā «manieres» apglez-
nošana aprobežojās ar nedaudzām

labi pārbaudītām un apgūtām krā-

sām vai to maisījumiem. Ziedi savā

starpā atšķīrās ar savdabīgu formu.

Katru ziedu veidoja ar divām trim

darba operācijām, kas visu laiku at-

kārtojās. Kompozīcija un zīmējums

bija sarežģītāks tikai ziedu buķetes
atveidos, ar kuriem parasti dekorēja
lielus vērtīgus traukus, galvenokārt
vāzes.

īpaša vieta «manieres» apglezno-

jumos bija izkaisītajiem ziediņiem.
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Tos var uzskatīt par miniatūrtehni-

kas paveidu, kas bija ļoti parocīgs,

lai nomaskētu nelielus drumstalas

defektus, jo ziedi sadalās pa visu

dekorējamo virsmu un zināmās ro-

bežās to atrašanās vietu varēja
mainīt.

«Manieres» dekorējumā atveidoja
arī kukaiņus, kuri kompozīcijā lie-

lāko tiesu saistīti ar attēlotajiem
ziedu motīviem un pēc otējuma teh-

nikas atbilst ziedu apgleznojumiem.

Kuzņecovu fabrikās «manieri» gal-
venokārt izpildīja vīrieši, jo šis

darbs tika uzskatīts par visai atbil-

dīgu. Tajā attēloja dažādas daudz-

krāsainas buķetes un ziedošus zari-

ņus, pamattoņus vietām ieēnojot un

niansējot ar tās pašas krāsas citiem

toņiem. Apgleznojumu izpildīja gan

uz balta fona, gan pārejošā klājumā,

īpaši grūti ziedu buķeti bija ieotēt

krāsainā — zaļā, purpura vai dzel-

tenīgā pārejošā klājumā, kurā krā-

sas intensitāte no augšas uz leju

pieauga.

Porcelāna dekorēšanu visbiežāk

dažādoja, variējot zelta lietojumu

apgleznojumos. Savdabīgākie deko-

rēšanas paņēmieni bija «iekšpuse»
un «iezeltojums».

«lekšpuse» («noAHVTpo») būtībā

ir platā apvilkuma hipertrofēts va-

riants, kad tases iekšmalā ievilktā

zelta lenta parasti platumā sniedzas

līdz pusaugstumam, no kā arī deko-

rējums ieguvis savu krievisko no-

saukumu. lekšējās virsmas zeltīšanas

ideja nāk no ampīra stila porcelāna.

«lezeltojums» faktiski bija «ma-

nieres» veida apgleznojums, tikai

vienkāršāks gan zīmējumā, gan

krāsu paletē. Ziedu buķeti izpildīja

maigos gaišos toņos. Dzeltenas,

gaiši zilas, violetas ziedlapiņas pa-

pildināja smalku zelta zariņu stīgo-

jums. No tā arī nosaukums — «iezel-

tojums».

Izpildījuma tehnikā līdzīgs bija arī

«mušelis». Tas bija visiemīļotākais

dekorējuma veids Tuvajos un Vidē-

jos Austrumos. Ar to galvenokārt
rotāja tējas traukus. «Mušelim» rak-

sturīgi, ka visu priekšmeta virsmu

vienmērīgi klāj intensīvi zila vai

sarkana krāsa, bet centrā paliek ne-

nosegts balts medaljons (līdzīgs

gliemežvākam). Tajā ieotēja rožu,

mežrožu vai neaizmirstuļu buķeti.

Visvienkāršākais «manieres» tipa

dekorējums ir «agaška» Uz priekš-
meta ārējās virsmas attēlotā ziedu

buķete pēc izpildījuma rakstura bija
daudz tuvāka majolikai nekā porce-

lānam. «Agaškai» raksturīgs deko-

ratīvs, spilgts apgleznojums ar otu

vai pat pirkstu triepieniem — zaļš,

zils, sarkans. To parasti izpildīja
sievietes.

Kuzņecovu fabrikās par vērtīgā-
kiem un sarežģītākiem dekorējuma
veidiem uzskatīja ziedu naturālu at-

tēlošanu. To dēvēja par gleznošanu

uz porcelāna, kamēr vienkāršāko

«manieres» tipa variantu izpildi
sauca par apgleznošanu.

Rīgas fabrikas meistari izcēlās tieši

ziedu naturālajā glezniecībā ar zī-

mējuma smalkumu un krāsu mai-

gumu.

Masu produkcijai jaunas oriģinā-
las trauku formas netika izstrādātas,

jo te, tāpat kā dekorējumos, valdīja

tradīcija. Apaļas, lodveida tējkan-

nas, cilindriskas formas krūzes, bļo-

diņveida apakštases, pialas nemai-

nījās gadu desmitiem un tādējādi

porcelāna masu produkcijā kļuva
«klasiskas». Tās bija veidotas ļoti
vienkāršās ģeometriskās formās un

to ražošana pārbaudīta ilggadējā

praksē.
Trauku formas bija nedaudz smag-

nējas, siluets un plastika īpaši neiz-

cēlās. Krāsas un zīmējums porcelāna
masveida izstrādājumos bija daudz
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aktīvāks un vizuāli dominēja pār

formu, paužot krievu tautas kerami-

kas tradīcijas.
Ja porcelāna masveida ražoju-

mos — krogus, aziātu, lauku porce-

lānā — emocionālais izteiksmīgums
un mākslinieciskās īpatnības neap-

šaubāmi \ bija tuvas tautas mākslai,

tad dārgākos izstrādājumos bija vē-

rojamas Rietumeiropas mākslas (arī
jūgendstila) tendences, kuras miet-

pilsoņu gaumes ietekmē parasti tika

izkropļotas.

Visbiežāk jūgendstilu fabrikas

pārņēma gatavā veidā no ārzemēm.

Piemēram, M. Kuzņecova firmas piln-
varotie nepieciešamos paraugus

dārgā un greznā porcelāna izstrādā-

jumu ražošanai ieveda no ārzemēm.

Jūgendstils samērā strauji pārvērta
porcelāna izstrādājumu izskatu. Kuz-

ņecova fabrikā tas notika 19. gad-
simta 90. gadu beigās, un tā ietekme

izpaudās vienlaicīgi kā dekoratīvo

līdzekļu, plastisko formu un orna-

mentālo rotājumu summa.

Visuzskatāmāk tas izpaudās tējas
servīžu formās. Trauku plastika it kā

zaudēja statiskumu, kļūstot negaidīti

«kustīga», lejasdaļā izplūstot un pa-

plašinoties. Formas kļuva viļņveidī-

gas, nenosakāmi deformētas, spirāl-
veidā vītas. Gludā porcelāna virsma

pazuda zem reljefa dekora, visbiežāk

augu, kas mainīja ne tikai priekš-
meta faktūru, bet pat formu. Jaunais

stils fabrikā izrādījās ļoti dzīvotspē-

jīgs — tas iepatikās pašiem ražotā-

jiem. Jauno servīžu izgatavošanu
ātri apguva. Tās labprāt atkārtoja,

tajās patika reljefie ziedi uz trauku

korpusiem, lapiņas uz malām, osiņas
zieda, saknes vai zara veidā. Relje-
fās detaļas apgleznotājiem patika arī

tāpēc, ka atviegloja dekorēšanu ar

brīvu roku.

20. gadsimta sākumā mehāniskie

rotāšanas paņēmieni apgleznošanā

pamazām sāka izspiest roku darbu.

Sākumā tas bija modes jaunums, jo

gadsimtu mijā, kamēr valdīja jū-

gendstilā ieturētie ziedu gleznojumi,
dekola pieprasījumu vēl pārāk neiz-

jūta. Vēlāk, pēc 1910. gada, kad

māksla atkal pievērsās klasicismam,

dekols kļuva būtiski nepieciešams.
Tas atkārtoja 18. gadsimta Saksijas

porcelāna galantās pastorālās ainiņas
un tālaika salonu glezniecības senti-

mentālos sižetus.

Sižetiskās «bildītes» parasti bija

diezgan lielas, un tās pārnesa uz lie-

lāku plakanu trauku virsmām, ierā-

mējot ar krāsainu lentu vai viju. Tas

attēlu padarīja ļoti līdzīgu glezniņai,
kas uztverama neatkarīgi no priekš-

meta formas.

Masveida dekolēšanā trauka for-

mas un materiāla īpatnību saskaņa

ar dekoru arvien vairāk zuda, un

tas noveda pie porcelāna formālas

izgreznošanas ar novelkamām bil-

dītēm.

Gandrīz vienlaicīgi ar dekolēšanu

sāka attīstīties aerogrāfa tehnika un

trafarets. Tas bija tuvāks jūgendsti-
lam, jo imitēja tam raksturīgo zem-

glazūras dekorējumu bez asām kon-

tūrām, krāsas miglainība imponēja
tolaik izplatītajām pirmssimbolisma

noskaņām. Krāsu izsmidzinot, porce-

lānu nokrāsoja vienā, divās un pat

trijās krāsās.

No mehāniskajiem dekorēšanas

veidiem jāmin arī novilkumi no gra-

vīrām. Tas bija visizplatītākais pus-

fajansa un fajansa apdares paņē-
miens. Izvēlēto zīmējumu iegravēja
metāla plāksnē, tad uznesa krāsu un

pēc tam ar filca veltnīša un plāna

papīra palīdzību to pārnesa uz

priekšmetu. Te galvenokārt izman-

toja zemglazūras krāsas — melnu,

zilu, sarkanu v. c. Šāds dekorējums
ir ļoti tuvs fajansa dabai. Apdedzinā-
šanā mazliet izplūdušās līnijas kopā
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ar glazūras samtaino spīdumu pada-

rīja zīmējumu maigāku, siltāku, ne-

daudz primitīvāku un tāpēc tuvāku.

Fajansa un pusfajansa izstrādā-

jumu formas un dekori salīdzinā-

jumā ar porcelānu mainījās retāk.

Tie bija vienkāršāki un līdzsvaro-

tāki, jo fajansa un pusfajansa izstrā-

dājumi nekad netika uzskatīti par

greznumpriekšmetiem un tika lietoti

ikdienā.

Kuzņecova fabrikas produkcijai

kopumā vairāk nekā jebkuras citas

fabrikas ražojumiem trūka savas

mākslinieciskās sejas. Tajos saska-

tāms visdažādāko ietekmju sajau-
kums.

Iztopot bagāto sabiedrības slāņu
gaumei, Jesena fabrika izlaida grez-

nus, dārgus traukus un servīzes.

Fabrika izgatavoja kaut arī meista-

rīgus, taču ētiskajā ziņā visnekaunī-

gākos izslavētā franču un vācu por-

celāna pakaļdarinājumus, neuzrādot

pat savu fabrikas marku. Tieši tāpēc
šo trauku formas un dekori atbilda

Francijā un Vācijā tajā laikā valdo-

šajām jūgendstila tendencēm, jo
fabrikas darbības sākumposms sakrīt

ar šo periodu.
Pirms pirmā pasaules kara visi Je-

sena fabrikā ražotie trauki izcēlās ar

lielisku tehnisko kvalitāti — baltu

drumstalu, nemanāmu deformāciju,
sulīgām krāsām. Nodarbinot tehniski

meistarīgus apgleznotājus, fabrika

nodrošināja trauku apdari visaugstā-
kajā līmenī. Arī Jesena fabrikā de-

korēšanā dominēja roku darbs, un

tikai īsi pirms pirmā pasaules kara

ieviesa mehāniskos paņēmienus —

dekolēšanu un krāsu uzsmidzināšanu

ar aerogrāfu.

Lūk, kas par izstrādājumu apdari
Jesena fabrikā ir rakstīts 1893. gadā
laikrakstā BecTHHK»: «Ļoti
vienkārša šķiet viena krāsu toņa uz-

nešana veselam priekšmetam, bet šis

darbs prasa tik lielu pieredzi un

veiklību, ka, piemēram, labākās

franču fabrikas lepojas un ir pazīs-
tamas tieši ar vienmērīgu un meis-

tarīgu kobalta krāsojumu uz porce-

lāna. Mēs redzējām ar kobaltu no-

krāsotus franču izstrādājumus un

līdzīgus Mīlgrāvja fabrikās, un esam

spiesti atzīt, ka pēdējie ir daudz lie-

liskāki apdares tīrībā. Vienmērīgu
krāsu toni šeit uznes darbinieces ar

muslina lupatiņām, kurās ievīstīta

vate; šādu kamoliņu viegli iemērcot

krāsā, meistare pēc tam viegli
ieberzē krāsojamo priekšmetu un uz-

spiež uz tā savu savdabīgo otu, strā-

dājot, tā teikt, gandrīz kā ar lielu

punktētāju. Tālāk nāk jau smalkāka

apdare pēc toņiem un dažādiem zī-

mējumiem. Zīmējumu oriģinālus

parasti izraksta nodrukātus no ārze-

mēm, un fabrikas gravieri tos pārnes
metālā. legravētajos padziļinājumos
ierievo krāsu. Uzspiežot uz metālis-

kās plāksnes kopējamo papīru, uz tā

iegūst apgrieztus zīmējuma novilku-

mus, bet, tā kā šī krāsa arī kopējas,
tad zīmējumus no papīra ļoti viegli

pārnes atkal uz porcelānu un šoreiz

sākotnējā veidā. Pēc šāda zīmējuma
uznešanas priekšmetu padod detaļu
izkrāsošanai dažādos toņos. Tāpat

pievērš uzmanību priekšmetu apda-
rei ar reljefām zelta arabeskām un

monogrammām, kurās reljefu iegūst
ar kodināšanu. Vietas, kuras nav

jākodina, pārklāj ar vasku, bet tās,

kurās jāizveido raksts, notriepj ar

špatu. Arabeskas izgriež špatā līdz

pat porcelānam, un pēc tam šīs atkai-

linātās vietas pārklāj ar fluorūdeņ-
ražskābi. Pēdējā manipulācija ar

gatavajiem izdekorētajiem porcelāna

izstrādājumiem ir apgleznojuma

iededzināšana, pie kam krāsas stipri
zaudē savus toņus. Apgleznotājam no

pieredzes tieši jāuzmin, kāds būs ko-

lera efekts pēc apdedzināšanas, un



tādēļ jāzīmē nevis kā šķiet labāk

zīmēšanas momentā, bet ka izskatī-

sies zīmējums pēc viņa karsēšanas

krāsnī.»

Darbu vadīja nevis mākslinieks,

bet gan darbu uzraugs bez profesio-

nālas mākslinieciskās gaumes.

Jakša apleznošanas darbnīca vadī-

jās pēc tiem pašiem «mākslas» prin-

cipiem kā Jesena fabrika, tikai tās

produkcija lielākoties bija lētāka un

mazāk grezna, tāpēc paliekošu vietu

porcelāna mākslas mantojumā neie-

ņem.

Ja arī par mākslas porcelānu un

fajansu mūsdienu izpratnē no 1841.

līdz 1915. gadam Rīgā nevar runāt,

tad tomēr 19.—20. gadsimtu mijā ke-

ramikā, tāpat kā lietišķā mākslā visa

pasaulē, bija vērojama zināma rene-

sanse. Latvijas keramikas vēsturē

paliekoši ir tādi tautas mākslas kera-

miķu vārdi kā J. Dranda, A. Cīrulis

un P. Šteinbergs.
Šajā sakarā interesanti atzīmēt, ka

P. Šteinbergs ir pirmais zināmais lat-

viešu keramiķis, kas izmēģinājis
roku arī porcelāna apgleznošanā

virsglazūras tehnikā. Latvijas vēstu-

res muzejā saglabājušies divi deko-

ratīvi porcelāna šķīvji. Tie datēti ar

1913. gadu. Nav zināms, vai darbu

bijis vairāk, bet skaidrs, ka tie nav

kaut cik manāmi ietekmējuši porce-

lāna mākslas attīstību Rīgā. Tomēr

interese par latviešu mākslas porce-

lāna veidošanu, balstoties uz toreiz

iecienītajiem etnogrāfiskajiem orna-

mentiem, bija radusies.

20. un 30. gadi

20. gadsimta sākumā par latviešu

porcelāna mākslu vēl nevar runāt,

jo tādas gluži vienkārši nebija. Daži

P. Šteinberga porcelāna virsglazūras

apgleznojuma paraugi drīzāk bija iz-

ņēmums nekā nopietns solis šajā

virzienā. Pirmajos gados_ pec pirmā

pasaules kara atsevišķas nelielas

porcelāna un fajansa apgleznošanas
darbnīciņas, kuras būtībā interesēja

tikai komercija un kuras centas iz-

tapt mietpilsoņu gaumei, porcelāna

mākslinieciskajā apdarē neka jauna

neienesa.

Un ko gan jaunu mākslinieciskajā

ziņā varēja gaidīt no M. Kuzņecova

sabiedrības fabrikas, kas savu dar-

bību atsāka 1920. gadā? Tā sākumā

apdedzināja no pirmskara laikiem

saglabājušos pusfabrikātus, velak

izmantoja vecās ģipša formas un ari

tad, kad porcelāna mākslā Latvijā

jau bija ienākušas jaunas vēsmas,

joprojām kopēja izslavēto Eiropas

porcelāna fabriku ražojumu formas

un dekorus.

Kuzņecovu fabrikā tāpat kā pirms

pirmā pasaules kara apgleznošanas

un skulptoru nodaļas bija pilnīgi no-

dalītas. 20. gados skulptoru nodaļa

strādāja vairāki pieredzējuši prak-

tiķi. lerastā darba aina bija šada:

pār galdu zemu noliecies skulptors —

viņa priekšā kādas Rietumeiropas
fabrikas porcelāna figūriņa un aiz-

sāktais māla modelis. Viņš_ līdz pē-

dējam sīkumam precīzi kopēja atvei-

dojamo paraugu un rūpīgi izstrādāja
katru topošā sīkplastikas modeļa

detaļu. Darbs prasīja ļoti ievingri-

nātu aci un roku, jo jebkurš priekš-

mets bija jāpalielina visās dimensijas

par 10—12%, lai gatavais izstrādā-

jums, kas apdedzināšanas laikā sa-

rūk, saglabātu kopējamā izstrādā-

juma izmērus.

Arī dekorēšanas jomā Kuzņecovu

fabrika 20. gados nedeva nekā

jauna. Izmantoja gandrīz visus jau

pirms kara lietotos tehniskos paņē-

mienus. Tomēr dažus no agrākajiem

apdares paņēmieniem neizdevās at-

jaunot, jo trūka speciālistu. Tā, 20.

un 30. gados uz Rīgas fajansa vairs
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nebija redzami agrāk tik iecienītie

gravīru novilkumi.

Ekonomiskās grūtības spieda uz-

ņēmuma īpašniekus sākumā izman-

tot zemas kvalitātes krāsas, vecos

dekolu krājumus, kā arī iztikt bez tik

iecienītā dekorējuma ar zeltu.

Noteicošais dekorējuma izvēlē jo-

projām bija, kā tas kapitālistiskajā

iekārtā parasts, produkcijas noiets.

Nebija svarīgi, vai tā ir laba vai

slikta gaume — ja tikai pērk! Šāds

stāvoklis, protams, nevarēja apmie-

rināt māksliniekus un to nelielo sa-

biedrības daļu, kam nebija vienal-

dzīgs rūpniecības produkcijas un

amatniecības izstrādājumu māksli-

nieciskais līmenis un kas vēlējās
veidot latviešu nacionālo lietišķo

mākslu, atbrīvoties no baltvācu

ietekmes, kura vēl joprojām ik uz

soļa bija jūtama.

Latvijas Mākslas akadēmijas pro-

fesors R. Pelše bija viens no tiem,

kas asi uzbruka Kuzņecovu firmas

vadībai par nevēlēšanos uzlabot sa-

vas produkcijas māksliniecisko kva-

litāti un sadarboties ar profesionā-
liem māksliniekiem.

Būdams 1924. gadā nodibinātās

Latvijas Mākslas akadēmijas kerami-

kas darbnīcas vadītājs, profesors
R. Pelše uzskatīja, ka tās galvenie
uzdevumi ir «.

.
balstoties uz tautas

senām tradīcijām, attīstīt mākslinie-

ciski pilnvērtīgus darba veidus Lat-

vijas māla, fajansa, akmeņmasas

(grēs) un porcelāna izstrādājumos,

saskaņā ar viņu utilitāriem mērķiem
un laikmeta mākslas prasībām . . Se-

višķu vērību kā galvenajai pamat-
vielai mūsu podniecībā darbnīca

pievērš Latvijas māliem».

Patiesi vairumu pārdodamo darbu

realizēja mālā, retāk fajansā, bet

atsevišķie mīkstā porcelāna paraugi
drīzāk uzskatāmi par tehniskiem

eksperimentiem nekā mākslas dar-

biem. Līdzīgi jāvērtē arī izstrādā-

jumi ar dažādām kraklē un krāsai-

nām glazūrām. Tāpēc daļa no ne-

daudzajiem Rīgas muzejos saglabāta-

jiem smalkkeramikas darinājumiem,
kuru autori ir R. Pelše, J. Berķis,
V. Vasariņš, uzskatāmi par vēstu-

risku ilustrāciju Mākslas akadēmijas
keramikas darbnīcas tehnoloģiska-

jiem meklējumiem.

Savu galveno uzdevumu darbnīca

paveica — tika sagatavoti profesio-
nāli keramikas mākslinieki. Tomēr

Latvijas porcelāna mākslas likteņus

viņi praktiski neveidoja un neno-

teica, jo turpmāk strādāja galveno-
kārt ar mālu, izņemot vēlāko pro-

fesoru G. Kruglovu, kurš daudz devis

arī porcelāna un fajansa attīstībā.

Latvijas mākslas porcelāna tapšana

un veidošanās, lai cik tas izklausās

pārsteidzoši, 20. un 30. gados saistī-

jās ar vairāku pazīstamu gleznotāju
un grafiķu vārdiem, un tā pirmsā-
kumi meklējami darbnīcā «Baltars».

«Baltara» fenomens jāaplūko un

jāizanalizē īpaši, kaut gan vispirms

jājautā: vai apzīmējums «fenomens»

ir vietā? Jā, ir vietā, jo, pirmkārt,
«Baltara» darbība ne tikai ļoti spē-

cīgi un tālejoši ietekmējusi mākslas

porcelāna, bet arī visas latviešu ke-

ramikas un lietišķās mākslas attīs-

tību. Otrkārt, «Baltara» ražojumi,
tikko parādījušies, pievērsa vispā-

rēju uzmanību, guva gan mākslas

kritikas, gan publikas atzinību. «Bal-

tara» porcelāna gleznojumiem nebija

jāiekaro popularitāte, jo tā atnāca

pati — tam laikam neparastie glez-

nojumi pārsteidza, bet neatstūma.

Treškārt, gadu ritumā «Baltars» nav

aizmirsts kā dažkārt daudzi sava

laika modes untumi vai pārejošas
mākslas parādības.

Savdabīga un pretrunīga bija
mākslas attīstība Rīgā 20. un 30. ga-

dos. Vairumam mākslinieku mate-
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riālais stāvoklis buržuāziskās iekār-

tas apstākļos, kad māksla no valsts

un sabiedrības nesaņēma gandrīz
nekādu vai arī saņēma minimālu

materiālo un morālo atbalstu, bija
visai neapskaužams. Tāpēc šimperio-
dam raksturīga daudzu mākslinieku

darbība visdažādākajās jomās, lai

«izdzīvotu». Toreiz nebija tik stingri
norobežotas specializācijas mākslā,

kā pašreiz. Viens un tas pats māksli-

nieks strādāja par scenogrāfu, ilus-

tratoru, izpildīja pasūtījumus visda-

žādākajās tehnikās. Un tieši tāpēc

talantīgi profesionālie mākslinieki

pievērsās arī smalkkeramikai.

Ideja organizēt keramikas darb-

nīcu pieder māksliniekam Romānam

Sutām. Domājams, ka motīvi, kas

diktēja šādu lēmumu, saistījās ar

profesora R. Pelšes aktīvo kerami-

kas propagandu presē, ar keramikas

darbnīcas organizēšanu Mākslas

akadēmijā, kā arī ar vispārējo ten-

denci modernizēt tā laika izpratnē

interjeru un sadzīves priekšmetus.
Turklāt R. Sutas darbība nepārpro-
tami liecina, ka viņš latviešu nacio-

nālās lietišķās mākslas attīstību sa-

skatīja nevis etnogrāfiskā materiāla

kopēšanā, bet gan tā izmantošanā.

Darbnīcas izveidošanā R. Suta saska-

tīja līdzekli, kā uzskatāmi demons-

trēt un propagandēt savus uzskatus.

Tehniskās neveiksmes sākotnējo
ieceru īstenošanā spieda R. Sutu

meklēt citus ceļus savu ideju reali-

zēšanai, proti, darbnīca «Baltars»

pārslēdzās uz porcelāna virsglazūras
gleznojumiem.

Pieredzējušais porcelāna apglezno-
šanas meistars D. Abrosimovs neva-

rēja saprasties ar saviem saimnie-

kiem Kuzņecova fabrikā un meklēja
sev citu darbu. Nejaušība to saveda

kopā ar R. Sutu.

Domu pievērsties porcelānam,
šķiet, varēja ierosināt arī otrs «Bal-

tara» kompanjons — mākslinieks Si-

gismunds Vidbergs. Līdz 1921. ga-

dam viņš bija dzīvojis Petrogradā.
Tieši tad bijušajā Imperatora por-

celāna fabrikā par galveno māksli-

nieku strādāja pazīstamais krievu

grafiķis S. Čehoņins, ar kuru S. Vid-

bergs bija labi pazīstams. Tieši

1918.—1921. gadā Petrogradā veido-

jās ļoti savdabīga un spilgta parā-
dība — tā saucamais aģitācijas por-

celāns. Maigi dekoratīvo salontipa

apgleznojumu vietā uz porcelāna

spožās sniegbaltās virsmas parādījās

spilgti, drosmīgi, izaicinoši, bet vien-

mēr dziļi idejiski un pilsoniski

lozungi, emblēmas un revolūcijas
vadoņu portreti. Šodien varbūt daudz

kas šķiet panaivs, tomēr aģitācijas

porcelāns bija jauns ne tikai saturā,

ar savu revolucionāro patosu un ro-

mantismu, bet deva arī jaunas ieros-

mes kompozīcijā. Šo darbu lielākā

daļa ir grafiska rakstura, un tajos
stipri jūtama S. Čehoņina ietekme,

kaut bija arī ar tīri gleznieciskiem

līdzekļiem risinātas kompozīcijas.
S. Vidbergs tolaik, dzīvodams Pet-

rogradā, ar aģitācijas porcelānu
bija iepazinies. Tāpēc Rīgā, sastopo-

ties ar R. Sutas iecerēm un idejām
keramikas jomā, S. Vidberga vēl

nesenie Petrogradas iespaidi acīmre-

dzot ienesa daudz svaigu domu «Bal-

tara» darbā, bet, pats galvenais, pie-

rādīja, ka salonbildīšu un dekoratīvo

ziedu vietā uz porcelāna var radīt

arī mākslas darbus ar noteiktu ide-

jisko saturu. Un tas tiešām saska-

tāms aģitācijas porcelānā un «Bal-

tara» darinājumos.
1 S. Vidbergam

1 Dažu autoru rakstos minētas nepareizas
ziņas par it kā 1920. gada rudenī Rīgā noti-

kušo padomju mākslas porcelāna izstādi, kas

tieši ietekmējusi «Baltara» turpmāko māksli-

niecisko ievirzi. Šo izstādi gan bija paredzēts
nosūtīt uz Rīgu, taču maršruts tika mainīts,

un Latvijā tā nenokļuva.

54

I Rīgas porcelāna un

fajanss



pašam ir vairāki dekoratīvie šķīvji,

kuru tematika vērsta pret vācu

algotņu bermontiešu iebrukumu Lat-

vijā. Arī pārējo mākslinieku darbos

saskatāmi aģitācijas porcelāna iz-

teiksmes līdzekļi.

Kā jau iepriekšējā nodaļā minēts,

darbnīcas «Baltars» dibināšanas ini-

ciatori un galvenie darbu autori bija
mākslinieki R. Suta, S. Vidbergs un

A. Beļcova. Viņi arī devuši lielāko

daļu metu porcelāna apgleznoju-
miem. Epizodisks raksturs ir māksli-

nieku Erasta Sveica un Lūcijas Kur-

šinskas devumam «Baltara» darbu

kopējā klāstā.

Mākslinieki, kas paši'nebija pazīs-
tami ar porcelāna apgleznošanas
specifisko, sarežģīto un darbietilpīgo
tehniku, metus visbiežāk izpildīja

akvareļtehnikā uz papīra. Uz porce-

lāna virsmas tos pārnesa D. Abrosi-

movs. Zīmējuma kontūras atkarībā

no kompozīcijas rakstura veidoja
vai nu ar otu, vai spalvu. Dažkārt

mākslinieki, nereti jūtot, ka izpildī-

juma gaitā zūd sākotnējo mākslinie-

cisko ieceru izteiksmīgums, mēģi-

nāja pašrocīgi labot zīmējumu kon-

tūras. Lielākos virsmas laukumus

iekrāsoja D. Abrosimovs, jo šis

darbs porcelāna apgleznošanā prasa

ļoti lielu veiklību un ilggadīgu

praksi. Gadījumu vairumā D. Abrosi-

movs neizmantoja otēšanas tehniku,

bet krāsu ieklāja ar tamponu, ko

būtībā nemaz nevarēja saukt par

apgleznošanu. Tā tiek iegūts biezāks

krāsas slānis un sulīgāki, intensīvāki

toņi, nekā otējot. Šāda tehnika bija

nepieciešama īpaši R. Sutas un

A. Beļcovas kolorītajām kompozīci-

jām. Tajā pašā laikā zuda tā nianšu

bagātība, ko var iegūt tikai plānajā
otēšanas tehnikā. Tamponēšana vai-

rāk atgādina krāsu uznešanu ar aero-

grāfu, kad pabiezais krāsu slānis no-

slēpj porcelāna glazūras spīdumu

un faktūru, padarot to raupjāku un

kolorītā tuvāku majolikai. Arī sā-

kotnēji nedaudzie eksperimentālie
darbi ar ' tīri konstruktīvu dekorē-

jumu acīmredzot radušies ne tik

daudz meklējot mākslinieciskās iz-

teiksmes līdzekļus, cik mēģinot no-

vērst tehniska rakstura pretrunas

mākslinieka un izpildītāja sadarbībā.

Vēlākajos darbos izpildījuma kvali-

tāte manāmi pieaug. Kompozīciju
kolorīts kļūst niansētāks. Redzams,

ka D. Abrosimovs juta, ko no viņa

vēlas, bet mākslinieki sāka izprast
materiāla faktūras specifiku.

Viens no tehniski atbildīgākajiem
momentiem porcelāna apgleznošanā
ir pareizo krāsu izvēle, jo apdedzi-

not tās maina toni. Tikpat svarīga ir

arī pareiza krāsu uznešanas secība,

izstrādājumus vairākkārt apdedzinot.
Te nu mākslinieki bija spiesti pil-
nībā paļauties uz D. Abrosimova

pieredzi un krāsu izjūtu. Salīdzinot

R. Sutas un A. Beļcovas audeklus ar

viņu porcelāna apgleznojumiem,

šķiet, ka viņu sasniegumus mākslas

porcelānā var uzskatīt par veiksmi.

Jau kopš pirmajām pastāvēšanas
dienām darbnīca «Baltars» savus

darbus aktīvi reprezentēja dažādās

izstādēs. Buržuāziskajā iekārtā izstā-

des vispirms bija komerciāls pasā-
kums — gandrīz vai vienīgā vieta,

kur mākslas darbus varēja pārdot

un pirkt. Kā mākslas skatēm mūs-

dienu izpratnē tām bija otršķirīga
nozīme.

Katrs no minētajiem «Baltara»

māksliniekiem porcelāna glezniecībā
ienāca jau pilnībā nobriedis un, pats

galvenais, plašākai sabiedrībai pazīs-
tams. Tā bija viņu panākumu atslēga,
kas vienlaikus tomēr zināmā mērā

liedza sasniegt vēl augstākas virsot-

nes. Porcelāna glezniecība minēto

mākslinieku biogrāfijās bija tikai

neliela epizode (daļējs izņēmums ir
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R. Suta). Izteiksmes līdzekļos viņi

palika uzticīgi savam izstrādātajam
mākslinieka rokrakstam. Ja neņem

vērā atsevišķus dekoratīvos elemen-

tus, tad praktiski uz porcelāna parā-

dījās jau pazīstamie S. Vidberga «tu-

šas zīmējumi» un R. Sutas sadzīves

žanra gleznas.

Te nu vēlreiz lieti atzīmēt «Bal-

tara» fenomenu un minēto māksli-

nieku lielo lomu latviešu mākslas

porcelāna tapšanā. 20. gados inte-

rese par lietišķo mākslu gan bija

pamodināta, taču par tās attīstības

pamatu uzskatīja etnogrāfisko man-

tojumu. Turklāt ne sabiedrība, ne arī

daudzi mākslinieki sadzīves un de-

koratīvos priekšmetus īsti par māk-

slu negribēja atzīt. Ne velti tolaik

ļoti iecienīts jēdziens bija daiļamat-
niecība, bet amatniecība taču nav

māksla! Jau pats fakts, ka porcelā-
nam pievērsās mākslinieki «ar

vārdu», pacēla šo objektu līdz «no-

pietnās» mākslas līmenim. lespaidu
vēl vairāk pastiprināja tas, ka saturā

un formā jaunie «Baltara» glezno-
jumi vairāk atgādināja stājgleznie-
cību nekā ierasto jau daudzkārt

redzēto tirgus preces apdari. Tā bez

liekas aģitācijas sabiedrībai kļuva
skaidrs — tā ir māksla, nevis daiļ-
amatniecība.

Neizpalika arī panākumi. 1925.gadā
Starptautiskajā dekoratīvi lietišķās
mākslas izstādē Parīzē darbnīcas

«Baltars» ražojumi guva starptau-
tisku atzinību. Ar zelta medaļu tika

atzīmētas S. Vidberga šķīvju kom-

pozīcijas un D. Abrosimova tehnis-

kais izpildījums, bet ar bronzas me-

daļu — R. Sutas šķīvju kompozīci-

jas. «Baltara» porcelāna glezniecību

pienācīgi novērtēja ar Rīgas pilsē-
tas mākslas muzeja (tagad Latv.PSR

Valsts Mākslas muzejs) direktors

Vilhelms Purvītis, kurš iegādājās

muzejam lielāku skaitu «Baltarā» iz-

gatavotu R. Sutas, S. Vidberga un

A. Beļcovas darbu.

Visi trīs vadošie «Baltara» māksli-

nieki porcelāna glezniecībā strādāja

pietiekami atšķirīgi, lai to rokrak-

stus nemaldīgi sazīmētu, it īpaši

runājot par R. Sutu un S. Vidbergu.
R. Suta galvenokārt veidoja lauku

un pilsētas sadzīves žanra kompozī-
cijas (piemēram, dekoratīvie šķīvji

«Zaļumballe», «Tirgus», «Matroža mī-

lestība», daudzās variācijas par tēmu

«Kāzas» v.c.) un citus tematiskus

risinājumus. Ja savos sākotnējos
darbos R. Suta izmantoja dažādus

dekoratīvos, arī etnogrāfiskos, rak-

stus un elementus kompozīciju pie-
mērošanai trauku rotācijas formām,

tad vēlāk viņš no tiem gandrīz pil-

nīgi atteicās. R. Sutas darbos dominē

visdažādākās sārtā, violetā, brūnā un

dzeltenā nokrāsas. Būdams lielisks

krāsu un kompozīcijas meistars,

R. Suta radījis ļoti dekoratīvus por-

celāna apgleznojuma metus. Te lieti

noderējusi viņa scenogrāfa pieredze.
Tomēr labākajos porcelāna glez-

nojumos viņš spējis tikai pakļaut
savas kompozīcijas rotācijas formām,
bet ne izcelt formu un porcelāna
glazētās virsmas faktūru. R. Sutas

darbos mūs vienmēr aizrāvusi viņa

impulsīvā ekspresija. Diemžēl tā ir

pretrunā ar porcelāna apgleznoša-
nas tehniku, kas būtībā prasa ilg-
stošu, pedantiski rūpīgu izpildi.
Tādēļ R. Sutas porcelāna gleznojumi
vienmēr atpaliek no viņa ekspresī-

vajām oriģinālgleznām vai tušas

zīmējumiem, jo ir bijuši atkarīgi no

izpildītāja darba kultūras un pietātes
pret autora metu.

A. Beļcova savā daiļradē nenolie-

dzami ļoti iespaidojusies no dzīves

biedra R. Sutas. Tāpēc viņas darbi

gan pēc kompozīcijas, gan pēc iz-

pildījuma manieres tuvi R. Sutas

porcelāna gleznojumiem. Nedaudz
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atšķirīgāka ir tematika: latviešu,

krievu, baltkrievu, ukraiņu tautu

motīvi. A. Beļcovai raksturīga ne-

daudz cita krāsu palete, bet savas

kompozīcijās viņa ir maigāka, liris-

kāka nekā R. Suta.

No iepriekš minētajiem stipri at-

šķirīgs ir S. Vidbergs. Viņš savus

melnbaltos zīmējumus bez šaubīša-

nās pārnesis arī porcelāna gleznoju-

mos. Tikai atsevišķos gadījumos,
kad to ļāva tehniskās iespējas,
S. Vidbergs vēlākajos darbos ienesa

kompozicionāli pārdomātus un labi

izsvarotus sarkanās krāsas un zelta

laukumus vai atsevišķus akcentus.

Bez jau minētajiem darbiem, kas

bija vērsti pret vācu algotņu ber-

montiešu iebrukumu Latvijā, S. Vid-

bergs galvenokārt pievērsās viņa

iemīļotajai erotiskajai tematikai. Tā-

pat kā R. Suta, viņš savus darbus

kompozicionāli pielāgoja trauku ro-

tācijas formām. Tomēr viņš nekad

nesasniedza zīmējuma un trauka for-

mas vienotību. Tajā pašā laikā, izpil-

dījuma manierē būdams kaligrāfiski
virtuozs vijīgu līniju meistars un

nekad nenoklādams lielus virsmas

laukumus ar krāsu, viņš tīri intuitīvi

nonāca tuvāk porcelāna būtībai ne-

kā pārējie «Baltara» mākslinieki. Arī

tehniskā ziņā šāds izpildījums bija

pa spēkam pašam māksliniekam vai

vismaz viņš to varēja vieglāk pala-
bot. Šķiet, tieši tāpēc 1925. gadā

Starptautiskajā izstādē Parīzē S. Vid-

berga šķīvju kompozīcijas ieguva
zelta medaļu.

Vēlāk «Baltaram» radās daudz

sekotāju tieši porcelāna glezniecības

jomā. Tomēr visi pasākumi šajā vir-

zienā bija tīri komerciāli. Vienlaikus

īpaši aktivizējās arī atsevišķu māk-

slinieku individuālā darbība.

1929. gadā ķīmiskās laboratorijas
«Burtnieks» ietvaros tika nodibināta

porcelāna apgleznošanas darbnīca,

kurā strādāja mums jau pazīstamais

D. Abrosimovs un māksliniece

A. Eska. Darbnīca apgleznoja gata-

vus baltos (nedekorētos) porcelāna

izstrādājumus, galvenokārt vāzes,

cigarešu traukus, pelnutraukus, pū-

dernīcas v. tml. Metus apgleznoša-
nai deva pazīstamie mākslinieki:

S. Vidbergs, N. Strunke, E. Šveics,

R. Kasparsons, J. Madernieks, bet

to izpildīja D. Abrosimovs un A. Eska.

Kompozīcijas būtībā bija vienkāršas

ar samērā nabadzīgu krāsu paleti,
taču tās tika regulāri dažādotas un

mainītas. «Baltara» bēdīgā komer-

ciālā pieredze jaunā pasākuma finan-

sētājus mācīja mazāk raudzīties uz

mākslinieciskajām kvalitātēm, bet

vairāk domāt par darbnīcas rentabi-

litāti. Nozīmīgāki bija tikai atsevišķi

reprezentācijai domātie un īpaši pa-

sūtītie darbi. Tomēr pazīstamo māk-

slinieku piedalīšanās, kā arī izpildī-

juma pietiekami labā tehniskā kva-

litāte, par ko var pateikties A. Eskai,

nodrošināja darbnīcas «Burtnieks»

produkcijai popularitāti.

Ja sākumā A. Eskas pašas darbos

jūtama R. Sutas ietekme gan kom-

pozīcijā, gan zīmējumā, gan arī

krāsu izvēlē, tad vēlāk viņa iegūst

jau savu rokrakstu. Tehniskajā ziņā

viņai raksturīgs ļoti vijīgs zīmējums,
kas lieliski izceļ porcelāna formu

plastiskumu. Arī kompozicionā-

li A. Eska nevis «sadrumstalo» un

«salauž» rotācijas virsmas, bet tieši

otrādi — organiski sapludina zīmē-

jumu ar priekšmetu formu. A. Eskas

darbiem raksturīga mierīga, bet

tonālā ziņā bagāta krāsu gamma.

Tieši tonalitāte ir tā, kas mākslinie-

ces darbus atšķir gan no «Baltara»,

gan no citu mākslinieku darināju-

miem.

Satura ziņā A. Eskas apgleznojumi

nepretendē uz tēlotājai mākslai rak-

sturīgām dziļām idejām vai simbo-
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liku. Arī mērķi citi — radīt intīmu

dekoratīvu iespaidu, izdaiļot un

iepriecēt. Viņas darbu nosaukumi

liecina par visai daudzveidīgu tema-

tiku — «Maskas», «Nerātnie bērni»,

«Spēlmaņi», «Osta» v. c. Tomēr

lielākoties viņas apgleznojumu tema-

tika sakņojas folklorā — «Zaļā
krūze», «Puiši sēd rindiņā», «Tautu

meitas», «Nepūšat auksti vēji» v. c.

īpaši gribas atzīmēt A. Eskas de-

koratīvo urnu «Don Kihots». Rotā-

cijas formu māksliniece sadalījusi
sešos arkveida laukumos, kuros attē-

lotas sešas tematiskas ainas. Šāds

dalījums ļauj skatam no jebkuras

puses aptvert trīs miniatūras. Pašu

arkveida laukumu forma un tumši

zilās kobalta atdales joslas lieliski

atbilst urnas formai. Lai urnu «nesa-

šķeltu» atsevišķās daļās, māksliniece

dažas zīmējuma detaļas it kā nejauši
iznesusi fonā vai blakusainās, tā

neuzkrītoši panākot vienotu kompo-

zīciju visam apgleznojumam un ne-

pateicīgajai rotācijas formai.

Porcelāna glezniecībai pievērsās
arī savdabīgais un ļoti talantīgais
mākslinieks N. Strunke. Tā kā arī

viņš pievērsās porcelānam jau kā

nobriedis gleznotājs un grāmatu

ilustrators, tadnecentās pats apgūt ap-

gleznošanas tehniku, bet deva metus

izpildītājiem. Šķiet, ka pievēršanās

porcelāna apgleznošanai saistījās ar

N. Strunkes dziļo interesi par lat-

viešu tautas keramiku, par ko lieci-

nāja viņa savāktā māla izstrādājumu
kolekcija — tolaik viena no lielā-

kajām Latvijā.

Pirmie porcelāna apgleznojumi
pēc N. Strunkes metiem parādījās jau
1925. gadā, bet aktīvākais viņa dar-

bības periods šajā jomā tomēr bija
1933.—1939. gads, kad viņš radīja
apmēram 50 oriģinālmetus porcelāna

apgleznojumiem. Pirmā lielākā dc-

koratīvo šķīvju partija pēc N. Strun-

kes metiem tika izgatavota 1933. gadā
darbnīcas «Ripors» ietvaros pirms
VIII Dziesmu svētkiem. Tās bija va-

riācijas par balto latviešu krīvu ar

kokli rokās. Atsevišķi sīkāki suve-

nīrtipa darbi bija darināti trafareta

tehnikā ar aerogrāfu. Tomēr vai-

rums N. Strunkes kompozīciju vien-

mēr tika izpildītas kā virsglazūras

apgleznojumi. Būdams talantīgs un

pieredzējis ilustrators, N. Strunke

tāds palika arī savos porcelāna
gleznojumos. Viņam iemīļotākās
bija latviešu tautas pasaku tēmu va-

riācijas, nereti izteiktas ar alegori-
jām un simboliem. letekmējies no

itāļu fresku un krievu ikonu

glezniecības, N. Strunke izveidoja
savu īpatnēju plākšņainu, konstruk-

tīvu stilu, kam raksturīgs zināms

statiskums. Dekoratīvo šķīvju glez-

nojumos viņš necentās pakļaut
kompozīciju priekšmeta plastiska-
jām rotācijas formām, bet it kā īpaši
uzsvēra, ka tā ir krāsaina ilustrācija
uz porcelāna. Šo efektu vēl vairāk

izceļ neiztrūkstošais stilizētais or-

namentālais rotājums uz šķīvju ap-
malēm, kas it kā ierāmē centrālo

gleznojumu. Strunkem detaļas -pa-
rasti ir sīki izzīmētas, tā kā glezno-

jums ļoti atgādina klasiskas miniatū-

ras.

N. Strunkes porcelāna gleznoju-
miem raksturīga kaut arī daudzkrā-

saina, tomēr maiga, gaiša krāsu

palete. Mākslinieka kompozīcijās

zīmējuma kontūras ir ļoti skaidras,
krāsu tonalitāte nepārprotama un

tīra, ļoti atbilstoša porcelāna virs-

glazūras apgleznošanas tehnikai. Tā-

pēc arī izpildītājiem patika strādāt

ar N. Strunkes kompozīciju metiem.

Viņa porcelāna gleznojumus daudz

mazāk nekā citu mākslinieku dar-

bus iespaidoja izpildītāju kvalifikā-

cija un individualitāte.
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Darbnīcas «Ripors» ietvaros ne-

daudzus darbus realizēja arī māksli-

nieks E. Šveics, kurš savus spēkus

porcelāna glezniecībā jau bija izmē-

ģinājis «Baltara» laikā. Porcelāna ap-

gleznošanas metos viņš izmantoja
sev raksturīgās tautiskā žanra kom-

pozīcijas, kam piemīt īpatns priekš-
metiskuma vienkāršojums un formu

izkārtojums mierīgā, lēnā ritmā, pa-

kļaujot to visu kopējai darba no-

skaņai. E. Šveica palete ir klusināta,

mazliet vienmuļa, pārsvarā ieturēta

brūnganos toņos. Tomēr E. Šveica

darbība porcelāna glezniecībā apro-

bežojās tikai ar nedaudziem metiem

un tāpēc uzskatāma par epizodisku.
30. gadu vidū porcelāna gleznie-

cībā vērojama liela rosība. Vesela

rinda mākslinieku izmēģināja roku

porcelāna apgleznošanā. Atšķirībā

no iepriekšminētajiem mākslinie-

kiem, kuri deva tikai metus, tie paši

izpildīja uz porcelāna savas kompo-

zīcijas. Ar saviem darbiem viņi pie-

dalījās dažādās izstādēs vai arī rī-

koja personālizstādes.
1935. gada nogalē divas debitan-

tes porcelāna glezniecībā — Vera

Bernšteina un Marija Kamkina —

noorganizēja savu personālizstādi.
Šīs izstādes darbu nosaukumi lie-

cina par visai raibu tematiku: Kam-

kinai — «Grieķu motīvs», «Meitene

laivā», «Zvejnieki», «Vētrā», «Ceļa-
mā ēka»; Bernšteinei — «Pie vārp-
stas», «Saules «Ar nēšiem»,

«Vējš», «Prieki», «Ābols», «Zvej-
nieks», «Jūrmala», «Sikspārnis». Gan

vienas, gan otras porcelāna apglez-

notājas tehniskā gatavība bija diez-

gan viduvēja, izpildījums paviršs,
kas vēl vairāk uzsvēra jau tā neva-

rīgo kompozīciju.

Pēc gada, 1936. gada nogalē, ar

personālizstādi porcelāna gleznie-
cībā debitēja grafiķis V. Krisons. Iz-

stādītie trauki, šķīvji un vāzes lieci-

nāja par autora veiksmi. Glezno-

jumu saturs, līdzīgi viņa grafikām,

izrietēja pa lielākai daļai no sporta
dzīves, komisku situāciju attēliem,

kā arī tautisku sižetu sacerējumiem

un stādu formu stilizējumiem. Por-

celāna gleznojumu kolorīts bija
ieturēts sarkanbrūnu, melnu un zelta

toņu saskanīgos kopojumos. Ne-

trūka arī vienā krāsā tonētu glez-

nojumu.
1938. gada nogalē ar porcelāna

gleznojumiem debitēja arī V. Kri-

sona māsa — keramiķe H. Krisone,

kas līdz tam daudz bija strādājusi
kā māla trauku apgleznotāja. Jāat-

zīst, ka pārāk pieblīvētie un natu-

ralizētie porcelāna gleznojumi daudz

zaudēja no tās ekspresijas, kas vē-

rojama H. Krisones māla dekorēju-

mos, pat vairāk — viņai neierastajā
materiālā apgleznojums bija kļuvis

paviršs un sauss. H. Krisones porce-

lāna apgleznojumu kompozīcijās

nav tukšumu — visu laukumu ap

gavenajām figūrām aizpilda orna-

ments un stilizētu augu fantāzijas.
lemīļotākie motīvi ir tautu meita un

tautu dēls, bieži vien tie izsaka kā-

das konkrētas tautas dziesmu saturu.

30. gadi saistās ne tikai ar minēta-

jām personālizstādēm. Zināma māk-

slinieciskā aktivitāte bija vērojama
arī abās Rīgas porcelāna fabrikās.

Tā, J. Jesena firma jau kopš darba

atsākšanas neatslābstoši rūpējās par

savu izstrādājumu kvalitāti. Trauku

un sīkplastikas formas aizguva no

pazīstamajām Rietumeiropas fir-

mām — vācu firmas «Rosentahl» un

somu firmas «Arabia» darinājumiem.
Tās fabrikā pārkopēja. Gleznotavu,

kā to toreiz dēvēja, vadīja no Vīnes

uzaicināts speciālists Kraners, kurš

arī pats reizēm izpildīja roku darbus

pēc gataviem metiem, bet, galvenais,

izrīkoja darbus un pārzināja dekorē-

šanas tehniku. Nodaļā strādāja kādi
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pieci apgleznotāji, no kuriem divi —

H. Franke un mākslinieks V. Šiliņš

strādāja gan pēc pašu kompozīcijām,

gan arī pēc citu mākslinieku metiem.

Pārējie traukus apgleznoja tikai

pēc gataviem metiem, kurus deva

pazīstamie mākslinieki V. Linde,

A. Strombergs, A. Timms, R. Vītols,
V. Ciesnieks un N. Strunke1. Diem-

žēl nav zināms, vai ir saglabājies
kāds porcelāna gleznojums pēc mi-

nēto mākslinieku (izņemot N. Struņ-

ķi) metiem. V. Ciesnieks devis tikai

pāris metu, bet R. Vītols vienīgais
no minētajiem neilgu laiku fabrikā

pats izmēģinājis roku porcelāna ap-

gleznošanā. Raksturīgi, ka visi šie

bija vai nu ilustratori

un grafiķi, vai arī scenogrāfi, un par

viņu porcelāna gleznojumu iespē-

jamo tematiku un izpildījuma ma-

nieri var spriest vienīgi pēc viņu

darbiem pamatjomā.
H. Frankes darbiem, kas izpildīti

pēc pašas kompozīcijām, raksturīga

ģeometriski ornamentāla, ļoti grezna

apdare, lietojot daudz zelta un pie-

blīvējot visu trauka virsmu ar de-

koru. V. Šiliņš gan kopēja N. Strun-

kes metus, gan arī izpildīja savas

kompozīcijas, kuru sižeti galveno-
kārt saistījās ar dažādās variācijās
un kombinācijās darinātiem stilizē-

tiem vēršiem. Viņa šķīvju gleznoju-
mos grafiskais zīmējums harmoniski

saplūst ar dekoratīviem, optimistiski

gaišiem krāsu laukumiem, turklāt

1 Vairākās publikācijās ieviesies nepa-

reizs apgalvojums, ka N. Strunke strādājis
J. Jesena fabrikā par māksliniecisko vadītāju.
Tādu posteņu tolaik abās Rīgas fabrikās vis-

pār nebija, un visi mākslinieki, kas deva ap-

gleznojuma metus kā brīva līguma darbinieki,

skaitījās mākslinieciskie konsultanti. To pie-
rāda arī tas, ka N. Strunke deva metus arī

Kuzņecova fabrikai. Jesena firma nekad ne-

pieļautu, ka viņu štata darbinieks dotu metus

konkurējošai firmai, bet brīva līguma darbi-

niekiem viņi to nevarēja liegt.

dominējošie ir sārtie, zeltainie, brū-

nie toņi. Mākslinieks krāsas uznešanā

nereti kombinēja trafaretu un aero-

grāfu ar otējumu.
Arī J. Jesena uzņēmuma masu pro-

dukcijas dekorējums bija grezns un

rūpīgi izpildīts. Dominēja dekolēšana

un apzeltīšana. Šie izstrādājumi grez-
numā bieži vien pārspēja rokas ap-

gleznojumus un tādēļ porcelāna māk-

slā neizglītotajai pircēju masai patika
labāk un tos pirka labprātāk. Fabri-

kas galvenā produkcija bez akmens-

masas un fajansa izstrādājumiem,
elektrotehniskā porcelāna un fajansa

bija greznas dārgas servīzes, vāzes,

sīkplastika un atsevišķi suvenīrtipa

priekšmeti.

Mūsdienās daudzi no tolaik ražo-

tajiem greznumpriekšmetiem zaudē-

juši savu nozīmi, tādus vairs nelieto

un, protams, arī neizgatavo. Tomēr

tie sastopami gan muzejos, gan arī

ne vienā vien dzīvoklī kā piemiņa
no vecmāmiņu laikiem. Pie tādiem

priekšmetiem pieder arī tā saucamie

greznuma šķīvji, kuru nozīme mūsu

laikabiedriem nav saprotama — tie

nav ne dekoratīvie sienas šķīvji, ne

lietojami trauki, kaut gan abas Rī-

gas firmas tādus ražoja diezgan lielā

skaitā. Par tiem stāstīts kādā vecā

reklāmas lappusē.
«Greznuma šķīvim nav jāizpilda

praktiski uzdevumi, un tas nepieder
arī pie galda servīzes. Viņa uzde-

vums ir: pirmkārt, atsevišķu galda
vietu cienīgi izcelt un vispārīgo

galda gleznu mākslinieciski atdzīvi-

nāt. No tā redzams, ka greznuma

šķīvis ir sava veida mākslas darbs..
Greznuma šķīvi novieto uz galda
kopā ar sudraba lietām, glāzēm,
galda dekorācijām un sīkiem galda

piederumiem pirms viesu ierašanās

un pie tam tādā veidā, lai tas būtu

3—5 cm no galda malas atstatu,

katra atsevišķa kuvēra vidū. Uz viņa
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novieto tad zupas šķīvjus, bet līdz ar

pirmā cepeša šķīvja parādīšanos viņu

noņem un līdz ēšanas beigām viņu

vairs neuzliek. Greznuma šķīvis prak-
tiski nav ne ar kādu noteiktu lielumu

saistīts . . [..] Greznuma šķīvis deko-

ratīvā ziņā ir bagātāks un vērtīgāks
nekā servīzes šķīvis . . tāpat kā vi-

siem mākslas porcelāniem, liela vē-

rība jāpiegriež viņa keramiskiem de-

korācijas veidiem, kā īstajam kobal-

tam, reljefzeltam, ornamentu un puķu

gleznojumiem v. tml. daudzās variāci-

jās. Greznuma šķīvis ir vienmēr pie-
mērota dāvana.»

Konkurences pastiprināšanās sa-

karā ar darbu atsākšanu J. Jesena

fabrikā spieda arī Kuzņecovu firmu

uzlabot savu izstrādājumu mākslinie-

cisko kvalitāti. Līdztekus masu pro-

dukcijas apdarei aktīvi sāka izvērst

roku darbu dekorēšanā gan tautiskā

stilā, gan ari cenšoties tuvoties tā-

laika vietējās modes prasībām. Tas

nebija iespējams ar gleznotavas eso-

šajiem spēkiem, kuri prata izpildīt
roku darbu tikai pēc vecvecajiem

pirmsrevolūcijas laika paraugiem.

Izeju rada, vispirms, pieņemot

jaunus darbiniekus, lai tos apmācītu
apgleznošanā. Krīzes gados fabrikai

laimējās pieņemt darbā ne vienu

vien bez darba palikušu talantīgu

jaunieti. Tajā laikā porcelāna ap-

gleznotāju gaitas fabrikā uzsāka

N. Boiko, T. Meija, O. Neimane,

J. Maļikova, A. Kramarevs, I. Soče-

vanova, N. Kuzņecova, M. Januža.

30. gadu vidū un beigās fabrikā

roku darbs dekorēšanā nosacīti bija
iedalīts šādi: kā toreiz teica, «vieni

strādāja pie kompozīcijām, otri —

pie apgleznošanas (kopēšanas)». Kā

vienā, tā otrā gadījumā tika apglez-
noti trauki, vienīgi dekorējuma kom-

pozīciju pirmajā gadījumā pēc savas

izvēles radīja paši izpildītāji. Visi

kompozīciju veidotāji — N. Boiko,

T. Meija, O. Neimane, J. Maļikova,

daļēji arī A. Kramarevs un I. Soče-

vanova — fabrikā bija apguvuši tikai

apgleznošanas tehniku, bet nevienam

no tiem nebija mākslinieciskās izglī-
tības. Vairums darbu liecina, ka tos

par īstu mākslas porcelānu nevar

saukt, kaut gan katra apgleznojuma

kompozīcija vai vismaz tās variācija
tika izpildīta vienā eksemplārā.
Kaut arī saturā, kompozīcijā un zī-

mējumā, it īpaši attēlojot cilvēkus,

porcelāna gleznojumi bieži bija

diezgan panaivi, statiski un nepār-

liecinoši, tomēr darbs vienmēr bija

rūpīgs un izpildījuma tehniskā kva-

litāte augsta. Tas viss kopā ar pašu

izstrādājumu nevainojamo drum-

stalu atstāja ļoti patīkamu iespaidu.
Daudzi unikāli tolaik ar roku darbu

izgatavoti greznumpriekšmeti pircē-

jos guva piekrišanu un vietējā tirgū
atrada labu noietu.

Lai celtu izstrādājumu apdares
kvalitāti, fabrika sāka iesaistīt pro-

fesionālos māksliniekus unikālu

priekšmetu izgatavošanā. Viņi līgum-
darbu veidā deva fabrikai dekorē-

jumu metus, kurus pēc tam izpildīja
tā sauktie apgleznotāji. Vienlaikus ar

jaunajiem — A. Kramarevu un I. So-

čevanovu— metus kopēja arī piere-

dzējuši un veikli apgleznošanas
meistari: V. Kandijevs, I. Laminskis,

A. Šļepņevs, J. Morozovs, B. Ga-

ļicka. Metus fabrikai deva daudzi

pazīstami latviešu mākslinieki:

R. Suta1,
S. Vidbergs, V. Vasariņš,

J. Kuģa, L. Liberts, H. Mangolds,
N. Strunke, A. Cīrulis, R. Vītols,

1 Vairākās publikācijās ieviesies nepareizs

apgalvojums, ka R. Suta strādājis M. Kuzņe-

cova fabrikā par māksliniecisko vadītāju.
Tomēr šādu amatu tolaik abās Rīgas porce-

lāna fabrikās nebija, un visi profesionālie

mākslinieki, kas savus metus izstrādāja kā

līgumdarbus, skaitījās mākslinieciskie konsul-

tanti.
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2. Ventaskrasts. Daži no tiem bija

ražīgāki, citi — darbojās šajā jomā
epizodiskāk, taču gandrīz visos ga-

dījumos pēc pazīstamu mākslinieku

metiem apgleznoja vai nu reprezen-

tācijas un dāvinājuma priekšmetus,
vai arī darinājumus izstādēm un spe-

ciāli pasūtītājiem. Visvairāk metu de-

vuši R. Suta, V. Vasariņš, 2. Ventas-

krasts. Pārējo mākslinieku līdzdar-

bība ir bijusi vairāk vai mazāk epi-
zodiska.

R. Suta galvenokārt deva metus

dekorējumiem, bet atsevišķos gadī-

jumos arī zīmējumus kā porcelāna,
tā arī māla vāžu formām. Savās

kompozīcijās viņš turpināja «Balt-

arā» aizsākto sižetisko līniju, vie-

nīgi izpildījums klasiskā virsglazūras
otēšanas tehnikā padarīja viņa dar-

bus tonālā ziņā mierīgākus, caurspī-
dīgākus. Viņa meti, tāpat kā agrāk,
par spīti maldinošajai formu vien-

kāršībai un skaidrībai, ar ekspresī-
vajiem krāsu triepieniem bija ne-

pārvarams šķērslis izpildītājiem.
R. Suta, kurš sekoja savu darbu pār-

tapšanai uz porcelāna, ar rezultātiem

bieži bija neapmierināts, kaut arī

centās to neizrādīt. Viņa mēģinā-

jumi labot vēl neapdedzinātos ap-

gleznojumus bieži sabojāja jau ga-
tavo darbu. Neapmierināts ar izpil-
dītāju māksliniecisko sagatavotību,
R. Suta ar fabrikas vadības atļauju
1938. gada decembrī noorganizēja

īpašus mākslas kursus, kuros divreiz

nedēļā pēc darba pulcējās apmēram
30 cilvēku. Lūk, kas lasāms avīzes

«Darba Dzīve» 1939. gada 21. jan-
vāra slejās: «Darbs sekmējas,»
saka kursu vadītājs Romāns Suta un

apstaigā zīmētājus. Šur tur viņš
labo, aizrāda, ieteic uzmeklēt bib-

liotēkā kādu speciālu grāmatu utt.

Tad skaidro tālāk: «Sinī stundā

mēs zīmējam, bet tūlīt nākošajā sāk-

sim teoriju. Divi gadi mums ir doti,

un tanīs esmu paredzējis savus

audzēkņus sīki iepazīstināt ar stilu

vēsturi, kompozīcijas teoriju, zīmē-

šanu utt. Esmu ārzemēs redzējis dau-

dzas fabrikas un iepazinies ar līdzī-

gām mācības iestādēm tanīs, tāpēc
droši ticu, ka divos gados mantotās

zināšanas ļoti jūtami iespaidos
M. S. Kuzņecova ražojumu kvalitāti

un visu darba gaitu.»
Ļoti daudz apgleznojumu metupor-

celānam deva V. Vasariņš. Jaupirms
sadarbības ar M.Kuzņecova fabriku

viņš Latvijas Mākslas akadēmijas ke-

ramikas darbnīcā daudz eksperimen-

tēja ar kraklē un krāsainajām gla-
zūrām fajansam un mīkstajam por-

celānam. Viņš veidoja arī daudz

oriģinālformu vāzēm. Savos porce-
lāna vāžu un šķīvju gleznojumos
V. Vasariņš iecienījis ainavu, to de-

koratīvi pārveidojot un ieviešot fi-

gurālus motīvus no tautas dziesmu

tematikas. Viņa kompozīcijās deta-

ļas izstrādātas grafiski ļoti rūpīgi,
bet krāsu paletei raksturīgi aukstie

toņi. Mākslinieks mīl ultramarīnu,
vēsi zaļu kombinācijā ar matzeltu

un kraplaku.

A. Cīrulis, kurš izmēģinājis roku

turpat vai visos lietišķās mākslas

veidos, arī porcelāna gleznojumu
metos palicis uzticīgs savam īpatnē-
jam stingri disciplinētajam un deko-

ratīvajam primitīvismam. Līdzīgi
viņam arī 2. Ventaskrasts balstās uz

latviešu tautisko rakstu piemērošanu

porcelānam. Diezgan apšaubāma ir

šādu dekoru atbilstība porcelāna
plastiskajām formām, tomēr tie lai-

duši stingras saknes latviešu porce-
lāna mākslā un kopš 50. gadu bei-

gām to pilnveidojumi kļuvuši par

dominējošo virzienu porcelāna masu

produkcijas apdarē.
Arī mākslinieks H. Mangolds deva

rindu reālistiski risinātu kompozī-
ciju metu — meitenes latviešu tau-
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tiskajos tērpos, Līgo svētki, variā-

cijas par dainu tēmām v. c. Tomēr

viņa daiļrade neatstāja dziļas pēdas
latviešu mākslas porcelānā. Aizrau-

joties ar sīkumiem detaļu sadrum-

stalotajās kompozīcijās, mākslinieks

it kā slēpa savu nevarību kompozī-

cijā kopumā.

Nedaudz interesantu metu porce-

lāna glezniecībai devuši ievēroja-
mākie tā laika latviešu scenogrāfi
J. Kuģa un L. Liberts, kuru darbi no

mākslinieciskā viedokļa ir intere-

santāki. Pēc Liberta metiem darinā-

tajos šķīvju gleznojumos grafikas

kaligrāfiskais daiļums stilistiski ap-

vienojas ar viņam raksturīgo deko-

ratīvo krāšņumu un iztēles daudz-

veidību. Viņa līgani ritmiskajās

kompozīcijās tautu meitas, ziedi un

putni rada lirisku noskaņu. Jāat-

zīmē, ka divpadsmit šķīvju glezno-

jumi pēc L. Liberta metiem, kuros

izmantoti tautas dziesmu un latviešu

dzejas motīvi, 30. gadu beigās izpil-
dīti Sevras porcelāna fabrikā (viens
no tiem tagad atrodas Sevras Kera-

mikas muzejā).

Izstrādājumu mākslinieciskā līme-

ņa uzlabošana Kuzņecova fabrikā

skāra arī masu produkciju, taču

tikai tehniskās kvalitātes ziņā. Ap-
darē visvairāk izmantoja tādus de-

korēšanas paņēmienus kā apvilku-
mus, gumijas spiedodziņus, krāsu

klājumus ar aerogrāfu, kā arī deko-

rus. Dekorējuma izvēli noteica cen-

šanās masu produkcijā kopēt pazīs-
tamo Rietumeiropas fabriku stilu, it

īpaši «Rozentāla» firmas.

Virtuves trauku apdarē, atkarībā

no to lietojuma, izmantoja atbilsto-

šus naturālus dekolus. Piemēram,

augļu traukus rotāja augļi, siļķu
traukus — siļķe, salātu traukus —

gurķi vai tomāti utt.

Fajansa trauku apdarei apglezno-
šanas nodaļas vadītājs V. Kandi-

jevs izstrādāja interesantu daudz-

krāsainu zemglazūras dekorēšanas

paņēmienu ar trafaretiem un aero-

grāfu.

Tāpat kā Jesena fabrika, arī Kuz-

ņecovu uzņēmums servīžu formas

aizguva un kopēja no pazīstamāko

Eiropas firmu porcelāna ražojumiem.
Izņēmums šajā ziņā bija vienīgi sīk-

plastika. Ar 1934. gadu blakus sīk-

plastikas formām, kas bija aizgūtas
no ārzemju fabrikām, parādījās rinda

oripinālveidojumu. Piemēram, auto-

didakta P. Plotņikova panaivā un

neveiklā sīkplastika — tautu meitas

un tautu dēli. Otrs skulptors —

E. Rivošs, kurš bija guvis zināmu

profesionālo izglītību, veidoja atse-

višķas skulptūras pēc pasūtītāju zī-

mējumiem. Tāda, piemēram, ir teh-

niski nevainojamā sīkplastika —

bruņinieks uz zirga (tagad atrodas

Latvijas PSR Vēstures muzeja fon-

dos).

Mākslinieciski nozīmīgāks ir Lat-

vijas Mākslas akadēmijas absolven-

tes A. Siliņas devums sīkplastikas
jomā. Viņa pēc brīva līguma fabri-

kai devusi vairākus sīkplastikas da-

rinājumus, kuros dominē lauku dzī-

ves personāžs («Ganiņš», «Slaucēja»

v.c). Jāatzīmē, ka visi tā laika sīk-

plastikas izstrādājumi tika naturāli

krāsoti virsglazūras tehnikā.

30. gados Kuzņecova fabrikā no-

tika latviešu porcelāna mākslas vēs-

turē pirmie mēģinājumi radīt savas

oriģinālservīzes. Par aizsācēju te jā-
uzskata Georgs Kruglovs, kurš jau
1930. gadā Latvijas Mākslas akadē-

mijas keramikas darbnīcā diplom-
darbam izveidoja un fajansā reali-

zēja kafijas un tējas servīzes kom-

plektu. Šis pirmais eksperiments

bija Eiropas funkcionālisma ideju
caurstrāvots. Lai arī tas neguva pla-
šāku rezonansi, tomēr kalpoja par

pirmo soli nākošajam mēģināju-
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mam. Strādājot Kuzņecova fabrikā,

G. Kruglovs 1934. gadā izgatavoja

pirmo ražošanā izmēģināto kafijas
servīzi. Tā bija ar pabiezu drum-

stalu un smagnējām formām, lai

uzsvērtu tuvību ierastajam māla

trauku siluetam. Viņa mērķis bija

izgatavot formā dziļi tautisku ser-

vīzi, un tolaik šādus tautiskuma pro-

totipus meklēja māla trauku primi-

tīvajās formās. Servīzi fabrikā tā-

pēc arī sāka dēvēt par «Tautu».

Šo servīzi, kas bija dekorēta pēc

R. Sutas metiem, 1935. gadā nosū-

tīja uz vispasaules izstādi Briselē.

Dekoratīvo stilizēto tautisko servīzes

apgleznojuma kompozīciju māksli-

nieks nosauca par «Piebalgu». Iz-

stādē fabrikas stends tika apbalvots
ar «Grand prix», bet R. Suta saņēma

diplomu. Diemžēl servīze nebija teh-

noloģiski izdevīga masveida ražoša-

nai, tādēļ to ražošanā neieviesa.

1937. gadā eksponēšanai vispasau-
les izstādē Parīzē tika izgatavota otra

oriģināla kafijas servīze pēc Jēkaba

Bīnes meta. Pirmo reizi latviešu por-

celāna mākslas vēsturē autors iz-

strādāja gan servīzes formu, gan

dekoru. Arī šo servīzi fabrikā sāka

dēvēt par «Tautu». Nekur tālāk no

māla trauku aizguvumiem nespēja
aiziet arī J. Bīne, vienīgi servīzes

trauku drumstala bija īsti «porcelā-
niski» plāna. Tajā pašā laikā virs-

glazūras ķieģeļsarkanās krāsas vien-

mērīgais klājums it kā lieku reizi

uzsvēra radniecību ar māla trau-

kiem.

1937. gadā Parīzē, tāpat kā pirms
diviem gadiem Briselē, Kuzņecova

stends saņēma «Grand prix», bet

J. Bīne — zelta medaļu. Tomēr arī

J. Bīnes servīze masveidā netika ra-

žota. Vainojama bija gan tehnolo-

ģiski sarežģītā un plašai ražošanai

nepiemērotā forma, gan arī nespēja
atrast tautiskā stilā ieturētajām māla

trauku formām atbilstošus masveida

dekorējumus.

Rezumējot 20. un 30. gadu vei-

kumu, jāsecina, ka latviešu mākslas

porcelāns bija parādījis gan savu

dzīvotspēju, gan arī guvis starptau-
tisku atzinību. Tomēr buržuāziskās

varas laikā Latvijā nekādi nebija

iespējams uzlabot masveida produk-

cijas mākslinieciskās kvalitātes.

40. gadu beigas un 50. gadi

Pēckara gados porcelāna un fa-

jansa rūpniecībai republikā bija

vienlaicīgi jārisina daudz nopietnu

problēmu, galveno uzmanību tomēr

pievēršot ražošanas tehnoloģijai, kā

arī kadru komplektēšanai un gata-

vošanai. Šajā laikā produkcijas lielu

daļu sastādīja tehniskie izstrādā-

jumi — izolatori, elektrotehniskais

porcelāns, sanitārijas fajanss, por-

celāna caurules. Sākumā trauku ra-

žošanai un it sevišķi to mākslinie-

ciskajai apdarei pievērsa it kā ma-

zāku vērtību. Tas, protams, nenozī-

mēja, ka traukus nedekorēja, ka

par to izskatu nedomāja. Jāievēro

arī tas, ka ražošanu nācās pārorga-
nizēt uz jauniem sociāliem pama-

tiem. Pirmskara porcelāns gan bija
tehniski augstvērtīgs, taču starp

ierindas produkciju un mākslinie-

ciski augstvērtīgo, bet skaitliski nie-

cīgo pasūtījumu, dāvanu un repre-

zentācijas porcelānu bija milzīga

plaisa. Turpretī sociālistiskajā sa-

biedrībā tika izvirzīts mērķis — līdz

atzīstamam mākslinieciskam līmenim

pacelt visu masveida produkciju. Un

tas nebija viegli.

Pirmajos pēckara gados produk-

cijas sortimentu noteica ne tikai

ierobežotie ražošanas apjomi un
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rūpnīcu tehniskās iespējas, bet arī

pircēju vēlmes, kas galvenokārt ap-

robežojās ar ērtiem, vienkārši deko-

rētiem, lētiem saimniecības trau-

kiem. Šajā laikā par Rīgas porce-

lāna vienotu māksliniecisko stilu

vispār nevarēja runāt, jo nevienā no

fabrikām nebija ne vienotas māksli-

nieciskās vadības, ne stingras māk-

slinieciskās kontroles. Izmantoja tas

pašas vecās pirmskara trauku for-

mas. Joprojām tika ražotas tādas,

kaut arī morāli novecojušas un ap-

nikušas, no Rietumeiropas fabrikām

patapinātas, bet tehnoloģiski dro-

šas, gadu gaitā pārbaudītas servīzes,

kā «Rubenss», «Maija», «Gludā» v.c.

Tikai 50. gadu sākumā Rīgas por-

celāna un fajansa fabrika ķērās pie

jaunas oriģinālservīzes izlaišanas.

Par jaunu to gan varēja saukt tikai

nosacīti, jo rūpnīcas modelētāji iz-

mantoja jau pieminēto J. Bīnes ka-

fijas un tējas servīzi, nedaudz to

pārveidojot, lai piemērotu tehnolo-

ģijas prasībām. Masu tirāžā to sāka

ražot ar nosaukumu «Tauta».

Modelētāji mēģināja radīt arī

jaunas trauku formas. Tā Rīgas por-

celāna un fajansa fabrikā A. Trav-

ņikovs izveidoja dažas servīzes un

saimniecības priekšmetus. Tehnolo-

ģiskā ziņā tie ražošanai bija izde-

vīgi. Un tā kā trūka profesionālu
mākslinieku izstrādātu oriģināl-

formu, rūpnīca tās ražoja neilgu
laiku. No tām var minēt servīzes

«Krievu», «Augstā», «Jūrmala».

Tomēr servīzes veidoja tikai ne-

lielu produkcijas daļu, *jo no pirms-
kara laikiem pārmantotā ražošanas

organizācija nebija piemērota skait-

liski liela un daudzveidīga servīžu

sortimenta izlaišanai. Vēl ilgus ga-

dus līdz rūpnīcu apvienošanai, spe-

cializācijai un rekonstrukcijai servī-

zes bija sortimenta «visšaurākā»

vieta.

Kaut arī dekoram, organiski sa-

plūstot ar formu, jāizceļ porcelāns
kā materiāls, praksē, diemžēl, pārāk
bieži tas netiek ievērots. lemesls at-

kal jāmeklē porcelāna tehnoloģijas

īpatnībās. Ļoti sarežģītais un ilgais
ražošanas process neļauj pārāk bieži

mainīt trauka formu, kā tas, piemē-

ram, iespējams, izgatavojot māla

priekšmetus. Lai vienu un to pašu

porcelāna priekšmetu vai servīzi da-

žādotu un preču klāstā izvairītos no

vienveidības, vienīgā iespēja ir mai-

nīt dekoru.

īpaši bēdīgs stāvoklis masu pro-

dukcijas apdarē bija līdz pat 50. ga-

du vidum. Kādi tam bija galvenie

cēloņi? Kā vienu no svarīgākajiem

apstākļiem jāmin vissavienības cen-

rāža loma dekora izvēlē un masu

produkcijas plānošanā. Diemžēl, šis

cenrādis bija morāli novecojis jau
tad. Tā pamatā nebija vis gatavo

porcelāna vai fajansa izstrādājumu
mākslinieciskā vērtība, bet gan to

apdares veids. Jo raibāks, krāsai-

nāks un blīvāk dekorēts bija izstrā-

dājums, jo vairāk bija zelta un rel-

jefu detaļu, jo augstāka bija cena.

Tagad par otru ne mazāk svarīgu

apstākli — dekorēšanas tehniskajām

iespējām. 20. un 30. gados par sva-

rīgu masu produkcijas dekorēšanas

veidu bija kļuvusi dekolēšana. Tā tas

abās Rīgas rūpnīcās turpinājās arī

pēckara gados. Vienīgā rūpnīca Pa-

domju Savienībā, kas ražoja deko-

rus litogrāfiskā ceļā, darbojās Du-

ļovā pie tāda paša nosaukuma por-

celāna rūpnīcas. Dekolus izstrādāja

Duļovas rūpnīcas mākslinieki. Rīgas

rūpnīcas ne vienmēr saņēma tos de-

kolus, kurus bija pasūtījušas, bet

gan «neejošos». Un tāpēc masu pro-

dukcija bieži vien bija eklektiska,

bezgaumīga.

Rūpnīcu mākslinieku kolektīvus

sākumā veidoja pieredzējušie prak-
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tiķi apgleznotāji: V.Kandijevs, I.So-

čevanova, O. Seļezņova, M. Jurča,

0. Neimane-Kateņeva, T. Bukovska,
1. Laminskis Rīgas porcelāna un fa-

jansa fabrikā un J. Gegello un

V. Fjodorova Rīgas porcelāna fab-

rikā. Sākotnēji viņiem bija nenolie-

dzama loma izstrādājumu dekorē-

šanā un jauno speciālistu apmācī-
šanā.

1946. gadā Rīgas porcelāna un fa-

jansa fabrikā izveidoja arodskolu,

kurā gatavoja arī strādnieces de-

korēšanas ceham. Te apgleznošanu

mācīja pieredzējušais meistars I. La-

minskis un Duļovas mākslas skolas

absolvente M. Zagrebajeva.
Augsti kvalificētus keramikas spe-

ciālistus tāpat gatavoja Rīgas Māk-

slas vidusskola un Latvijas PSR

Valsts Mākslas akadēmija, kur strā-

dāja pieredzējušie pasniedzēji, ke-

ramiķi profesors G. Kruglovs un

M. Brutāne.

Zināms pagrieziens sākās 1953. ga-
dā, kad Rīgas porcelāna fabrikā no-

organizēja māksliniecisko laborato-

riju. Par galveno mākslinieci kļuva
tikko Latvijas Valsts Mākslas aka-

dēmiju beigusi Z. Ulste. Laboratorija

strauji papildinājās ar jaunajiem

speciālistiem, kas nāca gan no

Mākslas vidusskolas, gan no Māk-

slas akadēmijas. Tajā sāka strādāt

B. Kārkliņa, I. Priedkalne, I. Vanaga,
A. Mellupe, L. Medniece, R. Karku-

nova, I. Dreiblate.

Vienotā mākslinieciskā vadība

rūpnīcā, jauno speciālistu un līdz ar

to svaigu ideju un ieceru pieplū-
dums radīja priekšnoteikumus rūp-
nīcai raksturīga mākslinieciskā stila

veidošanai.

Masu produkcijas dekorēšanā tika

veikti pasākumi, lai rūpnīcas māksli-

nieki kļūtu pilnīgi noteicēji par zī-

mējuma kompozīciju, atsevišķām de-

taļām un krāsu gammu. Tāpēc bija

maksimāli jāatbrīvojas no dekolē-

šanas. Turklāt nesamazinot apdares

ražīgumu. Kopš 50. gadu vidus gal-
veno vietu dekorēšanā pamazām
ieņēma gumijas spiedodziņi un aero-

grāfs ar trafaretiem, kā arī tie vis-

dažādākajās kombinācijās ar rokas

gleznojuma detaļām. Tika ieviesti

arī visi iespējamie mazās mehani-

zācijas paņēmieni.
Visi šie mākslinieciskās apdares

veidi, kā arī tolaik valdošās mākslas

tendences veicināja tautisko orna-

mentu plašu izmantošanu.

Daudz kautrīgāk jaunās māksli-

nieces ķērās pie jaunu formu radī-

šanas. 50. gadu vidū un beigās formu

meklējumi galvenokārt ietvēra ne-

lielas vāzes, trauciņus, pelnutraukus
un sīkplastiku. īsāk sakot, tika radīti

izstrādājumi, kurus kādreiz trāpīgi

dēvēja par niekļiem (nebūt ne nie-

vājošā nozīmē!), bet tagad bieži

vien ne visai precīzi sauc par suve-

nīriem. Tolaik šāds process bija li-

kumsakarīgs. Pirmkārt, pircēju nu

interesēja ne tikai saimniecības

trauki, jo radās dabiska vēlēšanās

izdaiļot savu dzīves vietu. Tomēr

prasības vēl bija pieticīgas — kaut

ko nelielu, kaut ko lētu. Otrkārt,

tad ražošana varēja atļauties šādu

produkciju visai ierobežotā apjomā
un izmēros nelielu. Treškārt, pašu
mākslinieku pieredze aprobežojās
ar skolā gūtajām iemaņām un

prasmi, kad viņi strādāja lielākoties

ar mālu un darināja nelielas studi-

jas. Tātad ieradums un jaunā mate-

riāla — porcelāna — iepazīšana.

-50. gados īstu uzplaukumu piedzī-

voja sīkplastika. Parasti masveida

ražošanai domātajai sīkplastikai jā-
atbilst daudzām tehnoloģiskām pra-

sībām, jo vienlaikus ar mākslinie-

cisko izteiksmīgumu formai jābūt

ļoti vienkāršai un pārdomātai, pēc
iespējas bez izvirzītām detaļām. Sīk-
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plastiku veidoja L. Medniece, I. Va-

naga un R. Karkunova. Savus spēkus

šajā jomā izmēģināja arī Z. Ulste.

Viņas izveidotā skulpturālā grupa

«Deja», kurā attēlota tautu meita un

tautu dēls, tomēr pārsniedza tolaik

ražošanā ierastos sīkplastikas izmē-

rus un bija pārāk sarežģīta, lai

masveida ražošana gūtu pozitīvu at-

risinājumu. Tādēļ šo rūpīgi izstrā-

dāto darbu pēc nelielas tiražēšanas

izbeidza ražot.

Porcelāna sīkplastikā vislielākos

panākumus guva jaunā tēlniece

R. Pancehovska, kas pēc Latvijas
Valsts Mākslas akadēmijas beigša-

nas 1953. gadā sāka strādāt Rīgas

porcelāna un fajansa fabrikā. Sa-

mērā īsā laikā — aptuveni divos ga-

dos — viņa rūpnīcā radīja pilnīgi

jaunu sīkplastikas sortimentu. Viņa

ļoti ātri apguva tehnoloģijas īpatnī-
bas, un viņas porcelāna izjūtu var

apbrīnot vēl šodien. R. Pancehovskas

darbu daudzveidībā visumā dominēja

meiteņu atveidojumi: «Aļonuška»,

«Baibiņa», «Cio-čio-sana» v.c. Visiem

viņas darinājumiem piemīt smalka,

liriska noskaņa — mazliet domīga
un skumja. Lieliski pārvaldot cilvēka

anatomiju, meistarīgi izstrādājot

tērpu krokas, galvas rotas, R. Pan-

cehovska spēja radīt noskaņu pat

nelielos porcelāna sīkplastikas iz-

strādājumos, turklāt masveida pro-

dukcijā.

Dzīvespriecīgus, emocionālus un

kompozīcijas ziņā interesantus «De-

jojošos pārus» radīja cita Latvijas
Valsts Mākslas akadēmiju beigusi
tēlniece — L. Novožeņeca. Divas

grupas — meitenīti un zēnu tautas

tērpos — ar nelielām atšķirībām il-

gāku laiku ražoja abas Rīgas porce-

lāna fabrikas.

Porcelāna sīkplastiku tajā laikā

izkrāsoja ļoti spilgtās krāsās: detali-

zēti iezīmēja sejas pantus un ap-

ģērbu. Ar dekoratīvo noformējumu
centās atklāt tēla raksturu — krā-

sai it kā vajadzēja izteikt to, ko

neizteica forma. Tā tika turpināti

Krievijas un Eiropas porcelāna sīk-

plastikā gadsimtu gaitā saglabātie
tradicionālie izteiksmes līdzekļi. Vie-

nīgi saturs un forma atbilda mūs-

dienu prasībām.

Pirmo nozīmīgāko darbu jaunu
trauku formu meklējumos veica Rī-

gas porcelāna fabrikas galvenā māk-

sliniece Z, Ulste. 50. gadu vidū viņa

izveidoja jaunu kafijas un tējas ser-

vīzi — abas vienā stilā, abas ar no-

saukumu «Laima». Bija sācies jauns

posms latviešu porcelāna vēsturē —

masveidā sāka ražot pirmās oriģi-

nālservīzes, kuras bija veidojis pro-

fesionāls mākslinieks. Ka servīžu

autore un rūpnīcas mākslinieku ko-

lektīvs ir uz pareiza ceļa, liecināja

gūtie panākumi — sudraba medaļa

1958. gadā Starptautiskajā rūpnie-
cības izstādē Briselē.

Servīzes «Laima» siluetā jūtama

pilnīgi jauna pieeja formas meklē-

jumiem. Atšķirībā no pirmajām
G. Kruglova un J. Bīnes servīzēm

Z. Ulstei izdevies atbrīvoties no

māla traukiem raksturīgās smagnē-

jības un tautas podniecībai tipiska-

jām formām. Panākts porcelānam

raksturīgais vieglums un graciozi-
tāte. Autores nenoliedzama veiksme

bija arī tas, ka servīzes izrādījās ļoti

piemērotas masveida ražošanai: at-

sevišķie priekšmeti bija kompakti
un mazāk padevās bīstamajām porce-
lāna deformācijām. Tomēr Z. Ulstei

neizdevās pilnīgi izbēgt no tautas

mākslas paraugu tiešas atdarināša-

nas. Baidīdamās tikt pārprasta, radot

«īsti latvisku» servīzi, autore nespēja

pilnīgi atteikties no tolaik nesaudzīgi

ekspluatētās etnogrāfiskās keramikas

atribūtiem — ornamentāliem rotāju-
miem. Par to liecina bagātīgi lietotās
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dekoratīvi reljefās detaļas: pīnīte un

saulīte.

Produkcijas mākslinieciskā līmeņa
celšanā daudz tika darīts arī Rīgas

porcelāna un fajansa fabrikā. Tomēr

bez kvalificētas un vienotas vadības

te šis ceļš bija daudz ērkšķaināks
nekā Rīgas porcelāna fabrikā. Piere-

dzes bagātais praktiķis V.Kandijevs,
kurš izpildīja galvenā mākslinieka

funkcijas, tomēr nespēja ieviest neko

jaunu, perspektīvu un radīt priekšno-
teikumus rūpnīcas kopējā mākslinie-

ciskā stila izveidei.

Ar 1956. gadu abas rūpnīcas aktīvi

piedalījās tautas saimniecības un rūp-
niecības izstādēs un gadatirgos gan

vissavienības, gan starptautiskā mē-

rogā. Izstrādājumu dekorēšanā no-

zīmīgu vietu ieņēma veco apglezno-
šanas speciālistu daiļrade.

O. Neimane-Kateņeva, apveltīta
ar augstu izpildes meistarību un sav-

dabīgu fantāziju, virtuozi apgleznoja
porcelāna priekšmetus. Viņas fantā-

zijā izlolotie, pasakainie pirmatnējie
ziedi pārklāja arspilgtu krāsu gammu

sniegbalto porcelāna virsmu, radot

greznu un dzīvespriecīgu noskaņu.
O. Neimanes-Kateņevas kompozīciju
motīvos nedaudz jūtama ķīniešu un

japāņu izpildījuma maniere. Viņas
daiļrade diemžēl nav raksturīga lat-

viešu lietišķajai mākslai, taču tā ir

viengabalaina, atraisīta, ļoti patstā-
vīga.

Zemglazūras krasu tehnika strā-

dāja O. Seļezņova. Atšķirībā no pla-
šāk lietotās virsglazūras apgleznoša-
nas tā dod daudz samtainākus, dzi-

ļākus krāsu toņus, kas organiski sa-

plūst ar porcelāna glazēto virsmu,

izceļot priekšmeta formu un neno-

mācot to ar savu dekorativitāti. Ko-

lorīts zemglazūras krāsām ir ļoti

maigs, toņi gaiši, un, papildināti ar

zelta akcentiem, tie dod neatkārto-

jamu estētisku baudījumu.

J. Gegello, tāpat kā O. Neimane-

Kateņeva, ilgos darba gados bija

kļuvusi par meistarīgu izpildītāju.
Apveltīta ar bagātu iztēli, viņa ra-

dīja daudz savdabīgu apgleznojumu

kompozīciju. Viņai bija raksturīga

spilgta krāsu gamma, kas gandrīz
vienmēr nosedza visu balto porce-

lāna virsmu.

Paralēli darbam ražošanā atsevišķi
rūpnīcu mākslinieki daudz paveica
arī jaunrades jomā, piedaloties da-

žādās mākslas izstādēs. Vispirms te

atkal jāmin R. Pancehovska, kas ra-

dīja veselu sēriju paliekošu vērtību

latviešu porcelāna sīkplastikā, kaut

gan daudzu viņas darbu izmēri pār-
sniedza sīkplastikas mērogus un drī-

zāk pieskaitāmi tēlniecībai. Šajos
darbos viņa jau atteicās no naturālā

krāsojuma, tikai vietumis akcentējot
formu ar maigiem, klusinātiem krāsu

toņiem zemglazūras sāļu tehnikā, kas

formu nenomāc, bet tikai izceļ. Te

jāmin tādi viņas darbi kā sērija «Pa-

saules tautu dejas», «Šeherezade»,

«Spīdola» v.c, kas ar panākumiem
demonstrēti gan republikā, gan ār-

pus tās.

Šajā periodā gan vienā, gan otrā

rūpnīcā strādā radošo grupu māk-

slinieki no Rīgas un citām mūsu

zemes malām. Savus spēkus porce-

lānā izmēģināja arī tēlnieks M. Zaurs.

Porcelāna sīkplastikā viņš galveno-
kārt izmantoja savus agrākos tēlnie-

cības darbus, tagad tos izmēģinot ti-

kai jaunā materiālā. Ļoti interesanti

un tehniski novatoriski ir viņa de-

koratīvie šķīvji. Te viņš izmantoja
jaukto tehniku — ar aerogrāfu
klātu vairāktoņu fonu viņš apstrā-

dāja grafiski, radot savus balto līniju
zīmējumus. Tematika visdažādākā—

var tikai apbrīnot mākslinieka do-

mas un fantāzijas mezglojumus, un

tēlainību.
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No 60. līdz 80. gadiem

60. gadu sākums Rīgas porcelāna

mākslinieciskajā augsmē pamatoti
saucams par lielo pārmaiņu periodu.
Ražošanas darbā iesaistītie jaunie

porcelāna mākslinieki bija nobrie-

duši daudzveidīgai jaunradei. Viņu

spēkos bija revidēt ražošanas sorti-

mentu gan formā, gan dekorā. Tur-

klāt 60. gadu sākums raksturojās ar

jaunām vēsmām mūsu republikas
mākslas keramikā, kas nevarēja ne-

atbalsoties arī porcelāna un fajansa

mākslinieciskajā noformējumā. 60. ga-

dos Padomju Savienībā mainījās un

tālāk attīstījās vispārpieņemtie uz-

skati par lietišķās mākslas funkci-

jām, dekoratīvismu un priekšmetis-
kās vides estētiskajām tendencēm.

Tas viss nekavējoties atspoguļojās
arī dažādos organizatoriskos un ad-

ministratīvos pasākumos, kas attie-

cās uz ražošanu. Tā, 1962. gada
28. aprīlī PSRS Ministru Padome

pieņēma lēmumu «Par mašīnbūves

produkcijas un kultūras-sadzīves no-

zīmes preču kvalitātes uzlabošanu,
ieviešot mākslinieciskās konstruēša-

nas metodes». Visu porcelāna un

fajansa rūpniecības produkciju ik

gadus sāka vērtēt Vissavienības

vieglās rūpniecības sortimenta in-

stitūta mākslinieciskā padome Mas-

kavā.

Lai sāktu sērijveidā ražot jau-
nus porcelāna un fajansa izstrādāju-

mus, vajadzēja saņemt atļauju no

Latvijas PSR Vieglās rūpniecības
ministrijas mākslinieciskās padomes.
Turklāt 1963. gadā abas Rīgas por-

celāna fabrikas apvienoja vienā uz-

ņēmumā ar centralizētu mākslinie-

cisko vadību. Par apvienotās rūpnī-
cas galveno mākslinieku kļuva E. El-

lers, bet Z. Ulstei tika radītas iespē-

jas turpmāk vairāk nodoties rado-

šajam darbam.

Mākslinieciskā laboratorija papil-

dinājās ar jauniem māksliniekiem,

kas bija ieguvuši gan vidējo, gan

augstāko speciālo izglītību. Tie bija
T. Poluikeviča, L. Agadžanjans, V. dc

Būrs, M. Genere, V. Aksjonova,
A. Mūrniece, bet vēlāk V. Zaļeške-
viča un V. Veisa. Mākslinieku darbs

rūpnīcā izvērsās plašā frontē. Tika

radītas jaunas servīžu formas,

ieviesti ražošanā dažādi komplekti,
dāvināmi priekšmeti, suvenīri un

60. gados — arī sīkplastika. īsā

laikā tika nomainītas visas vecās

formas un dekori, trauku sortiments

paplašinājās līdz 140 nosaukumiem.

Kopš 60. gadiem par mākslinie-

ciski nozīmīgāko produkcijas daļu

kļuva tieši servīzes. To sortiments

nepārtraukti papildinājās ar jaunām
formām.

Šajā jomā ļoti raženi darbojās
Z. Ulste. 60. gados viņa radīja ser-

vīzes «Vārpa», «Sakta», «Alfa», «Sau-

līte». Par autores jaunrades veiksmi

jāuzskata tējas servīze «Sakta». Mūs-

dienīga, ļoti praktiska pazema forma

it kā akcentē lietošanā un ražošanā

tik nepieciešamo stabilitāti. Atse-

višķo priekšmetu plato formu mie-

rīgo harmoniju vēl uzsver nedaudz

izliektās osiņas, kas visu servīzi pa-

dara plastisku un vieglu.

Kafijas servīze «Saulīte» tika iz-

laista Oktobra revolūcijas 50. gads-
kārtā. Tajā autorei izdevies apvie-
not visas iepriekšējo gadu radošās

veiksmes: izteikti cilindrisko apakš-

daļā viegli noapaļoto formu, slaidās,

tievās osiņas, neuzkrītošos, bet gra-

ciozos vāciņu rokturus, visu detaļu

izsvarojumu, servīzes kopējā silueta

harmoniju, bez liekām detaļām, ļoti
funkcionālu, lietošanā ērtu un atbil-

stošu ražošanas tehnoloģijai. Lūk,

cik daudz pozitīva vienā servīzē!

70. gadu sākumā Z. Ulste pirmo
reizi Padomju Savienībā izstrādāja
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un porcelāna ražošanā ieviesa pilnu
servīzi jeb tā saucamo ansambli

«Aija-2». Tajā apvienoti tējas, kafi-

jas un pusdienu servīžu priekšmeti.
Visi tie pakļauti vienotam māksli-

nieciskam risinājumam gan formā,
gan dekorējumā. Pārdošanā šis

ansamblis parādījās gan kā atseviš-

ķas servīzes, gankā atsevišķi priekš-
meti. Tādējādi pircējam bija iespē-
jams izvēlēties nepieciešamo trauku

komplektu. Šo iniciatīvu nekavējo-
ties pārņēma arī daudzas citas mūsu

zemes porcelāna rūpnīcas.
Daudz servīžu veidojis arī allaž

jaunrades ideju pārpilnais māksli-

nieks L. Agadžanjans. Pēc viņa me-

tiem tapusi pusdienu servīze «Ok-

tobris», tējas servīze «Viola» un

«Rīga». Vēl jāmin arī B. Kārkliņas
60. gados radītā kafijas servīze

«Stella» un T. Poluikevičas 70. ga-
dos veidotā kafijas servīze «Va-

sara», tējas servīze «Regīna» un

80. gadu sākumā ražošanā ieviestā

tējas servīze «Anita».

1970. gadā rūpnīcā tika izveidota

tehnoloģiskā līnija plānsienu porce-
lāna ražošanai. Tai bija nepiecieša-
mas jaunas trauku formas. Un atkal

Z. Ulste bija novatore. Viņas pirmo
moka kafijas servīzi «Vita» vēl jo-

projām var uzskatīt par mākslinie-

ciskā risinājuma un tehnoloģisko

prasību sintēzes etalonu. Drīz pēc
tam ražošanā cita pēc citas tika

ieviestas vēl trīs plānsienu porce-
lāna servīzes: moka kafijas servīze

«Marianna», tējas servīze «Sigulda»
(abām autors E. Ellers) un kafijas
servīze «Nelda» (L. Agadžanjans).

Sortimenta atjaunošana, protams,
attiecās arī uz fajansu, kuru rūpnī-
cā ražoja no dibināšanas dienas līdz

pat 1967. gada_ beigām. Ja agrāk fa-

jansa izstrādājumu mākslinieciskā

apdare faktiski bija atstātā novārtā,
tad laikā no 1962. līdz 1967. gadam

galvenokārt ar mākslinieku L. Aga-

džanjana un V. dc Būra pūlēm tika

paveikts daudz. Ražošanā ieviesa

pusdienas servīzes «Jaunā» un

«Diāna» (V. dc Būrs), kā arī kafijas
servīzi «Terēza» (L. Agadžanjans),
nemaz nerunājot par daudziem at-

sevišķiem priekšmetiem un kom-

plektiem, kuru veidošanā iesaistījās
arī T. Poluikeviča.

1965. gadā rūpnīcā ieviesa krāsai-

nās glazūras fajansam. Par māksli-

nieka L. Agadžanjana veiksmi jāuz-
skata šādai tehnikai piemērotais un

masu tirāžā izlaistais kafijas trauku

komplekts «Moka». Cilindriskas ta-

sītes un kafijas kanna ar nelielu pa-

plašinājumu augšdaļā kombinācijā
ar dažādas krāsas glazūrām radīja
mazliet neparastu iespaidu, bet ma-

teriāla specifikas dēļ pievilka ar

savu mājīgumu un siltumu, nerau-

goties uz uzsvērto ģeometrisko
trauku formu.

Tieši fajanss bija tas materiāls,
kurā L. Agadžanjana un V. dc Būra

jaunrades spējas izpaudās visspil-
gtāk. Taču viņu darbs ar fajansu
aprāvās 1968. gadā, kad, rūpnīcai
specializējoties, tika pārtraukta fa-

jansa izstrādājumu ražošana.

Vairums rūpnīcas mākslinieku

ņēma aktīvu dalību jaunu trauku

formu radīšanā un ieviešanā ražo-

šanā. Tomēr daļa no viņiem specia-
lizējās galvenokārt jaunu dekoru

izstrādāšanā masveida produkcijai.
Tie bija — M. Jurča, T. Bukov-

ska, M. Zagrebajeva, B. Kārkliņa,
I. Priedkalne, I. Dreiblate, M. Ģe-

nerē, A. Mūrniece un V. Zaļeške-
viča. Sevišķi plašs darba lauks vi-

ņiem pavērās, kad Rīgas porcelāna
fabrika 1962. gadā apguva un sāka

ražot zīdspiedes dekolus. Tas rūp-
nīcai nodrošināja pilnīgu mākslinie-

cisku neatkarību un iespēju izstrā-

dāt vienotu stilu. Radās reālas iespē-
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jas bieži un operatīvi mainīt trauku

rotājumu.

Zīdspiedes dekola ražošana atšķi-
rībā no parastajiem litogrāfiski iz-

gatavojamajiem dekoliem dod

iespēju bez grūtībām mainīt viena

un tā paša zīmējuma krāsu gammu

un tonalitāti, radot daudzus viena

dekora variantus.

Novelkamo dekolu izmantošana zi-

nāmā mērā ietekmēja jaunizstrādā-

jamo priekšmetu formu. Tehnolo-

ģiski visērtāk šādu dekolu uzlikt

gludai cilindriskai vai plakanai vir-

smai. Zīdspiedes dekoli līdz 60. gadu

beigām no ražošanas izspieda rokas

dekorēšanu. Mākslinieki galveno-
kārt strādāja, lai radītu zīdspiedes
dekolus mehāniskai zīmējuma pārne-
šanai uz priekšmeta virsmas.

Pēc zīdspiedes dekola ieviešanas

ražošanā Rīgas porcelāna rūpnīcai ar

laiku izveidojās savs dekorējuma
stils. Krāsu gammā un tonalitātē tas

ir neuzbāzīgs, izturēts un mierīgs pat

tad, ja lietotas košas krāsas. Zīmē-

jumā un kompozīcijā pārsvarā vē-

rojama ornamentāla tendence: va-

riācijas par latviešu etnogrāfiskajiem
rakstiem, ģeometriskām formām vai

augu stilizācijas. Tomēr pamatele-
menti, no kā veidojas kopējais vir-

smas rotājums, nekad nav pārāk ap-

jomīgi. Tāpēc pamatelementa vir-

knēšana neatkarīgi no tā silueta un

krāsu kompozīcijas vienmēr dod

ornamentālu iespaidu. To var saukt

par Rīgas porcelāna ornamentālo

stilu. Protams, katrs mākslinieks

ienes savu rokrakstu, turklāt vēl jāie-
vēro, ka rūpnīcas mākslinieku ko-

lektīvs ir daudznacionāls.

Minētais, protams, nenozīmē, ka

nav arī citu tematisku un kompo-
zicionālu rotājuma meklējumu. No

šāda viedokļa pozitīvi jāvērtē M. Ģe-

nerēs darbs. Viņas centieni neapro-

bežojās ar ierastās ornamentikas iz-

mantošanu. Būdama apveltīta ar

spilgtu iztēli, spēdama risināt figu-
rālas kompozīcijas, M. Genere smē-

lās ierosmes latviešu porcelāna

glezniecības labākajās tradīcijās. To

jūtam viņas kompozīcijā par kāzu

tēmu uz servīzes «Rīga», kā arī uni-

kālu priekšmetu gleznojumos. M. Ģe-

nerēs darbos kompozīciju grafiskais
risinājums un krāsu laukumu izkār-

tojums pilnīgi atbilst zīdspiedes de-

kolu izgatavošanas tehnoloģijai. Tā-

pēc viņas mākslinieciski augstvērtī-

gos zīmējumus varēja labi tiražēt

masveida produkcijā.

Plašajā dekorēšanas mehanizācijas

plūsmā nepazuda un neskarts līdz

pat 80. gadiem saglabājās M. Zagre-

bajevas savdabīgais rokraksts. Visus

šos gadus viņa palikusi uzticīga rožu

kompozīcijām, to variācijām.
Kāds ir rūpnīcas mākslinieku ra-

došais sniegums? Kā vērtējama viņu
mākslinieciskā jaunrade 60., 70. ga-

dos un 80. gadu sākumā? Uz šiem

jautājumiem viennozīmīgi nemaz

nav iespējams atbildēt. Laika dis-

tance vēl nav pietiekama, lai dotu

galīgu vērtējumu. Tomēr galvenie
momenti saskatāmi.

Rūpnīcas vadības galvenā vērība

un ražošanas potenciāls 60. gados

bija vērsts uz masveida produkcijas
mākslinieciskā līmeņa celšanu. Pa-

nākumi neizpalika. Tajā pašā laikā

tika aizmirsts pašu mākslinieku

«mākslinieciskais līmenis»! Rūpnīcas

porcelāna mākslinieku radošais po-

tenciāls, idejas, iztēle pārāk cieši bija

iežņaugti cenrāža un tehnoloģijas

prasību stingrajos rāmjos. Tieši tā-

dēļ daļa spējīgu mākslinieku šajā
laikā rūpnīcu atstāja. Nostrādājuši
īsāku vai garāku laiku rūpnīcā,
L. Medniece, I. Vanaga, A. Mellupa,
V. dc Būrs tagad pievērsušies māk-

slas keramikai ar tās neierobežota-

jām jaunrades iespējām.
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70. un 80. gados stāvoklis uzlabo-

jās. Rūpnīcas vadība sāka atbalstīt

savu mākslinieku piedalīšanos izstā-

dēs. Personālās izstādes bijušas
Z. Ulstei, B. Kārkliņai, I. Dreiblatei.

Tomēr uz republikas mākslas kera-

mikas kopējā uzplaukuma fona por-

celāna sniegums ir visai pieticīgs.

Kā lai raksturo atsevišķu aktīvāko

radošo mākslinieku sniegumu? Daudz

strādājis L. Agadžanjans. Tika iz-

strādātas vāzes, servīzes, dekora-

tīvas grupas visdažādākajā tehnis-

kajā izpildījumā.
Tradicionālākā manierē attīstīju-

sies B. Kārkliņas, I. Dreiblates, T. Po-

luikevičas jaunrade. Viņas veido gal-
venokārt servīzes, gan izteikti deko-

ratīvas, tomēr tradicionāli «funkcio-

nālas».

Savu ceļu iet ilggadīgais rūpnīcas

modelētājs, tautas mākslas meistars

M. Pankoks. Viņa radītās formas vi-

sai bieži siluetā sasaucas ar tradi-

cionālajām tautas keramikas for-

mām, tomēr nezaudējot porcelānam

raksturīgo trauslumu.

Tomēr gan kvalitatīvi, gan kvanti-

tatīvi nozīmīgākie ir Latvijas PSR

Nopelniem bagātās mākslas darbi-

nieces Z. Ulstes radošie darbi. Vēl

studente būdama, keramiķe iemīl

porcelānu un paliek uzticīga tam uz

visiem laikiem. Šodien grūti iedomā-

ties Rīgas porcelānu bez milzīgā,
virzošā, mērķtiecīgā rūpnīcas vado-

šās mākslinieces jaunrades darba.

Galvenie Z. Ulstes darbi kā vad-

motīvs vijas cauri visam Rīgas por-

celāna veidošanās procesam. Uz vi-

sām mākslas tendenču maiņām viņa
vienmēr reaģējusi ar saviem meklē-

jumiem, ar to dodot ievirzi arī pā-
rējiem rūpnīcas māksliniekiem. Z. Ul-

ste ir vienīgā māksliniece rūpnīcā,
kura servīžu formas izstrādājusi
vienlaikus ar piemērotu dekoru. Tā-

dējādi ar savu daiļradi viņa akcentē-

jusi lietišķās mākslas pamatprin-

cipu — formas un rotājuma vieno-

tību.

Z. Ulste daudz strādājusi, gatavo-

joties personālajām izstādēm un

veidojot unikālus pasūtījuma dar-

bus. Lieliska ir viņas radītā vāze,

kas 1976. gadā darināta pēc Latvi-

jas PSR KP CX pasūtījuma. Šīs vā-

zes dekorēšanā Z. Ulste izmantoja

pašas izstrādātu reljefu dekorēšanas

tehniku ar glazūru uz biskvītporce-
lāna. Šāds darbs prasa augstu meis-

tarību, jo, šādā tehnikā strādājot,

kļūdas nav labojamas. Visu 60 cen-

timetru augstās vāzes virsmu klāj
ažūrs mežģīņveida ornaments. Ne-

parastais dekorējums ar līniju rit-

misko plūdumu un gaismēnu rotaļu
rada svinīgu noskaņojumu. Lako-

niskā vāzes forma šo iespaidu vēl

pastiprina.
Māksliniece Z. Ulste ar saviem

darbiem apliecinājusi, ka viņa paš-
reiz ir savu radošo spēku briedumā.

Kopā ar pārējiem rūpnīcas mākslinie-

kiem salīdzinoši īsā laikā viņa ir tā

mainījusi izstrādājumu formu un

māksliniecisko noformējumu, ka tie

atšķir Rīgas porcelānu no citu rūp-
nīcu izstrādājumiem gan mūsu ze-

mē, gan ārzemēs. Tie laiki ir pagā-
juši, kad tikai pēc fabrikas markas

varēja spriest, ka izstrādājums izga-
tavots Rīgā.

No māksliniekiem, kuru darbība

nebija tieši saistīta ar Rīgas porcelā-
na rūpnīcu, aktīvākie šajā laika pos-

mā bija B. Šēnberga, M. Brutāne,

H. Melnbārde-Krisberga un P. Mar-

tinsons. Pirmās trīs pievērsās tikai

virsglazūras apgleznošanai, turklāt

H. Melnbārde-Krisberga ir radījusi
veselu rindu monumentālu flīžu

gleznojumu. Savukārt P. Martinsons,

ne bez panākumiem, centiem izprast

porcelāna materiāla specifiku savos

keramikas formu meklējumos.
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1. Trauks uz trim augstām

kājām (seladona izstrādā-

jums). Luncjuaņas darb-

nīcu porcelāns, ko klāj

gaiša pelēkzaļa glazūra.
Ķīna. 24,7 cm. 14.-16. gs.

(Minu dinastija). No Er-

mitāžas kolekcijas.



2. Vāzīte. Porcelāns, pe-

lēka glazūra ar tumšu

ceku (kraklē), pārklāta ar

zaļganu glazūru. Ķīna.

22,5 cm. 18. gs. (Cinu di-

nastija). No Ermitāžas ko-

lekcijas.

3. Tasīte (bļodiņa). Porce-

lāns ar «rīsa graudu» ro-

tājumu. Ķīna. 18. gs. (Ci-
nu dinastija). No Ermitā-

žas kolekcijas.

4. Tasīte (bļodiņa) ar du-

bultsienām. Porcelāns, ārē-

jā sieniņa — ažūrs grie-

zums, uz iekšējās — zils

zemglazūras apgleznojums.
Ķīna. 6,7 cm. 18. gs. (Cinu
dinastija). No Ermitāžas

kolekcijas.



5. Vīna krūka. Porcelāns,
tumši zils zemglazūras ko-

balta klājums, rotāts ar

zeltu, kartušās apglezno-

jums «zaļās saimes» krāsu

gammā. Ķīna. 16,5 cm.

1622—1722 (Cinu dinas-

tija, Kansi-Junčženu pe-

riods). No Ermitāžas ko-

lekcijas.

6. Šķīvis. Porcelāns, zem-

glazūras kobalta apglez-
nojums. Ķīna. 46 cm.

16. gs. vidus (Minu di-

nastija). No Ermitāžas

kolekcijas.



7. Bļodiņa. Majolika, rotāta

ar emaljām. Irāna. 12.—

13. gs. sāk. No Ermitāžas

kolekcijas.

8. Vāze. Majolika. Itālija.
16. gs. No Ermitāžas ko-

lekcijas.

9. Krūze. Fajanss. Irāna

17. gs. No Ermitāžas ko-

lekcijas.



10. Vāze. Majolika, rotāta

ar lustriem. Irāna. 13. gs.

otrā puse. No Ermitāžas

kolekcijas.



11. Sāls trauks (Senpor-
šēras izstrādājums). Fa-

janss. Francija. 16. gs.
No Ermitāžas kolekcijas.

12. Vāze. Fajanss, zem-

glazūras kobalta apglez-
nojums. Holande, Delfta.
17. gs. otrā puse. No Er-

mitāžas kolekcijas.



13. Tējkanna. Slīpēta un

pulēta sarkanā akmens-

masa («sarkanais porce-

lāns»). Vācija, Meisene.

17. gs. sāk. No Ermitāžas

kolekcijas.



14. Šķīvis no Katrīnas II

«kameju» servīzes. Mīk-

stais (frites) «porcelāns».

Francija, Sevra. 1777—

1778. No Ermitāžas ko-

lekcijas.



15. Terīne. Porcelāns. Vā-

cija, Meisene. 18. gs. pir-

mā puse. No Ermitāžas

kolekcijas.



16. Krējumkanniņa. Porce-

lāns. Krievija, Pēterburga.
Imperatora porcelāna fab-

rika. 18. gs. otrā puse.

No Ermitāžas kolekcijas.

17. Tasīte un apakštasīte.
Porcelāns, izgatavots ar

«pat-sir-pat» paņēmienu.

Krievija, Pēterburga. Im-

peratora porcelāna fabri-

ka. 20. gs. sāk. No Ermi-

tāžas kolekcijas.

18. Tasīte (bļodiņa). Tā

saucamais Vinogradova
porcelāns. Krievija, Pēter-

burga. 1749. No Ermitāžas

kolekcijas.



19. Lādīte (masveida pro-

dukcija). Porcelāns, virsgla-
zūras dekorējums. Kuzņe-
cova fabrika. 13,2X20,0X

X15,2 cm. 1851—1864.No

RVKM kolekcijas.

20. Šķīvītis (masveida pro-

dukcija). Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums. Kuz-

ņecova fabrika. 14,5cm.

1864—1887. No RVKM

kolekcijas.

21. Tasīte (masveida pro-

dukcija). Porcelāns, zem-

glazūras kobalta un spīd-
zelta dekorējums. Kuzņe-

cova fabrika. 7,7X13,2 cm.

1851—1864. No RVKM

kolekcijas.



22. Tasīte (masveida pro-

dukcija). Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums. Kuz-

ņecova fabrika. 7,5X

X1O,O cm. 1864—1887.No

RVKM kolekcijas.

23. Tasīte (masveida pro-

dukcija). Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums. Kuz-

ņecova fabrika. 7,6x9,8

cm. 1887—1915. No

RVKM kolekcijas.

24. Tasīte (masveida pro-

dukcija). Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums. Kuz-

ņecova fabrika. 5,4 X

X11,2 cm. 1864—1887. No

RVKM kolekcijas.



25. Vāze. Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums. Kuz-

ņecova fabrika. 35,5X

X20,0X15,5 cm. 1851 —

1864. No MM kolekcijas.



26.Tasīte, apakštasīte un

šķīvitis (masveida produk-

cija). Porcelāns, virsglazū-
ras dekorējums. J. Jakša

apgleznošanas darbnīca.

20. gs. sāk. No privātas
kolekciias.

27. Krējumkanniņa ar de-

korējumu «agaška» (mas-
veida produkcija). Pusfa-

janss, virsglazūras deko-

rējums. Kuzņecova fabri-

ka. 19. gs. beigas. No RPR

muzeja kolekcijas.

28. Tējkanna ar dekorēju-

mu «mušelis» (masveida

produkcija). Porcelāns,

virsglazūras dekorējums.

Kuzņecova fabrika. 1920—

1933. No RPR muzeja ko-

lekcijas.

29. Tase ar apakštasi

(masveida produkcija).
Porcelāns, virsglazūras de-

korējums ķīniešu manierē.

Kuzņecova fabrika. 1920
—

1933. No RVKM kolekci-

jas.





30. Šķīvji (masveida pro-

dukcija). Fajanss. Kuzņe-

cova fabrika. 24 cm

1908—1915. No VM ko-

lekcijas.



31. P. Šteinbergs. Dekoratī-

vi šķīvji (autordarbi). Por-

celāns, virsglazūras ap-

gleznojums. 31,5 un

26,8 cm. 1913. No VM

kolekcijas.

32. R. Suta. Dekoratīvs

sienas šķīvis «1905. gads»
(roku darbs).

virsglazūras apgleznojums.
«Baltars». 25,0 cm.

1927. No MM kolekcijas.
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33. R. Suta. Dekoratīvs
sienas šķīvis «Laivā»

(roku darbs). Porcelāns,
virsglazūras apgleznojums.
«Baltars». 25,5 cm.

1927. No MM kolekcijas.

34. R. Suta. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Venēcija»
(roku darbs). Porcelāns,

virsglazūras apgleznojums.
«Baltars». 24,0 cm. 1926.

No MM kolekcijas.

35. R. Suta. Dekoratīvs sie-

nas šķīvis «Lauku motīvs»

(roku darbs). Porcelāns,
virsglazūras apgleznojums.
«Baltars». 24,0 cm.

1926. No MM kolekcijas.

36. R. Suta. Dekoratīvs
sienas šķīvis «Tautas

dziesma «Divdūjiņas»»

(roku darbs). Porcelāns,
virsglazūras apgleznojums.
«Baltars». 24,0 cm.

1926. No MM kolekcijas.



37. R. Suta. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Zem koka»

(roku darbs). Porcelāns,

virsglazūras apgleznojums.
«Baltars». 24,0 cm. 1925.

No MM kolekcijas.

38. A. Beļcova. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Dziesmu

svētki. (Latviešu motīvs)»

(roku darbs). Porcelāns,

virsglazūras apgleznojums.
«Baltars». 0 30,0 cm.

1924. No MM kolekcijas.

39. A. Beļcova. «Meitene

pie akas. (Baltkrievu mo-

tīvs)» (roku darbs). Por-

celāns, virsglazūras ap-

gleznojums. Darbnīca

«Baltars». 24,8 cm.

1927. No MM kolekcijas.

40. R. Suta. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Mīlestība»

(roku darbs). Porcelāns,

virsglazūras apgleznojums.
«Baltars». 25,2 cm.

1927. No MM kolekcijas.







41. R. Suta. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Kāzas»

(variants, roku darbs).
Fajanss, virsglazūras ap-

gleznojums. «Baltars».

35,0 cm. 1928. No MM

kolekcijas.

42. A. Beļcova. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Maska» (ro-
ku darbs). Porcelāns, virs-

glazūras apgleznojums.
«Baltars». 35,5 cm.

1925. No MM kolekcijas.

43. A. Beļcova. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Nēģeru
motīvs II. Sumatra» (roku

darbs). Porcelāns, virsgla-
zūras apgleznojums. «Balt-

ars». 24,0 cm. 1927. No

MM kolekcijas.

44. A. Beļcova. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Nēģeru mo-

tīvs I. Fantāzija» (roku

darbs). Porcelāns, virsgla-
zūras apgleznojums. «Balt-

ars». 24,0 cm. 1926. No

MM kolekcijas.



45. R. Suta. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Meitene ar

putnu» (roku darbs). Por-

celāns, virsglazūras ap-

gleznojums. «Baltars».

24,0 cm. 1926. No MM

kolekcijas.

46. R. Suta. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Deja» (roku
darbs). Porcelāns, virsgla-
zūras apgleznojums. «Bal-

tars». 24,7 cm. 1927.

No MM kolekcijas.

47. L. Kuršinska. Dekora-

tīvs sienas šķīvis (roku
darbs). Fajanss, virsglazū-
ras apgleznojums. «Bal-

tars». 37,0 cm. 1924—

1928. No MM kolekcijas.

48. R. Suta. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Gadatirgus»
(roku darbs). Fajanss,

virsglazūras apgleznojums.
«Baltars». 37,0 cm. 1926.

No MM kolekcijas.







49. R. Suta. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Kāzas» (va-

riants, roku darbs). Fa-

janss, virsglazūras apglez-
nojums. «Baltars».

50 cm. 1924—1928. No

MM kolekcijas.
50. Suvenīršķīvītis «Dzie-

dot dzimu, dziedot augu»

(tiražēts). Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums pēc

N. Strunkes meta. Jesena

fabrika. 12 cm. 30. gadi.
No RVKM kolekcijas.
51. Dekoratīvs šķīvis (ro-

ku darbs). Porcelāns, virs-

glazūras apgleznojums.
Jesena fabrika. 31 cm.

1933—1935. No MM ko-

lekcijas.
52. E. Šveics. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Latvija,
1873—1933» (veltījums
dziesmu svētkiem, roku

darbs). Porcelāns, virsgla-
zūras apgleznojums. Darb-

nīca «L-Ripors». 25 cm.

1933. No privātas kolekci-

jas.





53. S. Vidbergs. Dekora-

tīvs sienas šķīvis (roku
darbs). Porcelāns, virsgla-
zūras apgleznojums. «Balt-

ars». 24,8 cm. 1926.

No MM kolekcijas.

54. G. Šiliņa. Ganiņš (mas-
veida produkcija). Porce-

lāns, virsglazūras apglez-

nojums. Kuzņecova fabri-

ka. 27,0X13,0X11,5 cm.

1937—1940. No MM ko-

lekcijas.

55. E. Rivošs. Bruņinieks

zirgā. Porcelāns, virsglazū-
ras apgleznojums. Kuzņe-

cova fabrika. 1936. No

VM kolekcijas.

56. Sīkplastika (no krei-

sās): «Tautu meita» (divi
varianti) un «Taurētājs».
Porcelāns, virsglazūras de-

korējums. Kuzņecova fab-

rika. 18,0X5,5 cm, 18,0X
X5,5 cm, 20,0X9,0 cm.

30. gadi, 1937. 30. gadi.
No MM kolekcijas.



57. R. Suta. Dekoratīva

vāze «Rīga» (roku darbs).
Porcelāns, virsglazūras

apgleznojums. «Baltars».

66,5X32,0 cm. 1924—

1928. No MM kolekcijas.

58. Dekoratīvs šķīvis (roku

darbs). Porcelāns. J. Moro-

zova virsglazūras apglezno-

jums pēc V. Vasariņa
30. gados darināta meta.

KF. 27,3 cm. 40. gadi.
No MM kolekcijas.



59. Dekoratīvs (maizes)
šķīvis «Zviedru laiki Rīgā»
(tiražēts). Porcelāns, virs-

glazūras apgleznojums pēc
N. Strunkes meta.

28,5 cm. 1934. No privātas
kolekcijas.

60. Vāze «Koklētājs» (ro-
ku darbs). Porcelāns, virs-

glazūras apgleznojums pēc
S. Vidberga meta. «Burt-

nieks». 27X11 cm.

30. gadi. No MM kolek-

cijas.

61. Vāzīte. Porcelāns, virs-

glazūras apgleznojums pēc
S. Vidberga zīmējuma.
13X12cm. 1927. No MM
kolekcijas.





62. J. Bīne. Kafijas servīze

«Tauta» (Parīzes izstādes

eksponāts). Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums (roku
darbs). Kuzņecova fabrika.
1937. gadā vispasaules iz-

stādē Parīzē J. Bīne par
šo servīzi tika apbalvots
ar zelta medaļu. No MM

kolekcijas.



63. Kafijas servīze (roku
darbs). Porcelāns, virsgla-
zūras apgleznojums.
T. Meijas zīmējums un iz-

pildījums. Kuzņecova fab-

rika. 1935—1936. No VM

kolekcijas.



64. A. Eska. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Mednieks»

(autordarbs). Porcelāns,

virsglazūras apgleznojums.
24,5 cm. 1940. No pri-

vātas kolekcijas.

65. A. Eska. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Caur sid-

raba birzi gāju . ..»
(autordarbs). Porcelāns,
virsglazūras apgleznojums,

25,0 cm. 1934. No privā-
tas kolekcijas.

66. A. Eska. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Klausītāji»
(autordarbs). Porcelāns,
virsglazūras apgleznojums.

24,5 cm. 1938. No pri-
vātas kolekcijas.



67. Dekoratīvs šķīvis «Pļā-

vējs» (roku darbs). Porce-

lāns, J. Morozova virsgla-
zūras apgleznojums pēc
R. Sutas meta. Rīgas ke-

ramikas fabrika. 19,5cm.

1941—1945. No RVKM

kolekcijas.

68. Dekoratīvs šķīvis (ro-
ku darbs). Porcelāns,

A. Belokopitova virsgla-
zūras apgleznojums pēc
R. Sutas meta. Kuzņecova

fabrika. 32,2 cm. 1937.

No MM kolekcijas.

69. Dziļais šķīvis (bļodiņa)

(masveida produkcija).
Jeskolita (porcelānveida)

masa, virsglazūras de-

kors. Jesena fabrika.

20,8 cm. 1943—1944.

No privātas kolekcijas.



70. Apakštasīte (roku
darbs). Porcelāns, A. Kra-

mareva virsglazūras ap-

gleznojums. Fabrika «Sar-

kanā Zvaigzne» (bijusī
Kuzņecova fabrika).
11,5 cm. 1940. No RVKM

kolekcijas.

71. M. Zaurs. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Resni bija
Rīgas kungi» (autordarbs).
Porcelāns, virsglazūras ap-

gleznojums. Izgatavots
RPF. 36,2 cm. 1959. No

RVKM kolekcijas.



72. Vāze «Vērpēja». Por-

celāns, V. Kauriņas virs-

glazūras apgleznojums pēc
H. Mangolda meta. RPFF.

26,0X17,5 cm. 1948. No

RVKM kolekcijas.



73. Dekoratīvs šķīvis (roku

darbs). Porcelāns, zemgla-
zūras kobalta, sāļu un

spīdzelta apgleznojums.
RPFF. 26,9 cm. 50. gadi.
No privātas kolekcijas.

74. Z. Ulste. Dekoratīva

vāze (autordarbs). Porce-

lāns, zemglazūras kobalta

un spīdzelta dekorējums.
RPF. 32,0X10,2 cm.

1957. No MM kolekcijas.



75. O. Kateņeva. Deserta

šķīvis (autordarbs). Porce-

lāns, zemglazūras kobalta

un virsglazūras apglezno-
jums. RPFF. 15,3 cm.

1957. No privātas kolekci-

jas.

76. O. Kateņeva. Dekora-

tīvs maizes šķīvis (autor-

darbs). Porcelāns, zemgla-
zūras kobalta un virsgla-
zūras apgleznojums. RPFF.

28,0 cm. (29,3 cm ar

osām). 50. gadi. No privā-
tas kolekcijas.

77. O. Kateņeva. Dekora-

tīvs šķīvis (autordarbs).
Porcelāns, virsglazūras ap-

gleznojums. 31,1 cm.

30.—50. gadi. No privātas
kolekcijas.



78. M. Genere. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Ļeņina
dzimšanas dienas 100 gadu
atcere» (tiražēts). Porce-

lāns, virsglazūras dekorē-

jums. RPR. 36,0 cm.

1970. No RPR muzeja ko-

lekcijas.

79. E. Pole-Āboliņa. Deko-

ratīvs sienas šķīvis (autor-

darbs). Porcelāns, jaukts

zemglazūras sāju un virs-

glazūras krāsu apglezno-

jums. RPF. 36,7 cm. 1957.

No privātas kolekcijas.

80. Augļu šķīvis (masveida

produkcija). Porcelāns,

virsglazūras dekorējums.

RPF. 19,4 cm. 1957. No

privātas kolekcijas.

81. M. Genere. Dekoratīvs

sienas šķīvis «Trīs jaunas

māsas sēž rožu dārzā»

(autordarbs). Porcelāns,

virsglazūras apgleznojums.

Izpildīts RPR. 35,5 cm.

1969. No MM kolekcijas.





82. Z. Ulste. Kafijas ser-

vīze «Saulīte» (masveida

produkcija). Porcelāns,
virsglazūras dekorējums.
Dekorējuma autore B. Kār-

kliņa. RPR. 60. gadu bei-

gas. No RPR muzeja ko-

lekcijas.

83. Ļ. Agadžanjans. Priekš-

meti no tējas un kafijas
servīzes «Ludmila» (priekš-
likums ražošanai). Porce-

lāns, virsglazūras dekorē-

jums. Dekorējuma autore

M. Jurča. RPR. 1972. No

RPR muzeja kolekcijas.



84. Z. Ulste. Tējas servīze

«Laima» (Briseles izstādes

eksponāts). Porcelāns,

B. Kārkliņas virsglazūras
apgleznojums. 1958. gadā

vispasaules izstādē Briselē

servīze apbalvota ar sud-

raba medaļu. No RPR mu-

zeja kolekcijas.

85. Z. Ulste. Tējas servīze

«Aija-1» (masveida pro-

dukcija). Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums. RPR.

70. gadi. No RPR muzeja

kolekcijas.



86. A. Zumente. Kafijas
servīze «Ausma» (mas-
veida produkcija). Porce-

lāns, virsglazūras dekorē-

jums. Dekorējuma autore

B.Kārkliņa. RPFF. 60. gadi.
No RPR muzeja kolekci-

jas.

87. T. Poluikeviča. Bērnu

komplekts (masveida pro-

dukcija). Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums.
Dekorējuma autore M. Ge-

nere. RPR. 70. gadi. No
RPR muzeja kolekcijas.



88. R. Pancehovsika. Prin-

cese Gundega (tiražēts
autordarbs). Porcelāns,

zemglazūras sāju un virs-

glazūras dekorējums. Izga-

tavots RPF. Augstums

23 cm. 1957. No MM ko-

lekcijas.



89. T. Poluikeviča. Kafijas
servīze «Zilā roze» (autor-

darbs). Porcelāns, zemgla-
zūras sāļu un spīdzelta de-

korējums. RPR. 1972. No

RPR muzeja kolekcijas.

90. Ē. Ellers. Kafijas ser-

vīze «Marianna» (masvei-
da produkcija). Plānsienu

porcelāns, virsglazūras de-

korējums. Dekorējuma
autore M. Zagrebajeva.
RPR. 70. gadi. No RPR

muzeja kolekcijas.



91. Z. Ulste. Kafijas ser-

vīze «Noktirne» (autor-

darbs). Porcelāns, zemgla-
zūras kobalta un spīdzelta

dekorējums. RPR. 1978. No

MM kolekcijas.

92. V. Aksjonova. Kafijas
servīze «Karavela» (autor-
darbs). Porcelāns, zemgla-
zūras kobalta apglezno-
jums. RPR. 1972. No RPR

muzeja kolekcijas.

93. B. Šēnberga. Dekora-

tīvs šķīvis (autordarbs).

Porcelāns, virsglazūras ap-

gleznojums. 34,5 cm.

1973. No MM kolekcijas.







94. Z. Ulste. Dekoratīvs

šķīvis «Dziesmu svētku

simtgadei» (maztirāžas

produkcija). Porcelāns,

virsglazūras dekorējums.

RPR. 24 cm. 1975. No

RPR muzeja kolekcijas.

95. B. Kārkliņa. Kafijas

servīze «Jaunā Rīga»

(autordarbs). Porcelāns,

spīdzelta dekorējums.
RPR. 1972. No RPR mu-

zeja kolekcijas.



96. Z. Ulste. Komplekts

«Aija-2» (masveida pro-

dukcija). Porcelāns, virs-

glazūras dekorējums. De-

korējuma autore I. Pried-

kalne. RPR. 1973. No RPR

muzeja kolekcijas.



97. I. Priedkalne. Tase un

apakštase «Rīga» (mas-
veida produkcija). Porce-

lāns, virsglazūras dekorē-

jums. RPR. 1975. No RPR

muzeja kolekcijas.

98. I. Dreiblate. Dekora-

tīvs šķīvis «Rīga» (mazti-
rāžas produkcija). Porce-

lāns, virsglazūras dekorē-

jums. RPR. 24 cm.

1975. No RPR muzeja ko-

lekcijas.





99. P. Martinsons. Negla-
zēts porcelāns (autordarbi).
Izgatavoti Poltavas porce-

lāna rūpnīcā. 26X10 un

27X16 cm. 1974. Autora

īpašums.

100. P. Martinsons. Ne-

glazēts porcelāns (autor-

darbs) — virsmas frag-
ments. Izgatavots Poltavas

porcelāna rūpnīcā. 1974

Autora īpašums.

101. P. Martinsons. Negla-
zēts porcelāns (autordarbi).
Izgatavoti Poltavas porce-

lāna rūpnīcā. 18X15X10

un 17X14X9 cm. 1974.

Autora īpašums.



102. P. Martinsons. Negla-
zēts fakturēts porcelāns

(autordarbi). Izgatavoti
Poltavas porcelāna rūpnī-

cā. 32X12 un 28X10 cm.

1976. Autora īpašums.

103. H. Melnbārde-Krisber-

ga. «Diskotēka» — diptiha
1. un 2. daļa (autordarbs).
Porcelāna flīzīšu sienas

panno, virsglazūras ap-

gleznojums. 92X47+

+ 92X47 cm. 1977. No

MM kolekcijas.





104. H. Melnbārde-Krisber-

ga. «Putnu cilvēks» (veltī-

jums ornitologam Kārlim

Grigulim, autordarbs). Por-

celāna flīzīšu sienas panno,

virsglazūras apgleznojums.
77X62 cm. 1976. Autora

īpašums.

105. Z. Ulste. Dekoratīvs

šķīvis «Rīga» (maztirāžas).

Porcelāns, virsglazūras de-

korējums. RPR. 24 cm.

1975. No RPR muzeja ko-

lekcijas.





Autogrāfi uz porcelāna

un fajansa

Autogrāfi uz porcelāna un fajansa

priekšmetiem ir fabriku markas, kā

arī to mākslinieku vārdi, kas šos

priekšmetus veidojuši vai apglezno-

juši. Jau pirmos izstrādājumus meis-

tars apzīmogoja ar saviem iniciā-

ļiem vai ar īpašu zīmi. Tā bija por-

celāna dzimtenē Ķīnā, tā daudzos

gadījumos rīkojās arī Tuvajos Aus-

trumos un Eiropā. Izveidojoties pir-

majām fabrikām, porcelānu un arī

fajansu Eiropā sāka apzīmēt ar īpa-
šām fabrikas markām neatkarīgi no

tā, kurš meistars izstrādājumu ra-

žojis. Tikai atsevišķos gadījumos
blakus fabrikas markai ir redzama

arī autora atzīme.

Šādi autogrāfi atstāti arī uz Rīgā

ražotajiem vai dekorētajiem porce-

lāna un fajansa izstrādājumiem.
Daudzu gadu gaitā radušās fabriku

markas veido savdabīgu keramikas

hroniku. Tā vairāk vai mazāk precīzi

ļauj noteikt, kad un kur priekšmets

izgatavots, bet dažreiz palīdz noteikt

arī darba autoru.

1. marka rotāja pirmos Rīgas fa-

jansa un porcelāna izstrādājumus.
Toreiz fabrikas zīme vēl nekalpoja

par reklāmu. Tāpēc tā bija vien-

kārša un nevērīgi izpildīta. Krievu

alfabēta burti C.T.K. ir kādreizējā

Rīgas porcelāna un fajansa fabrikas

īpašnieka Sidora Terentjeviča Kuz-

ņecova iniciāļi. Tāpat nevērīgi un

pavirši izpildīta ir arī Rīgas otrās

vecākās fajansa fabrikas marka, kas

redzama 11. attēlā.

Bez minētās zīmes Kuzņecova fab-

rika nedaudz vēlāk sāka izmantot

arī citas, turklāt gravieri, kas vei-

doja šablonus markām, jaunās ko-

pijas bieži vien izgatavoja ar kļū-
dām un nelielām izmaiņām. 3.—6. un

7.—10. ir vienas un tās pašas sērijas
markas dažādās valodu un gramatis-
kās variācijās.

Pamazām Kuzņecova fabriku pro-

dukcija iekaroja gan iekšējo, gan

arī ārējo tirgu. Tas bez šaubām iz-

skaidrojams ar izstrādājumu kvali-

tātes uzlabošanos. Līdz ar to fabri-

kas marka kļuva par firmas reklā-

mas līdzekli un tāpēc to sāka vei-

dot rūpīgāk. Markas kļuva greznā-
kas, sarežģītākas un lielākas, piemē-

ram, 19. gadsimta 50. gadu beigās

pusfajansa marka (12). īpaši intere-

santa ir nākamā, 13. marka. Zīmē-

jums gluži tāds pats kā iepriekšējai,
tikai uzraksta «S.T.Kuzņecovs» vietā

lasāms: «G.F.Rudakovs». Ilgāku laiku

bijis Kuzņecova Rīgas fabrikas pār-
valdnieks un pēc tam nodibinājis
savu personisko uzņēmumu, viņš

produkcijas zīmogošanai izmantoja

savu agrāko saimnieku fabrikas

marku, nomainot tajā tikai uzvār-

dus.

19. gadsimta 60. gados Kuzņecova

uzņēmums strauji paplašinājās, kļuva
daudz bagātāks un tā iespaids visā

Krievijas porcelāna un fajansa rūp-
niecībā bija nomācošs. Kļuvis par

uzņēmuma vadītāju, M. Kuzņecovs

loloja godkārīgu un saimnieciski tāl-

ejošu plānu izpelnīties cara valdības

ievērību un labvēlību. Tāda firmas

«atzīšana» varētu izpausties tiesībā

uz saviem izstrādājumiem attēlot

valsts ģerboni — divgalvaino ērgli,



kas ar valsts likumu bija noliegts. Pir-

cēju acīs šāda prece kļūtu vērtīgāka

un peļņa pieaugtu.
Kādos gadījumos bija atļauts attē-

lot divgalvaino ērgli? Pirms revolū-

cijas Viskrievijas izstādēs augstākais

apbalvojums bija valsts ģerbonis. To

piešķīra visai reti un tikai tad sekoja

zelta, sudraba, bronzas medaļas un

atzinības raksti. Turklāt finansu mi-

nistrija varēja ļaut attēlot valsts

ģerboni uz izstrādājumiem, ja fabri-

kas produkcijai bija augsta kvali-

tāte un liels ražošanas apjoms.

M. Kuzņecova firma šādas tiesības

ieguva pēc piedalīšanās 1872. gadā
Maskavas politehniskajā izstādē, kā

arī 1896. gadā Viskrievijas 16. rūp-
niecības un mākslas izstādē Ņižņij-

novgorodā. Izstādēs gan nebija eks-

ponēti Rīgas fabrikas izstrādājumi,

tomēr tiesības attēlot valsts ģerboni

ieguva visas firmas fabrikas (22).

Firmas zīme atkal tika mainīta

1887. gadā, kad nodibināja Kuzņe-

covu porcelāna un fajansa izstrādā-

jumu ražošanas sabiedrību (28 —30).
Interesantas ir 35. un 36. attēlā

parādītās markas, kuru zīmējums ir

vienāds, bet uzraksti liecina, ka

vienā gadījumā izstrādājums ražots

Rīgā, bet otrā — Dreilingsbušā (Drei-

liņos). 36. attēlā redzamā marka ra-

dusies tāpēc, ka līdz pat pirmā

pasaules kara sākumam pilsētas ad-

ministratīvā robeža sadalīja uzņē-

mumu divās vienādās daļās. Puse

teritorijas atradās Rīgas pilsētā, bet

otra — Dreiliņu pagastā. Pilsētā

darbojās pusfajansa ražošanas kor-

pusi, kā arī porcelāna dekorēšanas

cehs, bet aiz tās robežas — porce-

lāna cepļu korpuss un gadsimta sā-

kumā uzceltais cietā fajansa cehs. Tā

kā pilsētas robežās zīmogoja pusfa-

jansu un porcelānu, bet Dreiliņu

pagastā — fajansu, tas atspoguļojās

arī fabrikas markās.

Atšķirībā no Kuzņecova Jesens

savu produkciju izlaida bez fabrikas

zīmes. Vienīgi dažādās izstādēs eks-

ponētajiem traukiem bija ar brīvu

roku nevērīgi zīmēta marka sarkanā

krāsā (41).
Savu produkciju apzīmēja ne tikai

fabrikas. Arī Jakša apgleznošanas
darbnīca, kas Rīgā darbojās no

1879. gada līdz pat pirmā pasaules
kara sākumam, zīmogoja dekorētos

traukus (42).
20. gadsimta sākums iezīmējās ar

latviešu mākslas porcelāna pirmsā-
kumiem. Par to liecina P_. Šteinberga
tautiski ornamentālā stilā apglezno-

tie šķīvji Latvijas PSR Vēstures

muzejā, kuri apzīmēti ar autora uz-

vārdu un izgatavošanas gadu (43—

44). Vēlāk uz izstrādājumiem bieži

uzrādīti kompozīciju autoru un izpil-

dītāju vārdi vai iniciāļi.

Kad pēc pirmā pasaules kara

1920. gadā Kuzņecovu Rīgas fabrika

atsāka porcelāna ražošanu, pieprasī-

jums vietējā tirgū bija neliels, bet

konkurēt ar spēcīgajām Rietumeiro-

pas firmām fabrika nespēja. Finan-

siālās grūtības ietekmēja arī produk-

cijas kvalitāti. Šā laika mēmi lieci-

nieki ir dažas porcelāna markas. Zī-

mīgi, ka pirmās šķiras porcelāna
markas vispār nebija, jo produkcijas
kvalitāte labākajā gadījumā atbilda

tikai otrās šķiras prasībām. Otro

šķiru apzīmēja ar īpašu ovālas for-

mas marku (78—79). Trešo šķiru

apzīmēja ar apaļas formas marku

(80—81).

20. gados buržuāziskās Latvijas
nestabilā ekonomika lika uzņēmumu

vadītājiem ķerties pie visdažādāka-

jām blēdībām, lai tikai gūtu peļņu.

Piemēram, izdevīgi bija ārzemes

iepirkt baltos porcelāna traukus un

pēc apgleznošanas tos dārgāk pārdot

kā savu produkciju. Traucēja vie-

nīgi balto trauku ražotāju fabriku
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markas. Tās vajadzēja nosegt ar

savējo. Tādēļ izstrādāja jaunu virs-

glazūras zīmi zaļā krāsā (83), kas

pilnīgi apslēpa sākotnējā izgatavo-

tāja marku.

Ne mazāk interesanta ir 84.—

86. markas vēsture. Cariskajā Krie-

vijā plaši pazīstamās Gārdnera fab-

rikas produkcija bija iecienīta arī

ārzemēs. Tāpēc pēc fabrikas pār-
iešanas Kuzņecovu īpašumā, Gārd-

nera firmas zīme netika mainīta.

Līdz pirmajam pasaules karam rūp-
nīcas izstrādājumus plaši eksportēja
uz Tuvajiem Austrumiem, kur fabri-

kas marka bija labi pazīstama (84).
Kad 20. gados Kuzņecova fabrika

atkal sāka eksportēt savu produkciju
uz Tuvo Austrumu zemēm, reklā-

mas nolūkos izmantoja veco Gārdne-

ra zīmi. Kad šo nelikumību atklāja,
marku nedaudz pārveidoja, papildi-
not ar krievu alfabēta burtu 6

(6bißiuaH). Pēc labojuma markas

teksts nozīmēja: «bijusī Gārdnera

fabrika» (85—86).
Pēc visu akciju sabiedrību reor-

ganizācijas, 1934. gadā Latvijā tika

mainītas arī Kuzņecova fabrikas

markas kā fajansam, tā porcelānam.
Pēc zīmes krāsas varēja noteikt por-

celāna šķiru. Sarkanā krāsa atbilda

trešajai šķirai, zaļā — otrajai, zilā —

pirmajai, bet zelta — «lux». īpašas
markas, izmantojot pamatzīmējuma

ideju, izstrādāja arī porcelāna suve-

nīriem un priekšmetiem ar brīvas

rokas apgleznojumu.

Interesanta ir porcelāna marka

(90), kurā attēlota cilpa ar gad-
skaitli 1812, kas norāda uz firmas di-

bināšanas gadu (ne Rīgas fabrikas!),
un ar firmas nosaukumu. Pēc uzņē-

muma vadības ieceres cilpa attēloja
salocītu kārkla klūgu, kuru, aiz aug-

šējiem galiem turot rokās, iespējams
atrast ūdens āderes un aku vietas.

Šāda ūdens meklēšana ir «viena

smalka padarīšana», un ne katram

tā padodas. Arī porcelāna ražošana

ir sarežģīta un prasa lielu pieredzi.

Tāpēc arī šis salīdzinājums. Taču

fabrikas strādnieki jaunās markas

saturu skaidroja vienkāršāk — saim-

nieki sev cilpu novijuši...

Kuzņecovu dzimtas paliekas Rīgā

ļoti pārdzīvoja zaudēto spožumu un

slimīgi kavējās atmiņās. Tāpēc
1937. gadā, kad firma svinēja 125

gadu jubileju kopš pirmās fabrikas

nodibināšanas Krievijā, visus izstrā-

dājumus zīmogoja ar greznām jubi-

lejas markām (97 un 98).
1933. gadā Rīgā atsāka darbu arī

J. Jesena fabrika, kas ražoja gan

porcelāna, gan fajansa traukus un

tos visus zīmogoja ar vienām un

tām pašām markām. īpašus zīmogus

sāka izmantot tad, kad fabrika sāka

ražot ar speciālu glazūru veca ziloņ-

kaula krāsā klātus porcelāna izstrā-

dājumus. Sākumā lietoja parasto
marku ar glazūras nosaukumu angļu
valodā (155), bet vēlāk izstrādāja
ļoti izteiksmīgu un oriģinālu marku,

kur firmas nosaukuma pirmo burtu

J veidoja ziloņa galva ar snuķi

(156).

Pirms otra pasaules kara sakuma

abas Rīgas fabrikas izpildīja diezgan
lielus ASV pasūtījumus. Šos izstrā-

dājumus rotāja īpašas eksporta zī-

mes sarkanā krāsā (101 un 138).
Burti CCC vairogā ir saīsinājums no

Continental China Corporation, kas

tulkojumā nozīmē — Kontinentālā

(t. i., Eiropas, Angliju neieskaitot)

porcelāna sabiedrība.

Buržuāziskās varas laikā Latvijā

no 1924. līdz 1928. gadam Rīgā, kā

jau minēts, darbojās apgleznošanas
darbnīca «Baltars», kura paspēja īsā

periodā radīt samērā daudz vērtīgu

darbu. Visus tos grezno ar brīvu

roku zīmēta melnas virsglazūras
krāsas marka. Aplūkojot 45.—47.



marku, var secināt, kas tās zīmējis.
Pareizāk sakot, ka tās nav zīmējuši

paši mākslinieki, bet gan kāds teh-

niskais izpildītājs. Nosaukums «Bal-

tars» veidots no latīņu valodas «ars

Baltietim»
— Baltijas māksla. Tāpēc

nosaukumu sadalot, mākslinieki, kas

nosaukumu izdomāja, būtu zinājuši,
kā tas jādala: Balt-Ars. Tehniskais

izpildītājs to varēja nezināt un dalīja

vārdu, kā pagadījās.
1933. gadā īsu laiku pastāvēja arī

kāda cita apgleznošanas darbnīca

RIPORS — saīsinājums no «Rīgas

porcelāns». Zeltā izpildītajā markā

vēl ietilpināts pirmais burts no

vārda Latvija (63).
Jauns darba posms Kuzņecova

fabrikā sākās 1940. gadā, kad to

nacionalizēja un pārdēvēja par Rī-

gas keramikas fabriku. Tas atspogu-

ļojās arī jaunajā fabrikas markā,

kas bija domāta porcelāna izstrādā-

jumiem. Tā attēloja keramikas vāzi,

liesmu un piecstarainu zvaigzni, bet

uzraksts tai apkārt — cepli (168).

J. Jesena fabrikā okupācijas laikā

pamatprodukcijai saglabājās iepriek-

šējā marka, bet interesanta ir kādas

citas markas vēsture. Ekonomijas
nolūkos tolaik ražošanā izmantoja

arī porcelāna masas netīros tehnolo-

ģiskos atkritumus. Lai noslēptu iz-

strādājumu (sīkplastikas, sīku vāžu

v. c.) netīro toni, tos pārklāja ar

krāsainu glazūru vai zemglazūras
krāsām. Lai nodrošinātu šo izstrādā-

jumu noietu, tos reklāmas nolūkā

zīmogoja ar īpašu marku (161).

Pēc Rīgas atbrīvošanas no vācu

okupantiem darbu atsāka abas Rīgas

porcelāna fabrikas. Pēc abu fabriku

apvienošanas un specializēšanas

tikai porcelāna ražošanai Rīgas por-

celāna rūpnīcas izstrādājumus
1970. gadā sāka apzīmēt ar vienotu

marku (175). Te zīmējumā saglabāti

tie paši elementi: krāsns ar liesmu

un vāzi, kā arī pirmie burti no Rīgas

porcelāna rūpnīcas nosaukuma. La-

koniski un izteiksmīgi!
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Visas markas dotas dabīgā lielumā.

Tās kārtotas vienlaicīgi gan hronolo-

ģiski, gan pēc fabrikām, autoriem, iz-

pildītājiem. Jautājuma zīme (?) norāda,

ka minēto faktu (gadu, materiālu,

krāsu, uzvārdu) nav bijis iespējams pre-

cizēt vai arī vispārināšanai faktu sta-

tistika ir nepietiekama. Zīme ~ pirms

gada skaitļa norāda, ka attiecīgā marka

var būt lietota arī pirms un pēc uzrā-

dītā gada.

I—2 — SKF, 1841—1864 (1851?),
pf (p?), zg, melna.

3—6 — SKF, 1841—1864, pf (p?),

zg, melna, brūna.

7 —lo — SKF, 1851—1864, p (pf?),

zg, zaļa.
11 — M. Račkina fajansa fabri-

ka, 1846—1859, pf, zg,

melna.

12 — SKF, -1858, pf, zg, mel-

na.

13 — G. Rudakova fajansa fab-

rika, — 1874, pf, zg, melna.

14—15 — MKF, 1864—1872, pf (p?)(
zg (vg?), sarkana v.c.

16—27 — MKF, 1872—1887, pf, zg,

zila, zaļa; p, vg, zila.

28—31
— MKS, 1887—1915, p(pf?),

vg, zila, zaļa.

32—35
— MKS, 1887—1915, pf (p?),

zg, zila.

36_40
— MKS, 1887—1915, f (pf?),

zg, zila, melna.

41
— JF, 1886—1915, p izstā-

dēm, vg, sarkana.

42
—J. Jakša porcelāna ap-

gleznošanas darbnīca,

1879—1915, p (f?), vg,

sarkana.

43 44
—P. Šteinberga autordarbi,

1913, p, vg, melns.

ac 4?
— apgleznošanas darbnīca

«Baltars», 1924—1928, p,

f, vg, melna (blakus bieži

vien ir trauka izgatavotā-

jas ārzemju fabrikas

marka).

4R
— R. Sutas darbi (kopā ar

45—47), 1924—1928, p, f,

vg, melns, tumši brūns

(bieži uzrādīts arī izgata-
vošanas gads).

49 — E. Sveica darbs (kopā ar

45), 1925, p, vg, tumši

brūns (uzrādīts arī izgata-
vošanas gads).

50—51 — S. Vidberga darbi (kopā
ar 45—47), 1924—1928, p,

f, vg, melns (bieži uzrā-

dīts arī izgatavošanas

gads).
52—53 — A. Beļcovas darbi (kopā ar

45—47), 1924—1928, p, f,

vg, melns (bieži uzradīts

ari izgatavošanas gads).
54 —

J. Zomerfelda autordarbs

studijā «Baltars», 1928,

p, vg, melns.

55—56 — A. Belovas autordarbi stu-

dijā «Baltars», 1927—1929,
p, vg, melns.

57—59 — A. Belovas (Eskas) autor-

darbi, — 1930 (marka 57)
un 1935—1944 (markas
58, 59), p, vg, melns.

60 — nav identificēts (viena
vāze, apgleznota pēc
S. Vidberga meta). Domā-

jams, burti šifrējami kā

«Eska, darbnīca «Burt-

nieks», Rīgā», 20. gs.

30. gadi, vg, sarkans.

61 —
D. Abrosimova autordarbs,

1929, p, vg, sarkans.

62 —
V. Krisona autordarbi,

1937—1938, p, vg, zils

(izstrādājuma apglezno-

jumā).
63

— darbnīca «L Ripors» (šeit

kopā ar autora E. Šveica

parakstu), 1933—1934, vg,

spīdzelta.

64
— darbnīca «Burtnieks»,

1929—1939, vg, spīdzelta.
65 —A. Pētersona autordarbi,

1932—1939, p, vg, melns.

66 67 —V. Vasariņa autordarbi,
20. gs. 30. gadi, porcelān-
veida masas izstrādājumi,

zg, zils (66) vai ieskrāpēts
masā (67).

68 — V. Vasariņa mets (kopā
ar 90), 1934—1940, p,

vg, zils.

69 — J. Berķa autordarbi, 20. gs.
30. gadi, porcelānveida
masas izstrādājumi, zg,
zils.

70 — Latvijas Mākslas akadē-

mijas keramikas meistar-

darbnīca, 20. gs. 30. gadi,
iespiesta masā vai zg,

zila.

71—74 —
R. Pelšes autordarbi, 20. gs.

30. gadi, porcelānveida
masas izstrādājumi, masā

iespiests (71) vai zg, melns

(72—74).

75 77
— MKS pirmās šķiras (otrā

šķira apzīmēta ar cipa-
ru 2) fajansa izstrādā-

jumi, 1920—1933, vg, zaļa,
arī sarkana.

7g 7g
— MKS otrās šķiras (šajā

laikā pirmo šķiru vispār

neražoja) porcelāna iz-

strādājumi, 1920—1933,
vg, zila, arī sarkana, zaļa.

80—81
— MKS trešās šķiras porce-

lāna izstrādājumi, 1920—

1933, vg, sarkana, arī zila,

zaļa.

82 — MKS porcelāna izstrādā-

jumu brāķis, 1920—1933,

vg, zila.

83
— MKS dekorētie, ārzemēs

iepirktie baltie porcelāna
trauki (ar šo marku apslē-
pa ārzemju fabriku zem-

glazūras markas), 1924—

1925, vg, zaļa.

84—86
—

MKS uz Tuvajiem Aus-

trumiem eksportētie por-

celāna izstrādājumi, 1926—

1930, vg, sarkana.

87 — a/s MX pirmās šķiras (ar

ciparu 2 — otrās šķiras)

fajansa izstrādājumi,
1934—1940, vg, zaļa.

88
— a/s MX fajansa izstrā-

dājumu brāķis (parasti šos



burtus zīmogoja blakus

87), 1934—1940, vg, zaļa.
89 — a/s MX porcelāna izstrā-

dājumu brāķis, 1934
—

1940, vg, zila.

90, 94
— a/s MX porcelāna izstrā-

dājumi, 1934—1940, vg,

sarkana (3. šķira), zaļa

(2. šķira), zila (1. šķira),
zelta (Lux).

91 — a/s MX porcelāna izstrā-

dājumi, apgleznoti ar brī-

vu roku, 1934—1940, krā-

sa kā 90.

92 — a/s MX porcelāna izstrā-

dājumi (galvenokārt sīk-

plastika, vāzītes v.c. sīki

priekšmeti), kas klāti ar

lavandzilu krāsainu gla-
zūru, 1934—1940, krāsa

kā 90.

93 — a/s MX porcelāna suve-

nīri (sīkplastika, vāzītes,

pudernīcas, pelnu trauki

v.c), 1934—1940, krāsa

kā 90.

95 —- a/s MX porcelāna izstrā-

dājumi eksportam (kopā
ar 90), 1934—1940, vg,

sarkana.

96—98 — a/s MX porcelāna (96, 97)

un fajansa (98) izstrādā-

jumi (markas, veltītas

Krievijā pirmās Kuzņeco-

vu fabrikas dibināšanas

125 gadiem), 1937—1940,
96 un 97 krāsa kā 90, bet

98 vg, zaļa.
99—101 — a/s MX uz ASV ekspor-

tētie porcelāna izstrādā-
jumi, 1938—1940, vg, sar-

kana (101), daudzkrāsaini
dekoli dārgākiem priekš-
metiem (100) un visaug-
stākās kvalitātes izstrādā-

jumiem (99).
102 —O. Kateņevas apglezno-

jums (kopā ar kādu no

90—97, iespējams arī ar

78—81), 1934—1940, vg,
tumši brūns, zils.

103 —J. Morozova (?) apglez-
nojums (kopā ar kādu no

90—97, iespējams ari ar

78—81), 1936 (30. gadi?),
vg, sarkans.

104
_ v. Kandijeva apgleznojums

(kopa ar kādu no 90—97,
iespējams arī ar 78—81),
1934 (1923?) — 1940, vg,
melns.

105
— N. Boiko autordarbi (kopā

ar kadu no 90—97 un

78—81), 1933—1938, vg,

melns, zaļš.
106 —i. Sočevanovas aplezno-

jums (kopā ar kādu no

90—97), 1934—1940, vg,

melns.
107

—
B. Gaļickas apgleznojums
(kopā ar kādu no 90—97),
1934—1940, vg, melns;
«D.73.» nozīmē dekorēju-
mu — jo lielāks skaitlis,
jo sarežģītāks dekors (ap-
gleznojums).

108—110 — N. Kuzņecovas (no 1940—

Trimailovas) apgleznojums
(kopā ar kādu no 90—97),
1936—1940, vg, melns, sar-

kans; «R. Suta» nozīmē, ka
apgleznots pēc R. Sutas

meta.

111 — T. Meijas autordarbi (kopā
ar kādu no 90—97), 1934—

1940, vg, sarkans, zaļš.
112—113

— I. Laminska apgleznojumi
(112 kopā ar kādu no

90—97, 113 kopā ar 167),
pēc dažādu mākslinieku

metiem, 1934—1940, vg,
sarkans.

114 —P. Andrejeva apglezno-
jums (kopā ar kādu no

90—97), 1940, vg, sarkans.
115 —G. Siliņas veidotas sīk-

plastikas (kopā ar kādu
no 90—97), 1937—1940, p,

reljefi burti masā zem gla-
zūras.

116 —G. Siliņas veidotas sīk-

plastikas, M. Janužas ap-

gleznojums (kopā ar kādu

no 90—97), 1937—1940,
vg, sarkans.

117
.— J. Morozova apgleznojums,

-1945 (kopā ar 169), vg,

melns.

118—119 — a/s MX tehniskā direktora

A. Turkova iniciāļi uz se-

višķi nozīmīgiem dar-

biem, kuru tehnisko kva-

litāti viņš pārbaudījis
personiski: AT

— iniciāļi,
I saucējā norāda, ka

darbs izpildīts vienā ek-

semplārā, un blakus izga-
tavošanas gads (kopā ar

kādu no 90—97), 1934—

1940, p, f, vg, sarkans.

120—121 — A. Šļepņova apgleznojums
(kopā ar kādu no 90—97,

iespējams ari ar 78 —81),
1934—1940, vg, sarkans,

zils.

122—123 — J(evgeņija) Ivanova (?) ap-

gleznojumi (kopā ar kādu

no 90—97), 1937—1940,
vg, sarkans.

124—125 — A. Kramareva apgleznoju-
mi, 20. gs. 30. gadu otrā

puse (124 kopā ar kādu

no 90—97, 125 bez mar-

kas
— 1940), vg, melns,

zils.

126 — A. Belokopitova apglezno-

jumi (kopā ar kādu no

90—97), 1937—1940, vg,

sarkans.

127—128 — L. Barminas apgleznojumi
(kopā ar kādu no 90—97,

iespējams arī ar 78—81),
1937—1940, vg, sarkans;

burts X pie dekora numu-

ra (128) nozīmē, ka deko-

rējumā izmantots klājums

(?)•
129—131 —JF izstrādājumi, 1933—

1935, p, f, keramikas ak-

mensizstrādājumi, vg, krā-

sas kā 90.

132—134 —JF izstrādājumi, 1936—

1939 un 1941—1944, p, f,
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keramikas akmensizstrādā-

jumi, krāsas kā 90.

135 —JF izstrādājumi, apglez-
noti ar brīvu roku (ap-

gleznotāja iniciāļi M. V.

nav identificēti), 1936—

1939, p, vg, iniciāļi —

melni, krāsas kā 90.

136 — JF porcelāna izstrādājumi,

klāti ar gaišu, maigi zaļ-

ganu glazūru, 1936—1939,

krāsas kā 90.

137
— JF porcelāna izstrādājumi

eksportam, 1936—1939,

krāsas kā 90.

138 —
JF uz ASV eksportētie

porcelāna izstrādājumi,

1938—1939, vg, sarkana.

139 —V. Krēgeres autordarbs

(kopā ar 90), 1937—1940,

p, vg, melns.

140 — JF izstrādājumi, apgleznoti
ar brīvu roku (kopā ar

kādu no markām 129 —136,

155—156), 1933—1935, p,

vg, zīme zila ar brīvas

rokas ievilktu melnu ini-

ciāli vidū, apgleznotāja

iniciāļi nav atšifrēti.

141 — Kranera autordarbs (kopā

ar 129—136, 155—156),
1933—1935, keramikas

akmensizstr ādājums, vg,

melns (apgleznojumā).
142 — brīvas rokas dekorējums

(kopā ar 150, iespējamas
arī citas kombinācijas),

1936—1939, p, vg, zils,

zaļš.
143 — A. Salmiņas apgleznojums

(kopā ar 129—136, 155—

156), 1936—1939, p, vg,

spiedogs zils, vidū ar brī-

vu roku ierakstīti iniciāļi
matzeltā.

144 — Tombergas (?) apglezno-

jums (kopā ar 129—136,
155—156), 1933—1935, p,

vg, zils.

145
— meta autora iniciāļi nav

atšifrēti (kopā ar 132,

iespējamas arī citas kom-

binācijas), 1936—1939, vg,

zaļš.
146 —V. Bernharda autordarbs

(kopā ar 129—136, 155—

156), 1941—1944, p, vg,

melns.

147—148 —V. Šiliņa autordarbi un

apgleznojumi (kopā ar

129—136, 155—156),

1935—1939, p, vg, melns,

zils, zaļš.
149—154 —šo dekorētāju zīmes nav

atšifrētas (kopā ar 129—

136, 155—156), 1933—

1939, p, f, vg, sarkans,

zaļš, zils (uz viena priekš-
meta iespējamas vairākas

šādas zīmes atkarībā no

operāciju skaita).
155—156 — JF porcelāna izstrādājumi

ar ziloņkaula krāsas gla-
zūru, 1936—1939, krāsa kā

90.

157—158 — JF izstrādājumi (formējot
plakanos izstrādājumus,
tajos iespiests firmas no-

saukums «JESSEN»), kas

ražoti kā pasūtījums lau-

ku patērētāju biedrību sa-

vienības «Konzums» Rīgas
veikalam (?), 1935—1939,
p, f, vg, zaļa.

159 —
RPF porcelāna izstrādāju-
mi 1940/1941, vg, sarkana.

160 —JF porcelānveida masas

izstrādājumi, 1943—1944,

zg, zila.

101
—

JF porcelāna izstrādājumi

(sīkplastika, vāzītes v. c),
kas klāti ar notecējušām
krāsainām glazūrām,
1941—1944, krāsa kā 90.

165
— tirdzniecības a/s «Mākslas

keramika» (vācu valodā
—

Kunstkeramik), pirms tam

A. G. Hatkeviča veikalā

pārdotie porcelāna izstrā-

dājumi, kuri pēc pasūtī-

juma ražoti dažādās Vā-

cijas fabrikās (blakus

zils, zaļš.

vienmēr ir oriģinālmarka),

apzīmēti un zīmogoti
ar īpašu pasūtītāja zīmo-

gu, 20. gados (162) un

30. gados (163—165), vg,
sarkans.

166 — fabrikas «Sarkanā Zvaig-
zne» (īslaicīgi 1940. g. tā

saucās bijusī a/s MX) iz-

strādājumi, 1940, p, vg,

sarkana, apgleznotāja
A. Kramareva iniciāļi
melni.

167—169 — Rīgas keramikas fabrikas

(bijušās a/s MX) porcelāna

izstrādājumi 1940/1941 (īs-

laicīgi 167, tad — 168) un

1941—1947 (169), vg, sar-

kana, zila, zaļa.

170 — Rīgas keramikas fabrikas

fajansa izstrādājumi,
1940/1941, zg, tumši brūna.

171—173 — RPFF (bijušās Rīgas kera-

mikas fabrikas) izstrādā-

jumi 1947—1962, bet pēc
RPF un RPFF apvienoša-
nas — abu iecirkņu iz-

strādājumi 1963—1970 (šo
marku izmantoja arī pēc
1968, kad fabrika pārstāja
ražot fajansu un to pārdē-
vēja par RPR), 1946—1947

(171) un 1948—1970 (172,

173), p, f, vg, zaļa

(3. šķira), zila (2. šķira),
sarkana (1. šķira).

174 — RPFF porcelāna izstrādā-

jumi eksportam 50. un 60.

gadi, p, vg, violeta.

175 — RPR izstrādājumi, no 1970,
krāsas kā 171—173.

176 — RPR izstrādājumi ar kvali-

tātes zīmi, no 1970, vg,

sarkana.

177 —
RPR izstrādājumi ar kva-

litātes zīmi (marka veltīta

RPR 140 gadu jubilejai),

1981, vg, sarkana.

178—179 — RPF (bijusī JF) porcelāna

izstrādājumi, 1944—1953
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(178) un 1953—1962 (179),

krāsas kā 171—173.

180—181 —
M. Janužas apgleznojumi

(kopā ar 169 vai 173),
40. gadu beigas, p, vg,

spīdzelts, sarkanbrūns;

burts B nozīmē, ka darbs

domāts izstādēm.
182 —J. Gegello autordarbs,

1947 (kopā ar 169), p, vg,

zils.
183 —V. Kandijeva apglezno-

jums (kopā ar 169), 1946,

p, vg, sarkans.

184
— V. Kauriņas apgleznojums

(kopā ar 169), 1948, p,
vg, spīdzelts.

185
— I. Sočevanovas apglezno-

jums (kopā ar 169), 1948,

p, vg, sarkans.

186—187 — O. Seļezņovas autordarbi

(kopā ar 173), 1957 (1953—

1962?), p, vg, spīdzelts
(186), zg, zils (187).

188 — O. Kateņevas autordarbs

fc»
-

• r¥f (kopā ar 90, kas norāda

tikai paša izstrādājuma iz-

gatavošanas laiku), apglez-
nots 50. gados (?), p, vg,

melns.

189 — T. Kuzņecovas apglezno-
jums, 1947 (kopā ar 171),
f, vg, brūns.

190 — apgleznotāja iniciāļi nav

atšifrēti (kopā ar 178),
1944—1953, p, vg, melns.

191 —B. Kārkliņas autordarbs,
50. gadi, p, iniciāļi ieskrā-

pēti masā.

192 —L. Mednieces autordarbs,
1957, p, iniciāļi ieskrāpēti

masā, bet gads vg, sar-

kans.
193 —B. Šēnbergas autordarbi,

— 1962, p, vg, zaļš.
194 —V. Podkalnes autordarbi,

70. gadi, p, iniciāļi ieskrā-

pēti masā.

195 —M. Zaura apgleznojumi,
50. un 60. gadi, p, vg,

zaļš aplis (iespējamas vis-

dažādākās krāsas) ar baltu

uzrakstu.
196—197 —M. Ģenerēs autordarbi,

1967—1973, p, vg, melns,
spīdzelts.

198—199 —I. Dreiblates autordarbi,
~1972, p, vg, dzelteni

brūns.

200 —Z. Ulstes autordarbi,
~ 1978, p, vg, spīdzelts.

201 —A. Milbretas autordarbi,
70. gadi, p, iniciāļi ieskrā-

pēti masā.

202—205
— H. Melnbārdes-Krisbergas

autordarbi, 1965—1968

(202), -1968 (203) un no

1968 (204—205), p, vg,

melns.

206 —M. Brutānes autordarbi,

70. gadi, p, vg, melns.

207—208 — P. Martinsona autordarbi,

1974—1980, p, iniciāļi un

gads ieskrāpēti masā.

209
— T.Poluikevičas autordarbi,

70. gadi, zg, zils vai vg,

spīdzelts.

Pielikumos un attēlu parakstos lietotie apzīmējumi un saīsinājumi

dz. — dzimis, -usi

LMV — Rīgas lietišķās mākslas

vidusskola

VMA — Teodora Zaļkalna Latvijas
PSR Valsts Mākslas aka-

dēmija

MS — Latvijas PSR Mākslinieku

savienība

RVKM — Rīgas Vēstures un kuģ-
niecības muzejs

MM — Latvijas PSR Mākslas mu-

zejs

VM — Latvijas PSR Vēstures mu-

zejs

RPR
— Rīgas porcelāna rūpnīca

(no 1968. g.)

RPF — Rīgas porcelāna fabrika

(1940.—1941. un 1944.—
1962. g.)

RPFF
— Rīgas porcelāna un fajansa

fabrika (1948.—1967. g.)
JF —J. C. Jesena porcelāna

fabrika (1933.—1939. un

1941.—1944. g.)
SKF

— S. T. Kuzņecova porcelāna
un fajansa fabrika (1841.—
1864. g.)

MKF —M. S. Kuzņecova porcelāna
un fajansa fabrika (1864.—
1887. g.)

MKS — M. S. Kuzņecova sabied-

rības porcelāna un fajansa
fabrika (1887.—1915. un

1920.—1933. g.)

a/s MX — akciju sabiedrības

«M. S. Kuzņecovs» Porce-

lāna, fajansa un māla iz-

strādājumufabrika (1934.—

1940. g.)

KF — Rīgas keramikas fabrika

(1940—1947. g.)

ML — mākslinieciskā laboratorija

p — porcelāns

f — fajanss

pf — pusfajans

ts — tējas servīze

ks — kafijas servīze

ps — pusdienu servīze

zg — zemglazūras krāsa

vg — virsglazūras krāsa
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Ar masveida vai maztiražētā porcelāna un fajansa ražošanu tieši saistītie (rūpnīcā strā-

dājušie) mākslinieki un izpildītāji (apgleznotāji)

Par rādītājā minētajiem mākslinie-

kiem un izpildītājiem (apgleznotājiem)

sniegti šādi dati: uzvārds, vārds, dzīves

gadi, speciālā mākslinieciskā izglītība,

piederība MS un īss mākslinieciskās

darbības raksturojums tikai porcelāna

un fajansa jomā.
Ziņas sniegtas pēc autoriem pieeja-

majiem arhīvu un literatūras avotiem,

atmiņām un pašu minēto mākslinieku

informācijas. Tādēļ ziņas par padomju

perioda māksliniekiem ir pilnīgākas un

plašākas. Ja dzīves dati nav uzrādīti,

tad tas nozīmē, ka tos līdz šim vēl nav

izdevies noskaidrot; jautājuma zīme

iekavās — ka konkrēto faktu nav bijis

iespējams pārbaudīt.

Personu pieminējumam tekstā uzrā-

dīta lappuse (piem.: Aksjonova Valen-

tīna
— 69), bet ielikumā dotajiem dar-

biem vai apgleznojumiem — attēla nu-

murs pustreknā šriftā (piem., Aksjonova
Valentīna — 92).

Abrosimovs Dmitrijs, bez speciālās
mākslinieciskās izglītības. Strādājis par

apgleznotāju MKS 1920—1924, darbnīcā

«Baltars» 1925—1928 un darbnīcā

«Burtnieks» 1929—1939 — 37—38, 54—

57, 77, 82.

Agadžanjans Ļova (dz. 16.06.1940, Leņi-

nakanā), beidzis S. Merkurova Mākslas
skolu teņinakanā (1957) un V. Muhi-

nas Augstāko mākslas rūpniecības skolu

Ļeņingradā (1961). Strādā RPR ML par

mākslinieku no 1961. Darbi ražošanai:

p ts «Viola» (1966), p ts «Rīga» (1970),
p ps «Oktobris» (1971), p ks «Nelda»

(1976), «Ārija» (1984) v. c. Unikālie

darbi: dekoratīvās vāzes (f — 1964,

p — 1965) un kubi (p — 1975), f ts

(1966), f ks «Rīga» (1965) v.c. Izstādēs

piedalās no 1962. MS biedrs no 1972 —

69—70, 72 83.

Aksjonova Valentīna (dz. 26.02.1941,
Leņingradas apg., Lesogorskas raj.
Verkholas ciemā), beigusi V. Muhinas

Augstāko mākslas rūpniecības skolu

Ļeņingradā (1969). Strādājusi RPR ML

par mākslinieci 1969—1977. Darbi ra-

žošanai: trauku komplekts bērniem,

kompota trauku komplekts, vāze, de-

koru meti. Unikālie darbi: trīs p ks

(1969, 1972, 1975), dekoratīvie šķīvji

v. c. Izstādēs piedalās no 1969. MS

biedre no 1976 — 69, 92.

Almazova Nadežda, skat. Boiko Na-

dežda.

Andrejevs Pāvels, bez speciālās māksli-

nieciskās izglītības. Strādājis par ap-

gleznotāju KF 1940/1941, apgleznojis p

pēc R. Sutas metiem — 78, 84.

Baltrukevičs Ivans, bez speciālās māk-
slinieciskās izglītības. Strādājis par ap-

gleznotāju KF 1940/1941, apgleznojis p

pēc R. Sutas metiem.

Barmina Lidija, bez speciālās māksli-
nieciskās izglītības. Strādājusi par ap-

gleznotāju a/s MX 30. un KF —

40. gados, apgleznojusi p pēc R. Sutas

metiem, izkrāsojusi p sīkplastiku un

O. Neimanes-Kateņevas ar spalvu zīmē-

tās ziedu kompozīcijas uz p
— 78, 84.

Belokopltovs Arkādijs, bez speciālās

mākslinieciskās izglītības. Strādājis par

apgleznotāju a/s MX 30. un JF —

40. gados — 78, 84, 68

Bernhards Voldemārs, bez speciālās
mākslinieciskās izglītības. Strādājis par

apgleznotāju JF 40. gados — 79, 84.

Boiko (vēlāk Almazova) Nadežda (1916—

26.05.1979, Rīgā), mācījusies VMA

(1941, 1945—1947), strādājusi par ap-

gleznotāju MKS 1933, a/s MX 1934—

1938, apgleznojusi p pēc savām kom-

pozīcijām — 35, 61, 78, 83.

Bukovska (dz. Meija) Tamāra (dz.
28.08.1913, Pēterburgā), bez speciālās
mākslinieciskās izglītības. Strādājusi a/s

MX (1933—1940) un RPFF ML (1959—
1968) par mākslinieci, apgleznojusi p

pēc savām kompozīcijām. Piedalās izstā-

dēs no 1933 — 61, 66, 70, 78, 84, 63.

Cačua-Seļezņova Olga (dz. 25.01.1902,
Batumi), beigusi Maskavas Lietišķās
un dekoratīvās mākslas institūta Māk-

slas keramikas fakultāti (1948). Strā-

dājusi RPFF ML par mākslinieci

(1953—1962), izstrādājusi ražošanai

dekoru metus. Izstādēs piedalās no

1962, personālizstāde 1974 — 65, 68,
85, 86.

Dc Būrs Valdis (dz. 21.07.1937, Rīgā),
beidzis LMV (1957) un VMA (1963).

Strādājis RPFF ML par mākslinieku

(1962—1965). Darbi ražošanai: f ps

«Jaunā» (1963), f ps «Diāna» (1965)

v. c. Unikālie darbi: p ks «Lokomo-

tīve» (1965) v. c. Izstādēs piedalās no

1958. MS biedrs no 1969 — 69—71.

Dreiblate (dz. Taurkalne) Ilga (dz.
6.11.1933, Rīgā), beigusi LMV (1953).
Strādā RPF no 1953, par mākslinieci

ML no 1960, izstrādā ražošanai deko-

ru metus. Unikālie darbi: p ks «Vec-

rīga» (1973), vāžu grupa «Tulpes»

(1974), dekoratīvie šķīvji v. c. Izstā-

dēs piedalās no 1963, personālizstādes
1974, 1976, 1977, 1983, 1984 — 66,

70, 72, 85, 86, 98.

Ellers Ēriks (dz. 18.05.1924, Maskavā),
beidzis Rostovas Mākslas skolu (1950)

un VMA (1957). Strādāja RPFF ML

par mākslinieku no 1960, par galveno

mākslinieku 1962 un 1964—1981.

Darbi ražošanai: p ks «Marianna»

(1972), p ts «Sigulda» (1975), p ts

«Laimdota» (1977) v. c. Izstādēs pie-
dalās no 1967 — 69—70, 90.

Eska Annija īstajā vārdā Gruntē, dz.

Belova, Anna (17.03.1906, Rīgā—ol.l977,

Rīgā), studijā «Baltars» mācījusies p

apgleznošanu(1927—1929) un Rīgas pil-
sētas daiļamatniecības skolā keramiku

(1930—1931). Strādājusi darbnīcā «Burt-

nieks» (1931(?)—1938), a/s MX un KF

(1940), apgleznojusi p pēc dažādu māk-

slinieku metiem, kā arī pēc savam

kompozīcijām. Izstādēs piedalījusies no

1953. Bijusi «Zaļās vārnas» biedre

(1935—1940) un Latvijas tēlotājas māk-



slas biedrības biedre (1938—1940) —

38—39, 57—58, 77, 82, 64—66.

Fjodorova (dz. Travņikova, vēlāk Kau-

riņa) Vera (dz. 30.10.1921, Rīgā), bez

speciālās mākslinieciskās izglītības.

Stādājusi par apgleznotāju a/s MX un

KF 1937—1941, JF 1941—1944, RPF no

1945, par ML priekšnieci no 1955,
RPFF par dekorēšanas ceha meistari —

1963—1967; apgleznoja p pēc savām

kompozīcijām un izstrādāja ražošanai

dekoru metus — 40, 66, 85, 86, 72.

Franke H., strādājusi par apgleznotāju
JF 30. gados — 60.

Gegello (dz. Majikova) Jeļizaveta (dz.
20.09.1904, Orenburgā), bez speciālās
mākslinieciskās izglītības. Strādājusi
a/s MX par apgleznotāju 1934—1940,
JF 1940—1944, RPF no 1945, par māk-

slinieci ML 1951—1959. Unikālus

priekšmetus, kā arī p izstādēm apglez-
nojusi pēc savām kompozīcijām, izstrā-

dājusi ražošanai dekoru metus — 61,
66, 68, 85, 86.

Genere (dz. Kārkliņa) Māra (dz. 9.05.

1943, Cēsu raj. Raiskuma ciemā), bei-

gusi LMV (1962) un VMA (1968). Strā-

dājusi RPR ML par mākslinieci 1969—

1973, izstrādājusi ražošanai dekoru

metus. Unikālie darbi: p ks (1970),
dekoratīvie šķīvji v.c. Izstādēs pieda-
lās no 1963. MS biedre no 1973

-

69—71, 85, 86, 78, 81, 87.

Ivanovs Jevgeņijs, bez speciālās māk-

slinieciskās izglītības. Strādājis par ap-

gleznotāju a/s MX 30. gadu beigās,
apgleznojis p galvenokārt pēc R. Sutas

metiem — 78, 84.

Jurča (dz. Januža) Mirdza (dz. 27.11.

1921, Lietuvā Zeimeles pilsētā), mācīju-
sies Rīgas pilsētas daiļamatniecības
skolā (1937). Strādājusi a/s MX un KF

par apgleznotāju 1939—1944, RPFF —

no 1944, par mākslinieci ML — 1953—
1974. Apgleznojusi p pēc R. Sutas,
V. Vasariņa, H. Mangolda v. c. mc-

tiem (1939—1940). Izstrādājusi ražoša-
nai dekoru metus p un f, apgleznojusi
unikālus priekšmetus (1953—1974), kā

ari p izstādēm pēc savām kompozīci-
jām. Izstādēs piedalījusies no 1957 —

36, 61, 66, 70, 78, 84—86, 83.

Kandijevs Vladimirs (dz. 28.12.1907,
Rīgā), strādājis MKS no 1923, par glez-
nošanas nodaļas vadītāju — no 1932

(a/s MX 1934—1940), JF — 1940—1944,
RPFF par gleznošanas ceha priekšnieku,
galveno mākslinieku 1944—1967. Ap-
gleznojis p pēc dažādu mākslinieku me-

tiem (līdz 1940), izstrādājis ražošanai p

un f dekoru metus, pēc savām kompo-
zīcijām apgleznojis unikālus priekšme-

tus, kā arī p izstādēm. Izstādēs pieda-
lās no 1935 — 6, 61, 63, 66, 68, 78,
83, 85, 86.

Kārkliņa (dz. Pāne) Beatrise (dz.
18.05.1933, Rīgā), beigusi LMV (1953).
Strādā RPF, RPFF, RPR ML par māk-

slinieci no 1953. Darbi ražošanai: p ks

«Stella» (1962), suvenīri v. c. dekoru
meti. Unikālie darbi: p ks «Jaunā Rīga»
(1973), p ts «Zelta rudens» (1974), p ts

«Ugunsputns» (1976), vāzes, dekoratīvie

šķīvji v.c. Izstādēs piedalās no 1958,

personālizstādes 1974, 1976, 1977, 1983,
1984

— 42, 66, 70, 72, 85, 86, 82, 84,
86, 95.

Karkunova (dz. Tīfentāle) Regīna
(31.01.1929, Novosibirskā—4.o6.l97l,

Rīgā), beigusi VMA (1954). Strādājusi
RPF, RPFF, RPR par gleznošanas ceha
meistari un par ML mākslinieci 1954—

1971. Galvenokārt veidojusi sīkplastiku
ražošanai. Izstādēs piedalījusies no

1958 — 66.

Kramarevs Aleksandrs (dz. 16.12.1916,

Petrogradā), mācījies pie sava tēva pri-
vātā mākslas studijā (1925—1934), bei-
dzis Tautas universitāti (1941). Strādājis
a/s MX un KF 1934—1941 par p ap-

gleznotāju — 61, 79, 84—86, 70.

Kraners (ataicināts no Vīnes), 30. gados
strādājis JF par apgleznošanas nodaļas

vadītāju, apgleznojis p pēc paša kom-

pozīcijām — 59, 79, 84.

Krēgere Vera (dz. 22.06.1909, Teherā-

nā), mācījusies VMA (1925—1931) un

dekoratīvās mākslas skolā Parīzē

(1931—1936). 30. gados strādājusi par

apgleznotāju JF(?) un a/s MX, 40. ga-
dos — JF. MS biedre (1945—1964) —

79, 84.

Kuzņecova Tatjana, strādājusi par ap-

gleznotāju KF un RPFF 1944—

1953 (?)—85—86.

Laminska Natālija (dz. 29.07.1950,

Rīgā), beigusi VMA (1975). Strādā RPR

ML par mākslinieci no 1979, izstrādā

ražošanai dekoru metus.

Laminskis Ivans (dz. 8.03.1909), strā-

dājis par apgleznotāju 30. gados a/s
MX, 40. un 50. gados — KF un RPFF —

61, 66, 78, 84.

Medniece Latvīte (dz. 8.12.1924, Rīgā),
beigusi LMV (1949) un VMA (1955).

Strādājusi RPF ML par mākslinieci

1955—1957. Galvenokārt veidoja sīk-

plastiku ražošanai, apgleznoja dekora-

tīvos šķīvjus zemglazūras sāļu tehnikā

v. c. Izstādēs piedalās no 1957. MS

biedre no 1960 — 66, 71, 85—86.

Mellupe Aina (dz. 1.09.1925, Rīgā), bei-

gusi LMV (1948) un VMA (1955). Strā-

dājusi RPF, RPFF, RPR ML par māk-

slinieci 1955—1972. Izstrādājusi ražoša-
nai dekoru metus, veidojusi sīkplastiku,
vāzes v.c. Izstādēs piedalās no 1957.

MS biedre no 1958 — 66, 71.

Morozovs Jegors (Georgijs) (25.11.1878,
Tveras guberņā —?), strādājis par ap-

gleznotāju MKS, a/s MX, KF un RPFF

1893—1949
— 61, 78, 83, 84, 67.

Mūrniece Aija (dz. 12.04.1937, Tukuma

raj.), beigusi VMA (1969). Strādā RPR
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ML par mākslinieci no 1969, izstrādā

ražošanai dekora metus. Izstādēs pie-
dalās no 1980 — 69—70.

Neimane-Kateņeva (dz. Mičko-Megrina)

Olga (dz. 15.02.1908, Indijā, Candana-

gorā). Strādājusi a/s MX un KF par

apgleznotāju 1934—1941, JF — 1941—

1944, RPF
— 1944—1947, RPFF ML par

mākslinieci 1957—1963. Apgleznojusi p

pēc savām kompozīcijām (1934—1944),

izstrādājusi ražošanai dekoru metus

(1944—1947, 1957—1963). Izstādēs pie-

dalījās no 1935
— 61, 66, 68, 78, 83,

85—87, 75—77.

Pancehovska Rimma (dz. 2.03.1928,

Rīgā), beigusi VMA (1953). Strādājusi
RPFF ML par mākslinieci 1954—1956,

veidojusi ražošanai sīkplastiku (1953—

1965). Unikālie darbi: p plastika «Pa-

saules tautu dejas» (1956—1957), «Še-

herezade» (1958) v. c. Izstādēs piedalās

no 1953. MS biedre no 1956 — 67—68,

88.

Pankoks Miķelis (dz. 9.07.1919, Liepā-

jas raj.), beidzis Liepājas Valsts lietiš-

ķās mākslas vidusskolu (1939). Tautas

daiļamata meistars (1960). Strādā RPF,

RPFF, RPR no 1947 par modelētāju, no

1967 — par fotokeramiķi. Unikālie

darbi: servīzes, komplekti, vāzes, gal-
venokārt ar kobalta un sāļu zemgla-
zūras dekorējumu. Izstādēs piedalās no

1948, personālizstādes 1974, 1976.

Paškevlča (dz. Treņlna) Antoņina (dz

14.01.1951, Mord.APSR), beigusi Abram-

cevas mākslas rūpniecības skolu (1972)

un Maskavas Tehnoloģiskā institūta

mazo formu tēlniecības nodaļu (1977).
Strādā RPR ML par mākslinieci no

1978, izstrādā ražošanai dekoru metus.

Izstādēs piedalās no 1978.

Plotņikovs Pēteris (dz. 12.06.1910),
30. gados strādājis a/s MX, veidojis
ražošanai p sīkplastiku —

63.

Poluikeviča Taisa (dz. 15.05.1937, Ples-

kavas apg.), beigusi LMV (1957) un

VMA (1969). Strādā RPFF, RPR ML

par mākslinieci no 1957, turklāt vada

RPR porcelāna muzeju no 1973. Darbi

ražošanai: p ts «Marijka» (1960), p ts

«Regīna» (1965), p ps «Spīdola» (1966),
p ks «Vasara» (1970), p ts «Anita»

(1981), p ks «Vakars» (1984) v. c. Uni-

kālie darbi: p ks «Viktorija» (1973),
p ks «Zilā roze» (1973), p ts «Ažūrā»

(1974), vāzes, dekoratīvie šķīvji. Izstā-

dēs piedalās no 1964 — 5, 69—70, 72,

85—86, 87, 89.

Priedkalne (dz. Indriķa) Ilona (dz. 31.08.

1933, Rīgas raj.), beigusi LMV (1953).
Strādā RPF no 1953, par mākslinieci

ML no 1960, par RPR ML priekšnieci
no 1976, turklāt par pasniedzēju LMV

(māca kompozīciju un p apgleznošanu)
no 1969. Izstrādā ražošanai dekoru

metus. Izstādēs piedalās no 1964 — 6,

41, 66, 70, 96—97.

Rivošs Elmārs (29.06.1906, Krustpilī—
23.11.1957, Rīgā), mācījies tēlnieka

R. Maura studijā (1924—1929), VMA(?),
LU Arhitektūras fakultātē un Parīze

(1934—1929), 30. gados strādājis a/s

MX par p skulptoru — 63, 55.

Šiliņa Guste (Auguste), 30. gados a/s
MX veidojusi p sīkplastikas modeļus —

63, 78, 84, 54.

Šiliņš Voldemārs, beidzis LVU Arhitek-

tūras fakultāti (1950), 1935—1939 un

1941—1944 strādājis par apgleznotāju

JF, apgleznojis pēc N. Strunkes metiem

un savām kompozīcijām. Arhitektu sa-

vienības biedrs no 1959 — 60, 79, 84.

Sočevanova Irma (dz. 6.11.1912, Sara-

tovā—22.ll.l9Bo, Rīgā), bez speciālās
mākslinieciskās izglītības. Strādājusi
a/s MX par apgleznotāju 1934—1940,

JF — 1940—1944, RPFF no 1944, par

ML priekšnieci — 1956 —1967. Apglez-

nojusi p pēc R. Sutas, S. Vidberga,
V. Vasariņa v. c. metiem, kā arī pēc
savām kompozīcijām (1934—1940); iz-

strādājusi ražošanai dekoru metus

(1944—1967). Izstādēs piedalījusies no

1957 — 61, 66, 78, 83, 85—86.

Sokolovs Nikolajs, 1940/1941 strādājis
par apgleznotāju KF, apgleznojis p pec

R. Sutas metiem.

Sproģe Ingrīda (dz. 13.03.1957, Rīgā),

beigusi VMA (1982). Strādā RPR ML

par mākslinieci no 1979, izstrādā ražoša-

nai dekoru metus. Izstādēs piedalās no

1982.

Sēnberga (dz. Gaļicka) Beata (dz. 13.03.

1912, Kuldīgā), mācījusies VMA glez-
niecību (1940—1947). Strādājusi par

apgleznotāju a/s MX (1934(?)—1941),

apgleznojusi pēc R. Sutas metiem un

savām kompozīcijām. Izstādēs piedalās

no 1955. MS biedre no 1956 — 61,

78, 83, 85—86, 93.

Šļepņovs Aleksandrs, bez speciālās
mākslinieciskās izglītības. 20.—30. ga-
dos strādājis par apgleznotāju MKS,

a/s MX, apgleznojis p pēc dažādu māk-

slinieku metiem — 61, 78, 84.

Travņikovs Anatolijs (dz. 22.08.1924,

Rīgā), strādājis RPFF (1948—1974) par

p modelētāju — 65.

Trimailova (dz. Kuzņecova) Natālija (dz.

10.07.1918, Maskavā), bez speciālās
mākslinieciskās izglītības. Strādājusi
a/s MX, KF par apgleznotāju 1937

—

1943, RPF ML par mākslinieci no

1957, par ML priekšnieci no 1959, par

RPR dekolēšanas iecirkņa vecāko

meistari 1961—1973. Apgleznojusi p

pēc S. Vidberga, V. Vasariņa, H. Man-

golda metiem (1937—1940). Izstrādājusi
ražošanai dekoru metus, apgleznojusi
unikālus priekšmetus pēc savām kom-

pozīcijām (1957—1961) — 61, 78, 84.

Ulste Zina (dz. 25.01.1928, Jelgavā),

beigusi VMA (1953). Latvijas PSR No-

pelniem bagātā mākslas darbiniece

(1977). Strādājusi RPF par galveno
mākslinieci no 1953, RPFF — 1963, no

1964 par vecāko mākslinieci. Darbi ra-

žošanai: p tks «Laima» (1954), p ks

«Daina» (1956), p ps «Vārpa» (1959),

p ts «Sakta» (1960), p ks «Alfa» (1961),

p ks «Saulite» (1964), p ks «Vita»

(1967), p trauku ansambļi «Aija-1»
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(1975) un «Aija-2» (1970), p trauku

ansamblis «Māra» (1977), p ts «Lija»
(1984), vāzes, sīkplastika, dekoru meti

v.c. Unikālie darbi: p ks «Rota» (1969),

«Vija» (1972), «Pērle» (1974), «Līga»
(1975), dekoratīvie šķīvji, vāzes v.c.

Izstādēs piedalās no 1953, personāliz-
stādes 1969, 1976, 1980. MS biedre no

1956 — 40, 42, 66—67, 69—70, 72,
85—86, 74, 82, 84—85, 91, 94 96, 105'

Vanaga (dz. Gatere) Ilga (dz. 13.04.

1928, Gulbenes raj. Kalnienas ciema),
beigusi LMV (1949) un VMA (1955).
Strādājusi RPF, RPFR ML par māksli-

nieci 1955—1968. Darbi ražošanai: sīk-

plastika, vāzes, dekoru meti v.c. Uni-

kālie darbi p: vāzes «Pa kara ceļiem»
(1957) un «Līgo» (1959), sulu servīze

(1959), servīze (1965). Izstādes piedalās
no 1956. MS biedre no 1961 — 66, 71.
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Zagrebajeva (Lamlnska) Maija (dz. 1.05.
1929, Smoļenskā), beigusi Duļovas vi-

dējo tehnisko mākslas skolu (1948).
Strādā RPFF no 1949, ML par māksli-

nieci no 1956, izstrādā ražošanai dc-

koru metus, kā arī izpilda unikālus ap-

gleznojumus pēc savām kompozīcijām
(rožu motīvi). Izstādēs piedalās no

1958 —
66 70—71 90.

Zaleškeviča Vija (dz. 1.05.1945, Rīgā),
beigusi UAV < 1967> un VMA < 1975)-
Strādā RPR ML par mākslinieci 1975-

--1981, par galveno mākslinieci no 1981,
izstrādā ražošanai dekoru metus. Izstā-

dēs piedalās no 1977 — 69—70.

Zumente Anastasija (dz. 901 1928)
mācījusies VMA (1948—1953) Strādā-
jusi RPFF par galveno mākslinieci

1959—1962. Darbi ražošanai: p ks

«Ausma», vāzes v.c. Izstādēs piedalās
no 1958

— 86.
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Keramikas termini

Angoba (franču valodā engobe — ap-

ziešana) — daļējs vai pilnīgs keramikas

pārklājums, lai nosegtu pamatmateriāla
krāsu un faktūru vai lai veidotu de-

koru. Mūsdienās izmanto kušņu un bez-

kušņu angobas. Pirmās pēc sastāva ir

vairāk līdzīgas glazūrām, otrās — iz-

strādājuma drumstalai. Pirmās kūst

vieglāk, otrās — grūtāk. Angobēt no-

zīmē — pārklāt ar angobu.

Apvilkums — uz rotācijas priekšmeta
(tases, šķīvja v.c.) malām un vidus ar

otu uzvilktas dažāda platuma joslas:
platais apvilkums — 4—lo mm; šau-

rais apvilkums — I—31 —3 mm; svītri-

ņas — 1 mm platas.

Dekols («novelkamais attēls») — lito-

grāfijas tehnikā ar keramiskajām krā-

sām uz papīra tiražēts zīmējums. Zīd-

spiedes dekols — ar zīdspiedes metodi

izgatavots dekols. Zīdspiedes metode
—

metode, ar kuru katru krāsu, atbilstoši

dekora zīmējumam, atsevišķi uzklāj uz

papīra caur īpašu zīda tīkliņa «kli-

šeju». Dekolēšana — porcelāna dekorē-

šanas masveida paņēmiens, kad daudz-

krāsainu zīmējumu uznes uz izstrādā-

juma virsmas ar dekola palīdzību un

pēc tam izstrādājumu apdedzina.

Fajanss, mūsdienu izpratnē — ar caur-

spīdīgu glazūru klāts keramikas izstrā-

dājums. Fajanss kā materiāls ir porains
un spēj uzsūkt 9—12% mitruma. Fa-

jansa drumstalas krāsa var būt dažāda:

pārsvarā no gaišiem toņiem līdz bal-

tai. Nosaukums cēlies no Faencas pil-
sētas Itālijā, kura gan senāk bijusi,

gan tagad ir ievērojams keramikas ra-

žošanas centrs. Vēsturiski ar fajansu

saprot arī majoliku un dažādus citus

keramikas materiālus. Fajansa masai

var būt trejāda veida sastāvs: 1) māla

(vissenākais) fajanss —
satur mālu un

maltu apdedzinātu kramu vai kvarcu;

2) kaļķakmens jeb mīkstais fajanss

(tipisks viduslaikiem), arī pusfajanss —

satur mālu, apdedzinātu kramu vai

kvarcu un merģeli vai krītu; 3) lauk-

špata jeb cietais fajanss — satur mālu,

kramu vai kvarcu un laukšpatu (pirmo
reizi izgatavots 18. gs. sāk. Vācijā).
Pirmā un otrā veida fajansus uzskata

par mīkstiem un tie ir samērā poraini

(ūdens uzsūkšanas spēja sasniedz 19—

22%). Trešā veida — cietais — fajanss
ir daudz mazāk porains: tam ūdens uz-

sūkšanas spēja ir tikai 9—12%.

Frlte (franču valodā irit — taukos

cepts) — stiklveida kausējums, ko lieto

keramikā, lai dažādos keramikas masas

un glazūras sastāvos ievadītos ūdenī

šķīstošos vai indīgos izejmateriālus pa-

darītu ūdenī nešķīstošus un veselībai

nekaitīgus. Fritēšana — minēto izejma-
teriālu šihtas (maisījuma) sakausēšana.

Glazūra — stiklveida plēve, kas plānā
kārtā (parasti 0,1—0,3 mm) klāj kera-

mikas izstrādājumus. Tā palielina iz-

strādājumu mehānisko izturību, padara
tos šķīduma un tvaika necaurlaidīgus,
izturīgus pret atmosfēras iedarbību, pie-
šķir spīdumu un dekorativitāti. Šāda

stiklveida plēve veidojas, glazētu
izstrādājumu apdedzinot. Glazūras

klasificē pēc tipiskākās sastāvdaļas,
kas nosaka to raksturīgākās īpašības
(laukšpata, zemes, svina, bora, svina-

bora, jauktās un sāļu glazūras);
pēc sagatavošanas paņēmiena (frites
glazūra un jēlglazūra); pēc kušanas pa-
kāpes (grūti kūstošas un viegli kūsto-

šas); pēc izskata (dzidrās un miglinātās,
krāsainās un bezkrāsainās, spožās un

matētās vai kristāliskās, ar vienmērīgu
nokrāsu un dekoratīvās (notecējušās,
inkrustētās, mirdzošās, avanturīna un

kraklē); pēc izmantošanas veida (por-
celāna, fajansa, podniecības, keramikas

akmensizstrādājumu v. C.J. G'.azēšana
—

keramikas izstrādājumu pārklāšana ar

glazūras šlikeri (glazūras masas ūdens

suspensiju), tos iemērcot glazūrā vai

apsmidzinot.

Jēlglazūra — to izgatavo no smalki

samaltas šihtas (izejvielu maisījuma) ar

sekojošu glazūras šlikera (ūdenī iejauk-
tas glazūras šihtas) uznešanu uz kera-

mikas drumstalas. Jēlglazūras parasti ir

grūti kūstošas laukšpata glazūras, kaut

gan dažkārt tādā veidā gatavo arī vieg-
li kūstošas, piemēram, ar svinu bagātas
nodniecības glazūras.
Fritēta glazūra — to izgatavo, šihtu

iepriekš sakausējot speciālā krāsnī.

Atšķirībā no jēlglazūras fritētās glazū-
ras parasti ir viegli kūstošas. Fritēšana

novērš izmaiņas glazūras sastāvā, kas

rodas, dažādiem komponentiem šķīstot
ūdenī.

Grūti kūstošās glazūras — glazūras,
kuru apdedzināšanas temperatūra pār-
sniedz 1230 °C. Šāda tipiska glazūra ir

porcelāna laukšpata glazūra.

Viegli kūstošās glazūras (zemes, svina,
bora un jauktās) — glazūras, kuru ap-

dedzināšanas temperatūra ir zemāka

par 1230 °C. Tās izmanto tādiem kera-

mikas izstrādājumiem kā saimniecības

fajanss, majolika un būvkeramika.

Nedzidrinātās (miglinātās) glazūras (ari
emaljas) — glazūras, kuras iegūst,

dzidrajās glazūrās ievadot nešķīstošus

vai slikti šķīstošus savienojumus. Senā

itāļu majolika (15. gs. beigās—l6. gs.

sāk.) klāta ar baltu alvas glazūru. Šajā
laikā glazūras miglināšanai sāk izman-

tot «kalcīnu». «Kalcīnas» sastāvs bija
dažāds: alva attiecībā pret svinu no

1:4 līdz 1:1,5. «Kalcīnu» ieguva, lēni

oksidējot alvas un svina kausējumus.

Emalja — nedzidrināta (miglināta) gla-
zūra (plašākā izpratnē); parasti tā

dēvē īpašas glazūras, kam raksturīgs

augstāks virsmas spraigums, kurš veici-

na reljefa veidošanos. Emaljas bieži

iekrāso, pievienojot keramiskos pig-
mentus. Dekorējums (apgleznojums) ar

emaljām ir raksturīgs Austrumu (Ķīnas,

Japānas) porcelānam.
Krāsainās glazūras — glazūras, kurām

izgatavošanas procesā pievieno attiecī-

gus keramiskos pigmentus (neorga-
niskās krāsvielas).
Matētās glazūras — glazūras bez

asiem gaismas refleksiem glazētajās
virsmās. Tās var iegūt ar trim paņē-
mieniem: 1) apdedzinot glazēto izstrā-

dājumu zemākā temperatūrā nekā pa-



rasti; 2) atdzesēšanas gaitā kristalizējot
dzidro glazūru; 3) apstrādājot glazēta
izstrādājuma virsmu ar fluorūdeņraža
skābi.

Kristāliskās glazūras — glazūras, ko

iegūst, keramikas izstrādājumu apde-
dzināšanas un atdzesēšanas gaitā panā-
kot glazūru virsējā slāņa kristalizēša-
nos. Tādējādi samazinās glazūras spī-
dums un rodas īpaši gaismas efekti.
Šādas glazūras galvenokārt izmanto

būvkeramikā.

Notecējušās glazūras — glazūras, kas
rodas, glazējot izstrādājumu ar dažādas
krāsas glazūru maisījumu vai vienkrā-
sainu jēlglazūru papildus pārklājot ar

citas krāsainas, vieglāk kūstošas gla-
zūras plankumiem, kura apdedzināšanas
gaitā kūst ātrāk un notek.

Inkrustētās glazūras — glazūras, ko

iegūst, ja, uzklājot izstrādājuma vir-

smai pamatglazūru, tiek atstāti brīvi

laukumi, kur pēc tam uzklāj bezkrā-

sainu vai arī citas krāsu glazūru. Šo

glazūru atšķirīgā sastāva un īpašo ap-

dedzināšanas režīmu dēļ tās savā

starpā nesajaucas kā notecējušās gla-
zūras.

Avanturina glazūras — kristālisko gla-
zūru paveids — bezsvina vai svinu

mazsaturošas sārmainās glazūras ar

ļoti sīkiem zeltainiem vizuļiem, kuri

rodas, glazūrā ievadot 10—30% dzelzs
oksīda. Šīs glazūras lieto tikai fajan-
sam. Pirmoreiz tās rūpnieciski sāka

lietot 1890. gadā.

Mirdzošās glazūras — glazūras, ko

iegūst no krāsainām svina glazūrām,
ievadot tajās dubulto volframa kalcija
sāļu maisījumu ar niecīgu torija sāļu
piedevu.

Kraklē (franču valodā craqueīe —

plaisājošs, tāds, kam ir plaisas) — gla-
zūras plaisu tīklojums (ceks), kas ne-

reti tiek izmantots dekoratīvos nolū-

kos. Tīklojumu var akcentēt, to iekrā-

sojot. Šī dekorējuma veida attīstība

sākas Ķīnā Suna dinastijas (960—1279)
laika. Gaismas stariem lūstot un iz-

kliedējoties šādu glazūru neviendabī-

gajā virsmā, izstrādājums kļūst nepa-
rasti mirdzošs.

Ceks
— sīku (matveida) plaisiņu tīkls

glazūra. Plaisājums rodas glazūras un

izstrādājumu drumslas atšķirīgo termis-

kās izplešanās koeficientu, glazūras
nepietiekamas elastības un mehāniskās

stiepes izturības, kā arī nepareizu ap-

dedzināšanas režīmu dēļ. Visgrūtāk
saskaņot glazūru ar vāji apdedzinātu
porainu drumstalu (piemēram, fajansa).
Ir primārais un sekundārais ceks. Pri-

mārais parādās tūlīt pēc apdedzinā-
šanas, bet sekundārais pēc ilgākas
ekspluatācijas (fajansa traukiem,
krāsns podiņiem v.c), pat pēc trim

un vairāk gadiem.

Keramiskās krāsas — krāsas, ko iz-

manto keramikas izstrādājumu dekorē-

šanai. Pēc lietošanas rakstura izšķir
zemglazūras un virsglazūras krāsas.

Keramiskās krāsas bez krāsvielas (pig-
menta) satur arī saistvielu (piemaisī-
jumu). Saistviela gan līdz apdedzinā-
šanai (dažādas organiskās vielas), gan

pēc apdedzināšanas (tā saucamie kušņi)
nostiprina krāsu uz izstrādājumu virsmas.

Zemglazūras krāsas
— krāsas, ko ap-

dedzina (nostiprina) tādā temperatūrā,
kādā ražošanas procesā apdedzina pa-

šus glazētos priekšmetus. Visbiežāk

šīs krāsas uznes uz priekšmetu virsmas

pirms glazēšanas, tāpēc arī tās sauc par

zemglazūras krāsām. Par zemglazūras
krāsām kalpo metālu oksīdi, sāļi, rū-

das un minerāli.

Virsglazūras krāsas
— krāsas, ko uz-

nes uz gataviem glazētiem izstrādāju-
miem un nostiprina ar apdedzināšanu
mufeļkrāsnīs 600—900°, bet vidēji
750—850 °C temperatūrā. Šīs krāsas

plaši izmanto porcelāna (ari fajansa)
izstrādājumu dekorēšanai. Virsglazūras
krāsas sastāv no krāsojošo neorganis-
ko pigmentu maisījuma ar īpašiem
viegli kūstošiem stikliem, tā saucamiem

kušņiem. Kušņa (faktiski viegli kūsto-

šas glazūras) uzdevums ir nostiprināt

krāsu uz glazēta izstrādājuma, piešķirt
tam spīdumu un stingri saistīt krāsu

ar glazūru.

Keramikas akmensmasas Izstrādājumi —

izstrādājumi, kuru neglazētā drumstala

ir ūdens necaurlaidīga, stipri saķepusi,
uzsūc 5—7% mitruma. Pat plānā slānī

to drumstala nav caurspīdīga. Tie mēdz
būt gan neglazēti, gan glazēti. Kera-

mikas akmensmasu iegūst gan no dažu
šķirņu māliem, gan arī no jebkuriem
māliem, kam pievienots kāds kusnis

(viegli kūstoši ieži vai minerāli, pie-
mēram, laukšpats).

Lustrs (franču valodā lustre — mir-

dzums) — uz glazēta priekšmeta vir-

smas ar īpašu dekorēšanas paņēmienu
iegūts metālisks spīdums. Šis dekorē-
jums radies 12. gs. Irānā. Tas ir pur-

purviolets, oranžs, zaļš, zils, daudz-
krāsains vai pat pilnīgi bezkrāsains
atkarībā no lustra iegūšanai izmantoto

izejmateriālu sastāva un apdedzināša-
nas režīma. Pazīstami trīs atšķirīgi lus-

tru iegūšanas paņēmieni. Pirmkārt, gla-
zūras sastāvam pievieno sudraba,
bismuta, kobalta, vara vai mangāna
oksīdus, kas spēj daļēji reducēties, ja
apdedzināšanas beigās krāsnī tiek ra-

dīta vāji reducējoša vide. Otrkārt, gla-
zūrā var radīt lustru, ja sakarsētā mu-

felkrāsnī iztvaicē vara vai sudraba hlo-

rīdus amonija hlorīda klātienē. Treš-

kārt, lustru var iegūt ar smago metālu

sveķskābes sāļu (rezinātu) palīdzību,
kurus vājos lavandas vai rozmarīna

eļļas šķīdumos uzklāj uz apdedzināta
glazēta izstrādājuma un apdedzina
600—750 °C temperatūrā. Lustra metā-

liskais spīdums rodas metāla reducēša-

nās momentā, tam difundējot glazūras

virsējā slānīti, kas tikai nedaudz atpa-

liek no mīksttapšanas stāvokļa. Tas

nodrošina metālisko daļiņu nostiprinā-
šanos. Mūsdienās lustrus uz porcelāna

praktiski iegūst tikai ar trešo paņē-
mienu.

Majolika — mūsdienu izpratnē — no

dabiski krāsainiem māliem darināti

keramikas izstrādājumi, klāti ar ne-
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dzidrinātām (miglinātām) glazūrām.

Majolika faktiski ir ļoti tuva fajansa
izstrādājumu grupai. Mūsdienās majo-
likas izstrādājumus daudzās zemēs rotā

ar reljefu zīmējumu un pārklāj aT

dzidrinātām krāsainām glazūrām.

Porcelāns — tas ir pilnīgi sakusis ke-

ramikas materiāls bez porām, kas neuz-

sūc un nelaiž cauri ūdeni. Parasti por-

celāns ir balts. Plānā drumstala laiž

cauri gaismu līdzīgi biezam pien-
stiklam. Viegli piesitot veselai porce-

lāna drumstalai, rodas raksturīga
dzidra skaņa. Pēc sastāva, īpašībām un

izmantošanas veida izšķir cieto un mīk-

sto porcelānu. Par plānsienu porcelānu
dēvē porcelāna izstrādājumus, kuru sie-

niņu (drumstalas) biezums nepārsniedz
2 mm. Salīdzinājumam — parastā por-

celāna iztrādājumiem drumstalas bie-

zums svārstās no 2 līdz 4 mm un nereti

ir vēl biezāks. Ir masveida (arī sērij-

veida) rūpnieciskais porcelāns un māk-

slas porcelāns. Masveidā ražojamo sa-

dzīves priekšmetu un trauku formu un

dekoru izstrādāšana ir dizaina uzde-

vums. Rūpnīcās tas labākajā variantā

ir kvalificēts un regulēts process,

sliktākajā — nekvalificēts, stihisks, ne-

regulēts. Savukārt mākslas porcelāns
ir viens no dekoratīvi lietišķās māk-

slas veidiem un no sadzīves priekšme-

tiem, saimniecības traukiem atšķiras ar

dekoratīvi izteiktu formas plastiku un

virsmas koloristisku vai fakturālu risi-

nājumu. Mākslas porcelāns ietver trau-

kus (servīzes, vāzes, šķīvjus v.c), sīk-

plastiku un dekoratīvos veidojumus.

Robežu starp rūpniecisko un mākslas

porcelānu nosaka gan priekšmetu māk-

slinieciskā kvalitāte, gan tiražējuma

apjoms. Greznumporcelāns, savukārt, ir

rūpnieciskās produkcijas daļa, kas at-

šķiras no masveida ražojumiem ar ori-

ģinalitāti, greznību (labā nozīmē), aug-

stu māksliniecisko un apdares kvali-

tāti, vienreizību (unikāli vai maztiražēti

darbi).

Cietais porcelāns —
ko pa-

rasti iegūst no trim pamatsastāvdaļam:

kaolīna, kvarca un laukšpata. Šo por-

celānu visbiežāk apdedzina divas rei-

zes: pirmo reizi 900—1000° C, tad

glazē un otrreiz apdedzina 1350—

1450 °C. Cietais porcelāns ir tipisks
Eiropas porcelāna pārstāvis.

Mīkstais porcelāns — porcelāns, kuru

apdedzina zemākā temperatūrā nekā

cieto porcelānu, parasti 1200—1300 °C.

Tā sastāvā ir daudz kušņu, sakarā ar

ko uzlabojas drumstalas caurspīdīgums.
Pirmo reizi «mīksto porcelānu» (mūs-

dienās to neuzskata par pilntiesīgu ke-

ramikas pārstāvi) izgatavoja Sevras

manufaktūrā Francijā 18. gs. vidū,

viegli apdedzinot (saķepinot) stiklveida

friti bez jebkādas kaolīna piedevas,
īstam mīkstajam porcelānam ir ļoti
daudz dažādu paveidu: kaulu, frites,

biskvītporcelāns v.c.

Kaulu porcelāns (arī angļu kaulu por-

celāns) ir mīkstā porcelāna paveids.
Bez parastajām sastāvdaļām kaulu

porcelāna masa satur kaulu pelnus. Šo

porcelānu vispirms apdedzina augstākā
temperatūrā (1230—1320°C), bet pēc

glazēšanas —
zemākā temperatūrā

(1080—1140°C). Otrās apdedzināšanas
relatīvi zemā temperatūra ļauj ievēro-

jami paplašināt krāsu paleti kaulu

porcelāna dekorēšanā. Tādējādi tiek

iegūti bagātīgi dekorēti izstrādājumi.
Kaulu porcelāna ierobežotais lietojums
izskaidrojams ar sliktākām tehniska-

jām īpašībām (tas ir trausls un ter-

miski neizturīgs) salīdzinājumā ar ci-

tiem porcelāna paveidiem.

Frites porcelāns — tas ir mīkstā porce-

lāna paveids. To izgatavo no iepriekš
sakausētas frites (tā var saturēt, piemē-
ram, smiltis, fosforītu, potašu un sodu)

un kaolīna. Šo porcelānu apdedzina

līdzīgi kaulu porcelānam. Par frites

porcelānu dažkārt mēdz dēvēt (nepa-

reizi) arī Sevras «mīksto porcelānu»,

jo arī tas izgatavots no frites.

Biskvītporcelāns — mīkstā porcelāna

paveids, kas vienmēr ir neglazēts. No

tā nereti izgatavo mākslas porcelāna

priekšmetus: skulptūras, sīkplastiku,

ciļņus, medaļas v.c. Skulpturāliem iz-

strādājumiem no biskvītporcelāna ir

raksturīgs matēts spīdums. Tos veido

no mīkstā porcelāna masas, kurā ir

daudz laukšpata (30—60%), un apde-
dzina, līdz materiāls sastiklojas.

Seladons — tikai Ķīnai tipisks kera-

mikas izstrādājumu veids, kam rakstu-

rīgs ne tik daudz materiāla sastāvs

(tas gadsimtu gaitā mainījies no ke-

ramikas akmensmasas līdz porcelānam),
kā tradicionālā forma un ornaments

(gravēts vai griezts). Visi šie izstrādā-

jumi glazēti ar raksturīgu glazūru,
kas apdedzināšanas gaitā ieguvusi īpat-

nēju zaļganpelēku caurspīdīgu toni. To

rašanās pirmsākumu saista ar 7.—

9. igs. Seladonu vārdu tie ieguva
Eiropā, kur tos ieveda lielā skaitā. Šis

nosaukums pārņemts no 17. gs. iecie-

nītā d'Jurfē romāna «Astreja» galvenā

varoņa Seladona vārda, kurš vienmēr

greznojies ar zaļganas krāsas lentām.

Zelts (keramikas dekors) — tipisks

virsglazūras dekorēšanas materiāls. Ir

četri zelta preparātu veidi un attiecīgi

apdares paņēmieni. Vēsturiski vecākais

zelta dekorēšanas paņēmiens bija

pazīstams Eiropā jau 18. gs. Pulver-

veida zeltu, iepriekš sajauktu ar viegli
kūstošām vielām, apdedzinot nostipri-

nāja uz porcelāna vai fajansa virsmas,

kuru pēc tam pulēja. 19. gs. un 20. gs.

sākumā Rīgas fabrikās un darbnīcas iz-

mantoja divus citus apdares paņēmie-

nus: šķidro pulējamo zeltu un spīd-
zeltu. Pirmais ir tumši brūns, biezs, eļ-

ļains šķidrums, kas satur 20% vai vai-

rāk smalki suspendēta zelta un kadu

kusni. Pēc apdedzināšanas,lai dekorējums

kļūtu spīdošs, to pulēja ar cietu koku

vai vislabāk ar ahātu. Spīdzelts ir lī-

dzīgs šķidrajam zeltam, tikai tajā ir ne-

daudzmazāks zelta saturs (10—15%) ķī-
miska savienojuma veidā. (Šo preparātu
1827. gadā izstrādāja Meisenes manu-

faktūras tehniskais inspektors H.G.Kīns.)

Spīdzelts pēc apdedzināšanas nav jā-

pulē — uz glazūras tas veido ļoti
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plānu (aptuveni 0,00005 mm) spožu

zelta plēvi. Spīdzeltu zināmā mērā dis-

kreditēja tā lietošana lētiem izstrādā-

jumiem pārmērīgi atšķaidītā veidā,

turklāt apdedzinot tos pārāk zemā tem-

peratūrā. Rezultātā ieguva ārkārtīgi

plānas plēvef, kurām vietām it kā

cauri spīdēja zaļgana nokrāsa un ku-

ras visai bieži viegli noberzās. Cetur-

tais dekorēšanas veids — īpašu mat-

zelta preparātu terpentīnā (sauss zelta

pulveris un kusnis, iejaukts ar lavandas

eļļas piedevu) lietošana. Rīgas fabrikas

to izmantoja tikai 20. gs. 20. un 30. ga-

dos. Zelta preparātus nostiprina, deko-

rētos izstrādājumus apdedzinot mufeļ-
krāsnīs tādā pašā temperatūrā kā pā-
rējās virsglazūras krāsas.

Starptautiskās izstādes un gadatirgi, kuros ar saviem eksponātiem piedalījusies

Rīgas porcelāna rūpnīca

1957 Leipcigā (VDR)
1958 Briselē (Beļģijā) — sudraba

medaļa
Tokijā (Japānā)

1959 Brno (Čehoslovakijā)

Ņujorkā (ASV)
Damaskā (Sīrijā) — goda diploms
Helsinkos (Somijā)
Kolombo (Ceilonā, tagadējā Šri-

lankā)
Salonikos (Grieķijā)
Poznaņā (Polijā)

1960 Leipcigā (VDR)

Bagdadē (Irākā)
Milānā (Itālijā)
Adisabebā (Etiopijā)

Budapeštā (Ungārijā)
Bukarestē (Rumānijā)

Poznaņā (Polijā)
Vīnē (Austrijā)

Phenjanā (KTDR)
Oslo (Norvēģijā)
Tunisā (Tunisijā)

1961 Gēteborgā (Zviedrijā)
Turīnā (Itālijā)

Poznaņā (Polijā)

Sidnejā (Austrālijā)

Tokijā (Japānā)
Damaskā (Sīrijā)
Salonikos (Grieķijā)
Ulanbatorā (Mongolijā)

Leipcigā (VDR)
Kasablankā (Marokā)
Briselē (Beļģijā)
Monreālā (Kanādā)
Londonā (Anglijā)

Nūdeli (Indijā)
1962 Akrā (Ganā)

Damaskā (Sīrijā)

Zagrebā (Dienvidslāvijā)
Lagosā (Nigērijā)

Hanojā (Vjetnamā)
Plovdivā (Bulgārijā)
Hartumā (Sudānā)

1963 Budapeštā (Ungārijā)

Leipcigā (VDR)
Dženovā (Itālijā)

1964 Damaskā (Sīrijā)
Plovdivā (Bulgārijā)
Zagrebā (Dienvidslāvijā)

Leipcigā (VDR)

Budapeštā (Ungārijā)

1965 Budapeštā (Ungārijā)
Rostokā (VDR)
Salonikos (Grieķijā)
Damaskā (Sīrijā)

Zagrebā (Dienvidslāvijā)
Kopenhāgenā(Dānijā)
Phenjanā (KTDR)

Rangunā (Birmā)

Utrehtā (Nīderlandē)
1966 Monreālā (Kanādā)

Damaskā (Sīrijā)

Bangkokā (Taizemē)
Plovdivā (Bulgārijā)

1968 Londonā (Anglijā)
1970 Parīzē (Francijā)
1975 Hanoverā (VFR)
1977 Poznaņā (Polijā)
1979 Jabloņecā (Čehoslovakijā)
1980 Nitrā (Čehoslovakijā) —

goda raksts

Plovdivā (Bulgārijā) —

zelta medaļa
1981 Toronto (Kanādā)

Beirutā (Libānā)
1982 Budapeštā (Ungārijā)

Brno (Čehoslovakijā)
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Grāmatā izmantots plašs vēsturiskais materiāls, pirmo reizi tik pilnīgi izsekotas por-
celāna un fajansa gaitas Latvijā, parādot, kā attīstījusies porcelāna un fajansa
izstrādājumu ražošanas tehnika.
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	1. Trauks uz trim augstām kājām (seladona izstrādājums). Luncjuaņas darbnīcu porcelāns, ko klāj gaiša pelēkzaļa glazūra. Ķīna. 24,7 cm. 14.-16. gs. (Minu dinastija). No Ermitāžas kolekcijas.���������������������������������������������������������������������������
	2. Vāzīte. Porcelāns, pelēka glazūra ar tumšu ceku (kraklē), pārklāta ar zaļganu glazūru. Ķīna. 22,5 cm. 18. gs. (Cinu dinastija). No Ermitāžas kolekcijas.�����������������������������������������������������������������
	3. Tasīte (bļodiņa). Porcelāns ar «rīsa graudu» rotājumu. Ķīna. 18. gs. (Cinu dinastija). No Ermitāžas kolekcijas.���������������������������������������������
	4. Tasīte (bļodiņa) ar dubultsienām. Porcelāns, ārējā sieniņa — ažūrs griezums, uz iekšējās — zils zemglazūras apgleznojums. Ķīna. 6,7 cm. 18. gs. (Cinu dinastija). No Ermitāžas kolekcijas.��������������������������������������������������������������������������������
	5. Vīna krūka. Porcelāns, tumši zils zemglazūras kobalta klājums, rotāts ar zeltu, kartušās apgleznojums «zaļās saimes» krāsu gammā. Ķīna. 16,5 cm. 1622—1722 (Cinu dinastija, Kansi-Junčženu periods). No Ermitāžas kolekcijas.���������������������������������������������������������������������������
	6. Šķīvis. Porcelāns, zemglazūras kobalta apgleznojums. Ķīna. 46 cm. 16. gs. vidus (Minu dinastija). No Ermitāžas kolekcijas.�〰扢〰㈰〰㙢〰㜲〱〱〰㜳〰㜵〰㈰〰㘷〰㘱〰㙤〰㙤〱〱〰㉥〰㈰〱㌶〱㉢
	7. Bļodiņa. Majolika, rotāta ar emaljām. Irāna. 12.— 13. gs. sāk. No Ermitāžas kolekcijas.�����������������������������������
	8. Vāze. Majolika. Itālija. 16. gs. No Ermitāžas kolekcijas.����0㉥0㈰邶ࠞ炶ࠞ傒ࠞ삘
	9. Krūze. Fajanss. Irāna 17. gs. No Ermitāžas kolekcijas.��挀ࠞꃋࠞ샌ࠞꃌࠞ����
	10. Vāze. Majolika, rotāta ar lustriem. Irāna. 13. gs. otrā puse. No Ermitāžas kolekcijas.�������������������������
	11. Sāls trauks (Senporšēras izstrādājums). Fajanss. Francija. 16. gs. No Ermitāžas kolekcijas.�����ࠞ샙ࠞ낱ࠞࠞ����������Ā�
	12. Vāze. Fajanss, zemglazūras kobalta apgleznojums. Holande, Delfta. 17. gs. otrā puse. No Ermitāžas kolekcijas.��������������������
	13. Tējkanna. Slīpēta un pulēta sarkanā akmensmasa («sarkanais porcelāns»). Vācija, Meisene. 17. gs. sāk. No Ermitāžas kolekcijas.���������������������������������������������
	14. Šķīvis no Katrīnas II «kameju» servīzes. Mīkstais (frites) «porcelāns». Francija, Sevra. 1777— 1778. No Ermitāžas kolekcijas.�����������������������������������
	15. Terīne. Porcelāns. Vācija, Meisene. 18. gs. pirmā puse. No Ermitāžas kolekcijas.����1㝥0㘱〪ञဪञ䀀ञ ञ��������0
	16. Krējumkanniņa. Porcelāns. Krievija, Pēterburga. Imperatora porcelāna fabrika. 18. gs. otrā puse. No Ermitāžas kolekcijas.�����������������������������������
	17. Tasīte un apakštasīte. Porcelāns, izgatavots ar «pat-sir-pat» paņēmienu. Krievija, Pēterburga. Imperatora porcelāna fabrika. 20. gs. sāk. No Ermitāžas kolekcijas.���������������������������������������������
	18. Tasīte (bļodiņa). Tā saucamais Vinogradova porcelāns. Krievija, Pēterburga. 1749. No Ermitāžas kolekcijas.�porcelāna fabrika. 20. gs. sāk. No
	19. Lādīte (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Kuzņecova fabrika. 13,2X20,0X X 15,2 cm. 1851—1864. No RVKM kolekcijas.������������������������������
	20. Šķīvītis (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Kuzņecova fabrika. 14,5 cm. 1864—1887. No RVKM kolekcijas.�㌱〰㌹〰㉥〰㈰〰㑣〱〱〰㘴〱㉢〰㜴〰㘵〰㈰〰㈸〰㙤〰㘱〰㜳〰㜶〰㘵〰
	21. Tasīte (masveida produkcija). Porcelāns, zemglazūras kobalta un spīdzelta dekorējums. Kuzņecova fabrika. 7,7X13,2 cm. 1851—1864. No RVKM kolekcijas.������������������������������
	22. Tasīte (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Kuzņecova fabrika. 7,5 X X1O,O cm. 1864—1887. No RVKM kolekcijas.�������������������������
	23. Tasīte (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Kuzņecova fabrika. 7,6x9,8 cm. 1887—1915. No RVKM kolekcijas.�������������������������
	24. Tasīte (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Kuzņecova fabrika. 5,4 X X11,2 cm. 1864—1887. No RVKM kolekcijas.�������������������������
	25. Vāze. Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Kuzņecova fabrika. 35,5 X X20,0X 15,5 cm. 1851 — 1864. No MM kolekcijas.�������������������������
	29. Tase ar apakštasi (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums ķīniešu manierē. Kuzņecova fabrika. 1920— 1933. No RVKM kolekcijas.�����������������������������������
	28. Tējkanna ar dekorējumu «mušelis» (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Kuzņecova fabrika. 1920— 1933. No RPR muzeja kolekcijas.������������������������������
	27. Krējumkanniņa ar dekorējumu «agaška» (masveida produkcija). Pusfajanss, virsglazūras dekorējums. Kuzņecova fabrika. 19. gs. beigas. No RPR muzeja kolekcijas.�������������������耇��晥晦〰㌲〰㌸〰
	26. Tasīte, apakštasīte un šķīvitis (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. J. Jakša apgleznošanas darbnīca. 20. gs. sāk. No privātas kolekciias.��������������������������������������������������
	30. Šķīvji (masveida produkcija). Fajanss. Kuzņecova fabrika. 24 cm 1908—1915. No VM kolekcijas.�ञァञ��������0㜲ı
	31. P. Šteinbergs. Dekoratīvi šķīvji (autordarbi). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. 31,5 un 26,8 cm. 1913. No VM kolekcijas.�㜀㌀　　㜀㌀　　㈀攀　　㈀　　　㐀戀　　㜀㔀　　
	32. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «1905. gads» (roku darbs). virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 25,0 cm. 1927. No MM kolekcijas.��������������������
	33. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Laivā» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 25,5 cm. 1927. No MM kolekcijas.������������������������������
	34. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Venēcija» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 24,0 cm. 1926. No MM kolekcijas.������������������������������
	35. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Lauku motīvs» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 24,0 cm. 1926. No MM kolekcijas.������������������������������
	36. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Tautas dziesma «Divdūjiņas»» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 24,0 cm. 1926. No MM kolekcijas.�����������������������������������
	37. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Zem koka» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 24,0 cm. 1925. No MM kolekcijas. 38. A. Beļcova. Dekoratīvs sienas šķīvis «Dziesmu svētki. (Latviešu motīvs)» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 0 30,0 cm. 1924. No MM kolekcijas. 39. A. Beļcova. «Meitene pie akas. (Baltkrievu motīvs)» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. Darbnīca «Baltars». 24,8 cm. 1927. No MM kolekcijas. 40. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Mīlestība» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 25,2 cm. 1927. No MM kolekcijas.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����㈀딀　〄ࠃꀎ　　　　㌀　㌀　　　　㘀㘀㘀㔀㘀㘀㘀㘀㌀　㌀
	41. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Kāzas» (variants, roku darbs). Fajanss, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 35,0 cm. 1928. No MM kolekcijas. 42. A. Beļcova. Dekoratīvs sienas šķīvis «Maska» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 35,5 cm. 1925. No MM kolekcijas. 43. A. Beļcova. Dekoratīvs sienas šķīvis «Nēģeru motīvs II. Sumatra» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 24,0 cm. 1927. No MM kolekcijas. 44. A. Beļcova. Dekoratīvs sienas šķīvis «Nēģeru motīvs I. Fantāzija» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 24,0 cm. 1926. No MM kolekcijas.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	45. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Meitene ar putnu» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 24,0 cm. 1926. No MM kolekcijas.�������������������������
	46. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Deja» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 24,7 cm. 1927. No MM kolekcijas.�������������������������
	47. L. Kuršinska. Dekoratīvs sienas šķīvis (roku darbs). Fajanss, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 37,0 cm. 1924— 1928. No MM kolekcijas.��������������������
	48. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Gadatirgus» (roku darbs). Fajanss, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 37,0 cm. 1926. No MM kolekcijas.��������������������
	49. R. Suta. Dekoratīvs sienas šķīvis «Kāzas» (variants, roku darbs). Fajanss, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 50 cm. 1924—1928. No MM kolekcijas. 50. Suvenīršķīvītis «Dziedot dzimu, dziedot augu» (tiražēts). Porcelāns, virsglazūras dekorējums pēc N. Strunkes meta. Jesena fabrika. 12 cm. 30. gadi. No RVKM kolekcijas. 51. Dekoratīvs šķīvis (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. Jesena fabrika. 31 cm. 1933—1935. No MM kolekcijas. 52. E. Šveics. Dekoratīvs sienas šķīvis «Latvija, 1873—1933» (veltījums dziesmu svētkiem, roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. Darbnīca «L-Ripors». 25 cm. 1933. No privātas kolekcijas.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	53. S. Vidbergs. Dekoratīvs sienas šķīvis (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 24,8 cm. 1926. No MM kolekcijas.�������������������������
	54. G. Šiliņa. Ganiņš (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. Kuzņecova fabrika. 27,0X13,0X11,5 cm. 1937—1940. No MM kolekcijas.�������������������������
	55. E. Rivošs. Bruņinieks zirgā. Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. Kuzņecova fabrika. 1936. No VM kolekcijas.�������������������������
	56. Sīkplastika (no kreisās): «Tautu meita» (divi varianti) un «Taurētājs». Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Kuzņecova fabrika. 18,0X5,5 cm, 18,0 X X 5,5 cm, 20,0X9,0 cm. 30. gadi, 1937. 30. gadi. No MM kolekcijas.����������������������������������������
	57. R. Suta. Dekoratīva vāze «Rīga» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. «Baltars». 66,5X32,0 cm. 1924— 1928. No MM kolekcijas. 58. Dekoratīvs šķīvis (roku darbs). Porcelāns. J. Morozova virsglazūras apgleznojums pēc V. Vasariņa 30. gados darināta meta. KF. 27,3 cm. 40. gadi. No MM kolekcijas.���������������������������������������������������������������퀍�
	59. Dekoratīvs (maizes) šķīvis «Zviedru laiki Rīgā» (tiražēts). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums pēc N. Strunkes meta. 28,5 cm. 1934. No privātas kolekcijas.�〰㈹〰㉥〰㈰〰㔰〰㙦〰㜲〰㘳〰㘵〰㙣〱〱〰㙥〰㜳〰㉥〰㈰〰㑡〰㉥〰㈰〰㑤〰㙦〰㜲〰㙦�������
	60. Vāze «Koklētājs» (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums pēc S. Vidberga meta. «Burtnieks». 27X11 cm. 30. gadi. No MM kolekcijas.������������������������������
	61. Vāzīte. Porcelāns, virsglazūras apgleznojums pēc S. Vidberga zīmējuma. 13X12 cm. 1927. No MM kolekcijas.�����������������������������������
	62. J. Bīne. Kafijas servīze «Tauta» (Parīzes izstādes eksponāts). Porcelāns, virsglazūras dekorējums (roku darbs). Kuzņecova fabrika. 1937. gadā vispasaules izstādē Parīzē J. Bīne par šo servīzi tika apbalvots ar zelta medaļu. No MM kolekcijas.�������������������������������������������������������������������������������������
	63. Kafijas servīze (roku darbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. T. Meijas zīmējums un izpildījums. Kuzņecova fabrika. 1935—1936. No VM kolekcijas.�㘵〰㜳〰㈰〰㘵〰㙢〰㜳〰㜰〰㙦〰㙥〱〱〰㜴〰㜳〰㈹〰㉥〰㈰〰㔰〰㙦〰
	64. A. Eska. Dekoratīvs sienas šķīvis «Mednieks» (autordarbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. 24,5 cm. 1940. No privātas kolekcijas. 65. A. Eska. Dekoratīvs sienas šķīvis «Caur sidraba birzi gāju . ..» (autordarbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums, 25,0 cm. 1934. No privātas kolekcijas. 66. A. Eska. Dekoratīvs sienas šķīvis «Klausītāji» (autordarbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. 24,5 cm. 1938. No privātas kolekcijas.�〰㙤〰㘵〰㘴〰㘱〱㍣〰㜵〰㉥〰㈰〰㑥〰㙦〰㈰〰㑤〰㑤〰㈰〰㙢〰㙦〰㙣〰㘵〰㙢〰㘳〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	69. Dziļais šķīvis (bļodiņa) (masveida produkcija). Jeskolita (porcelānveida) masa, virsglazūras dekors. Jesena fabrika. 20,8 cm. 1943—1944. No privātas kolekcijas. 68. Dekoratīvs šķīvis (roku darbs). Porcelāns, A. Belokopitova virsglazūras apgleznojums pēc R. Sutas meta. Kuzņecova fabrika. 32,2 cm. 1937. No MM kolekcijas. 67. Dekoratīvs šķīvis «Pļāvējs» (roku darbs). Porcelāns, J. Morozova virsglazūras apgleznojums pēc R. Sutas meta. Rīgas keramikas fabrika. 19,5 cm. 1941—1945. No RVKM kolekcijas.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰ᔀ謀【〃 �〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�攀　　㈀　ऀ需㐐쀁끚괎　　㈀　　　㐀㈀　　㘀㔀　㌀挀　　㘀㌀
	71. M. Zaurs. Dekoratīvs sienas šķīvis «Resni bija Rīgas kungi» (autordarbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. Izgatavots RPF. 36,2 cm. 1959. No RVKM kolekcijas. 70. Apakštasīte (roku darbs). Porcelāns, A. Kramareva virsglazūras apgleznojums. Fabrika «Sarkanā Zvaigzne» (bijusī Kuzņecova fabrika). 11,5 cm. 1940. No RVKM kolekcijas.������������������������������������������������������������
	72. Vāze «Vērpēja». Porcelāns, V. Kauriņas virsglazūras apgleznojums pēc H. Mangolda meta. RPFF. 26,0X17,5 cm. 1948. No RVKM kolekcijas.�㘱〰㜴〰㘱〰㜳〱㉢〰㜴〰㘵〰㈰〰㈸〰㜲〰㙦〰㙢〰㜵〰㈰〰㘴〰㘱〰㜲〰
	73. Dekoratīvs šķīvis (roku darbs). Porcelāns, zemglazūras kobalta, sāļu un spīdzelta apgleznojums. RPFF. 26,9 cm. 50. gadi. No privātas kolekcijas.���������������������������������������������
	74. Z. Ulste. Dekoratīva vāze (autordarbs). Porcelāns, zemglazūras kobalta un spīdzelta dekorējums. RPF. 32,0X10,2 cm. 1957. No MM kolekcijas.������������������������������
	75. O. Kateņeva. Deserta šķīvis (autordarbs). Porcelāns, zemglazūras kobalta un virsglazūras apgleznojums. RPFF. 15,3 cm. 1957. No privātas kolekcijas.�����������������������������������
	76. O. Kateņeva. Dekoratīvs maizes šķīvis (autordarbs). Porcelāns, zemglazūras kobalta un virsglazūras apgleznojums. RPFF. 28,0 cm. (29,3 cm ar osām). 50. gadi. No privātas kolekcijas.���������������������������������������������
	77. O. Kateņeva. Dekoratīvs šķīvis (autordarbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. 31,1 cm. 30.—50. gadi. No privātas kolekcijas.�〰㜳〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰����
	78. M. Genere. Dekoratīvs sienas šķīvis «Ļeņina dzimšanas dienas 100 gadu atcere» (tiražēts). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. RPR. 36,0 cm. 1970. No RPR muzeja kolekcijas.���������������������������������������������
	79. E. Pole-Āboliņa. Dekoratīvs sienas šķīvis (autordarbs). Porcelāns, jaukts zemglazūras sāju un virsglazūras krāsu apgleznojums. RPF. 36,7 cm. 1957. No privātas kolekcijas.��������������������������������������〈��晥晦〰㌷〰㌸〰㉥〰㈰〰㑤〰
	80. Augļu šķīvis (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. RPF. 19,4 cm. 1957. No privātas kolekcijas.�iņa. Dekoratīvs sienas šķīvis (aut
	81. M. Genere. Dekoratīvs sienas šķīvis «Trīs jaunas māsas sēž rožu dārzā» (autordarbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. Izpildīts RPR. 35,5 cm. 1969. No MM kolekcijas.�������������������������������������������������������
	82. Z. Ulste. Kafijas servīze «Saulīte» (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Dekorējuma autore B. Kārkliņa. RPR. 60. gadu beigas. No RPR muzeja kolekcijas.����������������������������������������
	83. Ļ. Agadžanjans. Priekšmeti no tējas un kafijas servīzes «Ludmila» (priekšlikums ražošanai). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Dekorējuma autore M. Jurča. RPR. 1972. No RPR muzeja kolekcijas.����������������������������������������
	84. Z. Ulste. Tējas servīze «Laima» (Briseles izstādes eksponāts). Porcelāns, B. Kārkliņas virsglazūras apgleznojums. 1958. gadā vispasaules izstādē Briselē servīze apbalvota ar sudraba medaļu. No RPR muzeja kolekcijas.�〰㌱〰㌹〰㌷〰㌲〰㉥〰㈰〰㑥〰㙦〰㈰〰㔲〰㔰〰㔲〰㈰〰㙤〰㜵〰㝡〰㘵〰㙡〰㘱〰㈰〰㙢〰㙦〰㙣〰㘵〰㙢〰㘳〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㉥〰〰�����
	85. Z. Ulste. Tējas servīze «Aija-1» (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. RPR. 70. gadi. No RPR muzeja kolekcijas.�㙦〰㙥〱〱〰㜴〰㜳〰㈹〰㉥〰㈰〰㔰〰㙦〰㜲〰㘳〰
	86. A. Zumente. Kafijas servīze «Ausma» (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Dekorējuma autore B.Kārkliņa. RPFF. 60. gadi. No RPR muzeja kolekcijas.�����������������������������������
	87. T. Poluikeviča. Bērnu komplekts (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Dekorējuma autore M. Genere. RPR. 70. gadi. No RPR muzeja kolekcijas.������������������������������
	88. R. Pancehovsika. Princese Gundega (tiražēts autordarbs). Porcelāns, zemglazūras sāju un virsglazūras dekorējums. Izgatavots RPF. Augstums 23 cm. 1957. No MM kolekcijas.������������������������������
	89. T. Poluikeviča. Kafijas servīze «Zilā roze» (autordarbs). Porcelāns, zemglazūras sāļu un spīdzelta dekorējums. RPR. 1972. No RPR muzeja kolekcijas.���������������������������������������������
	90. Ē. Ellers. Kafijas servīze «Marianna» (masveida produkcija). Plānsienu porcelāns, virsglazūras dekorējums. Dekorējuma autore M. Zagrebajeva. RPR. 70. gadi. No RPR muzeja kolekcijas.�〰㙢〰㘵〰㜶〰㘹〱つ〰㘱〰㉥〰㈰〰㑢〰㘱〰㘶〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㈰〰㜳
	91. Z. Ulste. Kafijas servīze «Noktirne» (autordarbs). Porcelāns, zemglazūras kobalta un spīdzelta dekorējums. RPR. 1978. No MM kolekcijas.�s. Kafijas servīze «Mari
	92. V. Aksjonova. Kafijas servīze «Karavela» (autordarbs). Porcelāns, zemglazūras kobalta apgleznojums. RPR. 1972. No RPR muzeja kolekcijas.���������������
	93. B. Šēnberga. Dekoratīvs šķīvis (autordarbs). Porcelāns, virsglazūras apgleznojums. 34,5 cm. 1973. No MM kolekcijas.������������������������������
	94. Z. Ulste. Dekoratīvs šķīvis «Dziesmu svētku simtgadei» (maztirāžas produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. RPR. 24 cm. 1975. No RPR muzeja kolekcijas.����������������������������������������
	95. B. Kārkliņa. Kafijas servīze «Jaunā Rīga» (autordarbs). Porcelāns, spīdzelta dekorējums. RPR. 1972. No RPR muzeja kolekcijas.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�����
	96. Z. Ulste. Komplekts «Aija-2» (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. Dekorējuma autore I. Priedkalne. RPR. 1973. No RPR muzeja kolekcijas.��������������������
	97. I. Priedkalne. Tase un apakštase «Rīga» (masveida produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. RPR. 1975. No RPR muzeja kolekcijas.��������������������
	98. I. Dreiblate. Dekoratīvs šķīvis «Rīga» (maztirāžas produkcija). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. RPR. 24 cm. 1975. No RPR muzeja kolekcijas.����������������������������������������
	99. P. Martinsons. Neglazēts porcelāns (autordarbi). Izgatavoti Poltavas porcelāna rūpnīcā. 26X10 un 27X16 cm. 1974. Autora īpašums.�����������������������������������
	100. P. Martinsons. Neglazēts porcelāns (autordarbs) — virsmas frag – ments. Izgatavots Poltavas porcelāna rūpnīcā. 1974 Autora īpašums.�����������������������������������
	101. P. Martinsons. Neglazēts porcelāns (autordarbi). Izgatavoti Poltavas porcelāna rūpnīcā. 18X15X10 un 17X14X9 cm. 1974. Autora īpašums.�����������������������������������
	102. P. Martinsons. Neglazēts fakturēts porcelāns (autordarbi). Izgatavoti Poltavas porcelāna rūpnīcā. 32X12 un 28X10 cm. 1976. Autora īpašums.�8. No MM kolekcijas.�s. Kafijas servīze
	103. H. Melnbārde-Krisberga. «Diskotēka» — diptiha 1. un 2. daļa (autordarbs). Porcelāna flīzīšu sienas panno, virsglazūras apgleznojums. 92X47 + + 92X47 cm. 1977. No MM kolekcijas.�����������������������������������
	104. H. Melnbārde-Krisberga. «Putnu cilvēks» (veltījums ornitologam Kārlim Grigulim, autordarbs). Porcelāna flīzīšu sienas panno, virsglazūras apgleznojums. 77X62 cm. 1976. Autora īpašums.���������������������������������������������
	105. Z. Ulste. Dekoratīvs šķīvis «Rīga» (maztirāžas). Porcelāns, virsglazūras dekorējums. RPR. 24 cm. 1975. No RPR muzeja kolekcijas.����������������������������������������
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