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Glezniecība.

Jau 19. gadu simteņa vidū daži latvieši izvirzījās glezniecības
laukā. Viens no tiem bij Otto Bērt i ņ š (1817.—1885.), kas bija

ieguvis savu māksliniecisko izglītību Antverpenes mākslas akadē-

mijā pie G. Vapera un J. Dikmaņa. Bet mēs maz pazīstam Bērtiņa
darbus, kas bija galvenā kārtā žanra gleznotājs. Viņa gleznotā al-

tāra glezna Mālpils baznīcā ir gājusi bojā kara laikā. Kāds cits māk-

slinieks Augusts Dau gūlis (1830. —1899.) strādāja Pēter-

burgā kā ksilografs. Viņš bijis labs savas mākslas pratējs, un viņš

zīmējis un arī griezis kokā 1862. g. K. Valdemāra, K. Barona un

J. Alunāna dibināto avīžu" titullapas viņeti. Daugula
karikatūras un zīmējumi ir gluži amatnieciski un tā laika stilā.

Bet latviešu tauta viņu arvien godam minēs kā latviešu grafikas no-

dibinātāju.
Pirmais' akadēmiķis latviešu mākslinieku vidū ir Jānis Sta-

ņislavs Roze (bieži saukts arī Rosēe, 1823.—1897.). Jaunībā

viņa dzīve ir bijusi ļoti dēkaina. Vispirms viņš bija ratu lakotāja
māceklis Rīgā, tad kādu laiku muižas pārvaldnieks. Pēc tam viņš

bij daiļkrāsotāja māceklis, vēlāk meistara palīgs Rīgā, un kādu laiku

pelnīja savu maizi kā amatnieks. Pēc tam viņš Pēterburgā ieguva
mākslinieka izglītību un 1854. gadā brīvmākslinieka grādu. Rozes

skaistais izskats, pievilcīgās manieres, labā valodu prašana un viņa

gleznotāja talants atvēra tam visas durvis. Viņam pasūtīja portre-
jas kā Rīgā, tā Pēterburgā. Roze mācījās tālāk Vācijā un Francijā,

sevišķi Minchenē pie toreiz ļoti iecienītā un populārā galma glezno-

tāja I. Bernhardta. 1860. gadā Pēterburgas MākšTas akadēmija pie-

šķīra Rozēm akadēmiķa grādu. Apmēram trīsdesmit gadi viņš no-

dzīvoja Rīgā, kas 80-jos gados viņam bij jāatstāj. Tad viņš uzturē-

jās Londonā, Parīzē, Romā, St. Remo un Nicā. Tikai 1895. gadā slims

un nabags viņš atgriezās Rīgā un tur nomira pēc pāris gadiem.
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Savā mākslā Roze ir pilsoniski reālistiskā virziena pārstāvis.

Viņa gleznotās portrejas ir pa lielākai daļai ovālas un laikam ori-

ģināliem ļoti līdzīgas. Bieži viņas atstāj fotogrāfijai līdzīgu iespaidu

un ir pārāk tumšos toņos. Kādā no viņa labākajām gleznām ir at-

tēlots hernhūtietis Jēkabs Balodis, kādā citā H. Cimzes kundze.

Viņš ir gleznojis arī Rīgas Latviešu biedrības valdes vīrus. Vecmei-

starus studējot, iegūtais siltais brūnais tonis pamazām kļūst tum-

šāks, bez tam viņa gleznas kļūst arī arvien tumšākas mazvērtīgo

krāsu dēļ. Par mākslinieka spējām labu liecību dod viņa lielā glezna
kur attēlota peldoties pārsteigta un pie koka piespiedu-

sies puskaila, veikli modelēta sieviete.

Aizbraukdams no Rīgas, Roze paņēma līdz divus savus skolnie-

kus — Andreju Lapiņu (dz. 1866.) un Jāzepu Veisu. Pēdējais jau
Parīzē aizgāja savu ceļu un laikam vēlāk aizbrauca uz Ameriku. La-

piņš palika kādu laiku kopā ar savu skolotāju, bet pēc tam devās

uz Holandi un mācījās kādu laiku Amsterdamas mākslas akadēmrā.

1902. gadā viņš aizceļoja uz Kanādu. Tur viņš kļuva pazīstams kā

Andrē Lapine un ir ieguvis labu slavu. Daudzus viņa darbus ir no-

pirkusi Kanādas nacionālā galerija.
Daudz interesantāks kā gleznotājs bij Rozes laika biedrs Kār-

lis Teodors Hūns (1830.—1877.). 1865. gadā gleznota viņa

glezna, tagad Rīgas pilsētas mākslas muzejā, ar Bretaņas gald-

nieka darbnīcas interieur'u. Viņa ieturēta dzeltēni brūnos pamata

toņos, bet no dibensplānā sēdošām vai stāvošām figūrām skan

pretim melodiski noskaņotas lokālas krāsas. Taisni šis, gandrīz
Diseldorfas gleznas atgādinošais, žanra skata smalkais krāsu ie-

spaids dod Hūnam goda vietu vecākajā latviešu mākslā. Hūns vai-

rākkārt ir gleznojis līdzīgus žanra motīvus, kā piemēram, nabadzī-

gas zemnieku mājas interieur'u ar dibensplānā gulošu bērnu un vira

māti, kas stāv domās nogrimusi pa kreisi pie galda loga priekrā.

Viņš gleznojis arī māti un bērnu rotaļu virtuvē vai arī bērnus un

kaķēnus virtuvē ar krievu krāsni. Dažas ainavas liecina par Hūna

reālistisko skatu, turpretim šabloniskāks viņš ir bībeles skatos.

Daudzās gleznās redzams Hūna smalkais kolorīts. To rāda viņa ma-

zais akvarelis Valsts mākslas muzejā, kur attēlots romantisks 17. g. s.

mīlestības skats krāsām bagātā interieur'ā. Ar savām gaismas

studijām, ar saviem smalki noskaņotiem saules apspīdčtiem gaiši zi-

liem un dzeltāniem lokāltoņiem abu uz viena dīvāna sēdošu figūru

attēlojumā šī glezna liekas uztverta gandrīz impresionistiski. Labs

kolorīts ir arī gleznā ar bruņu cepurē un kakla bruņās tērpta sen-

laiku karavīra krūšu tēlu, tāpat arī kādā 1871. gada gleznā ar jaunu

dāmu, kas sēž melni baltā tērpā pelēki zaļa fona priekšā. Abas šīs

gleznas ir Valsts mākslas muzejā.
Kā īstu Delaroša (Delaroche) skolnieku to raksturo 1888. un

1870. gadā Francijā gleznotie Bartolomeja nakts motīvi. Parīzē viņš
studēja arī pie Konta (Comte), iepriekš beidzis Pēterburgas māk las

akadēmiju, kur 1870. gadā viņu iecēla par profesoru, piešķīra 1000

rubļu lielu prēmiju un sudraba medali. Hūns apceļojis Franciju, Ho-

landi, Beļģiju, Angliju, Šveici un Spāniju. Visilgāk viņš nodzīvoja
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Parīzē, kur viņu pagodināja, uzaicinot par skolotāju Napoleona 111.

dēlam.

Hūns ir zīmējis arī smalki detaļētas un etnogrāfiski interesan-

tas gleznas ar tērpiem T. dc Pauly 1861. gadā sarakstītam darbam

„Les peuples dc la Russie". Viņš ir parādījis savas mākslinieka dā-

vanas un novērošanas spējas arī kā latviešu zemnieku dzīves tēlo-

tājs gan studijās, gan gleznās. To redzam akvarelī Kok-

muižā", kur gan prespektīve nav gluži pareiza. Kā romantiķi viņu
redzam itāliešu tērpu gleznās vai odālisku motīvu tēlojumos. Visla-

bāk raksturot viņu var kā pusromantiķi un pusreālistu.

Jūlijs Feders (1838.—1909.) arī ir Krievijā izglītots aka-

dēmiķis. Viņa mākslā nav tā smalkā kolorīta, kas ir Hūna daibos

un viņa lazūrkrāsas ir dažreiz pārāk salkanas. Kādā gleznā „Jūr-
mala pie Orro Igaunijā" kompozicija ir it kā Diseldorfas glezniecī-
bas stila garā, jo Feders ir Diseldorfā vienu gadu mācījies

pie Dikera. Gluži romantiska ir glezna Valsts mākslas muzejā

„Mežs pēc vētras" ar tumšu priekšplānu un klinšu bluķiem vai sa-

lauztiem kokiem, kas stiprā kontrastā paceļas pret gaiši mirdzošām

debesīm. Feders ir dzimis Kokneses tuvumā; no turienes viņš arī

ņēmis daudzus savu gleznu motīvus, tāpat kā no Gaujas lejas, Si-

guldas un citām romantiskām vietām. Pabeigtās gleznās lazūiējot ie-

nestā emaļas krāsa var likties pārāk gluda. Viņa skices gleznotas
brīvāki un svaigāki un var pat liecināt par impresionisma ietekmi.

Gleznā „Gaujas leja" (skatoties no Turaidas), Rīgas pilsētas mākslas

muzejā, ir skaista vasaras ainava ar zaļām pļavām, ar kokiem un upi,
kas kā mirdzoša čūska vijas pa zilzaļiem mežiem, kamēr gaiši dzel-

tāna vakara gaisma apspīd debesis. Labi komponēta arī glezna „Kap-
sēta" Valsts mākslas muzejā ar zemes virsmas tēlojumu un kokiem,
kas apēno kapu pieminekļus augstā pakalnē. Tā pati drošā zemes

virsmas un viņas konsistences izjūta ir redzama arī Federa ainavā,
kas reproducēta žurnālā „Jahrbuch fūr Bildende Kunst m. d. Ostsee-

provincen", 1908. g.

Feders ir ietekmējis arī latviešu nākošo mākslinieku paaudzi,
kā V. Purvīti, Rozentālu, Birnbaumu un citus. Tas viegli saskatāms

Purvīša jaunības darbos. Ar lielu viesmīlību Feders ir vairākkārt

aicinājis pie sevis trīs minētos māksliniekus un viņiem palīdzījis ar

labiem padomiem. i

īsts romantiķis savā mākslā ir JānisLaksmanis (1851 līdz

1885.), kas no amatnieka kļuvis par gleznotāju. Viņa lielākais nopelns
tomēr ir pirmās latviešu zīmēšanas skolas dibināšana 1883. gadā.

Viņam tuvāk gan bijusi celtniecība un kādu laiku viņš bijis pat pil-
sētas architekta Felsķo palīgs. Bet jau agri viņš nodevās zīmēša-

nai un sākot ar 1877. gadu bij būvkonstrukciju un zīmēšanas skolo-

tājs vācu amatnieku biedrības skolā Rīgā. Arvien romantiski liriski

noskaņoti ir viņa akvāreļi un eļļas krāsu gleznas.
Nākošās mākslinieku paaudzes laiku paši latvieši bieži dēvē par

klasisku. Jau 90-os gados Pēterburgā dzīvoja un studēja vai nu

Mākslas akadēmijā vai Stiglica mākslas skolā kādi 30 jauni latviešu

mākslinieki, kas bij apvienojušies mākslinieku biedrībā „Rūķis".
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Viņu darbus pa daļai varēja redzēt pirmajā latviešu mākslas izstādē

Rīgā 1893. gadā. Pie šīs Pēterburgas grupas piederēja arī A. Alksnis,
P. Balodis, A. Baumanis, S. Birnbaums, J. Rozentāls, J. Valters un

V. Purvīts.

Ādams Alksnis (1864.—1892.) bij par vēlu pasaulē nācis

romantiķis, kurš tāpat kā Beklins un daudzi citi viņa laikā gribēja
atdzīvināt dabu ar pasakainām būtnēm. Alksnis ieveda Pānu Lat-

vijā un spriežot pēc viņa zīmējumiem liekas, ka tas labi iederas lat-

viskā ainavā. Daudz humora ir zīmējumā, kur Pāns attēlots ieskur-

bis uz muguras diendusā guļot vienu kāju pārmetis pār otru. Zi-

nāma romantika ir arī vēsturiskos atskatos. Ar labpatiku 80 gados
Alksnis ir uztvēris latviešu senatnes motīvus, un liekas, ka kādu

laiku viņš ir domājis kļūt par vēstures skatu gleznotāju. Bet torei-

zējais reālisms beidzot uzvarēja romantiķi, un viņa zīmējumi ar

lauku dzīves skatiem un tipiem stāsta mums daudz vairāk nekā vē-

sturiskās kompozicijas, lai būtu tās cik dzīvas būdamas. Alksni uz-

skata arī par labu zirgu gleznotāju ; abos Rīgas mākslas muzejos ir

viņa gleznas ar zirgu attēlojumiem.
Artūrs Baumanis (1866. —1904.) svārstās starp roman-

tismu un reālismu. Sākumā viņš bij Rozes skolnieks, gan tikai ne-

pilnu gadu. Ar sēpiju gleznojot bībeles un pseudoklasiskus motīvus,

reti viņš tos izveidojis tālāk par illūstrācijām. Arī Baumanis slavina

latviešu senatni. Daudzos labos zīmējumos viņš ir ātri uzmetis uz

papīra galvas, tērpus, senlatviešu kareivjus v. c. Mazākas sekmes

bija viņa eļļas krāsu gleznojumiem. Baumaņa lielākā glezna ir —

„Likteņa zirgs", kur tēloti sapulcējušies senie latvieši, kas gaida nā-

kotnes notikumu pareģojumu — vai zirgs spers labo kāju vai kreiso

pār zemē nolikto šķēpu. Te mākslinieks mazāk interesējas par aka-

dēmisku kompozicijas principu ar diagonāli novietotiem stāviem

priekšplānā v. c, nekā par pašu savdabīgo motīvu. Labākais, ko Bau-

manis ir radījis, ir viņa gleznas ar studentu korporāciju dzīves tēlo-

jumiem vai arī krogus skati, ko viņš nosaucis „Labā omā" un con

amore.

1894. gadā Pēteris Balodis (1869.—1919.) ieguva Pēter-

burgas Mākslas akadēmijā mākslinieka grādu ar savu gleznu „Kāršu

licēja", kas vienīgā no viņa darbiem atrodas kādā Rīgas muzejā.
Šai gleznā reālistiski attēlota veca zīlniece, kas jaunai šķelmīgi smai-

došai meitenei pareģo mīlestības pilnu nākotni, žanra motīvs un

reālistiskā anekdote bija toreiz ļoti iecienīti krievu mākslā, kur „Pe-

redvižņiki" brauca no vienas pilsētas uz otru ar-saviem zemnieku

un kareivju dzīves skatiem, mazpilsoņu interieur'iem vai pussenti-
mentālo žanru. Pie šīs grupas var pieskaitīt Pēterburgā izglītoto

Balodi, lai gan minētā glezna stipri atgādina dienvidus Vācijas anek-

došu glezniecību. Vēlākos darbos Balodis atteicās no šiem drusku

vecmodīgiem motīviem un gleznoja gluži impresionistiskas gleznas,
kā piemēram kādu Luksemburgas dārzā sēdošu dāmu v. c. Ir pazī-
stamas arī Baloža gleznotās portrejas, ko viņš pa lielākai daļai glez-

nojis studiju laikā, būdams vēl akadēmijā. Latviešu mākslas attīstībai

Balodis samērā maz devis, jo sākot ar 1895. gadu līdz pat savai mir-
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šanai, 1919. gadā, viņš dzīvoja Archangeļskā. Tāpat kā Balodis, arī

viņa studiju biedrs Pēterburgas mākslas akadēmijā Jānis Sta-

ņislavs Birnbaums (dz. 1865.) maz veicinājis savas dzim-

tenes mākslas attīstību. Viņš dzīvoja arī Sibirijā. Tikai dažas ma-

zas viņa gleznotas ainavas ir nonākušas muzejos.
Viena no ievērojamākām personībām latviešu mākslā ir daudz-

pusīgais un kolorīstiski apdāvinātais Jānis Rozentāls

(1866. —1916.). Tikpat draudzīgi kā Feders uzņēma Pēterburgā viņu

un viņa kollēgas Purvīti, Birnbaumu v. c, tikpat laipni un viesmīlīgi
arī Rozentāls arvien uzņēma pie sevis jaunos latviešu māksliniekus

kā Pēterburgā, tā arī vēlāk Rīgā. Viņš tika arī ļoti mīlēts un augsti
vērtēts kā cilvēks un kā jaunākās mākslinieku paaudzes tēvišķīgs au-

dzinātājs. Viņš bija arvien priecīgs un optimists, bija ļoti apdāvināts
mākslā un arvien ļoti produktīvs. Gleznošana, liekas, viņam nesagā-

dāja lielākas grūtības, lai gan viņš tai piegriezās vēlu. Kā nabaga

kalēja dēls viņš agri sāka pats pelnīt sev maizi, sākumā būdams

pārdevējs, beidzot daiļkrāsotāja māceklis, kad viņam bija arī iespēja

apmeklēt vācu amatnieku biedrības vakara skolu, še zīmēšanu Ro-

zentāls mācījās pie pilsētas architekta Felsko. Pēc tam viņš aizgāja
uz Pēterburgu un iestājās Mākslas akadēmijā, kuru viņš beidza 1895.

gadā ar pirmās šķiras mākslinieka grādu.
Rozentāla vecākie darbi ir arī noskaņoti akadēmiski, un pie šī

akadēmisma viņš labprāt atgriezās vēlāk, gleznojot vēstures skatus

un altāra gleznas. Klasisks, daudz apbrīnots darbs latviešu mākslā

ir viņa glezna „No dievkalpošanas", kas glabājas Rīgas pilsētas māk-

slas muzejā. Še sevišķi uzmanību saista pa kapsētas vārtiem ārā plū-
stošie tautas tipi. Krāsas šeit noklusinātas, pelēkā krāsa — dažādās

niansēs: ir pelēkbrūns, pelēki lillā, pelēki dzeltāns v. t. t. Jau pāris

gadus iepriekš viņš bij gleznojis līdzīgu motīvu „No kapsētas". Jau-

najā Ģertrūdes baznīcā Rīgā ir Rozentāla lielā altāra glezna „Jēzus
svētī bērnus". Še Pestītājs ir pārnests mūsu laikā, tāpat, kā Alberts

Edelfeldts Somijā un citi mākslinieki toreiz mēdza attēlot skatus no

Kristus dzīves, šī glezna ir it kā nogludināta, un arī ar saviem ti-

piem liekas modernam cilvēkam pārāk salkana. Tāpat tas ir arī 1912.

gadā gleznotā Dundagas baznīcas altāra gleznā, kur Kristus negai-
dot parādās savai mātei un Magdalēnai. Bet saulaina, viegla, impre-
sionistiski kustīga ir skice šai gleznai, studija Kristus tēlam, kur

tēlots jauneklis platiem pleciem, bez bārdas, mierīgos soļos ejot uz

priekšu. Valsts mākslas muzejā ir pirmās altāra gleznas maza skice

eļļas krāsās, kas arī daudz svaigāka, dzīvāka un gleznaināka nekā

vēlākā glezna Jaunajā Ģertrūdes baznīcā. Pie Rozentāla vislabākiem

darbiem pieder maza pasteļu skice Sv. Jāņa baznīcas sakristejā
Rīgā. Tas ir uzmetums kādai altāra gleznai, kur tēlots krustā

sistais Kristus starp Mariju un Jāni. šī glezna ir veidota pa-
visam citādi nekā tikko pieminētās. Viņa ir ļoti spēcīga savā kom-

pozicijā ar trim vertikālām figūrām un pie krusta pakājes sabrukušo

Magdalēnu, kas ir pretstatā krusta un Kristus nokārušos roku vei-

dotam trīsstūrim. Ar techniku, kā arī ar seju un figūru apstrādā-
jumu viņa stāv tuvu mākslinieka „daimoniskiem" darbiem, kurus es
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apskatīšu vēlāk; šis darbs būs radies ar tiem arī vienā laikā. Ļoti

interesanta, somu gleznotāja A. Gailēna garā uztverta ir kāda skice

eļļas krāsās, kur tēlots Kristus laivā stāvot, kamēr tizli un kropļi
lūdz viņa palīdzību. Stipri Gailēna ietekmēta ir arī glezna „Nāve",
kur baltā tērpā ietinies stāvs ar nāves sirpi rokā noliecies taisnstū-

rīgi pār mātes klēpī gulošu bērnu.

Kad Rozentāls sāka stilizēt un simbolizēt, viņš bieži nonāca līdz

toreiz valdošajam „Jugend" stilam, šo viegli plūstošo stilu ir uzņē-
mušas viņa gleznas Rīgas latviešu biedrības nama fasādē. Toreiz

bija tāds laiks, kad Alberta, Elizabetes un Vilandes ielās Rīgā tika

celtas daudzas mājas, pārmērīgi izgreznotas ar kailu sieviešu slā-

viem pagriezienā, tāpat ar galvām, maskām, ziediem v. c. Ne māk-

slinieki, ne architekti nevarēja izsargāties no šī banālā, bezgaumīgā

stila, ko ļoti cienīja bagātā pilsonība, šai laikā dzīvoja arī pats Ro-

zentāls ar savu dzimtu jau pieminētajā Alberta ielā, kas pa lielā-

kai daļai bija izgreznota šai stilā. Nav izdevušās arī Rozentāla pan-

teistiskās gleznas ar Pānu tēliem, kuru gan nav daudz. „Mirušās

portreja", kādas sievietes vīzija, kur kādu sēdošu

levu kārdina vīriešu kārtas čūska, „Melna čūska miltus mala",

„Teika", kur pie jūras sēž kaila sieviete un spēlē harfu v. c. „daimo-
niskas" pasteļgleznas stipri atgādina Vrubeli, bet sevišķi tā laika

vācu meistarus. Ķermeņu kontūras izzūd, un pašas ķermeņu formas

ir izveidotas ar mīksti plūstošiem, ciešiem otas klājieniem. šai laikā

gleznota arī dubultportreja, kur mākslinieks sēž tumsā blakus savai

gaiši tērptai sievai, aplicis roku ap viņas pleciem, bet ar daimonisku,
drūmu skatu raugās skatītāja. Tai pašā laikā būs gleznota arī plū-
stošās „Jugend" stila līnijās ieturētā litogrāfija, kur tēlota māte ar

bērnu pie krūts.

Kā pāreju no šiem vairāk vai mazāk „Jugend" stila ietekmētiem

darbiem uz nākošiem, tīri impresionistiski ieturētiem, var uzskatīt

gleznu ko sastopam variantos. Ir tēloti cieši blakus stā-

vot divi jauni cilvēki, kas līksmo par skaisto dzīvi un dabu.

Ļoti daudzās impresionistiskās skicēs, studijās un gleznās Ro-

zentāls ir slavinājis lauku dzīvi. Laucinieki vai nu nodarbojas ar ar-

šanu vai ar siena novākšanu, vai arī nāk mājā no darba ar izkapti
un grābekli uz pleciem, vai arī zemnieks stāv un atpūšas, atspiedies
ar roku pie izkapts. Rozentālu interesēja arī temats ar vienu vai

vairākām veļas mazgātājām pie upītes. Kādā no šādām gleznām se-

višķi jāatzīmē labi studēta saules gaisma, kas plankumiem krīt caur

koku lapām uz ūdeni un veļas mazgātājām. Ainavas ar vai bez mā-

jām un figūrām, maza meitene zem Somijas priedēm, lauku meitene,
kas dziedādama iet pa ziedošu pakalnu ainavu, mākslinieka sieva ar

saviem trim bērniem zaļumos klājot brokasti uz zemes, vai arī žanra

portrejas, kur ar mīlestību gleznota daudzkārt tēlotā sieva ar bērnu

uz rokas vai pie krūts, tās ir gleznas, kas liekas māksliniekam pašam
devušas daudz prieka viņas radot.

Mākslinieciski visintresantākās ir tomēr Rozentāla radītās por-

trejas. Dāmas dažādos vecumos, pa lielākai daļai gan spēka gados
un no labas sabiedrības, sēž lielās cepurēs ar spalvām, dārgos ap-
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metņos vai mēteļos ar pūkainu spalvu apšuvumiem un rāda savus

skaistos plecus. Kungi ir gleznoti pavisam vienkārši, bet ar labu

raksturīgā izpratni. Portretista Rozentāla ļoti augsti vērtējami darbi

ir viņa gleznotās Rūdolfa Blaumaņa un inženiera Forsela galvas,

viņa kollēgu portrejas: Purvīts pie molberta un Borcherts, kas ie-

turētas tikai melnās un pelēkās krāsās, un skulptors H. Lītkens, bez

tam ļoti labi un plaši uzgleznots vecāks vīrs, F. kungs, ar spieķi starp

ceļiem v. c. Viņš gleznojis arī protreju grupas: kādu sievu ar vi-

ņas bērniem vai tikai pāris bērnus vien. Rozentāla piemiņas izstādē

Helsinkos bija redzama kāda viņa gleznota liela, labi izdevusies grupa,

kur tēlota sieva ar trim bērniem. Glīta ir grupa, kur trīs bērni

zīmē, kas reproducēta žurnālā „Jahrb. fūr Bild. Kunst m den Ost-

seepr." 1909. gadā.
Bez visām šīm gleznām vēl beidzot jāpiemin daži Rozentāla darbi

ar pasaku motīviem vai latviešu nacionāliem tematiem. Tā piemē-

ram, vairākos variantos viņš ir gleznojis Gulbju jaunavu motīvu,

kādā gleznā nosaucis viņas par „Saules meitām". Patiesi labi gle-

znota, ar stipru nacionālu izteiksmi ir arī krāsaina litogrāfija, kur

attēlots jauns seno latviešu strēlnieks, kas izšāvis bultu stāv mierīgs,
bet pilns sprieguma.

Vilhelms Purvīts (dz. 1872.) beidza Pēterburgas māk-

slas akadēmiju 2 gadi pēc Rozentāla un turpat arī 1913. gadā ieguva

akadēmiķa grādu. No 1910.—1915. gadam viņš bija Rīgas pilsētas
mākslas skolas pārzinis, 1918. gadā tika iecelts par Rīgas pilsētas
mākslas muzeja direktoru un kopš 1920. gada viņš ir rektors un pro-

fesors Latvijas mākslas akadēmijā. Viņš ir techniski visievēroja-
mākais latviešu gleznotājs. Purvīts ir vienīgais latviešu mākslinieks,
kas ieguvis Pēterburgas mākslas akadēmijā „Prix dc Rome". Pur-

vīts tiek saukts arī par visklasiskāko Latvijas mākslinieku savu mo-

tīvu mierīgā noapaļojuma dēļ vecākās gleznās, kas publikai visvai-

rāk pazīstamas. Bet ja ņem vērā visas viņa pēdējos desmit gados ra-

dītās gleznas, kas līdz šim vēl nav tikušas izstādītas, tad gan lai-

kam nevarēs viņu saukt par klasisku gleznotāju. Purvīts ir savās

pēdējās gleznās gluži cits, daudz brīvāks un modernāks mākslinieks

nekā agrākajās; un daudzi, kas mīlēja viņa vecos darbus, viņu tikko

vairs pazīs. Purvīts viņiem, varbūt, liksies pārāk revolūcionārs.

Par revolūcionāru viņu bija nosaukuši rīdzinieki arī 1898. gadā, ie-

raugot viņa toreiz izstādītos darbus. Gadu iepriekš viņš bija bei-

dzis Pēterburgas mākslas akadēmiju un tad uzgleznojis lielo ainavu

„
Vakara krēsla", kas tagad glabājas Rīgas pilsētas mākslas mu-

zejā. Šī glezna komponēta diagonāli ar upi, bērzu grupu pa labi un

pāris cilvēkiem, kas dodas uz baznīcu, še romantiski ieturēta ai-

nava pelēki-zaļos toņos ar zilā tērptu sievieti uz baznīcu ejot un

gaišziliem plankumiem pelēku mākoņu pārklātās debesīs, kas skaisti

izskan kā zvanu skaņas. Gleznas vērtība ir galvenā kārtā noskaņā,
kā tas toreiz tika cienīts. Tai pašā veidā, kā šī glezna, Purvīts ir

radījis daudz citas ainavas. Purvīts sevišķi ir izjutis un gleznojis

agro pavasari, kad vēl ir sniegs un ledus, bet zem saules stariem

tie sāk jau kust, arī bērzu birzes, kad tās tērpjas jaunās brīnišķīgās,
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smaržojošās lapās. Viņš ciena violēti-rozā-zaļā pārejošu krāsu skālu,
kura vēlāko gadu darbos ir kļuvusi spēcīgāka, vairāk vīrišķīgi no-

skaņota.

Purvīša gleznās dibensplāns reti nozūd kādā ļoti tālā toņu sa-

kausējamā, bet tur guļ mežaini pakalni un atspoguļojas ūdenī vai

dod klusiem, sniegu pārklātiem ūdeņiem, uzkalniem un laukiem kādu

tumšu, dziļu nopietnību. Meži dažreiz attēloti kulišu veidā. Debe-

sis visbiežāk ir mākoņainas. Viņa agrāko ainavu klusais apskaidro-
tais miers ar spožajiem ūdeņiem dod vietu vēlākajās gleznās pa-

stāvīgi augošam nemieram, ko izsauc atmosfairiskas pārmaiņas,
ūdens virsmas viļņaini mirdzošā kustība, aizplūstoša strauta ātrums

vai vēja un vētras brāzieni kokos. Studējot impresionistus un pašu

dabu, Purvīts pāriet pamazām no mierīgos, bieži noklusinātos to-

ņos gludi uzgleznotām noskaņu gleznām uz skaidrāku un svaigāku

skatījumu. Mainās arī gleznu nosaukumi. Zūd vecie nosaukumi,
kā — „mēneša nakts", „krēsla", „vakars", lauku ceļš", „ada-

gio", „rudens noskaņa" v. c. Viņu vietā nāk sekošie: pils

dīķis", „Gaujas leja pie Siguldas", „Tallinas studija", „Pavasars Igau-

nijas jūrmalā" v. c. Tomēr arī še viņš nepaliek stāvot, bet iet meklē-

dams tālāk. Tāpat kā neoimpresionisti, viņš uzliek krāsas tīriem, ma-

ziem plankumiem, pārklājot audeklu ar krāsu traipu tīklu, kas atstāj

stipru, viscaur labu iespaidu, kā piemēram gleznā „Rudens zelts",
kas reproducēta žurnālā „Jahrb. f. Bild. Kunst m d. Ostseepr." 1900.

gadā. šī dekorātīvās izpausmes meklēšana stāv sakarā ar viņa 1909.

gadā gleznotām 3 freskām Rīgas pilsētas mākslas muzeja vestibilā

(trīs pārējās freskas gleznoja tagad jau sen mirušais Baltijas vācu

gleznotājs G. Rozens). Pēc šīs krāsu analizēs un daudzām bezveida,
tīri atmosfairiskām, gleznieciskām kustību studijām, Purvīts bei-

dzot nonāk pie ekspresionisma. Viņš vienkāršo, izlasa, komponē.

Viņš nemēģina vairs attēlot tikai dabu vai arī veco „noskaņu", bet

viņš grib ko spēcīgāku, grib ekspresīvu gleznu. Meklējot jaunu

formu,«viņš ātri gleznojis ainavas lieliem vilcieniem un lieliem plan-
kumiem ar biezām krāsu kārtām un izpildījumā reizēm rupjas. Šos

meklējumus mēs fedzam viņa gleznā „Ozoli", kas reproducēta žur-

nālā „Jahrb. f. Bild. Kunst m d. Ostseepr." 1909. gadā. Krāsu sa-

kopojums ir dažreiz ļoti spēcīgs un kustīgs, šādā gleznā, kā „Lau-
kos" (Illūstr. žurn. 1925. g., 357. lapp.) ir redzams daudz kas pat

no van Goga (van Gogh) formas.

Purvīts ieguva sevišķi lielu slavu Krievijā, piedaloties „Mir is-

kusstva" izstādēs Pēterburgā. Arī Vakar-Eiropā viņš ir labi pazī-

stams vecāko mākslinieku aprindās. Viņa agrākajā ainavu gleznie-
cībā ir Federa, bet visvairāk viņa skolotāja Pēterburgas mākslas

akadēmijā, impresionista profesora A. Kuindži ietekme. Vēlāk viņš

mācījies arī pie franču un vācu meistariem. Viņš ir tīrs ainavu

gleznotājs; reti viņa gleznās sastopamas figūras. Viņš ciena kom-

pozicijas schēmu ar horizontālu mežainu dibensplānu un ūdens masu

priekšplānā, kur skatītājam plūst pretim līkloku veidīgi sniega plan-
kumi. Bet ja zeme ir kaila, vai sniega segā, tad pretim plūst kāds

strautiņš līkloku līnijā.
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Purvīts kā profesors un Latvijas mākslas akadēmijas rektors

ir ietekmējis arī jaunāko latviešu mākslinieku paaudzi. Bet latviešu

muzejos ir maz viņa paša gleznu, sevišķi no viņa vēlākā radīšanas

laikmeta.

Reizē ar Purvīti beidza Pēterburgas mākslas akadēmiju Jānis

Valters (dz. 1869.). Abi viņi bij labi draugi, ko var redzēt Val-

tera lielajā diploma darbā tirgus laukums". Te viņš ir

attēlojis Purvīti gleznojot tirgus laukumā, kā arī viņa un savu kundzi.

Viņi abi bija arī garīgi radniecīgi. Sākumā viņa gleznas bija ro-

mantiski mūzikālas, harmoniski saskaņotas pelēkos toņos. Bet stu-

dējot vācu impresionistus, viņš pamazām pāriet uz vairāk reālistisku

mākslas virzienu. Ilgi dzīvodams Vācijā, viņš arvien vairāk pārvā-

cojās, arī vārdu viņš pārgrozīja un saucas tagad Joh. VValter-Kurau.

No pelēki noskaņotās glezniecības Rīgas muzejos ir šādas viņa ai-

navas — „Ainava", kur pelēka klusa pavasara noskaņa ar skatu caur

bērzu stumbriem uz mierīgu ūdeni ar meža atspoguļojumu, „Mets",
atkal kāda bērzu ainava vakara noskaņojumā ar tumšu pelēki-zilu
ūdeni un gaiši pelēkām debesīm, „Mežs", kur augsti, tievi pelēki-
violēti koku stumbri ar rūsas dzeltānām lapām paceļas pret gaišām
debesīm. Turpat ir arī viņa žanra gleznas, kā piemēram „Krēsla",
kur pelēki brūni zaļā ieturēts interieur's ar jaunu šuvēju pie loga

sēdošu un 1899. gadā gleznotā „šuvēja", kur pelēkā dibensplānā

priekšā sēž jauna blondīne tumši lillā tērpā un šuj gluži baltu ģērba

gabalu. Kā kompromiss starp žanru un ainavu ir glezna

meitene", rudens skats, kur gluži priekšplānā stāv meitene un rau-

gās skatītājā. Liekas, ka šai gleznā ir somu mākslas ietekme. Ār-

lietu ministrijā atrodas viņa 1900. gadā pabeigtā glezna
„
Virvju vi-

jējs", kam ir ne tikai mākslinieciska vērtība, bet kas ir kultūrvēstu-

riski interesanta. No viņas dveš pretim kaut kas krievisks, attēlots

arī kāds krievs baltā kreklā pie darba saules apspīdētā pagalmā.
Gleznā mākslinieka paraksts ir arī krievu valodā. Stipri modernākā

manierē ar lieliem krāsu traipiem ir gleznota ainavas studija ar

tumši lillā ūdeņiem un brūniem atspoguļojumiem. Par tīri impre-
sionistisku var nosaukt saulaino gleznu ar zēnu stāviem

rozā krāsā. Kāda studija ar pīlēm Rīgas pilsētas mākslas muzejā

stipri atgādina vācu secesionistus.

Starp vecākiem Purvīša skolniekiem vispirms ir jāpiemin brāļi
Kārlis un Pēteris Kalves, no kuriem gan neviens nav

sasniedzis savas mākslas pilnīgu attīstību. Pēteris Kalve (1882. līdz

1913.), apdāvinātākais no abiem brāļiem, ieguva savu pirmo māk-

slas izglītību Blūma zīmēšanas skolā Rīgā. Šo skolu mākslinieks

Blūms bij nodibinājis pagājušā gadu simteņa beigās. Kārlis Kalve

(1877.—1903.) mācījās Stiglica mākslas skolā Pēterburgā. Abi no-

mira agri, Kārlis 10 gadus agrāk par savu brāli. Lai nopelnītu maizi,
Pēteris Kalve strādāja pie toreizējā Rīgas gleznu pro-
fesora Klēvera, tāpat kā arī gleznotājs Jaunsudrabiņš kopēja Klē-

vera gleznas mākslas priekšmetu tirgotājam Berkam. Klēvers mak-

sāja Pēterim Kalvēm 10—15 rubļi par gleznu un pēc tam apzīmēja

viņas ar savu vārdu. Tā Klēvers ieguvis pāri par 200 Pētera Kal-
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ves gleznu, kuras viņš atkal pārdevis tālāk, šīs gleznas, protams,
te nevar ievērot, apskatot Pētera Kalves mākslu. Abi brāļi bija ai-

navu gleznotāji, reālistiski noskaņoti, ar skaidrām tieksmēm uz im-

presionismu. Šai ziņā arī motīvu izvēlē un kompozīcijā Pētera Kal-

ves darbos sevišķi, liekas, noteicošie ir Purvīša iespaidi. Arī viņa
meklējumi rāda atmosfairiskas studijas. Tīri neoimpresionistiski iz-

strādāti ir spalvas zīmējumi, kur viņš mēģina attēlot savus motī-

vus ar punktiem vai mazām svītriņām, bet te viņš ir nedzīvs un sauss.

Šajos spalvas zīmējumos un arī daudzās ainavu gleznās ar Lelās

masās savienotām koku grupām var redzēt vācu meistara V. Leisti-

kova ietekmi, pie kura Kalve strādāja kādu laiku Berlīnē.

Purvīša ainavu skolai pieskaitāmi arī vēl citi mākslinieki, kā

piemēram Aleksandrs štrāls (dz. 1879.). Viņš mācījās
Blūma zīmēšanas skolā un gleznoja galvenā kārtā naturālistiskas

ainavas, bieži ar figūrām. Ar tieksmi uz monumentālo ir viņa glezna

„Pa ežmalīti", kur 4 sievietes nostādītas rindā, lai piešķirtu dzi-

ļumu kalnainai vasaras ainavai. Blūma zīmēšanas skolā valdīja

mazpilsonisks, no Krievijas pārņemts konvencionāls akadēmisms.

Vairāki šīs skolas audzēkņi drīzāk sajūsminājās par Purvīti nekā

par Blūmu. Tāds bija agri mirušais Valdemārs Zeltiņš
(1884.—1909.), kuram vajadzēja tādēļ arī no šīs skolas izstāties.

Toreiz Purvīts vēl strādāja impresionistiskā stilā. Bet Zeltiņš mē-

ģināja drīz atrast jaunu sev piemērotu stilu, uzliekot arvien biezā-

kas krāsu kārtas gleznā. Pašu labāko un individuālāko viņš ir ra-

dījis šajā reljefa veidīgā technikā. Viņa stila maiņa notika 1904.

gadā. lepriekš viņš dzīvoja īsu laiku Pēterburgā, kur viņu galvenā
kārtā ietekmēja Levitāna māksla. Pats viņš kādreiz teicis, ka sva-

rīgākais vienmēr ir un paliek radīšana no dvēseles dziļumiem un ka

pie katra darba arvien jāatjaunojas, lai no jauna radītu. Zeltiņa
galvenais sasniegums krāsu eksperimentos ir tas, ka mazākais viņa
gleznās izzūd melnās krāsas piemaisījums, ko par daudz lietoja lat-

viešu mākslinieki. Viņa krāsas kļuva tīrākas un mirdzošākas. Bet

tā kā otas vilcieni bieži kļuva pārāk rupji un plati, tad arī viņa glez-
nām bij maz piekrišanas publikā. Viņš bija pārāk revolūcionārs

mākslā. Viņu nesaprata. Nesaprata krāsu dinamiku. Viņu augsti

vērtēja tikai jaunie mākslinieki un viņa paša mākslas biedri. Paš-

izvēlēta nāve pāragri nobeidza viņa dzīvi. Bērzus, egles, liepas

gleznoja viņš ar šiem platiem, ātriem otas vilcieniem. Viņa krāsu

plankumi, bieži vienu cm. biezi un 5 cm. gari, ir parasti iespiesti ar

otu pa vidu. šo techniku visskaidrāk var redzēt kādā ainavā Valsts

mākslas muzejā. Interesantākā viņa glezna, varbūt, ir Pāvila Gruz-

nas portreja, kur smalkā, nervozā, mazā galva kontrastē ar šiem

spēcīgajiem nemierīgajiem krāsu plankumiem.
Purvīša stilā, liekas, ir strādājis arī Alberts Prande (dz.

1893.), lai gan viņš mācījies Ķījevas mākslas skolā. Mākslas laukā

gan viņš darbojies mazāk, jo viņš ilgu laiku bija „Illūstrētā žurnāla"

redaktors un Nacionālās operas direktora vietas izpildītājs Rīgā.
Jānis Pūpols (dz. 1886.) ir vēl izteiktāks Purvīša skolnieks,
kas redzams viņa lielajā gleznā „Mežs pavasarī", kura gleznota im-
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presionistiski lieliem plankumiem, šī glezna ir Rīgas pilsētas māk-

slas muzejā. Ar īstu brio ir gleznota Eduarda Kalniņa (dz.

1904.) glezna „Berlīne", tai pašā muzejā. Viņš liekas Purvīša ie-

tekmēts, tāpat kā pāris gadus jaunākais Ārijs Skrīde (dz.

1906.), kas pretstatā savām parasti mirdzošām krāsām ir gleznojis

zvejnieku ostu skumjos pelēkos toņos.
Ir gaumes lieta apzīmēt Jāni Jaunsudrabiņu (dz. 1877.)

un Ernestu Veilandu (dz. 1885.) vai nu par reālistiem vai

par impresionistiem. Abi mācījās Blūma zīmēšanas skolā. Jaun-

sudrabiņš mācījās arī Vācijā pie impresionista L. Korinta. Pēc tam

viņš pelnīja maizi kopējot mākslas priekšmetu tirgotājam H. Ber-

kam pa lielākai daļai Klēvera un šiškina gleznas. Kara laikā viņš
nodzīvoja 3 gadi Kaukāzā un no turienes pārvestās ainavu skices

viņš izstādīja 1920. gadā toreizējā mākslas salonā „Leta" Rīgā.
Kādu laiku viņš bija mākslinieku vienības" priekšsēdē-

tājs. Viņš ir arī pirmais, kas sarakstījis lielākus apcerējumus par

latviešu mākslu, kas iespiesti „Druvā" 1914. gadā un citos latviešu

žurnālos. Bez tam viņš pazīstams arī kā dzejnieks un savu darbu

labs illūstrātors. Pavisam vienkārša dabas uztvere raksturo viņa

gleznas; viņš glezno lietas tādas, kādās tās ir. Naīvi un dažreiz hu-

mora bagāti ir viņa spalvas zīmējumi „Baltai grāmatai". Apmāku-
šās debesis, mākoņu studijas v. t. 1. raksturo Veilanda mākslas stilu;

viņu šo atmosfairisko interešu dēļ var salīdzināt ar Purvīti.

Aleksandrs Cīrulis (dz. 1886.) beidza savā laikā Rīgas
Politechnikas architektūras nodaļu. Viņš glezno reālistiskus aktus

un arī dekorātīvās pavasara ainavas, kas atgādina Purvīša

agrāko stilu.

Reālisms Latvijā, tāpat kā citās zemēs, vai nu pārveidojās im-

presionismā ar stiprāku krāsu vai vielas uzsvaru, vai arī vairāk ie-

vērojot līniju un atstājot novārtā krāsas pārgāja fotogrāfijai lī-

dzīgā natūrālismā. Tai pašā laikā un nekad gluži neizzūdot vēl dzīvo

tālāk vecā romantika, dažreiz savienodamās ar reālismu pusroman-

tiskā, pusreālistiskā stilā, šāds pusromantiķis ir Jēkabs Bel-

zēns (dz. 1870.), kas studēja Pēterburgā vienā laikā ar visroman-

tiskāko latviešu mākslinieku Rūdolfu Pērli. Belzēns studēja Pēter-

burgas mākslas akadēmijā, Pērle — Stiglica mākslas skolā. Latviešu

mākslas attīstībā Belzēns nav spēlējis nekādu lomu, jo līdz revolū-

cijai viņš dzīvoja Krievijā un pēc tam Vācijā. Tikai 1910. gadā

viņš Rīgā izstādīja dažas savas gleznas, kurās dominēja maigi rozā-

balti toņi. Romantiskais viņa gleznās ir arī tieši viņa vājums. Viņš
ir epigoniski gleznojis kentaurus un klasiskus tēlus savās ainavās

ar kulišu veidīgiem kokiem. 1911. gadā gleznotā „Godiva" ir kā pa-

lielinātā illūstrācija. Bet viņā ir romantisks svinīgums. Kaila, ti-

kai savos garajos matos ietinusies pasaku princesīte uz balta zirga

iejāj vecajā pilsētā (Jahrb. f. Bild. Kunst. i. d. Ostseepr., 1911.).

Viņam raksturīgākas ir tīri reālistiski-impresionistiskas gleznas, kā

piemēram kur gultā gulēdama lasa jauna sieviete.

Savā jaunībā pusromantiķis bija arī Kārlis Brencēns (dz.
1879.), kas tagad strādā cietā naturālistiskā manierē, ko var re-
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dzēt viņa sievas portrejā. Viņš arvienu ir bijis technisks eksperi-
mentātors. Stiglica mākslas skolā viņš mācījās audumu klasē pie

Jaunkalniņa. Vēlāk viņš Parīzē mācījās stikla glezniecību un no

1907.—1920. gadam bij Stiglica mākslas skolā šī glezniecības veida

skolotājs. Pēc tam viņš strādāja pāris gadus Cēsu amatniecības

skolā. Kopš 1923. gada viņš ir profesors Latvijas mākslas akadē-

mijā. Tāpat kā Pērle viņš bija kādu laiku puķu gleznotājs un gle-

znoja savas puķes gandrīz reljefu veidā ar biezām krāsu kārtām,
kuru toņi saplūda kopā. šo krāsu bagātību viņš ieguva Parīzē, iepa-
zīstoties ar spāniešu gleznotāju Anglada y Camarosa, kuru toreiz ļoti

mīlēja jaunie mākslinieki. Tur viņš sastapa arī Zuloagu, kura skai-

drās līnijas un spēcīgā forma viņu ietekmēja. Viņa tagadējās gle-

znās nav vairs šī krāsu prieka. Viņš ir atstājis savu romantiku un

kļuvis naturālists. Viņu var uzskatīt par tā saucamās „Jaunās

priekšmetības" labu pārstāvi. Auksta un atturīga ir kļuvusi viņa
krāsu skāla. Bet sevišķi labi ir zīmēti viņa sieviešu akti un por-

trejas, lai gan viņas, un sevišķi kailās sievietes, mums nāk „par

tuvu" ar savu pārspīlēto reālismu, šāds piemērs ir glezna „Mel-
nās bārkstis" Pilsētas mākslas muzejā. Šai gleznā melnā dibens-

plānā priekšā uz pelēki baltas gultas guļ un skatās spogulī kaila dāma,

pusietītā dzeltānā šallē ar melnām bārkstīm. Kādā citā gleznā ir tē-

iota no muguras kaila jauna meitene gultas aizkaru priekšā.

Viņa jaunākais brālēns Eduards Brencēns (1885. līdz

1929.) bija drusku robustāks savu motīvu izvēlē un krāsās. Arī viņš
bija studējis Stiglica mākslas skolā. Savu gleznu motīvus viņš ņē-
mis no tautas dzīves, kā piemēram „Jāņu vakarā", kur attēloti dzie-

dot līgo dziesmas jauni latvieši ar ozolu vaiņagiem galvā, še viņš
ir pusromantiķis, tāpat kā viņa brālēns, bet ar sentimentālu ieskaņu.
Mūža beigās viņš iedzejoja savās gleznās arī filozofiskas domas un

dažādas allēgorijas. Gleznā „Daugavas laivinieki" ir attēlots jauns

un vecs vīrs buru laivā; pirmais saules apspīdēts raugās tālē, otrs

stāv salīcis ēnā un kaut ko pārdomājot skatās atpakaļ. V. Mednis

raksta „Illūstr. žurn.", 1929. g. 5.—6. burtn. pēc mākslinieka no-

rādījumiem, ka šai gleznā attēlota cilvēka dzīve, divas paaudzes vienā

un tai pašā dzīves kuģī. Allēgoriska un simboliska nozīme ir arī ai-

navām. Glezna „Pēc lietus" attēlo dzīves ceļu v. t. t. Viņa ainavas

nav tikai vien dabas gleznas, bet ir personificētas idejas. Viņa ro-

bustā technika ar platiem otas vilcieniem, ko tas bija iemācījies

Stiglica mākslas skolā, pamazām sastingst un kļūst cietāka un sau-

sāka dekorātīvo tieksmju dēļ. Pats labākais no tā, ko viņš ir radī-

jis, ir zīmējumi un skices eļļas krāsās portrejām, sevišķi viņa agri
mirušās jaunās sievas nenobeigtā portreja. Gleznojot viņš bieži at-

stāja novārtā formu.

Nacionālo elementu latviešu mākslā ir ļoti daudz jau Rozen-

tāla darbos, lai gan pats viņš ir daudz smēlis no internacionāliem

mākslas avotiem. Viņš ir radījis latviešu žanru. Pa šo ceļu gāja vēl

tālāk Konstantīns Lielausis (dz. 1890.). Viņš ir radījis
tīri nacionālus darbus, kuros tēlo savu dzimteni Latgali un savas

jaunības atmiņas. Jau kā 4 gadi vecs zēns viņš vērsa uz sevi ģime-



15

nes uzmanību ar daudziem kauju, ugunsgrēku v. c. zīmējumiem.
15 gadi vecs viņš iestājas Maskavas gleznošanas, skulptūras un ar-

chitektūras skolā, kuru beidza pēc 10 gadiem. Viņu mazāk saistīja
dabas studijas nekā figūru un tipu brīvs izdomājums. Ātri un vien-

kārši, dažreiz pat illūstrācijām līdzīgi, viņš ir attēlojis sirsnīgi un

ar smalku humoru uztvertos reālistiskos latviešu tautas dzīves ska-

tus vai arī krievu kareivju dzīvi. Divi precinieki, viens no tiem ar

vijoli padusē, iet ciemā pie divām lauku skaistulēm. Krāšņā, tīri im-

presionistiskā gleznā ir attēloti uz paaugstinājuma lauku mūzikanti,

no kuriem viens jau iztukšojis trīs pudeles alus. Vasaras naktī mau-

riņā griežas dejā ugunsdzēsēji ar lauku skaistulēm, kamēr kāds lauku

Don-žuans ar rokām gar sāniem un nošļukušām biksēm, papirosu
rokā un cepuri uz vienas auss, sarunājas ar kareivi. Viņš tēlo arī

vīrus pie bufetes kādā provinces stacijā vai arī kareivjus un vecus

Latgales žīdus ar garām bārdām mazā piesnigušā dzelzceļa piestātnē.
Šais daudzajās stāstošajās gleznās viņš ļoti atgādina Makovski, kura

māksla viņu droši vien ir ietekmējusi.
Reālistiskais žanrs ir arī Indriķa Zeberiņa (dz. 1882.)

darbos. Lielu populāriāti viņš ieguva gleznojot humoristiskas kari-

katūras ar latviešu tautas tipiem un tirgus laukumu, staciju, vagonu,

krogus un tamlīdzīgus skatus. Viņš ir ari teicams zīmētājs, kas

labi redzams arī viņa gleznās. Priekš viņa neviens latviešu glezno-

tājs nebij izvēlējies par motīvu fabrikas interieur'u. Krāsaināka un

gleznieciskāka par fabrikas telpu ir viņa glezna Zeberiņa
tieksme uz impresionismu galvenā kārtā parādās viņa daudzajās ai-

navās, kur vairākās ir skaidri redzama Purvīša ietekme. Vairāk

reālistiski noskaņots viņš ir gleznās ar virtuves un zemnieku ista-

bas interieur'iem. Te var noskārst profesora Jāņa Tilberga ietekmi,
kura meistardarbnīcā Zeberiņš mācījās. Lai gan sava vecuma dēļ

viņš pieskaitāms vecākajai mākslinieku paaudzei, tomēr viņš iestā-

jas par studentu jaundibinātajā Latvijas mākslas akadēmijā un ir

viens no viņas pirmajiem absolventiem. 1925. gadā viņš ieguva brīv-

mākslinieka grādu ar Tilberga stilā gleznotu žanru „Rīta pātari".
Tomēr jau priekš iestāšanās Mākslas akadēmijā viņš bija nobriedis

mākslinieks; jo nostrādājis kādu laiku kā retušētājs fotogrāfa

darbnīcā, viņš pēc tam bija izglītojies pie J. Rozentāla.

Pats reālākais un akadēmiskākais Latvijas mākslinieks bez šau-

bām ir profesors Jānis Roberts Tilbergs (dz. 1880.). Ar

40 gadiem viņš uzņēmās Mākslas akadēmijas figūrālās meistar-

darbnīcas vadīšanu un no tā laika ir ietekmējis jaunās akadēmiskās

mākslinieku paaudzes attīstību kā ar savu brūni-pelēki-melno krāsu

skālu, tā arī ar natūrālistisko mākslas uztveri. Viņš nav gan kolo-

rists, bet ir ass novērotājs un teicams zīmētājs. Valsts mākslas mu-

zejā ir viņa lielā glezna „No Bermonta dienām", kur tēloti četri jauni
latviešu zemnieki drūmi raugoties uz vācu kareivjiem, kas viņus
nošauj. Ar šo gleznu Tilbergs ir radījis vēsturisku pieminekli lat-

viešu tautai, kas aizgrābs un aizkustinās katru latvieti, atgādinot
smagos laikus. Kompozicija ir vienkārša: pa kreisi slīpā līnijā pret
vidu ir nostādīti trīs zemnieki, pa labi ir trīs tāpat stāvoši kareivji,
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kas tura savus ieročus gatavus šāvienam. Starp abām grupām viens

guļ jau zemē, jau ziedojis savu dzīvību dzimtenei. Krāsas ir tum-

šas — pelēks, zaļš, melns. Gaiši spīd pretim tikai zemnieku baltie kre-

kli un gaiši pelēkais pie debesīm gleznas vidū. šī Tilberga glezna ir lat-

viešu pendant vispārpazīstamajai Goijas (Goya) vēsturiskai gleznai
„Insurgeņtu nošaušana" un Manē (Manet) gleznai „Ķeizara Maksi-

miliāna nāve", gan bez abu šo gleznu krāsu krāšņuma.
Kāda Tilberga glezna ar vecu sievieti līdz ceļiem, kas gleznota

1908. gadā, ir krāsās reproducēta žurnāla „Jahrb. f. Bild. Kunst m

den Ostseepr." titula lapā 1910. gadā. Apskatot šo gleznu, nāk piātā
Holbeins, Dīrers, Leibls un vispārīgi vācu skola, šī glezna ir vairāk

kolorēta nekā gleznota, bet tomēr ir uzskatāma par vienu no labā-

kām Tilberga gleznām. Savu māksliniecisko izglītību Tilbergs gan

nav ieguvis Vācijā, bet Krievijā, Pēterburgas mākslas akadēmijā.
Kādu laiku viņš bija arī Parīzē, kur mācījās tālāk. Augšā minēto

sievietes portreju viņš ir gleznojis savā studiju laikā Pēterburgā.

Portreju gleznošana ir viņam galvenais, un šajā laukā viņš ir ra-

dījis vairākas labas un ļoti līdzīgas ģīmetnes. Tādas, piemēram,
ir — profesora P. Sniķera teicamais krūšu tēls, artista Kristapa Lin-

des virtuozā portreja un M. E. kundzes, kādas melni tērptas skai-

stas jaunas blondīnes elegantā portrejā. Neskatoties uz viņa reāli-

stiskām attiecībām pret mākslu, profesors Tilbergs var būt savos

darbos arī romantisks. Ar īsti romantisku patosu un romantiski uz-

tverta un gleznota Latvijas pazīstamākā dzejnieka J. Raiņa portreja,
kura milzīgā figūra, pussatīta lietus mētelī, sēž domās nogrimusi

mākoņainas kalnu ainavas fonā. Sava daļa romantikas, kā angļu
glezniecībā 19. g. s. sākumā, ir arī K. Bakman-Meierovica kundzes

portrejā, kas tēlota balti sarkanā tērpā sēžot pret mākoņainām de-

besīm. Gleznojot ainavu studijas savos ceļojumos pa dažādām zemēm,

Tilbergs ir mēģinājis padarīt vieglāku un svaigāku savu krāsu skālu.

Starp profesora Tilberga daudziem skolniekiem ir jāmin vis-

pirms Augusts Annuss (dz. 1893.), Jēkabs Bīne (dz.

1895.), V. Dvie 1 i s (dz. 1897.) ,ReinholdsKasparsons (dz.

1889.), V. Krūmiņš (dz. 1891.), J. Man guls (dz. 1893.),

V. M c d n i s (dz. 1892.), Alfons Michailovs kis (dz. 1899.),
Otomars Nemme (dz. 1891.), un Pauls šprenks (dz.
1898.). Annus ir bijis Andulūzijā un viņa gleznas ar turienes mo-

tīviem bij izstādītas latviešu mākslas izstādē Stokholmā 1927. gadā.
Tai pašā gadā viņš beidza Mākslas akadēmiju ar lielu diploma darbu

~Kuģu būvētava", kas šimbrīžam ir Liepājas muzejā. Glezna liecina

par ievērojamām, lai gan akadēmiskām spējām. Viņa atgādina

Menceļa gleznas, bet strādnieki liekas uzreiz apstājušies it kā mo-

menta uzņēmuma priekšā. Rīgas pilsētas mākslas muzejs ir ie-

guvis kādu vēl vecāku viņa gleznu „Leja-s Kurzeme", triptichu ar

nacionāli simboliskiem motīviem, še viņš ir mēģinājis radīt lielā for-

mātā nacionālu gleznu, kas atgādina somu gleznotāju A. Gailēnu. Bet

tas ir vēl skolnieka darbs ar grūti saprotamu simboliku, ir vēl kā

deklamācija ar akadēmisku patosu. 1931. gadā viņš ir ievēlēts par

klases vadītāju Mākslas akadēmijā. Viņa labākā glezna ir „Kostīmu
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skice", kas gleznota 1927. gadā. Tas ir mēģinājums nosvītrot visu

nesvarīgo un tēlo trīs dekorātīvi blakus nostādītus krāšņus rāts-

kungus garās parūkās un lielās, laivām līdzīgās cepurēs. Bīne debi-

tēja 1924. gadā ar kādu vasaras ainavu Purvīša stilā un altāra gleznu
Cesvaines baznīcai. Viņš labprāt glezno kailu sieviešu aktus, bet

dažreiz pārāk izmeklētās pozās un pat bez gaumes, kā piemēram

gleznā „leva". Viņš mēģina atdzīvināt savas gleznas ar dažām

stiprām lokālām krāsām. Bet viņa iemīļotais un no Tilberga manto-

tais dzeltāni-pelēki-brūnais pamata tonis bieži padara viņa gleznas

pārāk netīras un pelnu pelēkas. No tā cieš arī skaistais sievietes

ķermenis, kas gleznots priekšplānā viņa pēdējā gleznā „Es un mans

modelis". Reliģiska satura gleznā ir labi attēlota

negaidītā Kristus parādīšanās, kas uzcēlies no miroņiem. Viņš ir

gleznojis žanrus, ainavas, portrejas, dažreiz sekmīgi censdamies im-

presionistiski atdzīvināt krāsas, kā piemēram gleznā „Saulītē". Viņa
labākā portreja ir rakstnieka A. Saulieša ģīmetne, kur tēlots zilā

tērpā vecs vīrs ar sirmu bārdu un zilu grāmatu rokā. Manguļa gle-

zna „Burves" drīzāk attēlo kādu veļas mazgāšanas skatu nekā bur-

šanu, kur četru vecāku sieviešu vidū stāv kaila jauna meitene, šī

glezna ļoti atgādina Bīni. Viņa glezna referāta veidīgi
tēlo revolūcijas laiku. Te galvenais ir saturs.

Mākslas akadēmiju beidza: V. Mednis, kas reizēm raksta arī

mākslas kritikas, — ar gleznu „Malējas", Krūmiņš — ar kādu spēcīgu

skatu, kur tēlota litogrāfiju spiestuve, šprenks — tāpat ar gleznu no

strādnieku dzīves „Podniecība". No tā laika viņš glezno portrejas

un ainavu studijas, še jāpiemin viņa mātes labā portreja un 1931.

gadā izstādītās dažas ievērības cienīgas ziemas ainavas, kā arī glezna

„Versailles parkā". Michailovskis kā liekas visvairāk glezno portre-

jas, un portrejas līdzībai ar oriģinālu labprāt gribētos ticēt. Viņam
ir sevišķi drošs skats vielas izpratnei, bet nav krāsu un kompozici-

jas, kas atmestu visu nesvarīgo. Viņam raksturīga ir kāda žanra

glezna „Irma", kur istabā ar uzkrītoši baltu galdautu dibensplānā
stāv maza meitene kailām kājām un dvieli rokā. Kā kādreiz Eduards

Brencēns mēģināja attēlot latviešu Jāņu noskaņu, gleznodams vai-

ņagiem pušķotus jaunos latviešus līgojot, tāpat to ir darījis arī

R. Kasparsons kādā gleznā, kur latvietes tautas tērpos un vaiņagiem

galvā plūc puķes. Kādu citu gleznu ar latvisku motīvu viņš ir no-

saucis par „Mājas darbiem". Latviešu zemnieku istabā kārš, vērpj,
tin dzijas, mizo ābolus un kāds vīrs sēž pie galdnieka galda. levē-

rojamākais, ko viņš pēc tam ir gleznojis, ir varbūt nesen pabeigtā
latviešu rakstnieka un aktiera Zeltmaša portreja. Dvielis absol-

vēja Mākslas akadēmiju 1930. gadā ar labi komponētu, bet krāsās

mazāk izdevušos gleznu, kur attēlotas trīs ballerīnas ģērbistabā.
Visi šie jaunie gleznotāji ir izauguši Mākslas akadēmijā un līdz šim

strādā tīri reālistiski un ļoti līdzīgi; grūti noteikt, kā viņi izveido-

sies tālāk. 0. Nemme pieder pie tā paša virziena, ko var redzēt viņa
bieži pārāk konvencionāli, bet veikli un eleganti gleznotās sieviešu

portrejās un aktos. Tomēr liekas, ka ja viņš gribētu atraisīties no

sava konvencionālisma, tam būtu iespējams iet savu patstāvīgu ai-
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tīstības ceļu. Šāda jau ir viņa brīvi radītā glezna ar priekšpilsētas

attēlojumu, kur priekšplānā ir gleznotas dažas strādnieces laukā un

dibensplānā kubiskas māju masas, un gleznas laukums sadalīts diago-
nāli ejošām līnijām mazos gabaliņos. Jau minētās rpālistiskās uz-

tveres važās pilnīgi ir arī vēl V. Cau ne (dz. 1902.).
K. Šiliņš maz bēdā par mākslas problēmām un tamlīdzīgām

lietām. Viņš dažreiz pārāk ātri ir uzgleznojis daudzas protrejas.
Ar plūstošām līnijām vai platiem otas triepumiem viņš mēģinājis
padarīt dekorātīvus savus modeļus. Tomēr Šiliņš ir īsts naturālists.

Viņa bezrūpīgi smaidošā pašportreja liecina par viņa raksturu un

gleznošanas veidu. Labākā viņa gleznota portreja ir „šacha spē-

lētājs".
Ar sajūsmu, bet arī spēcīgi glezno Kārlis Miesnieks (dz.

1887.). Viņš var būt savā glezniecībā robusts, rupjš un reizēm pat
bez gaumes, kā piemēram savā gleznā „Salome", kur nocirstas Jāņa
Kristītāja galvas priekšā ir kaila, netīri gleznota sieviete savādā

akrobatiskā apgarojumā. Viņš nevairās ne no pārdrošiem motīviem,
ne no dīvainiem modeļiem. Nav grāciozi viņa otas vilcieni; viņa ie-

cienītais sievietes stāvs ir bieži pārāk spēcīgs. Tomēr ļoti labi viņš
ir uzgleznojis kādu dāmu vieglā tērpā ar varenām krūtīm, sēžot

spoguļa priekšā. Tā ir viena no viņa labākām gleznām. Viņa ve-

cās mātes portreja, kas sēž dīvāna stūrī ar klēpī saliktām rokām un

skatās drūmi un nopietni, ir gleznota ar tādu sirsnību, ka atstāj

stipru iespaidu, šī portreja ir tagad Valsts mākslas muzejā. Tā

paša dīvāna priekšā sēžot ar skiču burtnīcu rokā viņš ir gleznojis
arī pats sevi, un tā ir ļoti laba glezna. Pilsētas mākslas muzejā ir

kāda cita viņa autoportreja, kur viņš sevi gleznojis brūnā tērpā ar

sievietes modeli. Veikli un ar meistara roku ir gleznota kādas dā-

mas portreja vakara tērpā ar kailiem pleciem un rokām un ar mazu

sunīti blakus. Ļoti izteiksmīga savā pregnantā un drošā formā un

ar visas figūras stāvokli un raksturojumu ir viņa brāļa Jonāsa por-

treja, kas gleznota priekš 10 gadiem. Miesniekam varētu pārmest,
ka viņš pārāk netīri glezno rokas. Ādas krāsa var radīt pārāk ben-

gāliski dzeltāni-brūnu iespaidu, kā piemēram liela'ā glezr.ā pilsēt-

nieces", kas atrodas Rīgas pilsētas mākslas muzejā un krāsās reprodu-
cēta «Daugavas" 1929. gada 2. burtnīcā, šai gleznā divkāršā diagonāl-

kompozicijā zaļumos ir atlaidušās divas jaunas dāmas, tumšmatainā

rozā tērpā, blondīne zilā. Miesnieks gleznojis daudz zemnieku dzī-

ves skatus, kā piemēram „Puķu pārdevējas", kur jauna meitene ba-

sām kājām stāv blakus sēdošai vecai sievai, tad kāda veļas mrzgā-

tāja, arī „Vidzemniece", kur uz sarkana sola lapuzaļa dibensplānā

priekšā sēž jauna gaišmataina lauku meitene, kurai rokā šķīvis ar

meistariski uzgleznotiem āboliem. Tāpat arī lielā altāra glezna Sa-

laspils baznīcā „Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien", kur Kri-

stus parādās veciem zemniekiem lūgšanu skaitot un svētī vienkāršo

ēdienu. Par simbolisku gleznu var uzskatīt 1923. gadā gleznoto

portreju", kurā māklinieks ielicis pats savus sejas pan-

tus; šī glezna ir plakātveidīga. Miesnieks ir viens no produktīvā-
kajiem Latvijas gleznotājiem, viņš ir gleznojis portrejas un žanru,
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kā jau minētos un daudz citus, piemēram, divus alus dzērājus krogā,
arī „Jautājumu", ko zemniece jautā savai kaunīgi nosarkušai sēdo-

šai meitai. Visur viņš glezno latviešu zemnieku tipus bez izpušķo-
šanas. Bet ar tādu pašu spēku un tādu pašu temperāmentu Miesnieks

glezno arī ainavas.

Savu māksliniecisko izglītību Miesnieks ir ieguvis Stiglica māk-

slas skolā. Tur viņam visvairāk paticis profesors Savinskis. Bez

tam par viņa garīgiem skolotājiem var uzskatīt A. Jākovļevu, V. Su-

chājevu, B. Kustodijevu un Krimovu. Viņā dzīvo tālāk „Mir iskus-

stva" tradicija. Vienā laikā ar viņu dzīvoja toreiz Pēterburgā arī

Hermanis Aplociņš (dz. 1891.), tagadējais Liepājas mākslas

amatniecības skolas direktors. Viņu var pieskaitīt tam pašam sim-

boliski-reālistiskajam virzienam.

Reālists un simbolists, lai gan ar citu noskaņu, bija Teodors

Ū d c r s (1868.—1915.). Tas ir viens no visinteresantākām māksli-

nieku personām Latvijā. Lai gan viņš mira 47 gadu vecumā, kvan-

titatīvi maza ir viņa produkcija. Viņa darbi nepieder glezniecībai,
bet grafiskai mākslai, jo tie ir tikai zīmējumi. Bet viņus var vēr-

tēt līdzīgus gleznām viņu stiprās gleznieciskās kvalitātes dēļ. Ūdera

suģestīvie un izteiksmīgie ogles zīmējumi stāv naturālistiskā žanra

virsotnē. Tai pašā laikā ar savu iekšējās simbolikas izsaukto kustīgo

formu un apzinīgo ritmiku tie rada pāreju uz modernāku mākslas

uztveri, uz ekspresionistiem. Viņa technika ir vienkārša, gandrīz

primitīva, spēcīga. Stipri suģestējošas un saistošas ir viņa gleznas

pat ar tādiem drausmīgiem motīviem, kā piemēram, Še

tāds pats šausmu pilns saturs, kā Kētes Kolvicas daudzos tenden-

ciozos sociālos skatos. Vairāk zemnieku žanra ir gleznā „Skūpsts",
kur attēlots mīlestības skats aiz klēts, vai gleznā kur

veca zemniece guļ šķūnī uz muguras krākdama diendusu, kamēr bla-

kus tai uz vēdera izlaidies guļ noguris jauns puisis, locekļus izstiepis

uz visām pusēm. Abos Rīgas mākslas muzejos, valsts un pilsētas,
ir daudz viņa zīmējumu ar līdzīgiem motīviem. Pie labākiem pie-
der glezna „Tautas dziesma", kur kareivis uz zirga satiek šķelmīgi
smaidošu zemnieku meiteni. Arī Ūders ir mācījies Stiglica mākslas

skolā. Dombrovskis stāsta, ka viņš sevišķi interesējies par Dīreru,

Rubensu, Millē un vēlāk arī par van Gogu un Sezannu (Cezanne).

Viņu raksturo kā nervozu, skumju cilvēku, kura īsā dzīve bijusi ne-

laimīga.
Simbolika un romantika bieži saistās kopā. Viegls sapņotājs un

romantiķis un arī savu gleznu formā simboliķis bija Aleksandrs

Romānis (1878.—1911.), lai gan ne vienmēr. Kā illūstrātors un

sevišķi kā karikatūrists viņš bija citāds. Par viņa svaigo, pat natu-

rālistisko, tomēr arvien glezniecisko dabas novērošanu liecina viņa

daudzās ainavu studijas, reizēm mazā formātā, kas glabājas Valsts

mākslas muzejā. Turpretim liriķa un sapņotāja ainava ir tā, kas

atrodas profesora P. Sniķera kollekcijā. — Uz balta zirga jāj vien-

tuļš jātnieks vakara klusumā starp augstiem kokiem, kuru lapu vai-

ņags atdalās no gaišām debesīm kā cieša mākoņu masa.

saucas kāda cita glezna, kluss ir gaiss, nakts gaiša, balts zirgs plūc
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zāli mēness sudrabota ūdens malā un pa labi stāv tumši krūmi kā

kulises. Baltos tērpos ar kautrīgi nolaistiem skatiem un dziesmu grā-
matu rokās gleznā diena" iet baznīcā iesvētāmās jau-
navas. Jaunatne ir saules apspīdēta, turpretim tumšā ēnā stāv un

sēž gleznas priekšplānā vecie ļaudis, šī Pēterburgas Mākslas akadē-

mijas konkursa darba priekšplāna kompozicija ir aranžēta tā ar

nodomu. Svaigāks un dabīgāks ir uzmetums šai gleznai, kur garām-

ejošam baltajam pūlim tumšu pretstatu rada tikai četras figūras, kas

stāv zem kāda koka pa labi.

Rūdolfa Pērles (1875.—1917.) sapņu zeme nav, kā A. Ro-

mānim, zemes virsū, bet kādā pārdabiskā pasaulē. Viņš vada sa-

vus sapņu kuģus uz brīnumu zemi, kur saule liesmo pār kalnu vir-

sotnēm, kur no jūras paceļas sarkanas dīvainas klintis, kur melna

čūska miltus maļ. Un tomēr, cik dažādas ir Pērles un Rozentāla jū-
ras čūskas! Pērle dzejo, kad viņš glezno, šis sapņotājs kalēja dēls

ar platiem pleciem ceļ veselu sapņu pasauli; varbūt to ierosināja no

mātes mantotā lielā mīlestība uz puķēm. Kādu laiku viņš strādāja
arī kā puķu dārznieks, gleznoja daudz rožu studiju, bet viņa pēdē-
jām gleznām ar puķu tēlojumiem ir cits raksturs. Kara laikā viņš
tika mobilizēts un bez glezniecības viņu sāka interesēt arī citas

problēmas. Viņš kļuva pirotechniķis un izgudroja jaunu gaismas ra-

ķeti. Padevīgais rožu kopējs un gleznotājs kļuva par nakts raķešu
ziedu pielūdzēju un radītāju. Pirms nāve viņu skāra slimnīcā, Pērle

uzgleznoja vēl savu pēdējo darbu „Saules dēli iet karā". Viņš tā tad

bija pasaku stāstītājs līdz pat mūža galam ...

Savos meklējumos pēc neizsakāmā un neaizsniedzamā Pērlēm

ir radniecīgs leišu mistiķis un gleznotājs M. čurlionis. Bet viņš ir

savā mākslā daudz literāriskāks kā Pērle. Pērles mākslai tomēr tu-

vākas ir leišu gleznotāja žmuidzinaviča romantiskās nakts ainavas

ar baltu jātnieku, kas aizjoņo pa gaisu, kā arī leišu mākslinieks K. ši-

monis ar kristalla burvju pilīm.

Romantiķis un simboliķis ir arī Pēteris Kundziņš (dz.

1886.); vismaz tāds viņš bija savās vecākās gleznās, par ko liecina

viņu nosaukumi, kā piemēram „Ugas", „Es skaistu rozīt zinu" v. c.

Savās ainavu gleznās viņš ir tēlojis noskaņas, dažreiz ar simboliskiem

mākoņu veidojumiem. Tā pati klusā romantika dzīvo arī viņa Rīgas
teātriem gleznotās dekorācijās. Ja pasaule arī top pārāk reāla ro-

mantiskam garam, tad skatuve tam vienmēr ir vēl pēdējais patvē-
rums. Mūsu materiālistiskajos laikos tas redzams L. Liberta stipri

romantiskajās teātra dekorācijās, ko es apskatīšu vēlāk.

Ar romantiku saistās krāsu meklējumi, šāds krāsu meklētājs

bija agri mirušais Hermanis Grīnbergs (1888.—1928.), kas

no amatnieka izauga par mākslinieku. Viņam gan tā nebij apzinīga

meklēšana, bet drīzāk laimīgs atradums, izjūtu un instinktu radīta

gleznošana un spējas gleznot. Ja apskata mākslinieka atstātās mazās

ainavas, kas nonākušas Rīgas muzejos, kur bieži pelēkos toņos, bet

izteiksmīgi smalki noskaņoti impresionistiski Parīzes skati, tad jā-

saka, ka Grīnbergs ir īsts kolorists. Smalki izdomāta studija pelēkā,
melnā un dzeltānā ir viņa «Dzimtenes ainava" ar buru laivu pie
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krasta. Tikpat laba ir kāda skice pelēkos toņos, kur tēlots slavenais

Luksemburgas dārzs ar kādu urnu priekšplānā. Un krāsu prieks ir

kāda bagāta pilsoņa salona mazā interieur'ā, kas rāda arī, cik labi

mākslinieks pratis impresionistiski uztvert komfortablas mājas no-

skaņoto mieru, šai sakarā ir jāmin arī viņa gleznotais „Rīgas Pē-

tera baznīcas iekšskats". Brīnišķīgi ir attēlota gaismas rotaļa uz

sienām, pilastriem un priekšmetiem. Sākumā viņš mācījās stikla

glezniecību pie Todes un dekorātīvo glezniecību Pētersona darbnīcā

Rīgā, bet gan vairāk kā amatu. Savu māksliniecisko izglītību viņš

turpināja pie Rozentāla un Purvīša un pēc tam devās uz Mincheni,
kur nopietni studēja vecmeistarus un papildinājās arī dekorātīvā

glezniecībā. Pārmaiņus dzīvojis Rīgā un Maskavā kara gados, viņš
beidzot 1919. gadā apmetās uz dzīvi Rīgā. Pēc trim gadiem viņš
tika ievēlēts par augstāko klašu vadītāju Mākslas akadēmijā. 1925.

gada ceļojums vasarā pa Vāciju, Franciju un Itāliju atsvaigoja viņa
kolorītu. Viņš daudz nodarbojās Rīgā arī kā dekorātors. Viņš gle-

znoja dekorācijas un griestu gleznas Saeimas namam, Mākslinieku

kluba mājīgām telpām, kuras diemžēl vēlāk klubam atņēma, arī da-

žiem kinematogrāfiem, kā piemēram „Splendid Palace" telpām, pri-
vātdzīvokļiem v. t. t.

Jānis Ansons (dz. 1888.) arī izglītojās Vācijā, pēc tam

kad viņš bij jau kādu laiku mācījies Blūma zīmēšanas skolā. Viņa

speciālitāte ir — klusā daba, ainavas un akti.

Ģeniālitātē slēpjas ārprāts. To var teikt arī par gleznotāja Pē-

tera Krastiņa (dz. 1882.) bēdīgo likteni. Viņš ir studējis 7 gadi

Stiglica mākslas skolā, un daudzi viņa darbi rāda vecāko tradiciju
un zināšanas, kas iegūtas šai skolā. Un lai gan viņa mūža darbs ir

galvenā kārtā fragmentos, tomēr starp viņa eļļas krāsu skicēm, ak-

vareļiem un zīmējumiem ir daži darbi, kas norāda, ka ar Krastiņu
ir gājis bojā krāsu meistars. Lai par to pārliecinātos, var apskatīt

viņa studiju „Luksemburgas dārzā", kas krāsās reproducēta „Illūstr.
žurn." 1920. g., 10. burtn. Gleznu sastāda piesātināti mirdzoši krāsu

plankumi, kam apkārt spēcīgas kontūras — tur tēlotas piecas dā-

mas zaļā vasaras dabā. Par viņa koloristiskām dāvanām liecina arī

kāda cita glezna «Grūtsirdības nomāktā dvēsele", kas gleznota neo-

impresionistu manierē maziem, nervoziem, vizošiem otas triepumiem,

un kura tiecas piepildīt tīras glezniecības idejas, kā viņu raksturo

J. Šiliņš jau minētajā žurnālā. „Es esmu audzis aiz brūnā purva,

lielajā mežā", tā viņš pats ir rakstījis savam laika biedrim Jaun-

sudrabiņam. Un šī daba ir arī devusi viņam šo nemieru, melancho-

liju, ilgas.
Savā ziņā arī Eduarda Lindberga (1882.—1928.) dzīve

un liktens ir bēdīgs. Tikai pēc studijām Tērbatas universitātē,

vēlu, jau 30 gadus vecs, viņš varēja iegūt māksliniecisko izglī-

tību, lai gan viņa vecāki bij ļoti turīgi. Arī vēlāk apstākļi ar-

vien bija tādi, kas traucēja viņu pilnīgi nodoties mākslai. Sā-

kās pasaules karš, tad nāca divi gadi vācu gūstniecībā, lielinieku

laiks, pēc tam divi gadi viņš strādāja kā muzeja ierēdnis, vēlāk kā

sekretārs sūtniecībā Berlīnē, un tad nāk no jauna karaklausība, tad
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slimība un sanātorija. Divas nedēļas priekš savas nāves viņš iznīci-

nāja gandrīz visu, ko viņš bija uzgleznojis vai uzrakstījis par māk-

slu. Rīgas mākslas skolā sava skolotāja Purvīša ietekmēts, viņš sā-

kumā gleznoja impresionistiski. Kad vēlāk jaunākie kollēgas grieza

viņa vērību uz jauno franču glezniecību, viņš kļuva karsts Sezanna

(Cēzanne) piekritējs un ilgi palika tāds. īsi priekš nāves nāca lūzums

viņa mākslas uztverē, to izsauca Pusēna (Poussin) un Šardena (Char-

din) gleznu apbrīnošana. Būdams intelliģents un ar augstu kultūru,

daudz ceļojis un lasījis, viņš gribēja arī savā mākslā būt intellektuā-

lists, kā tas arī viegli saprotams. Ja apskata viņa nedaudzās uz-

glabātās gleznas un zīmējumus, kas reproducēti „Illūstr. žurn." 1928.

gadā, 6. burtn., tad Sezanna ietekmi vispirms var konstatēt kādā

1919. gadā gleznotā eļļas krāsu skicē „Pieta". Kāda jauna gūstekņa
portreja ir gleznota līri impresionistiski. Kāda cita tai pašā laikā

gleznota jauna virsnieka portreja, ar ūsām kā ķeizaram Vilhelmam,
ir uztverta pilnīgi natūrālistiski. Kāda kompozicijas skice ar stipri

kustīgām figūrām (Illūstr. žurn. 1927., 4.) ir atkal īsti ekspresio-
nistiska. Viņa apbrīnojamās zīmēšanas spējas ir redzamas visās

viņa gleznās.

Varētu daudz stāstīt par latviešu mākslinieku traģiskiem likte-

ņiem. Kara un pēckara laikā daudzi zaudēja dzīvību vai labākā ga-

dījumā tika traucēta viņu attīstība. Alfrēds Plīte-Pleita

(1888.—1921.) ir kādā aizraujošā zīmējumā „Leļļu skūpsts" gribē-

jis tēlot pats savu dzīvi, šis zīmējums gandrīz atgādina Kētes Kol-

vicas darbus. Ar pārsistu galvu un izirušiem locekļiem bez dzīvības

guļ zemē leļļu vīrs, bet viņu apskāvusi maigi skūpsta leļļu meitene.

Frontē viņš saslima ar plaušu iekaisumu, vēlāk viņu nomāca nieru

iekaisums. Slimība viņu bij ļoti novājinājusi un pēc šķietamās izve-

seļošanās arī nebij daudz spēka strādāt. Slimības sekas bij tās, ka

bij no jauna jāmācās zīmēt. Tā viņš nodzīvoja savus pēdējos gadus.

Viņa mākslu raksturo smalka un stingra līnija, un šo izteiksmīgo

līniju viņš bij iemācījies studiju gados Minchenē pie profesora
K. Raupa un Andželo Janka. Viņu sauca par naturālistu, tas viņš
arī bija, bet viņam nebij arī svešs impresionisms, kas redzams dau-

dzos viņa zīmējumos un akvareļos.
Bez Rozentāla un Purvīša arī Ģederts Eliāss (dz. 1889.)

ir spilgtākais Latvijas impresionists. Tomēr viņš nav palicis stāvot

pie impresionisma, bet ir gājis to pašu ceļu, ko Matiss (Matisse).
Eliāss ir vienā laikā kolorists un plastisks gleznotājs. Viņa gleznas
raksturo vieliskums un krāsainība. Viņš uzliek krāsas biezi, viņa krā-

sas kvēlo. Viņa gleznā novakarē" vakara debesis ir sēra

dzeltānas, sēra dzeltāni ir arī gaismas refleksi ūdenī un gaismas ap-

spīdētie četru jaunu peldētāju ķermeņi. Piesātināti mirdzošas krā-

sas ir arī gleznās „Pagalma stūris" un Visas trīs mi-

nētās gleznas ir krāsās reproducētas „Daugavā" (1929. g. 3. burtn.,

1931. g. 1. burtn. un 1931. g. 9. burtnīcā). Šo krāsu piesātinājumu

viņš ieguvis studējot itāliešu vecmeistarus. Ar katru gadu viņš

kļūst interesantāks un kā mākslinieks vairāk nobriedis. Viņam ir

temperāments. Pēc studijām Beļģijā un Francijā viņš atgriezās
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dzimtenē kā pārliecināts impresionists. Starp citu 1922. gadā viņš
gleznoja Parīzē tīri puantilistiski, bet vēlāk viņš dievināja gleznotā-

jus Matisse un Braque. Valsts mākslas muzejā ir dažas viņa labas

klusās dabas, kas gleznotas priekš minētā Parīzes apmeklējuma kā

arī pēc tam. šais gleznās redzama viņa smalkā vielas izjūta. Tāpat
kā daudzi latviešu mākslinieki arī viņš pēdējā laikā neglezno vairs

kluso dabu, neglezno arī vairs ainavu vien kā agrāk, bet atdzīvina viņu
ar figūrām, šī interese par cilvēku, ja arī ne kā par individu, tad to-

mēr kā par ķermeni, noveda pie tā, ka viņu visvairāk interesē figūru

kompozicija telpā vai dabā.

Latvijā ir samērā maz tīru impresionistu, sevišķi jaunāko māk-

slinieku vidū. Viens no tiem ir Otto P 1 a dc r s (dz. 1897.). Pirmie

viņa mākslas iespaidi ir Rīgas mākslas skolā un vēlāk Mākslas aka-

dēmijā, kur Purvīts viņu ierosināja gleznot impresionistiski. Turpat

Tilbergs viņu ievadīja vēl krasākā reālistiskā virzienā, kas redzams

viņa gleznotā mātes portrejā un J. Stukuļa kunga portreja, tāpat
arī viņa daudzos klusās dabas gleznojumos ar ziediem un augļiem.
Jau minētā mātes portreja, kas ieturēta melnos, brūnos un pelēkos

toņos, ir solida, laba, ievērības cienīga glezna sava rakstura, uz-

būves un krāsu dēļ. To pašu var teikt par J. Stukuļa kunga un Pi-

lina jaunkundzes portreju (1926.). Neilgais studiju laiks Parīzē

1930. gadā ir padarījis viņa pārāķ vienmuļīgo krāsu skālu drusku

gaišāku. Diemžēl Pladeram kiāsas ir vai nu pārāk tumšas un ne-

tīras, vai arī kā pretstats viņam ir pārāk raiba krāsu palete bez

niansēm. Apsološākais no viņa darbiem, kas reizēm kļūst banāli, var-

būt ir žanra portreja „Vīžu pinējs", kur tēlots vīrs ar resnu degunu.
Kāda vecāka eļļas krāsu glezna „Mākoņi", kur redzama Purvīša ie-

tekme, ir reproducēta žurnālā „Jahrbuch d. Bild. Kunst", 1926. gadā.

Apdāvināts bija agri mirušais Kārlis Kurle. Valsts māk-

slas muzejā ir viņa gleznas „Tirgus Talsos" un „
Vecais augļu dārzs",

kuras ir reproducētas žurnālā „Jahrb. d. Bild. Kunst." 1926. gadā.

Šajās gleznās un citos darbos mēs redzam viņu kā īstu impresionistu.
Helmuts Markvarts (dz. 1894.) ir pazīstams latviešu publi-
kai ar savām ainavām, kluso dabu v. t. t., kas gleznotas bālās krā-

sās. Kāda ainava „Agrs pavasaris" ir krāsās reproducēta „Daugavā"
1930. g. 10. burtnīcā. Tā ir gluži savdabīga skaidra glezna ar dzel-

tēnīgu gaismu, zilām ēnām un baltiem sniega plankumiem. Mark-

varts ir pāris gadus studējis Pēterburgas mākslas akadēmijā. Ta-

gad viņš ir skolotājs Cēsīs un vada savu lauksaimniecību. Viņš ir

ļoti patstāvīgs savā mākslā, bet varētu tikt pieskaitīts Sezannistiem.

Alberts Filka (dz. 1891.) kā mākslinieks ir gājis savu īpatnēju
attīstības gaitu. J. Madernieka studijā viņš bij iemācījies dekorātīvi

stilizējošu manieri, kas strādā ar lieliem plankumiem. Pēc tam kādu

laiku viņš gleznoja impresionistiski. Tagad viņam ir romantiska ai-

navu uztvere, kas radusies pēc sešiem Latgalē nodzīvotiem gadiem,

strādājot skolā un gleznojot dekorācijas Rēzeknes teātrim. Viņa pē-

dējo radīšanas posmu raksturo glezna „Latgales ainava", kas repro-

ducēta „Daugavā" 1931. g. 3. burtnīcā. Šīs gleznas dibensplānā tē-

lots zems horizonts, iesarkanas vakara debesis un saules apspīdētas
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mazas zemnieku mājiņas, bet silti zaļā priekšplānā ir jātnieks un

kāda sieviete pie krucifiksa ceļa malā starp vītoliem.

Starp 1905. gada revolūciju un pasaules kara sākumu pagāja
desmit gadi. Šai laikā uzziedēja A. Romāņa romantika un R. Pērles

mistika. Tai pašā laikā dzīvoja kāds latviešu mākslinieks, kuram ir

vislielākā nozīme jaunās mākslinieku paaudzes attīstībā. Tas bija
Valdemārs Matvejs (1877. —1914.), kas Krievijā bij pazī-
stams ar pseidonīmu Vladimirs Markovs. šis vīrs bij tipisks revo-

lūcionārs savā mākslā: viņš aģitēja, rakstīja kritiskus apcerējumus,

polemizēja. Krievijā viņš pievienojās mākslinieku grupai „Sojuz
molodeži" un kļuva viņas teorētiskais vadonis. Viņš publicēja veselu

rindu apcerējumu par nēģeru mākslu, par ziemeļu Āzijas mākslu,

par tālo austrumu mākslu, viņš analizēja Āfrikas salu mākslu, iz-

skaidroja jaunās mākslas principus. Kopā ar kādu krievu dzejnieku

viņš pat pārtulkoja ķīniešu liriku un sastādīja antoloģiju „Ķīnas
stabule". Viņš apceļoja Vāciju, Franciju, Itāliju, Zviedriju un visur

nodevās studijām. Viņu iedvesmēja senā krievu ikonu māksla, ku-

ras brīnišķīgās krāsas viņu apskurbināja. Viņa paša krāsas sāk

kvēlot kā Bizantes emaļa. Viņš meklē vienkāršojumu līdz pat gro-

teskajam. Viņš sasniedz līdz šim vēl neredzētu līniju un krāsu in-

tensitāti. Viņa māksla it kā apsūdz un ir opozicijā pret akadēmisko

naturālismu un arī pret visu analizējošo un krāsas atraisošo impre-
sionismu. Viņš meklē sintēzi, vienību. Reliģiskā satura glezniecībai
nav jārada tikai tēli ar reliģisku saturu, bet tai jābūt kā lūgšanai
no sirds dziļumiem, jābūt mistērijai. Tāpat pēckara reliģiskās strā-

vas grib dot ne tikai prāta atziņas un sprediķi, bet pāriet ekstāzē.

Matveja ekspresionistiskajā mākslā slēpjas romantiska simbolika.

Gleznaini runājot — 1910. gadā Matvejs piesita pie Rīgas dur-

vīm savas ķecerīgās tēzes. Tā bij kāda izstāde, kas kļuva par īstu

revolūciju Latvijas mākslas pasaulē. Tur bija archaisms, kubisms,

prīmitīvitāte, tēli ar smagiem locekļiem, deformējumi, mežonīgas
klinšu aizas, skiču veidīgi uzmetumi, krāsas smagas kā zeme vai arī

karstas un kvēlojošas. Viss tas raksturo Matveja mākslu. Publika

bij neziņā, vai smējās. Vecākie mākslinieki izturējās noraidoši, jau-
natne gavilēja. Revolūcionārā māksla uzvarēja; Valsts mākslas mu-

zejā ir tagad pāri par 80 Matveja skiču eļļas krāsās.

Gadu priekš Rīgas iepazīšanās ar Matveja mākslu Purvīts uz-

ņēmās zīmēšanas un gleznošanas skolas vadību, šo skolu bij dibinā-

jusi 1873. gadā kāda vācu gleznotāja Elizabete Jung-Stillinga. šai

jaunajā Rīgas pilsētas mākslas skolā, Latvijas mākslas akadēmijas

priekštecē, toreizējā mākslinieku paaudze ieguva savu pirmo māksli-

niecisko izglītību, kuras dēļ agrāk bij braukuši uz Pēterburgu. Pur-

vīts bij toreiz pārliecināts impresionists, lai gan mākslas skolā val-

dīja reālistiska mākslas uztvere. Ar laiku tas neapmierināja jau-
nos māksliniekus, viņi meklēja citus ceļus. To, ko viņi meklēja, deva

postimpresionisti, kubisti un ekspresionisti. Tad nāca karš. Jau-

natne tika mobilizēta vai gāja bēgļu gaitās. Māksliniekiem gāja

grūti, tos izkaisīja pa visu Krieviju. Ja tikai bij kāda iespēja, viņi
mēģināja apvienoties vai mēģināja turpināt izglītību kādā mākslas
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skolā. Kara laikā Penzas pilsēta bij latviešu mākslinieku Meka, kurp
viņi devās turpināt izglītību. Penzā bija mākslas skola, un turp

gāja viens pēc otra jaunie latviešu gleznotāji, kā Baltgailis, Ka-

zāks, Dīriķis, Übāns, Tone un citi. šī mākslinieku jaunatne arvien

ir uzsvērusi, ka visstiprāki ir ietekmējis viņu un jauno latviešu māk-

slu vispārīgi Jāzeps Grosvalds (1891.—1920.). Vienu gadu

viņš mācījās Minchenē, pēc tam trīs gadus studēja Parīzē pie An-

glada, Kerena (Quērin) un van Dongena (van Dongen). Bet sevišķi
viņu ietekmēja Sezanns, Matīss un Derens (Dērain). 1914. gadā viņš
atgriezās Rīgā un pulcēja ap sevi še vēl palikušos jaunos māksliniekus.

Tika dibināta mākslinieku biedrība „Zaļā puķe", no kuras 1919. gadā
izveidojās „Ekspresionistu grupa", bet no tās savukārt izveidojās vēl

tagad eksistējošā „Rīgas mākslinieku grupa". Pievienojās arī jaunie
rakstnieki, komponisti un kritiķi. Tika diskutēts par vācu ekspresio-
nismu un franču jaunajiem meistariem, vajadzēja nodibināties jau-
nai latviešu kultūrai un mākslai. Grosvalds iedvesmoja pārējos.
Domāja, ka jāiet uz laukiem, jāstudē daba un tauta un lielās kom-

pozicijās un arī mazos formātos jārada nacionāla glezniecība. Tā

sapņoja jaunatne, un smagām kā zeme vai spilgti raibām krāsām

gleznoja sievietes ar vienu aci vai bez acīm, šķības mājas, uzpūstas

lelles, kā arī figūras ar stīviem vai salauztiem locekļiem. Bet tomēr

iz šīm internacionālā modernismā izdomātām un radītām savādām

lietām pamazām izauga nacionāls stils un nacionāla māksla. Tieši

šī kara laika mākslinieku paaudze, kura cīnījās, meklēja un dažreiz

varbūt arī maldījās, bet arvienu strādāja tālāk, ir radījusi spēcīgu,
īsti latvisku un nacionālu mākslu. Kara laika grūtības, smagie

bēgļu gadi, trūkums, nacionālā atsvabināšana un tai sekojošais patoss
saprotams meklēja citus izteiksmes līdzekļus nekā tos, ko spēja dot

impresionisma jautrā paviršība vai naturālisma nenozīmīgā fotogra-
fēšana. Tā laika mākslas forma bij ekspresionisms. Ekspresionistiski

varēja gleznot bēdas, cīņas un uzvaras skurbumu tā, ka jaunatne pa-

zina savas pašas izjūtas.

Kara un bēgļu gadi iedvesmoja Grosvaldu. Daudzreiz viņš ir

gleznojis motīvu „Bēgļi" vai „Vecais bēglis". Valsts mākslas muzejā
ir kāda liela monumentāla glezna ar šādu motīvu. Tomēr šai gleznā,
kā arī daudzos citos tā laika darbos ir daudz negatava un neskaidra,

jo tas bij vairāk meklējumu un gribēšanas laiks, kad nespēja vēl

radīt nobriedušus darbus. Grosvaldam nebij lemts piepildīt visu to,
ko apsolīja viņa māksla. Viņš bija tikai 28 gadi vecs, kad tas kā

Latvijas sūtniecības sekretārs mira Parīzē ar spāniešu gripu. Priekš

tam viņš bija latviešu strēlnieku pulkos un kā brīvprātīgais angļu

armijā piedalījās ilgā karagājienā pa Mesopotamiju un Persiju. No

turienes viņš pārveda daudz interesantu un ar meistara roku gleznotu

akvareļu ar tautas un karavīru dzīves skatiem, ar orientālām pilsē-
tām un svešām kalnu ainavām, šie darbi pa lielākai daļai ir Gros-

valdu ģimenes īpašums. Orienta studiju kollekcija ir jāuzskata par

viņa gatavāko un labāko darbu.

Jēkabs Kazāks (1895.—1920.) bij no dabas stiprāki ap-

dāvināts nekā Grosvalds, bet bez pēdējā iedzimtās kultūras. Viņš
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bija īsts bohēmietis. To apliecina abas viņa autoportrejas ar bā-

liem slimīgiem sejas pantiem un artistisko gleznotāja nonchalance,
tāpat arī viņa motīvu un tipu izvēle un gleznošanas veids. Ja da-

žās gleznās viņš mums arī liekas bez formas, tomēr viņš ir nopietns

meklētājs. Studējot vecmeistarus viņš guva savu labāko iedvesmi

un stiprākos impulsus. Par to stāsta viņa paša dienas grāmata, un

to apliecina viņa gleznotā Tintoreto gleznas vakarēdiens"

kopija, cik teicami viņš ir pratis iejusties šī darba stilā. Portreju

kompozicijā un pat viņa krāsu skālā ar pelēki melno un dzeltāni

brūno ir, kā liekas, nojaušama vecmeistaru ietekme. Tomēr viņš nav

plagiātors; viņa personība ir redzama visos viņa gleznojumos.
Viņš bija tikai 20 gadu vecs, kad viņš devās uz Penzu pie citiem

latviešu māksliniekiem. Viņš pilnīgi atmeta impresionismu, kuru

bij iemācījies pie Purvīša; viņu saistīja jaunie mākslas centieni.

1916. gada pavasarī tika sarīkota Maskavā liela latviešu mākslas

izstāde. Te Kazāks ieraudzīja Grosvalda gleznu
„
Vecais bēglis",

kura atstāja uz viņu stipru iespaidu, tā kā viņš pats tūliņ mēģināja

gleznot līdzīgu gleznu. Viņa gleznai „Bēgļi", kas tagad atrodas Valsts

mākslas muzejā, tomēr trūkst Grosvalda gleznas aizraujošās monu-

mentālitātes. Tomēr viņš bij uz īstā ceļa. Tāpat kā Penzas mākslas

skolas citi mākslinieki, arī viņš meklēja sintētisko vienkāršību. Viņš
lieto kubisma elementus, bet turas tālu no tīrā abstraktā kubisma.

Kādu laiku arī Derens (Dērain) bija viņa paraugs. Lielās kvadrāta

veidīgās žanra gleznas — «Smēķētāji", kur tēloti divi jaunekļi no-

pietniem skatiem ar pīpi un tabakas dozi, un glezna „Cirkū" arī ar di-

vām figūrām, kur vīrietis ņem glāzi, bet sieviete krāsojas — ar formu

un krāsām dod labu priekšstatu par šī jaunā gleznotāja apbrīnojamām

spējām. Kas gan nebūtu no viņa iznācis, ja tikai viņam būtu bijis
lemts ilgāk dzīvot. Smagie materiālie apstākļi, kādos viņš dzīvoja
bieži neēdis un nekurinātā istabā, sabojāja viņa veselību. Dilonis no-

veda viņu kapā, pirms vēl viņš kļuva 25 gadi vecs.

Kad Kazāks ieradās Penzā, tur jau dzīvoja kāds drusku vecāks

latviešu gleznotājs Kārlis Baltgailis (dz. 1893.), ar kuru

viņš vēlāk sadraudzējās. Kopā ar viņu un Romānu Sutu Kazāks iz-

deva laikrakstu „Dūmi". Kazāks gleznoja sava drauga Baltgaiļa

portreju, kā tas drūms stāv karavīra tērpā, bet ar paleti rokā. Balt-

gailis glezno Grosvalda un Kazāka stilā kara laika motīvus. Tāda

ir glezna „Pēc kaujas", kas bij izstādīta 1929. gadā Jelgavā, kur

Baltgailis ir skolotājs. Šo gleznu vēlāk nopirka Valsts mākslas mu-

zejs. Pilsētas mākslas muzejā ir kāda Kazāka žanra glezna, kur at-

tēlots vecs vīrs ar baltu bārdu, ūdeņainām acīm, ar nedzīvu skatu

un zirnēkļa kājām līdzīgām kaulainām rokām. Viņš sēž aiz maza

galdiņa blakus kādai sievietei, kamēr kāda cita dibensplānā noceļ

piena podu. Pats motīvs, pirmās sievietes mīksti apaļā roku kustība,

it kā kariķētās muļķīgās sejas un neveiklā anatomija atgādina tai

pašā laikā gleznoto Aleksandra Drēviņa žanru „Bēgles".
Šī glezna ir gatavāka mākslas ziņā nekā Kazāka glezna. Drēviņa

gleznā ir tēlotas tikai divas zemnieces stāvot pie galda, uz kura ir

tikai tukši šķīvji; viena tēlota no sāniem, otra no priekšas. Gros-
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vaidam ir liela nozīme arī Drēviņa mākslinieciskā attīstībā. Viņa
ietekmēts Drēviņš atmeta impresionistisko gleznošanas veidu, ko

tas agrāk bij iemācījies Rīgas pilsētas mākslas skolā, un kļuva pār-
liecināts ekspresionists. Bet drīz šķīrās viņu ceļi arī mākslinieciskā

ziņā. Drēviņš vēlāk pievērsās konstruktīvismam. Viņš neatgriezās

Latvijā, bet palika Maskavā, kur viņš pats sāka spēlēt vadošu lomu.

Drēviņš bija arī liels debatētājs un kopā ar pārējiem māksli-

niekiem cītīgi diskutēja jaunās mākslas teorijas. Šo mākslinieku

vidū vispirms jāmin Valdemārs Tone (dz. 1892.). Tāpat kā

Kazāku arī viņu pievilka vecmeistari. Tomēr viņš ir viens no opo-

zicionālākiem jaunajiem Latvijas māksliniekiem, vai varbūt parei-
zāki sakot, viņš bija tāds. Rūbensa veidīgā uztverē viņš sākumā,
1914. gadā, gleznoja savu māti. Vecas portrejas iespaidu rada viņa
1915. gadā gleznotā „Zilvija", kur ovālā gleznā tēlota jauna dāma

ar smagiem miegainiem acu plakstiem, žīdietes izskatā. Viss ir

tumšs, apgaismota tikai mīksti modelētā seja un pret krūtīm novie-

totā labā roka. Tone mācījās toreiz Rīgas mākslas skolā un iepazi-
nās tur arī ar impresionistisko glezniecību. Kad Grosvalds atgrie-
zās no Parīzes, viņš iepazīstināja Toni ar Sezanna mākslu. Gluži

Sezanna stilā ir gleznota Grosvalda apgarotā portreja 1915. gadā.
Teicama ir roku rotaļa, uz labās Grosvalds atspiež savu nogurušo
galvu — skumja un drūma ir sejas izteiksme, noguris viss ķermeņa
stāvoklis — kreisā roka nespēcīgi nokarājas uz leju. Gleznas absinta

tonis vēl vairāk pasvītro nespēcīgo nogurumu. Laikā ap 1920. gadu
seko ļoti interesantu, bet arī ievērojamu darbu rinda, kuru priekšā

publika bij pilnīgā nesaprašanā. Ar stipri mirdzošām tīrām krāsām

viņš gleznoja sievietes, kuru lūpas ir kā sarkanas brūces un acis ie-

zīmētas tikai biezām svītrām vai asām ēnām. Viņas stāv pret gai-

smu, gaisma aplej viņas un pat padaļai tās gaismā izzūd. Viņš mē-

ģina izteikt kaut ko ekspresīvu, skar pat kubismu un konstruktī-

vismu. Bet tas viss ir tikai studijas. Tomēr kāda glezna — viņa
sarkanmatainās sievas apburošā portreja — ir jau gluži īpatnējs mei-

stara darbs.

Tāpat kā Sezanns arī Tone meklē modeļa dvēseli vai arī atdod

tam savu. Viņš ir meklētājs, viņš meklē ne tikai labāku formu un

skaistāku krāsu, bet arī dvēseles dziļumu. Viņa gleznām nav telpas

dziļuma. Vispārīgi viņš maz interesējas par blakus priekšmetiem

gleznā. Viņš ļauj savām figūrām mums pienākt gluži tuvu, tās ska-

tās mums acīs, vai arī mūs tik stipri saista izteiksmīgā seja, ka

aizmirstas viss pārējais. „Telpa un kustība ir tas, ko es meklēju"
teica man kādreiz Tone. Bet tas nesaskan. Telpa nespēlē nekādu

lomu, arī ārējās kustībās nē. Bet gan iekšējā kustība, iekšējais ne-

miers ir viscaur viņa gleznās, no kurām reta kāda ir nobeigta. Viņa

gleznas ir vienmēr bagātīgi niansētas, kolorīts ir skanīgi tīrs vai arī

lauztos toņos, bet arvien atstāj melodisku iespaidu. Ir tāda sajūta,
ka gleznotājs pats ir mūzikāls. Un, patiesi, Tone teicami spēlē arī

vijoli.
Pēc ekspresionistiskās eksperimentēšanas perioda ap 1920. gadu

Tone atgriezās atkal atpakaļ pie naturālistiskiem meklējumiem. Viņš
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gleznoja veselu rindu labi izstudētu galvu un portreju: G. Lēra

jaunkundzi pelēki brūnā tērpā un pelēki zilā cepurē ar baltu loga
izgriezumu dibensplānā (1923.), Krūmiņa kungu ar asi izteiktiem

sejas pantiem (1924.), G. Grīnberga kungu (1924.), rakstnieka Dam-

berga un viņa kundzes dubultportreju (1924.), A. Liepas jaunkundzi

(1925.) v. c. šajā laikā viņš radījis arī daudz ļoti kolorīstiskas klu-

sās dabas ar āboliem, krūzēm un grāmatām. Siltas un aukstas krā-

sas viņš labprāt liek pretstatā vienu otrai. Interesanta ir viņa
draugu, komponista Jūlija Sproga un Teodora Zaļkalna dubultpor-

treja. Viņš daudz lieto baltu krāsu gaismas refleksiem kā šajā gle-
znā, tā arī R. Ķuzes jaunkundzes portrejā, kur tēlota jauna spē-

cīga blonda dāma ar dziļu kakla izgriezumu. Ap šo laiku viņa radī-

šanā skaidri parādās itāliešu ietekme. Liekas, ka viņš ciena Leonardo

vairāk par visiem itāliešu vecmeistariem. Viņš labi uztver un tēlo

smalko noslēpumaino sievietes smaidu, skata valgo siltumu, ēterisko,

maigumu, apslēpto erotisko un vispārīgi sievišķīgo. Te sevišķi jā-
piemin trīs dāmu portrejas: brīnišķīgā Mona Līza —A. Spekes kun-

dzes portreja, gluži italiskā M. Grosvalda jaunkundzes portreja un

tās pašas dāmas portreja zilā tērpā, kas ļoti interesanta ar sejā un

uz krūtīm koncentrētu apgaismojumu un smalko kolorītu. Arī šī pē-

dējā portreja tāpat ir ļoti italiskā. Bezgalīgi maigi un mīksti ar ogli

viņš ir zīmējis kādas skaistas jaunas meitenes aktu; bet tas ir tikai

uzmetums, tāpat kā daudzi viņa darbi.

Tāpat kā Tone, māca Latvijas mākslas akadēmijā arī Kon-

rāds Übā n s (dz. 1893.), viņa laika biedrs un kollēga Rīgā un

Penzā. Viņš ir galvenā kārtā peizažists, bet ir gleznojis arī portre-
jas un kluso dabu. Viņa portrejas ir uztvertas gluži savdabīgi „ani-

māli", kas ne katru reiz nāk viņām par labu. Jau agri viņš iesāka

gleznot portrejas — 1915. gadā ir gleznota viņa pašportreja, kas

liecina par ļoti jūtīgu dabu un ir tajā pašā skumjā noskaņā, kā arī

Tonēs toreiz gleznotā Grosvalda portreja. Tai pašā laikā viņš gle-

znoja Penzā savu draugu jauno skulptoru K. Johansonu, kas izska-

tās tikpat uzkrītoši skumjš un grūtsirdīgs kā Übāns un Grosvalds

jau pieminētajās gleznās, šais portrejās ir redzama Latvijas jaunās
kara laika paaudzes ciešanu izteiksme. Übāna topošo portreju stilu

var nojaust jau Johansona portrejā un varbūt vēl stiprāk tas re-

dzams kādā 1915. gadā gleznotā portrejā, kur pusžanra veidā uz-

tverts jauns smēķējošs vīrs ar olas veidīgu galvu. Tomēr daudz ga-

tavākas savā raksturojumā ir 20-jos gados radītas latviešu rakst-

nieku portrejas, kā Viktors Eglīts, K. Jēkabsons un A. Austriņš.
Divas reizes viņš gleznojis Antonu Austriņu, kuru latviešu māksli-

nieki bieži attēlojuši skulptūrā, zīmējumos un gleznās. Vienreiz

Übāns viņu ir stipri kariķējis ar pirmatnēja cilvēka spēcīgu seju un

šai galvai atbilstošu stāvu un rokām. Bet šī glezna imponē, sevišķi
ar savu vilnaino kontūru un ar to, kā spēcīgais stāvs aizpilda visu

gleznas laukumu.

1911. gadā Übāns īsu laiku mācījās Odesas mākslas skolā. Tur

viņš ir gleznojis krasta ainavu spēcīgām, dekorātīvām līkām līni-

jām; šī glezna pilnīgi atšķiras no viņa pārējiem darbiem. Tai pašā
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gadā viņš atgriezās atpakaļ Rīgā un iestājās Rīgas pilsētas māk-

slas skolā. Te viņš mācījās pie Purvīša un iepazinās ar impresioni-
smu. Kad Grosvalds atgriezās no Parīzes Rīgā un nodibināja „Zaļo
puķi", tad Übāns bij viens no līdzdibinātājiem. Übānu ietekmēja arī

Drēviņš, kas arī mācījās Rīgas mākslas skolā, šai laikā ir Übāna

meklējumi kubismā un ekspresionismā. Viņš gleznoja kādu sievieti

ar vienu aci, kluso dabu ar vāzēm, augļiem un logu v. c. šim izmē-

ģinājumu starplaikam ir liela nozīme viņa ainavu glezniecībā, jo tas

viņam palīdzēja sasniegt stingrāku kompoziciju. Pelēkā krāsa viņa
radīšanā arvien ir bijusi noteicošais faktors, zili-pelēkos toņos ir no-

skaņotas daudzas viņa ainavas. Kara laikā viņš tālāk izglītojās Penzā.

Tur radās arī viņa forma un stils, kas vēl vairāk nostiprinājās kādu

laiku studējot Parīzē 1922. gadā. Toreiz viņš piesavinājās kādu

skiču veidīgu, virtuozu manieri gleznot ar ļoti plānu krāsu kārtu.

Šai manierē viņš ir ātri uzgleznojis daudz ainavu noklusinātos to-

ņos, kur iekomponētās figūras rada efektīgus krāsu plankumus. Ci-

tās gleznās uz pelēkos toņos ieturētas ainavas viņš ar otu pārzīmē-
jis blakus priekšmetus, šī maniere ir vilinoša un var viegli novest

paviršībā. Ja viņš tieši nekomponē, tad viņa darbos ir Parīzes, Rī-

gas un viņas apkārtnes un pēdējā laikā arī Kokneses motīvi. Liekas,
ka no izdomu glezniecības viņš arvien vairāk tuvojas kādai jau-
nai impresionistiskai glezniecībai, kuru ierosinājušas pašas dabas

studijas.
Übānu atgādinošā stilā kādu laiku gleznoja arī Ludolfs Li-

berts (dz. 1895.). Starp citu viņi bij kādreiz izstādījuši abi vienā

reizē vienu un to pašu Torņakalna ainavas motīvu. Libertam nebij
tā liriskā, mīkstā krāsu noskaņojuma, kas Übānam, bet viņa toņi

bij cietāki, šai ziņā ir laimīga Liberta izvēle, ka viņš galvenā kārtā

ir sevi veltījis teātra dekorāciju glezniecībai, kurai ir jāstrādā vai-

rāk ar efektiem nekā ar smalkām niansēm. Kā teātra dekorāciju

gleznotāju viņu apskatīšu vēlāk. Daudz gleznas ar Venēcijas motī-

viem rozā-pelēki-brūnos toņos viņš ir gleznojis priekš pāris gadiem

studiju ceļojumā Venēcijā.

Formā un krāsu technikā daudz spēcīgāks ir Leo Svemps

(dz. 1897.), nekā abi nupat apskatītie mākslinieki. Viņš ir viens

no nedaudziem, kuri iet tālāk V. Zeltiņa savā laikā iesākto ceļu, t. i.

strādā ar spēcīgi plankumaini uzliktām krāsām. Nav Svempa rak-

sturā daudz domāt gleznojot, bet viņa temperāmenta un dabas do-

tās intuicijas dēļ tam bieži izdodas radīt intensīvas un ekspresīvas

gleznas. Brīnišķīgā kārtā šis krāsās trauksmīgais gleznotājs ir uz-

audzis vecticībnieku vidū, un viņa pirmais mākslas skolotājs bij ikonu

gleznotājs Osins. Vētraino techniku ar 1 cm. bieziem, bet ātri uz-

mestiem krāsu traipiem viņš nav mācījies pie tā, bet gan Maskavā

pie gleznotājiem Boļšakova un Maškova. Tur viņš iemācījās arī pa-

zīt un saprast impresionismu un Sezannu. Bet vēlāk viņu vairāk

saistīja Vlaminck'a melni-zaļās ainavas. Dažreiz viņš iet pa tālu

gleznas reljefaveidīgā uzbūvē, arī krāsu iespaids var kļūt pārāk

spilgts. Viņš rotaļājas ar stipriem kontrastiem, bet strādā pa lie-

lākai daļai ar dziļām krāsām un aukstām ēnām. Svemps ir mākslā
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jūtu cilvēks un nododas krāsai līdz skurbumam. Viņam ir daudz

kluso dabu ar priecīgām krāsām, kur gleznoti sarkani, dzeltāni un

zaļi augļi un pudeles, arī mirdzošas tējmašīnas, kafejas kannas, māla

trauki, rupja maize, siļķes v. c.

Otto Skulme (dz. 1889.) ilgu laiku ir izmēģinājis visas ie-

spējamās technikas. Viņš ir gleznojis reālistiski un Rozentāla ie-

tekmēts impresionistiski, arī kubistiski un konstruktīvistiski. Liekas,
ka ar savu pēdējo gadu darbiem viņš ir atradis īpatnēju un sev pie-
mērotu stilu. Par viņa māksliniecisko studiju gadiem var teikt, ka

viņš ne tikai mācījās pie Rozentāla 1906. gadā, bet arī 1907. gadā
pie Juon'a Maskavā, un no 1909.—1914. g. studēja Stiglica mākslas

skolā Pēterburgā un speciālizējās dekorātīvajā mākslā. Tad pēc

pāris kara gadiem frontē un īsas paidagoģiskas darbības Rīgā, viņš
1923. gadā devās uz Parīzi ierosinošā studiju ceļojumā. Pēterburgā

viņu sevišķi ierosināja Petrova-Vodkina darbi; viņš strādāja arī

Marijas teātrī Lamkina vadībā. Par „okra vīru" viņu saukuši stu-

diju biedri pie Rozentāla, jo viņš lietojis daudz okra savās gleznās;
kā savā stājglezniecībā, tā arī savās agrajās teātra dekorācijās viņš
vairāk ciena dzeltāni-brūnu krāsu skālu. Tas ir sakarā ar viņa ar-

tistisko atturību. Ja to arī nezinātu, tad viņa gleznās varētu izlasīt,
ka viņš ir pārdzīvojis smagus gadus jaunībā. To stāsta viņa motīvi

un krāsu izvēle. Gleznā „Krogus dzērājs" skumjās domās no-

grimis sēž krogā vijolnieks un dzer alu; divi laukstrādnieki ar

lāpstām griež melnas, brūnas velēnas; grūtsirdīgi sapņo māte ar

savu mazo bērnu klēpī; gaiši apspīdētas, gandrīz kā apskaidro-
tas stāv uz galda vienkārša vīra ilgotās vakariņas: degvīna pu-
dele un gabals rupjas maizes. 0. Skulme labprāt glezno šādus

motīvus, ja viņš neglezno no savas darbnīcas loga bulvārus ar

viņu tramvajiem un gājējiem. Tāpat kā Tone un daudzi citi latviešu

mākslinieki viņa vecumā ap 1920. gadu un 20-jos gados arī O. Skulme

nodevās tīri abstraktiem un konstruktīviem meklējumiem, bet vē-

lāk atkal atgriezās pie naturālisma. Sākumā viņa gleznas ir glezno-
tas ļoti plānām krāsu kārtām un laukumiem, bet vēlākās un gata-
vākās ir izpildītas kompaktākā gleznošanas veidā, pie kam māksli-

nieks labprāt lieto špachteli. Par šo viņa mākslas jauno techniku

un viņa paletes krāsu attīstību liecina viņa gleznas — kāda glezna
Vermlandes muzejā Karlstadē, Zviedrijā, kur madonnai līdzīgi uz-

tverta māte ar bērnu, vēl kāda glezna ar viņa kundzes un meitas por-

treju, tad trešā glezna ar puskailu mazu bērnu, kas guļ uz muguras

ar mīļo Tedija lācīti blakus, un arī jau minētā glezna ar abiem lauk-

strādniekiem.

Viņa jaunākais brālis Uga Skulme (dz. 1895.) studēja ar-

chitektūru un glezniecību Pēterburgas mākslas akadēmijā. Viņu ir

ietekmējis krievu gleznotājs K. Petrovs-Vodkins, kā arī vēlāk Pikaso

(Picasso), un ir grūti viņu raksturot. Viņa mākslas uztveri var izla-

sīt viņa rakstītās kritikās „Daugavā", kur tas katru mēnesi raksta

par kādu latviešu mākslas darbu. Bet viņa paša darbu kopiespaidu

iegūt nav viegli. Sākumā viņš ir vairāk formas meklētājs, kas viņu
noved pie kubisma un konstruktīvisma. Viņš glezno šāda veida kluso
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dabu ar citroniem, pīpi, pudeli v. c, glezno arī divus bezformas leļļu
stāvus ģitāru spēlējot. Tad sākot ar 1927. gadu dažās portrejās mēs

redzam viņu kā „Jaunās priekšmetības" pārstāvi, bet vēlākā laikā

puķu studijās un ainavās viņš mēģina kļūt krāsains. Gleznieciskāki

nekā viņa gleznas ir viņa zīmējumi ar balti izlaistiem un ēnās pār-
ejošiem gaismas refleksiem un ar šiem baltajiem refleksiem no tumšā

dibensplānā izceltām figūrām, šajā savā īpatnējā, bet liekas igauņu
mākslinieka E. Viiralta zīmējumu ietekmētā, stilā viņš ir illūstrējis
kādu „Nabagu bībeli". Abiem viņiem ir kopējs arī tas, ka viņi ar

nodomupadara rupjākus motīvus un figūras. Drusku līdzīgā manierē

ir arī rakstnieka V. Eglīša kundzes Hildas Vīkas (dz. 1897.)

zīmējumi.

Nav viegli raksturot Jāni Cielavu (dz. 1890.). Viņš stāv

uz naturālistiskas platformas, glezno impresionistiski, bet dažreiz

skatās pāri uz ekspresionistiem. Viņš var gleznot naturālistiskus

momenta uzņēmumus, kur sieva žāvādamās brauc uz tirgu ar olu

kurvi vai sieva baro baložus. Tai pašā laikā viņš var gleznot mīkstos

pelēkos toņos Parīzes skatus, kas atbilst tīri impresionistiskai māk-

slas uztverei. Tāpat viņš glezno kluso dabu ar konjaka vai alus pu-

delēm, kafejas tasēm, ievārījuma burkām, sviesta traukiem, maizi,
siļķi, raibām Lieldienu olām v. c, kas atgādina Svempa klusās

dabas. Citureiz turpretim viņš izstāda ne tik kontrastu bagātus,
bet maigāki gleznotus nature morte — gleznas ar puķēm, ābo-

liem un apelsīniem, ši svaidīšanās un meklēšana ir redzama arī

portreju glezniecībā, līdz beidzot pēdējo gadu portrejās viņš ir at-

radis drošu mierīgu formu un skaidru, bet atturīgu krāsu skālu. Tas

skaidri saskatāms divās viņa jaunās blondās sievas portrejās. Pil-

sētas mākslas muzejā ir viena, 1929. gadā gleznota portreja, kur

tumši tērpta dāma pelēka dibensplānā priekšā uzvelk savus baltos

cimdus. Otrā viņa sēž ar lielu ādas dāmu rokās somu priekšā. Brī-

nišķīgi ir uzgleznotas rokas abās šais gleznās. Viņa efektīgā paš-
portreja ar stāvokli, tipu un koncentrēto apgaismojumu atgādina

Domjē (Daumier) pazīstmās gleznas galveno figūru.
Modernists un bohēmietis ir latgalietis Francisks Var-

slavans (dz. 1899.). Viņš mācījies kādā krievu mākslas skolā.

Pēc tam viņš pavadīja trīs gadus Sibirijā, Japānā, Ķīnā un okeāna

salās, bijis arī Brazilijā. Viņa nemierīgā daba dzen viņu arvienu

- jaunos ceļojumos. 1923., 1925. un 1927. gadā viņš apceļoja Vāciju,

Franciju un Itāliju, 1931. gada vasarā viņš bij atkal Parīzē. Gadu

iepriekš viņš Rīgā nodibināja mākslinieku restorānu „Parnasu",

pats gleznoja tam dekorācijas, pats vadīja viņu. Bet restorāns drīz

izputēja. Viņš ir gleznojis Francijas ainavas ar figūrām un žanru,
kā piemēram pelēki-brūno gleznu

„
Važonis". Viņš glezno dāmu por-

trejas ar balti nopūderētām sejām un stipri sarkani krāsotām lūpām.
Labākā no viņām tēlo spoguļojoties jaunkundzi ar kailām rokām un

raibā blūzē. Ar meistara roku ir komponēta slīpi sēdošas jaunas žī-

dietes figūra melnā tērpā. Vispēdējā laikā viņš glezno savas dzim-

tenes Latgales tumši-brūnas ainavas. Viņš ir ļoti nevienāds. Viņš

glezno vairāk intuitīvi un ar savu neapšaubāmo talantu var radīt lai-
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mīgus uzmetumus. Viņa zīmuļa zīmējumi ar Parīzes kafejnīcu ska-

tiem un lielpilsētas demi-monde attēlojumi norāda, ka viņš varētu

kļūt labs žanra gleznotājs, ja tikai viņš gribētu censties un padarīt
vieglāku un tīrāku savu krāsu skālu.

Latvijas modernistu vidū ir arī Jānis Liep i ņ š (dz. 1893.)
un Erasts šveics (dz. 1895.). Liepiņš agrāk gleznoja savas

klusās dabas smagām kā zeme un spēcīgām' krāsām. Bet pēdējā laikā

ieliekot vietām skaidrus skanīgus lokāltoņus viņš padara savas gle-
znas krāsainākas. Liekas ka viņš izveidojas par vienu no interesan-

tākiem latviešu gleznotājiem. īsu laiku viņu saistīja nedzīvais kon-

struktīvisms, bet šai šabloniskajā schēmā viņš nevarēja izteikt neko

savu, personīgu. To apstiprina viņa glezna ar diviem pīpi smēķējo-
šiem jauniem vīriešiem, kuri sēž aiz galda ar alus pudelēm un kār-

tīm. Par topošo mākslinieku vislabāki liecina dažas skumjas priekš-

pilsētas gleznas un dažas tāpat skumji noskaņotas klusās dabas.

Gleznās, kā — „Pagalma skats", „Divi draugi", kas reproducēta
1931. gada 7. burtnīcā, ar kādu kroga skatu,

ko nopircis Rīgas pilsētas mākslas muzejs un „Krogs", kas pieder
Valsts mākslas muzejam — Liepiņš sevi parāda kā pilnīgi nobrie-

dušu mākslinieku, žanrā viņa motīvu reģistrs līdz šim galvenā kārtā

ir ierobežots ar kroga skatiem. Viņa kompozicijas spējas un ar

krāsu un formas vienkāršojumu iegūtā monumentālitāte mazās gle-
znās apsola daudz no viņa puses latviešu mākslai. „Illūstrētā žurnālā"

1927. gada 10. burtnīcā ir reproducēta kāda klusā daba ar priecī-
gām krāsām, kur tēlota brūna kafejas kanna, dzeltāns citrons, balta

šalle, alus pudele, avīze un krēsls.

Šveics ir veltījis sevi konstruktīvismam un bieži viņa gleznas
ir pilnīgi mīklainas, tad viņas var baudīt tikai krāsu subtilitātes dēļ.

Viņa tumši brūnās krāsas ir ļoti ierobežotas un vienmuļīgas un mo-

tīvi dažreiz ir pārāk abstrakti. Neskatoties uz to, viņš tomēr ir pra-

tis savos kluso dabu gleznojumos rast izteiksmi pats sev un savai me-

lancholiski liriskai noskaņai.

Konstruktīvisms noved visbeidzot pie uzlīmēšanas mākslas.

No tā nav brīvi ne Romāns Suta (dz. 1896.) ne Niklāvs

Strunke (dz. 1894.), abi šā virziena kreisākie pārstāvji. To re-

dzam daudzās Sutas klusās dabās, kas gleznotas no 1923.—1928. ga-

dam. Ar šo neatlaidīgo nodziļināšanos konstruktīvā uzbūvē un ģeo-
metriskā domāšanā viņš ir ieguvis drošu pamatu saviem tagadējiem
keramikas dekorātīviem gleznojumiem, šai laukā viņš līdz šim ir

radījis savus labākos darbus. Viņa un tāpat viņa kundzes Alek-

sandras Beļco vas (dz. 1897.) šķīvji pieder tagadējiem latviešu

mākslas amatniecības labākajiem propagandas nummuriem. Abi māk-

slinieki uzglezno baltajiem traukiem „uz glazūras" stilizētus latviešu,
krievu un tīri fantastiskus motīvus un tad dedzina tos no jauna.

Suta, būdams tikai 18 gadus vecs, jau kā nobriedis impresionists tei-

cami uzgleznoja sava tēva portreju. Rīgas mākslas muzejos ir

daudzi interesanti Sutas akvareļi ar kroga un tautas dzīves attēlo-

jumiem. Teātra dekorāciju gleznojumos viņš ir konsekvents kon-

struktīvisma pārstāvis. Pie tā paša uzskata viņš turās arī kā glezno-
šanas skolas vadītājs. Vispēdējā laikā viņš ir gleznojis kādā privātā
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mājā sienu un griestu gleznas. Vēss miers dominē Beļcovas portrejās
un žanros. Labs piemērs tam ir glezna „Sieviete ar vēdekli", kas

ieturēta zilos un pelēkos toņos. Pārāk anēmiskas, mazasinīgas, pār-
smalcināti nogurušas liekas viņas balti nopūderētās un skaisti mani-

kētās jaunās dāmas, kas atpūšas atzveltņu krēslos vai uz turku dī-

vāniem.

Strunkes darbos nepūš nekādi vēji. Gaiss kā tāds neeksistē, vis-

pirms nav impresionistisko gleznotāju „fiziska" gaisa. Viņš negrib

ne pusēnas, ne gaisa perspektīvi. Viņš grib plāksnisku mākslu, viņš
grib plāksnisku dziļumu. Tur viņam palīdz konstruktīvisms, arī iz-

griešanas un uzlīmēšanas maniere. Viņš komponē, uzbūvē, bet ne-

rodas ne mājas, kur var dzīvot, ne cilvēki, kuros pukst sirds. Pla-

kanas, kā no papīra izgrieztas, vai plānas kā ēnas viņa figūras soļo

sāņus pa kulišu veidīgām ainavām. Ja viņas grib iet gleznas dzi-

ļumā, tad viņas paliek ar saviem stūrainiem pleciem pie durvju sten-

derēm stāvot. Tā tas ir ļoti labi komponētā gleznā „Kāds vīrs ieiet

istabā". Glezna durvis" ar savām trim figūrām,
kas novietotas trīs apgaismojumu plānos, „Rocca di Papa" ar sa-

viem skaisti veidotiem krāsu kubiem, „Capri, Grande Marina" ar

kādu sarežģītu māju kompozīciju tīrā baltā krāsā pret gaiši zilām

debesīm — šie darbi, kas varbūt lielajai publikai paliks arvien sveši

sava veida dēļ, ir vienkārši ievērojami. Ir viegli saprotams, ka Strun-

kem taisni šīs plāksniskās skatīšanas dēļ vajag būt sevišķi spējīgam
skatuves glezniecībā. Kā vecu tautas pasaku illūstrātors viņš ir no-

skaņots vairāk reāli, kā to redzam „Tūkstots un viena nakts" illūstrā-

cijās, arī 1931. gadā iznākušā pasaku antoloģijā „Pasaku pasaule"
v. c. Še viņš dod ne tikai gleznas saskaņā ar tekstu, bet arī dažreiz

teicamus mākslas darbus. Pašlaik Strunke bez šaubām ir labākais

illūstrātors Latvijā. Viņš labprāt strādā arī grafikā kā konstruktī-

vists vai ar ģeometriskiem kompozicijas elementiem. Viņš pat mē-

ģināja sastādīt dekorātīvas viņetes tikai ar tīri tipogrāfiskiem ele-

mentiem, kā punktīm, svītrām v. t. 1. Savu māksliniecisko izglītību

viņš ir ieguvis Itālijā. Viņa paša ex-libris rāda viņu sēžot pie galda

ar sarkanā vīna pudeli, cipresi, kāpņu līniju un arkādi dibensplānā.

Ciprese ir Toskāna, kāpņu līnija ir Kapri, arkāde — Roma.

No naturālistiskā viedokļa raugoties, ar Struņķi mēs esam nonā-

kuši līdz galējam kreisajam spārnam. Abu mākslas uztveru kompro-
misu dod Jāņa Plases (1892.—1929.) glezna „Tējnīca". Šai

gleznā ļoti reālistiski ir uztverts jūrnieks un viņu vilinošā ļoti dekol-

tētā kroga nimfa ar blakus stāvošu suni, tāpat arī paplāte ar tēj-
kannu un glāzēm. Bet telpas architektūra un pa logu redzamās mā-

jas dibensplānā ir izdomātas vairāk konstruktīvi. Tāpat arī bieži uz

Sutas šķīvjiem ir sajaukti konstruktīvie un reālie elementi. Šai ziņā
Plaši varētu apzīmēt par Sutas skolnieku. Bet viņa citos darbos ir

arī Kazāka un Drēviņa pieskaņas, kā tas bij redzams kādā gleznā

„Zaļās vārnas" izstādē Jelgavā 1929. gadā, kur tēlota strādnieka ģi-

mene sēžot ap ēdamo galdu, uz kura ir sālīta siļķe un kūpoši akmens

bumbām līdzīgi kartupeļi. Arī šai gleznā jaucas reālie elementi ar

konstruktīviem. Savdabīga un ļoti romantiska ir viņa glezna „Pie
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Sungari upes", nakts glezna ar lidojošām baltām kaijām un trim

priekšplānā sēdošām un stāvošām figūrām. Traucē tikai lieliem krāsu

traipiem apklātās debesis, kas ir stiprā pretstatā citādi mierīgajam
gleznas stāvoklim. Te ir atkal piemērs cīņai starp reāliem un kon-

struktīviem elementiem, tāpat kā gleznā „Serenāde", kas atrodas Rī-

gas pilsētas mākslas muzejā.

Pēdējā laikā visās zemēs kubisms un konstruktīvisms liekas kļu-
vis nemoderns. Katrā ziņā ir skaidri nojaušama ne tikai atgriešanās

pie dabas, bet arī vecmeistaru studēšana. Opozīcijai pret matēma-

tiskām, irreālām mākslas strāvām kā tiešas sekas bij „Jaunā priekš-
metība". Bet viņas vietā tagad nāk kāda romantiska māksla. Plaša,'
referāta veidīga detaļu attēlošana ne labprāt satiek ar krāsainību.

Bet romantika grib krāsas un detaļas paliek novārtā. Krāsu ro-

mantiķis augstākā mērā ir 'gleznotājs Jānis Tīde manis (dz.

1897.), kas izglītojies un arī dzīvo Beļģijā. 1931. g. rudenī bij viņa
darbu lielāka seperātizstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā. Vienība

bij šai izstādē ne tikai ar līdzīgiem gleznu rāmjiem, sidrabotiem ar

melnu ārmalu, bet visās gleznās bij viens un tas pats kolorīts, kas

meklē stiprus efektus, šim gleznotājam bez šaubām ir talants; bet

dažreiz viņš ir pārāk uzbāzīgs un pārāk iedomīgs savā mākslā, un

bez tam pārāk monotons, lai gan viņam ir bagāts krāsu reģistrs. Vis-

caur tas pats spokainais apgaismojums. Kā uguns apspīdētas ir se-

jas ar savām tumšām acīm, dzeltāni mirdz mati pret nakts-melno

dibensplānu. Sarkans vai balts ir tērps. Augstas, no apakšas ska-

tītas kuģu priekšdaļas, vareni māju bluķi kā dibensplāns pret pārāk

sīkiem, maziem cilvēkiem, lieli muskuļaini Ardennu zirgi, kuri aiz-

pilda gleznas laukumu, nēģeri un baltas blondas meitenes, resnas

zivju sievas tirgū, vispār ir baroka spēka uzplūdums un flāmu ro-

bustais krāsu prieks. Balts-dzeltāns-sarkans-zaļš-brūns-zils-melns ir

mirdzošā vai stipri kontrastējošā krāsu masā. Ar sirsnīgu padevību,
bet pilnīgu ķermeni un jūteklīgi sarkani nokrāsotām lūpām lūdz

Dievu kāda mūķene dzeltānā tērpā, melnā galvas segā un baltā kakl-

autā. Atdzīvojas Rūbensa pasaule. Raibās krāsās kustās cilvēku pū-
lis Rūbensa laukumā. Ļoti izdevusies un intensīva ir vizošā glezna

«Karnevāls", saules dzeltāna ar traipu veidīgi uzmestu' sarkanu,

melnu, baltu un gaiši zilu.

Pēdējā laikā latviešu mākslā ir skaidri saskatāma strauja pār-

eja no klusās dabas uz žanru, un liekas ka latviešu mākslinieki sāk

plašāki nodarbotiesarī ar dekorātīvo glezniecību. Ansis Cīrulis

(dz. 1883.) piem., par to ir interesējies un arī mēģinājis izveidot

sienu gleznām piemērotu stilu. Purvīša un Rozena pusloku gleznas

Rīgas mākslas muzeja vestibilā vairāk līdzinās stājglezniecībai.

Grīnberga plafoni un sienu dekorācijas ir tradicionālas un nedod neko

jaunu. Ansis Cīrulis sākumā mācījās Blūma zīmēšanas skolā Rīgā

un Madernieka studijā, pēc tam Stiglica mākslas skolā studēja
dekorātīvo mākslu. Tad kādu laiku viņš mācījās Parīzē glezno-
tāju Lorana (Laurent) un Angladas vadībā. Viņš ir daudz strā-

dājis rotātājas mākslas laukā, ir zīmējis metus paklājiem, audu-

miem un keramikai tautiskā garā. Viņš iesāka ar tautas un
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kareivju dzīves skatu un tipu reālistiskām studijām. Bet drīz

viņš pārgāja uz naīvistisku manieri un strādā šai stilā vēl tālāk.

Tipiska viņa centieniem ir 1928. gadā gleznotā barikādu cīņa ~1905. g.

iela", kas atrodās Rīgas pilsētas mākslas muzejā. Tipiski ir arī daudzi

citi skati ar bērniem rotaļā, dejā, stādot vai lasot grāmatu, kas gle-
znoti kādai skolai, šie skati ir gleznoti tajā stīvajā manierē, kur fi-

gūras izskatās it kā izgrieztas no koka, tāpat arī glezna „Zvērasts"

Sp. Paegles kollekcijā. Viņa radīšanas virsotnē stāv freska Zemga-
les lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības namā Jelgavā, še tēloti

idealizēti latviešu vikingi skaistām mantām pilnos pūķu kuģos at-

griežoties dzimtenē, kur tos sagaida viņu sievas. Turpat Jelgavā viņš
ir gleznojis Laucinieku viesnīcā ļoti uzskatāmi latviešu

Ja grib meklēt viņa stila interpretācijas avotus, tad jāapskata švei-

cieša F. Hodlera "darbi. To sevišķi apstiprina „Illūstrētā žurnālā"

1929. g. 10. burtnīcā reproducētā ritmiski un labi komponēta glezna

„Dziesma par 22 ozoliem". Gleznā tēloti zaļumos ap garu galdu dzī-

rojot 12 latviešu vīri, kas apgaroti dzied šo svētku dziesmu.

Teātŗa dekorāciju māksla.

Ja grib vispārīgi raksturot latviešu teātra dekorāciju mākslu,
tad varētu pirmā kārtā uzsvērt greznuma tieksmi. Redzami svētki,
raiba dzīve, stipri apgaismošanas efekti, jautrība, skaistums. Un ar

krāsu prieku mākslinieki strādā ar garām otām uz milzīgiem audeklu

gabaliem. Rodas daždažādas orientālas fantāzijas — jo raibāk, jo

labāk, vai arī sapņo par seniem varoņu laikiem un tāliem senčiem un

mēģinā viņus izsaukt dzīvē.

Dažāda ir latviešu teātra dekorāciju gleznotāju mākslas Uz-

tvere. Eduards Vīt o 1 s (dz. 1877.) ir kopš 1922. gada augstāko
kiasu vadītājs Mākslas akadēmijā un tai pašā laikā pastāvīgs deko-

rātors Nacionālajā Operā. Viņš ir tīrs naturālists un tradicinonā-

lists, kas saskaņā ar savu kluso, maigo un apzinīgo dabu, savās de-

korācijās cenšas pēc lietu patiesīguma. Viņš ir radījis saulaini im-

presionistiskas, liriskas ainavu gleznas, kā piemēram „Fra Diavolo"

dekorācijās, vai arī architektoniski un kultūrvēsturiski izveidotus

milieu, kā piemēram „Meistardziedoņiem". Pēdējās gan bij jau uz-

gleznotas 1903. gadā pie gleznotāja Frama Minchenē. Toreiz šīs de-

korācijas bij meistara darbs, bet mūsu laikā viņas ir par daudz de-

taļētas. Vītola labākais darbs ir dekorācijas operai „Madame But-

terflv" (1925.), kur sevišķi jāatzīmē smalki izdomāta japāniešu
istaba ar ziedošu dārzu dibensplānā izgriezumā. 1930. gadā Rīgas

pilsētas mākslas muzejs ieguva viņa temperā gleznotu dekorācijas
skata kompoziciju ar klostera pagalma attēlojumu, kur mākslinieka

reālistiskais stils ir laimīgi vienkāršojies. Vītols nav lauzis jaunus

ceļus teātra dekorāciju glezniecībā, bet viņa daudzās dekorācijas ope-

rām un baletiem ir devušas arvien viegli romantisku noskaņu.

Naturālistiskas noskaņu gleznas ir devis Eduards Bren-

cēns (dz. 188o.) savās dekorācijās Rimski-Korsakova operai „Maija
nakts". Vēsturiskā stilā ir strādājuši Jānis Muncis (dz. 1886.)
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un sevišķi Artūrs Cimmermanis (dz. 1886.). Muncis jau

bija strādājis kā dekorātors pie dažādām krievu skatuvēm Maskavā

un Pēterburgā un no 1920.—1926. gadam gleznoja dekorācijas Dailes

teātrim Rīgā. 1922. gadā viņš apceļoja Vāciju un Franciju un 1923.

gadā Spāniju. Viņš aizbrauca uz Ameriku un tur turpina to pašu
darbu. Viņš ir gleznojis dekorācijas daudz lugām, kā piemēram Bo-

maršē, šēkspīra, Raiņa, K. Ābeles v. c. Cimmermanis beidza 1910.

gadā Stiglica mākslas skolu Pēterburgā un strādāja kā Interimteātra

dekorātors Rīgā. Kā šim teātrim, tā arī daudzām skatuvēm provincē
un Nacionālajam teātrim viņš gleznojis dekorācijas šēkspīra, Ais-

chila, Blaumaņa v. d. c. darbiem. Liepājas jaunajā teātrī Augusts
Annuss ir gleznojis dekorācijas A. Brigaderes lugai «Maija un

Paija". Bet viņš nodarbojies ar dekorāciju mākslu tikai garāmejot.

Turpretim Jānis Kuģa (dz. 1878.) ir sevi pilnīgi veltījis
teātrim. Sākumā nostrādājis kādu laiku porcelāna fabrikā Rīgā,

Kuģa ieguva savu pirmo māksliniecisko izglītību Stiglica mākslas

skolā Pēterburgā, kur bija studējis arī Cimmermanis. Visstiprāk

Kuģu ir ietekmējusi „Mir iskusstva" kustība un krievu dekorātori

Košeļovs un Golovins. Francijā viņš studēja dekorātīvo glezniecību pie

Karpezata (Carpezat) un pēc tam apceļoja daudz zemes studiju nolū-

kos. Jau 1904. gadā viņš sāka gleznot dekorācijas skatuvei un ir jau
27 gadus nodarbojies kā teātra dekorātors. 1928. gadā viņš kļuva par

dekorātīvās mākslas profesoru Mākslas akadēmijā. Ar 1909. gadā gle-
znotām dekoiācījām Aspāzijas „Vaidelotei" viņš deva jaunu svaigu

plūdumu latviešu teātra dekorāciju glezniecībai, kas toreiz jau sāka

izvērsties amatniecībā. Kritiķis un gleznotājs Jānis Šiliņš raksta

„lllūstr. žurnālā" (1925., 8.), ka Kugas vārds cieši saistās ar latviešu

skatuves lielākiem sasniegumiem pēdējos piecos gados priekš pasau-

les kara. Tai laikā Kuģa gleznoja ar lieliem panākumiem toreizējā

Jaunajā teātrī (vēlākajā Dailes teātrī) dekorācijas Raiņa „Ugunij
un naktij", «Indulim un Ārijai" un daudziem citiem darbiem. Priekš

šo dekorāciju gleznošanas Kuģa rūpīgi studēja Kurzemē un Vidzemē

vecos zemnieku krogus, klētis un šķūņus. Viņu iedvēsmoja arī Krie-

vijas un Norvēģijas vecās koku būves. Viņa impresionistiskās, bet

tai pašā laikā drusku stilizētās dekorācijas bij gleznotas pelēkos vai

pelēki-dzeltāni-zaļos toņos.
Vēlāk viņš gleznoja dekorācijas daudz teātra gabaliem Nacionā-

lajam teātrim un Nacionālajai Operai spēcīgākās un vairāk kontra-

stējošākās krāsās un monumentālāki izdomātas. Raiņa drāmai „Jā-

zeps un viņa brāļi" Kuģa ir gleznojis ļoti vienkāršas klinšu formas

un tā paša autora lugai ~Spēlēju, dancoju" atradis ievērojamu for-

mas un krāsu vienkāršojumu. Par viņa rosīgo darbību, drošajām

spējām, formas izjūtu un cenšanos pēc dekorātīviem krāsu kontra-

stiem liecina «Skrējošais holandietis", „Fausts", «Tanheizers", «Sa-
lome", „Jūdīte", „Boriss Godunovs", „Meistardziedoņi", Rimski-

Korsakova «Teika par neredzāmo pilsētu Kitežu", Annas Brigaderes

„Lolitas brīnumputns" v. c. Sevišķi spēcīgas un intensīvas savās pie-
sātinātās krāsās ir dekorācijas fantastiskajai operai „Teika par ne-

redzāmo pilsētu Kitežu" (1926.). Valsts mākslas muzejā no tām ir
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kāda ļoti izdevusies viena skata glezna stiprās sarkanās un zilās krā-

sās ar baznīcu pa kreisi, klostera ēkām pa labi un varenu krievu ka-

tedrāli spoži apgaismotā dibensplānā. Viņam netrūkst fantāzijas,
bet šī fantāzija ir arvien ar drošu formas izjūtu un saistīta pie zemes.

Visbagātākā fantāzija par visiem latviešu dekorāciju gleznotā-

jiem ir Ludolfam Libertam (dz. 1895.). Viņa fantāzijai nav

robežu, nav pamatu. Viņš ņem savus motīvus no orienta, no roman-

tiska, ļoti tāla, sapņos iedomāta, bet ne īsta orienta. Viņa skatuves

gleznās kūsā, zied un plaukst sapņu jūras, sapņu puķes un sapņu
koki. Tilti, trepes, brīnišķīgi kuģi, teltis, klinšu grotas, draperijas,

grezni augi un bezgala daudz neparastas lietas aizpilda viņa deko-

rācijas. Liberta fantāzijas pasaule aug kā džungļi. Visu to apska-

tot, cilvēks tiek aizrauts līdz, pazūd. Kugas gleznu drošās formas vi-

ņam nav; še viss plūst un kustās. Dvēseles dziļums te nav jāmeklē,

viņš grib mūs iepriecināt, nevis mācīt.

Reizēm viņš var kļūt pārāk raibs, pārāk nemierīgs, nesaudzīgi

spēlējoties ar telpu. Arī kāds jauns mākslinieks Vilis Vasariņš
(dz. 1906.), Liberta palīgs, ir tik bieži un ilgi viņu atkārtojis, ka ta-

gad ir kļuvis par otru Libertu. Bet viņš ir cietāks, sausāks un pil-

nīgi sava meistara varā. šis Vasariņš glezno kādai zviedru skatuvei

Malmē pēc Liberta metiem dekorācijas operai „Aida". Viņas, pare-

dzams, izskatīsies citādi, nekā Pētera Krastiņa (dz. 1882.)

gleznotais Ēģiptes tempļu portiks, kas glabājas Valsts mākslas muzejā.
Liberts ir romantiķis savā mākslā un kā tāds nav nekāds lielais

kubisma un konstruktīvisma apbrīnotājs, lai gan viņš ir izmēģinājis
arī šīs mākslas formas. Tomēr daudz vairāk viņš ir dabas pielūdzējs,
lai gan dažreiz viņa gleznās daba izliekas nedabīga. Viņš grib ku-

stīgu formu ar ekspresīvām līnijām un krāsām.

Liberta skatuves gleznu skices ir lielā skaitā Rīgas muzejos, bet

sevišķi Hermaņa Kaupiņa nodibinātajā un 1931. gada rudenī publi-
kai atvērtā bagātīgajā un labi sakārtotajā Teātra muzejā. Viņa de-

korācijas ir galvenā kārtā tādiem darbiem, kur tas var apmierināt

savu dziņu pēc eksotiskā, piemēram «Jūdītei", «Samsonam un Dalilai",

„Boasam Un Rutei", „Karmenei", „Aidai" v. c. Viņš ir gleznojis de-

korācijas arī vietējiem, vairāk latviski noskaņotiem teātra gabaliem,
kā piemēram operai «Sprīdītis" ar Annas Brigaderes tekstu un J. Me-

diņa mūziku, J. Raiņa „Iljam Mūromietim", Kalniņa

v. c. Liberts, lai gan daudz jaunāks par Kuģu, liekas viņu zināmā

mērā ietekmējis, ko var redzēt Kugas dekorācijās A. Brigaderes «Lo-
litas brīnumputnam". Izšķirošus mākslas iespaidus Liberts ir guvis

Maskavā, kur viņš studēja glezniecību Stroganova mākslas skolā pie

gleznotāja Boļšakova un Kazaņā, kur viņš bija mākslinieka Fešina

skolnieks, bet galvenā kārtā vēlāk gleznotāja lijas Maškova studijā
Maskavā.

Dailes teātrī Munča pēcnācējs kļuva Otto Skulme (dz.
1889.). lepriekš, sākot ar 1920. gadu, viņš bij gleznojis dekorācijas

Nacionālajam teātrim. Toreiz „Pānam" darinātā dekorācija ar klēts

interieur'u rāda jau viņa topošo stilu: vienkāršojumu, stilizējumu,
mieru. Viņš ir īsts pretstats Libertam. Spēcīga glezna ir kāds 1921.
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gadā gleznots skats Ibsena „Troņa tīkotāju" dekorācijām, kur tē-

lots refektorijam līdzīgs interieur's ar 4 klātiem galdiem. Vienkār-

šas, stilizētas mājas kulises viņš gleznoja „Madame Legros" deko-

rācijām. Arī viņš, tāpat kā daudzi latviešu mākslinieki, ir gleznojis

dekorācijas Raiņa lugai „Uguns un nakts" (1921.). Kopā ar savu

brāli Ugu Skulmi viņš gleznoja dekorācijas Aspāzijas traģēdijai

„Aspazija". Ēģiptiskā milieu norisinās latviešu operas „Dievi un cil-

vēki" darbība. Nacionālai operai viņš ir gleznojis dekorācijas
hēmai", „Parsifalam", „Valkirijai". Tāpat viņš ir gleznojis spēcī-

gas, harmoniski noskaņotas un dziļi pārdomātas dekorācijas kā šēk-

spīra lugai „Gals labs, viss labs", tāpat latviešu darbiem, kā pie-
mēram Raiņa lugai „Mīla stiprāka par nāvi" un Aspāzijas „Vai-
delotei".

Pašā pēdējā laikā arī Sigismunds Vidb c r g s ir pievēr-
sies dekorāciju mākslai. Viņš gleznojis dekorācijas vecajam baletam

„Don-Kichots".

Nacionālajā teātrī nesen atpakaļ izpildīja dekorātīvus uzdevu-

mus arī jauns mākslinieks Herberts Līkums (dz. 1902.). Jel-

gavā glezno dekorācijas Arvīds Spertāls (dz. 1897.). Liepā-

jas mākslas amatniecības skolā ir izglītojušies Antons Megnis

(dz. 1907) un Edgars Gūtmanis. Viņi apdāvināti dekorātīvā

mākslā; Gūtmanis izgreznojis sienas kādā telpā Liepājas Latviešu

biedrībā ar labām dekorātīvām gleznām, kur mazliet redzama Anša

Cīruļa ietekme.

Visbeidzot ir jāpiemin, ka arī abi konstruktīvisti, Romāns

Suta un Niklāvs Strunke, ir strādājuši teātra dekorāciju
mākslas laukā. Konstruktīvistiskā stilā Suta ir gleznojis Jelgavā
Gocci lugai „Princese Turandota" gluži fantastiskus tērpus un ska-

tuves gleznas, tāpat arī lugai slēdz debesīs". Strunke ir

gleznojis dekorācijas Operā un Nacionālajā teātrī vairākiem pazīsta-
miem darbiem, kā piemēram Raiņa „Rīgas raganai", Goldoni

lim", Gļinkas „Ruslanam un Ludmillai" un 1931. gada rudenī A. Sau-

lieša traģēdijai „Zauls".

Grafika un rotātāja māksla.

Šī raksta sākumā jau pieminēts latviešu grafikas dibinātājs Pē-

terburgas ksilografs Augusts Dauguļi s. Viņš strādāja

terburgas avīzēs" (1862. —1865.). Kādus 20 gadus vēlāk J. Laks-

manis darbojās kā zīmētājs laikrakstā „Pagalms" un A. Legz-
d i ņ š „Rotā". Astoņdesmito gadu vidū Maskavā sāka iznākt jauns
latviešu laikraksts kas iznāca līdz 1906. gadam. Sākot

ar 1888. gadu „Austrumā" tika reproducētas Jāņa Līberga zī-

mējumu litografiskas reprodukcijas. Tie bij pa lielākai daļai tautiski-

romantiski zīmējumi. Tika pieaicināti arī citi latviešu mākslinieki,
kā A. Bauman i s, A. Alksnis un pirmā kārtā Rich ar d s

Zariņš (dz. 1869.). Visi nupat minētie mākslinieki ir pusreālisti-

skas-pusromantiskas mākslas uztveres pārstāvji. Zariņš ir pats ie-

vērojamākais vecāko latviešu grafiķu vidū. Viņš ir ne tikai zīmētājs,

bet arī ofortists un litografs. Kā visi pusromantiķi arī viņš mīl ideā-
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lizēt un stilizēt. Zariņš rediģē krāšņos „Latvju rakstus", šai darbā

ir ievietots daudz viņa rūpīgi detaļētu latviešu tērpu zīmējumu, kas

ir netikai etnogrāfiski interesanti, bet arī ar augstu mākslas vērtību.

Bez tam šim pašam darbam viņš ir zīmējis ļoti daudz ornāmentu,
koku lietu, māla trauku v. t. t.

Kādā asējumu sērijā „Ko Latvijas meži šalc" viņš ir gleznās at-

stāstījis pasakas. Ir apmēram tas pats kompozicijas veids kā Gu-

stava Dorē (Gustave Dorē) koka griezumos šatobriana „Atalam".

Priekšplānu viņš ietin ēnās, nostāda arī gleznas malā kādu tumšu

koka stumbru un sakopo gaismu gleznas vidusplānā ap notikumu. Kā

neviens cits Latvijā — izņemot Pērli — viņš prot ierosināt skatītāja

fantāziju. To redzam asējumā „Sadko", kur tēlots, ka šī varoņa kokles

spēlē klausoties sāk dejot kāds varens jūras ķēniņš un viņam apkārt

peld zivis un nimfas. Kautkas mistisks ir pat Zariņa meža gleznās.
Reizēm viņš sāk filosofēt Kliņģera garā, kā piemēram savā asējumā

„Dzejnieka kaps", kur tēlotas pa pusei ūdenī iegrimušas akmeņa gal-
vas un pāri augšā kādā vientuļā kokā dzied putniņš. Ir jūtams, ka

šajos darbos viņš stāv tuvāk kādam senam laikam nekā tagadējam
auksti reālistiskam. Klasiskas ir viņa zīmējumu studijas ar puķēm
un sieviešu aktiem v. t. t.; glītas un ar grāciju ir viņa viņetes un

ex-libris. Viņa humoru un arī viņa domas par moderno mākslu rāda

viņa paša ex-libris, kur tēlots uz grāmatu kastes sēžot kails sirmgal-

vis, kas skaļi smejas un tura vienā rokā nerra cepuri un otrā grā-

matu ar naīvistiskiem sasmērējumiem.

Latvijas valsts papīru spiestuvei viņš ir zīmējis paraugus nau-

das zīmēm, zīmogiem un pastmarkām, akciju zīmēm v. t. t. Agrāk

viņš 20 gadus strādāja šo darbu Krievijā, sākumā kā zīmētājs, bet

vēlāk kā vadītājs. Savu māksliniecisko izglītību viņš ieguva Stiglica
mākslas skolā Pēterburgā, kurai bij ļoti liela nozīme latviešu māk-

slinieku dzīvē ne tikai kā mācības iestādei, bet te daudzi dabūja arī

ārzemju stipendijas. Šo skolu Zariņš beidza 1895. gadā. Pēc tam kā

stipendiāts viņš aizbrauca uz Berlīni un pēc tam 6 mēnešus strādāja
Vīnē pie pazīstamā grafiķa Ungera. Kādu laiku viņš mācījās arī

Minchenē un Parīzē, kur sevišķi papildinājās litogrāfijā. Franču

mākslas iespaidus var noskārst viņa plakātā ar izturētu stilu „Operas

balle", — kur tēlota sēdot smaidoša dāma ar lielu vēdekli rokā —

un skicē ar puskailu skaistuli, kurai kungu cilindrs uz klēpja un

cigārete mutē. Kopš 1920. gada viņš ir profesors Latvijas Mākslas

akadēmijā.

Zariņa tiešs sekotājs ir Arveds Dzērvītis (dz. 1897.).

Viņš ir devis daudz tērpu zīmējumu „Latvju rakstiem". Viņa zīmēti

ir arī sudraba lukturi vairākām latviešu studentu korporācijām. Veco

vara griezēju stilā un arī Zariņa ietekmēts strādā grafiķis Kārlis

X r a v z c (dz. 1904.). Viņš asējumos padarījis nemirstīgus savu sko-

lotāju un meistaru Zariņu un bijušo Valsts prezidentu G. Zemgali.
Ernests Zīvarts ir ofortists. Techniku viņš iemācījās Stig-
lica skolā pie profesora Matē, pie kura viņš vēlāk dabūja techniķa
vietu. Viņš bij Pēterburgā latviešu mākslinieku biedrības „Rūķis"

loceklis, bez tam arī viens no laikraksta „Svari" izdevējiem. Viņš
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vēl dzīvo Krievijā. Reālistiski vai impresionistiski ir viņa motīvi ar

ainavām vai priekšpilsētu ielām.

Ūdera, Plītes-Pleitas, Jaunsudrabiņa un Zeberiņa zīmējumi ir

apskatīti jau agrāk. Vēl ir jāpiemin Jūlijs Madernieks (dz.
1870.). Viņš ir ļoti pazīstams ar saviem latviešu ģeometrisko ornā-

mentu metiem paklājiem un audumiem. Stilizēšana un geometrizē-
šana ir viņu tā savaldzinājušas, ka viņš vairs tikko var citādi ra-

dīt. Viņa ainavas pasteļkrāsās, ja arī nav geometrizētas, tad tomēr

ir simbolistiski pārveidotas un tai pašā laikā raksturo savu autoru

kā ļoti izteiktu romantiķi. Beidzot ir jāpiemin viņš arī kā ievērojams
mākslas kritiķis un savas mākslas skolas vadītājs. Tāpat kā Mader-

nieks, arī Jūlijs Straume (dz. 1874.) sevi veltījis ģeometri-
skam ornāmentam; to apliecina kādi 60 viņa krāsaini zīmējumi ar

Kaukāza audumu motīviem, kas glabājas Valsts mākslas muzejā.
Latviešu modernās grafikas vadonis ir Sigismunds Vi d -

bergs (dz. 1890.). Uzmanību vispirms saista viņa erotiskās illū-

strācijas „Bilrtis dziesmām", kas darinātas smalkām līnijām un meln-

baltiem plankumiem sengrieķu vāzu gleznu stilā. Viņa izsmalcināto

techniku sākumā bij ietekmējusi angļu erotika Bīrdsleja (Beards-

ley) parfimētā grafika. Vēlāk iepazīšanās ar krievu grafiķa čecho-

ņina darbiem vienkāršoja viņa techniku, kas ļauj viņam tēlot izsmal-

cinātā formā savus pa lielākai daļai erotiskus motīvus. Ar ļoti ele-

gantu līniju zīmētās pavedinošas dāmas tomēr ātri vien kļūst skatī-

tājam pārāk garlaicīgas un tukšas. Stiprāku iespaidu atstāj māksli-

nieks, ja viņš ņem palīgā savu kariķējošo humoru, kā piemēram
melnās gleznās — „Cirkū", kur kāda milzīga dāma blakus trompet-
niekam rāda savas korpulentās formas vai „švarca kafejnīcā", kur

kāds vācu barons dzer kafiju mūzikas orķestra priekšā. Visstiprāks

viņš ir savās kara gleznu sērijās, kuras rāda arī jaunu, ne tik mīksti

plūstošu techniku. „Bermontiade" ir darbs, kur mākslinieks runā

kā vīrietis.

Vidberga ierosināti Rīgā dzīvojošie grafiskie mākslinieki apvie-

nojās „Rīgas grafiķu biedrībā". 1928. gadā šī biedrība sarīkoja pirmo

izstādi, kurai bija liela piekrišana. Divi gadi vēlāk šī biedrība izstā-

dīja Prāgā ap 100 grafisku darbu. Vēl vajadzētu atzīmēt arī skulptoru
Gustavu šķilteru, kas ir darinājis no 1899.—1905. gadam
vairākus gleznieciskus asējumus ar žanra motīviem, tāpat Ernestu

Stenderu (1892.—1919.), kas zīmēja ielu skatus melna un balta

spēcīgos pretstatos. Niklāvs Strunke jau apskatīts iepriekš,

tāpat kā Ugas Skulmes un Hildas Vīkas zīmējumi, kuri

ļoti grafiski, bet rada glezniecisku iespaidu.

Kopš 1925. gada ar biedrības „Baltars" dibināšanu uh viņas
lieliem panākumiem mākslas porcelāna laukā Latvijas māk-

sla ir kļuvusi daudzkārt bagātāka. Biedrības dibinātāji un slavēja-
mie uzsācēji bij mākslinieki Aleksandra Beļcova, Romāns Suta un

Sigismunds Vidbergs. Jau pirmajā darbības gadā viņi piedalījās

internacionālajā dekorātīvās mākslas izstādē Parīzē un tika pagodi-
nāti ar divām zelta un vienu bronzas medaļu. Pēc tam viņi ar se-

kmēm ir izstādījuši savus gleznotos šķīvjus un porcelānu arī citās
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zemēs, kā Čechoslovakijā, Zviedrijā v. t. t. Keramiskas mākslas va-

došais orgāns, „Die keramische Rundschau" raksta sekošo par šo

mākslas porcelānu: „Laikmeta konstruktīvās tendences ir atradu-

šas Latvijas porcelānā savu labāko izpaudumu". Vidberga erotiskā,
līnijās izsmalcinātā meln-baltā māksla ir sevišķi piemērota pūdera
trauku un citu modes porcelānu dekorācijai. Un ja viņš lieto krāsas,
tad viņš visbiežāk izvēlas zeltu un purpuru. Beļcovas kundze bieži

izvēlas mīkstākus un maigākus motīvus un krāsas nekā viņas vīrs

Romāns Suta, kurš šajā laukā rāda milzīgu produktivitāti un daudz-

pusību. Bez pārspīlēšanas var teikt, ka Suta savā porcelānu glez-
niecībā strādājot ar tīri konstruktīvistiskiem principiem ir daudz

latviskāks nekā daudzi citi, kas pieturas tikai pie veciem tautiskiem

ornāmentu krājumiem.
Nacionālā virzienā un cerībā tālāk attīstīt seno latviešu tautas

keramiku, kura līdz šim galvenā kārtā ir radījusi vienkāršus māla

traukus un tā saucamās „pīlītes" (zirgus ar vai bez jātnieka, putni-

ņus, āžus v. t. t.), profesors Rūdolfs Pelše (dz. 1880.) vada

Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas nodaļu. Viņa labākie darbi

vāzes un urnas, vai nu vienkrāsainas zilas, baltas vai pelēkas vai arī

lāsainas. Bet ja nacionālie ģeometriskie motīvi ir lietoti kā dekorā-

cija, viņa darbos iezogas nebrīvība un sausums. Ļoti saistīti pie na-

cionāliem motīviem ir arī keramiķi A. Dzērvītis, A. Porma-

lis, M. Riņķis, M. Kalniņš, Pēteris Steinbergs un

J. Dranda v. c. Pēdējais pievieno vēl naturālistiskas vai stilizē-

tas puķu vijas. Arī Ansis Cīrulis ir padarījis bagātākus lat-

viešu keramikas ornāmentālos motīvus. Viņa meti paklājiem ir stipri

veicinājuši arī nacionālo paklāju mākslu. Jānim Sudmalim

(dz. 1887.) Liepājā ir lieli nopelni kā keramikas, tā arī mākslas au-

šanas laukā.

Skulptūra.

1909. gadā uz Vidzemes muižnieku ierosinājumu tika sarīkota

konkurence Pētera Lielā piemineklim Rīgā. Pirmo godalgu ieguva
kāds Aleksandrs Baumans par savu koķeti pozējošu, prēcīzi stāvošu

figūru uz vienkāršas, bet nestipras pamatnes. Beidzot nerealizēja
•

ne viņa projektu, ne arī tos, kas bij ieguvuši otru un trešo godalgu,
bet gan Kaseles skulptora Gustava šmita uzmesto jātnieka piemi-
nekli. Kara laikā krievi viņu nocēla no pamatnes un evakuēja, bet

viņš nogrima jūrā. Laukumā, kur stāvēja šis Pētera piemineklis, ta-

gad cels latviešu brīvības pieminekli, kuram pamata akmeni lika

18. novembrī 1931. gadā. Pagājušo gadu sarīkotā pēdējā sacensībā

Kārlis Zāle, (dz. 1888.) ieguva pirmo godalgu, Teodors Zaļkalns (dz.

1876.) otru un Kārlis Baumanis (dz. 1894.) trešo. Piedalījās tikai

latvieši ar trīsdesmit projektiem. Zāles projekts tika pārveidots
un šādā veidā pieņemts celšanai. No divām pusēm vairākas kā-

pes pusloka formā ved uz taisnstūrainu platformu, kur uz platas

pamatnes paceļas augsta četrstūraina kolonna. Pamatnes malās ir

reālistiski reljefi ar atsvabināšanas cīņu skatiem, stūros ir iecirstas

trīs figūru grupas, kas simbolizē Latvijas valsts sargus, patiesī-
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bas meklētājus, tautu (ir zemnieks, zvejnieks un fabrikas strād-

nieks) un mājas pavarda sargātāju. Katra grupa tēlo divas figūras
uz ceļiem un vienu stāvošu. Pie kolonnas kājām ir atkal jaunas gru-

pas, kur sevišķi jāatzīmē spēcīgā un labi komponētā teiksmainā lat-

viešu varoņa Lāčplēša grupa, šī grupa un abi augšā minētie rel-

jefi ar kara skatiem ir vislabākie un plastiskākie visā piemineklī.
Labi komponēta ir arī sirmā priestera burtnieka figūra, kas stāv

ar izplestām kājām un seno kokli blakus; šis stāvs ir kā pretfigūra

Lāčplēsim. Bez tam še vēl ir domāta kāda patriotiska grupa ar

Latviju un diviem jaunekļiem, kas zvēr uzticību viņai un tēvijai un

vēl kāda trīs vīru grupa, kuri sarauj verdzības važas. Kolonnu vai-

ņago sievietes tēls, brīvība, kura tura savās paceltās rokās brīvības

simbolu — trīs Latvijas daļu zvaigznes, šīm zeltītām zvaigznēm jā-
mirdz dienu un nakti augstu pār pilsētu, nakti ar iekšējo apgaismo-
jumu. Pati Brīvības figūra tiks izlieta no bronzas, bet visas pārējās
pieminekļa daļas veidos akmenī, šī pieminekļa autors ir radījis arī ļoti
monumentāli plānoto nacionālo pieminekli Brāļu kapos Rīgā, kas vei-

dots skaistajā caurumainajā Allažu šūnakmenī, šis piemineklis tika

iesvētīts 1920. gadā. Pats monumentālākais šai piemineklī ir ieejas

vārti, caur kuru trim taisnstūrainajām ejām tūliņ atveras skats uz

dibensplānā stāvošo Latviju, kas domāta kā Brāļu kapu noslēgums.
Abās pusēs ejai, stūros starp galveno mūri un drusku uz priekšu
izceltiem stūru torņiem, uz kubiskiem postamentiem novietotas di-

vas jātnieku figūras, kuri attura zirgus un sērās noliec savus karo-

gus. Spēcīgu monumentālu iespaidu rada abu šo grupu silueti.

Skaisti izveidotajiem apstādījumiem gandrīz pa vidu ir kāds plato,
no kura redz dziļāk lejā karavīru kapus un jaunā aspektā sērojošo
Latviju uz augsta postamenta. Pie viņas kājām guļ divi kaili kri-

tuši karavīri, šī grupa ir vismazāk izdevusies. Abu karavīru, Lat-

vijas roku un sejas un bronzas vaiņaga, kuru viņa tura pār kritu-

šiem, reālistiskais tēlojums kontrastē ar stāvošās figūras tērpa un

karoga stīvo izskatu. Atgriežoties no Latvijas tēla redz plato malās

mūru priekšā novietotas grupas. Katrā malā ir jātnieks, kas sa-

brūk kopā ar savu zirgu. Nākotnē vēl tiks uzstādītas dažas skulp-
tūru grupas. Ar abiem šiem galvenajiem pieminekļiem Zāle ir ie-

guvis goda vietu latviešu skulptūrā. Viņš darinājis arī pulkveža

0. Kalpaka pieminekli, kas celts 1927. gadā.

Brīvības pieminekļa sacensībā Teodors Zaļkalns ieguva otru god-

algu par savu metu, kas patiesībā bij oriģinālāks un arī architek-

toniski monumentālāks, nekā Zāles projekts. Viena pār otru pace-

ļas kāpeņu veidā trīs apaļas platformas, kuras vienu ar otru saista

kāpes. Vareni paceļas gaisos četrstūrains tornis, kuru noslēdz šau-

rāks cilindrs. Torņa apakšā bāzes priekšpusē ir spēcīgi reljefu iz-

greznojumi, kur tēlota jātnieku kauja. Zaļkalns ir ievērojams skulp-

tors. Viņš atmet visu nesvarīgo, dod stingrā formā savu portreju

galvu vai figūru individuālo, raksturo savu modeli ar galvas kustību

vai apgarotu sejas izteiksmi. Var redzēt, ka sākumā viņš bij impre-
sionists un liels Rodin'a cienītājs. Virsma ir apstrādāta gleznieciski,

zem ādas jūt dzīvību. Parasti viņš izvairās tēlot acu zīlīti lai no-
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vērstu illūzionismu. Tikai vienā zināmā gadījumā viņš ir plastiski
attēlojis arī acu zīlīti, lai gan bez gaismas refleksiem, tas ir Alīnas

Grīnberga kundzes skaistajā bronzas galvā, kuras seja ļoti apga-
rota. Latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa mormora krūšu tēls

(Bild. Kunst m d. Ostseepr., 1911) ir vēl ar Rodin'a impresionismu
un ādas vibrējumu. Bet pamazām viņš atsāj impresionistiski ro-

taļīgo, cenšas pēc vienkāršojuma un lielāka miera. Valsts māk-

slas muzejā ir viņa 1919. gadā radītā M. Pakalna jaunkundzes
skaistā bronzas galva, kur jau redzam viņa tieksmi uz monu-

mentālo, lai gan tas nepazudina sievietes sejas maigumu. Zaļ-
kainam ir dzejnieka dvēsele, mīksta, klusa, augstsirdīga daba. Viņš
nemeklē efektus, bet izteiksmi. Viņš pats ir teicis, ka latviešu

māksliniekus raksturo miera izjūta. Tas raksturo arī viņu. Daudzos

darbos viņš ir arī pratis rast izteiksmi šim klusajam mieram. Zie-

meļu granīts ir bijis viņam še piemērots materiāls. Māte kļuva viņa
modelis. Rīgas pilsētas mākslas muzejā sēž viņa lakatā ietinusies,
Valsts mākslas muzejā viņa attēlota stāvot, tērpta galvas lakatā un

mētelī. Vienkāršojumā viņš iet vēl tālāk. Viņš kļūst konstruktīvists,
to apliecina viņa darinātais komponista Skrjābina grandiozais krūšu

tēls. Tai pašā laikā, 1918.—1919., dzīvodams Pēterburgā, viņš ra-

dīja vairākas līdzīgi uztvertas portreju galvas. To pašu tendenci rāda

arī 1929. gadā Rīgā celtais Blaumaņa piemineklis, lai gan te ir vai-

rāk noapaļo juma, vairāk miera. Materiāls, pelēkais granīts, arī še

noteica vienkāršo formu, še nosvītrots viss nesvarīgais, ir nozudu-

šas pat dzejnieka brilles. Tās viņam nebij vajadzīgas lai izteiktu šī

vīra dzejnieka dvēseli. Sēdošā stāva monumentālitātē arī ir attēlots

iekšējs lielums. Tas ir īsts mākslas darbs, kuru diemžēl lielā pu-

blika nesaprata. Bet piemineklis stāv pārāk zemu un tādēļ cieš mo-

numentālitātē.

Visskaistākais, ko Zaļkalns līdz šim ir radījis, ir 1931. gadā
atklātais jaunromantiskā rakstnieka Jāņa Poruka kapa piemi-
neklis Meža kapos Rīgā. Pie dzejnieka kapa, kurš ir augstā kalnā,
stāv gaišpelēka marmora, mīksti plūstošās mierīgās formās iz-

cirsts, jaunas meitenes tēls, kas atdalās no priedēm un brīvām

debesīm. Galva ir noliekta, rokas gurdi nokarājas uz leju, labā kāja
ir drusku palikta uz priekšu, it kā viņa būtu iemetusi kapā kādu

ziedu un it kā viņa stāvētu tagad nogrimusi skumjās, bet tomēr sap-

ņainās domās. Ir tikko apstājusies kustība.

Burkards Dzenis (dz. 1879.), rotātajās skulptūras profe-

sors Mākslas akadēmijā, ir robustāks savā mākslā, lai gan viņš ir

radījis vismīkstāk! un vismaigāki apstrādāto sievietes galvu Lat-

vijā. Tā ir 1922. gadā izcirstā brīnišķīgā, stipri noliektā viņa kundzes

galva. Cik daiļi ir attēlots smalkais smaids, cik brīnišķīgi izjusta

profila skaistā līnija. Jau 1906. gadā ir modelēta šī galva mālā, kad

mākslinieks studēja Parīzē. Stāvoklis ir tas pats, arī izteiksme, bet

smalkais baltais marmors ir devis galvai īsto dzīvību.

Dzenis nav darinājis lielus monumentus, bet ievērojamu skaitu

ļoti dzīvu un augsti interesantu krūšu tēlu un portreju. Astoņi gadi

(1897.—1905.) viņš studēja tēlniecību Stiglica mākslas skolā: jau
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toreiz viņš modelēja visvairāk tipus un figūras, kā piemēram

„Igauņi", „Līgavu", „Revolūcionārus". 1906. gadā viņš nokļuva Pa-

rīzē, kur viņu savaldzināja Rodena māksla; arī tur viņš turpināja
tipu modelēšanu, šai laikā ir darinātas abas impresionistiskās un

ļoti Rodena stilā veidotās studiju galvas —

„
Vecais itālietis" un

Birūta". Parīzē viņš mācījās pie Rodena darbinīcas

vadītāja Domineka. Tāpēc arī viņu ļoti saistīja lielā meistara gars,

un viņš pilnīgi piesavinājās Rodena mākslas uztveri. Ilgi to vēl va-

rēja redzēt viņa mākslā. 1907. gadā viņš devās uz Maskavu, lai tu-

vāki mācītos bronzas liešanas mākslu. No 1907.—1910. gadam viņš

dzīvoja Staņģē pie Ķīšezera un nodevās reālistiskām studijām, mo-

delēja dažādus rāpuļus, kā vēžus, čūskas, ķirzakas un tā tālāk. To-

reiz viņš sāka arī interesēties par latviešu tautas ornāmentiku un

zīmēja metus sudraba un bronzas saktīm v. t. t. Šajā laikā darinā-

tās skulptūrās mēs arī redzam latviešu tautas motīvus, kā piemē-
ram un Lāčplēsis", lai gan šis darbs izliets bronzā tikai

1926. gadā. Tai laikā visus Latvijas skulptorus ierosināja sacensība

Pētera Lielā piemineklim Rīgā. Arī Dzenis piedalījās ar kādu pro-

jektu, lai gan bez panākumiem. 1910. gadā Dzenis pārcēlās uz Rīgu,
kur viņš nodzīvoja pieci gadi. No ārējo parādību studēšanas viņš
pārgāja uz psīcholoģisku padziļināšanos, šai laikā ir darināta An-

nas Brigaderes ļoti izteiksmīgā galva, šis krūšu tēls ar visām grum-

bām un nelīdzenumiem sejā ir veidots pilnīgi Rodena garā. Toreiz

viņš darināja arī citu ievērojamu latviešu portrejas gan reljefā gan

apaļā plastikā, kā piemēram, Emīli Dārziņu, Ādolfu Alunānu, Artūru

Bērziņu, A. Saulieti v. c. Pēdējo viņš cirta granītā, bet galva ir vēl

pārāk impresionistiska. Tomēr cietais materiāls drīz piespieda māk-

slinieku vienkāršot formu, motīvs tika labāki piemērots materiā-

lam. Labi piemēri tam ir — granīta krūšu tēls

(1915.), Rūdolfa Blaumaņa medaljons un 1924. gadā veidotais veca

bārdaina vīra krūšu tēls uz ovālas pamatnes, kas atrodas Rīgas pil-
sētas mākslas muzejā.

Kara laikā Dzenis dzīvoja Pēterburgā, kur viņš no koka ir iz-

griezis vecas salīkušas übadzes ekspresīvu statujiņu, kuru viņš no-

sauca par „Bēgli" un vēlāk pārdeva ārlietu ministrijai. Vairums

viņa tā laika darbu ir gājuši bojā. Atgriežoties Rīgā kopš 1918. gada,

viņš ir vienā un tai pašā laikā darinājis portreju krūšu tēlus, kapu

pieminekļus, metus adresēm, saktīm un citiem mākslas amatniecī-

bas priekšmetiem. Viņš ir veidojis arī dekorātīvas fasādu skulptū-
ras daudzām mājām Rīgā un Smiltenē. Dzenis ir Valsts mākslas

muzeja organizētājs un direktors, un viņam lieli nopelni vecu māk-

slas priekšmetu glābšanā, kā arī latviešu mākslas populārizēšanā un

veicināšanā. Dzenis nav sapņotājs un romantiķis, bet ļoti reāls māk-

slinieks, kura mierīgā lietišķība un techniskās zināšanas arī ļoti de-

rīgas viņa skolniekiem Mākslas akadēmijā, šīs viņa spējas vislabāk

ir redzamas sevišķi viņa vīrišķīgi stingrajā Fr. Vesmaņa krūšu tēlā

(1925.) un arī izteiksmīgajā rakstnieka Antona Austriņa galvā, kas

pabeigta 1930. gadā.

Kā jau teikts, Zaļkalnu un Dzeni bij ietekmējusi Rodena gle-
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znieciskā plastika. Bet vēl lielākā mērā tā ir ietekmējusi viņu laika

biedri Gustavu šķilteri (dz. 1874.). Lai to konstatētu, va-

jag tikai apskatīt kādu viņa veidotu veča krūšu tēlu ar pirkstu pie
mutes, šī galvas studija, kas reproducēta „BHd. Kunst m den Ost-

see provinzen" 1911. gadā, ir radīta tīrā Rodena gara reālismā. Starp
citu jau 1900. g. viņš devās uz Rodena studiju, šķilteris mēģināja ie-

likt savās figūrās dvēseles izteiksmi ar žestiem, kā arī ar roku un

galvas dažādiem pagriezieniem. Viņš dažreiz ļoti feminīns savas

formas valodā. Viņš mīl arī afektus. Ilgu pilnas, cietējas, izmisu-

šas sieviešu figūras, bet kā liekas gluži bez individuālām īpašībām,
kuras ir jāuzskata tikai kā iemiesotas domas. Tomēr viņš ir reālists,

jo viņš rūpīgi studē savu modeļu ķermeņus. Viņš ir veidojis majo-
likā arī pāris daiļas zēnu galvas. Un ir ļoti zīmīgi, ka viņš labprāt

par objektiem izvēlas bērnu un sievieti. Ar līniju un kustību, pie
kam sevišķi bieži lietojot kontrapostu, viņš mēģina dažādās variāci-

jās izteikt visas sievietes dvēseles nianses, šim nolūkam viņš meklē

dzejiskus motīvus, tāpat kā arī savām grupu kompozicijām. Smal-

kos zemos reljefos ar asām kontūrām, kas ideālizēti kvatročento garā,

viņš ir illūstrējis latviešu tautas dziesmas redaktora A. Berga dzī-

voklī Rīgā.

Viņa līdzšinējā dzīvē var nošķirt četrus radīšanas laikmetus.

1) No 1892.—1899. g., studiju laiks pie čižova Stiglica mākslas skolā

Pēterburgā, kur viņš mācījās arī asēšanas mākslu. 2) No 1899. līdz

1905. gadam sākumā viņš mācījās Parīzē Rodena darbnīcā, kur vi-

ņam bij izdevība iepazīties arī ar Burdellu (Bourdelle) un Dibua (Du-
bois). Pēc tam viņš apceļoja gandrīz visu Eiropu: Itāliju, Spāniju,

Šveici, Beļģiju, Holandi, Angliju, Zviedriju, Norvēģiju un Vāciju.

S) No 1905.—1923. gadam, Pēterburgā, kur kādu laiku viņš bija -arī

dekorātīvās skulptūras profesors Stiglica mākslas skolā. 4) kopš 1923.

gada Rīgā, kur viņš strādā kā docents Mākslas akadēmijā. Pa visiem

šiem gadiem produktīvais mākslinieks ir darinājis lielu vairumu fi-

gūru un kompozīciju, reljefu un pat portreju galvu, kā piemēram,
R. Kaudzītes, Krišjāņa Valdemāra, mākslinieka J. Līberga un profe-
sora R. Zariņa, komponista profesora J. Vītola v. c. Tāpat viņš da-

rinājis arī kapu pieminekļus, dekorātīvās skulptūras bijušās krievu

sūtniecības baznīcai Bukarestā, keramiku, asējumus, zīmējumus
v. t. t. Bez tam viņš ir publicējis kritiskus apcerējumus par mākslu

vairākos žurnālos.

Ārpus Latvijas dzīvo jau ilgus gadus Augusts Bija (dz.

1872.). Viņš sākumā studēja mākslu Norvēģijā, kur viņš sevišķi mā-

cījās medaļu gravēšanu. Pēc tam nometies uz dzīvi Beļģijā, Bija

mācījās Ķēn. Akadēmijā Briselē no 1897.—1900. g. un beidza viņas
kursu. Tur viņš studēja skulptūru pie profesora Vanderstapen'a.

Viņa figūras sākumā bij robustas un ar drāmatisku kustību. Viņš

veidoja mežonīgus pirmcilvēkus impresionistiskā uztverē, bet drīz

viņš nokļuva zem Menieur'a ietekmes, un tādēļ viņa figūras ieguva
vairāk sevī noslēgtu formu. Pēc tam viņš bij simbolists un visbeidzot

mēģināja tagad izteikt savas liriskās domas ar ideālizētām ritmiski

kustīgām sieviešu figūrām. Bet personīgu iezīmju te nav. Viņa pie-
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minekli kritušiem karavīriem Briselē, par kuru viņš ieguva pirmo
godalgu 1920. gadā, šī raksta autors nav redzējis. Ir iespējams, ka

še izteiktais spriedums ir pārāk stingrs vai arī pārāk nepilnīgs, jo
mākslinieka dzimtenē ir tikai nedaudzi viņa darbi. Ir vērts pieminēt
arī viņa vienkāršās, bet lietišķas un prēcīzi veidotas medaļas lauk-

saimniecības izstādēm v. c.

Jauno latviešu skulptoru izglītībā liela nozīme ir profeso-
ram Konstantīnam Rončevskim (dz. 1874.). Viņš ir

poļu tautības, bet dzimis Pēterburgā. Beidzis Rīgas politechnikas
architektūras nodaļu un studējis skulptūru Parīzē. Jau 1917. gadā

viņš ieguva profesora tituli Krievijā. Tagad viņš ir klasiskās archi-

tektūras profesors Latvijas Universitātes architektūras fakultātē un

skulptūras meistardarbnīcas vadītājs Mākslas akadēmijā. Viņa dziļā
klasiskā izglītība, kuru starp citu redzam daudzos viņa smalki ana-

lizējošos rakstos par antīkiem kapiteļiem, viņa mākslas vēstures zinā-

šanas, viņa ļoti labā bronzas technikas pārvaldīšana var ierosinoši

ietekmēt skolniekus. Arī sava paša mākslā viņš ir klasiķis un māk-

slas pazinējs. Viņš tā iejūtas ēģiptiešu, grieķu un itāliešu renesan-

ses meistaru mākslā, ka viņš rada darbus, kurus var gandrīz pieskai-
tīt minētiem laikmetiem. Piemēram, „čūska", kāda ēģiptiete uz ce-

ļiem ar čūsku rokā, arī kāds grieķiski noskaņots skaists sievietes

torss un kāds bruņinieks lūgšanā, kas atgādina kvatročento. Viņš
ir teicami restaurējis baroko Jāņa Kristītāja tēlu pie Sv. Jāņa baz-

nīcas Rīgā. Gleznotāja B. Borcherta dzīvības pilnais krūšu tēls at-

gādina Burdella darbus. Arī Rodens ir viņu stipri ietekmējis; to

apliecina kāda bronzas „Guloša figūra" Rīgas pilsētas mākslas muzejā.
Dažas viņa bronzas statujiņas, kas darinātas studiju laikā Parīzē un

reproducētas žurnālā „Bild. Kunst m den Ostseeprov." 1909. gadā,

\un vispirms kāda guloša suņu māte rāda jau viņa toreizējo reālistisko

mākslas uztveri, kura varbūt viņa vēlākos darbos kļūst vēl stiprāka.
Tādi ir akadēmiķa P. Valdena, gleznotāja profesora V. Purvīša un

dzejnieka J. Raiņa portreju krūšu tēli. Viņš neizvairās no illūzio-

nisma, kā Zaļkalns, bet tēlo acīs zīlītes un gaismas refleksus. Māk-

slinieku mātes portrejas ir bieži visdziļāk izjustas un tāpēc pieder

viņu labākajiem darbiem, šāds darbs ir arī profesora Rončevska ve-

cās mātes galva, smalki izkalta marmorā.

Rončevska skolnieki Kārlis Jansons (dz. 1898.) un Jā-

nis Le g z d i ņ š ir kļuvuši pazīstami ar saviem kapu pieminekļiem.

Viņi beidza Mākslas akadēmiju vienā laikā (1927.), katrs ar divu

figūru grupu. Jansons bij veidojis „Cīņu ar kentauru", bet Legzdiņš
grupu „Miers", kur tēlots sēdošs jauns vīrietis, kas glāsta pie viņa
kājām sabrukušu sievieti. Tipiski akadēmiski, bet labi studēti akti,
kādus atrod gandrīz visās zemēs. Arī šajās figūrās ir atrodamas

Rodena atskaņas. Jansons, kura darbnīca ir Cēsīs, liekas sevišķi
labprāt veido muskuļainus stāvus, kuriem tad piešķir kādu simbo-

lisku nozīmi. Meža kapos Rīgā viņš ir darinājis šādus simboliskus

muskuļainus vīrus kā kapu pieminekļus rakstniekam Augustam Deg-
lavam un medicīnas profesoram Jānim Jankovskim. Lai gan labi stu-

dēti un veidoti teicamā bronzas technikā, tie tomēr uzskatāmi tikai
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par skolnieku darbiem. Pāris kapu pieminekļos no cita materiāla,
no granīta, viņš ir mēģinājis atbrīvoties no šī skolnieciskuma.

M. Bļodniekas kapu piemineklis tēlo skumju eņģeli ar sakrustotām

rokām. Otrs, kas dod kaut ko jaunu, ir piemiņas akmens nelaimī-

gajam lidotājam virsleitnantam Jūlijam Rimšam, kura nāvi simbo-

lizē nogāzies Ikars ar salauztiem spārniem. Vēl interesantāks un vēl

brīvāks nekā visi šie kapu pieminekļi ir Jansona darinātais pirmā
Valsts prezidenta Jāņa čakstes piemineklis Jelgavā. Tā nav klasiska

figūra. Brīvā stāvoklī ar uz priekšu izceltu labo kāju, ar papīru
rulli labajā rokā, bet kreiso turpretim iespraustu sānos, stāv viņš
un skatās tālumā. Pārāk garš un liels ir mētelis, rupji zābaki ir

viņam kājās, vispārīgi kāda parādība, kas liekas daudz nevērtē šīs

ārējās lietas. Ir spēks un griba šai vienkāršajā tēlā un visā piemi-
neklī. Legzdiņš liekas līdz šim ir darinājis savus kapu pieminekļus

iekomponējot vienkāršus bronzas reljefus akmenī. Nepaguvis sa-

sniegt savus ziedu laikus, 1931.g. nomira jaunais skulptors ž. S m i 11-

-nieks (1893. —1931.). Ar savu 1927. gadā darināto kapa piemi-
nekli ievērojamajam politiķim un ministru prezidentam Zigfrīdam
Meirovicam Meža kapos Smiltnieks ir uzcēlis arī sev goda pieminekli.

Sērojoša, ar noliektu galvu un kopā saliktām rokām stāv kāda jauna

Latvijas meita ar garām bizēm un tautiskā villainē un skatās uz

kapu. Viņa ir jaunās latviešu skulptūras ievērības cienīgs darbs.

Kārlis Baumanis ieguva trešo godalgu brīvības pieminekļa
sacensībā. Viņš šo pieminekli iedomājās kā portiku, kura vidū pie
kritušā karavīra kapa sēdētu sērojoša sieviete. Divās pusēs porti-
kam kāpes vestu uz jumtu, kur augšā būtu uzstādīts pats piemine-
klis — Laima, kura spēlē lielu harfu; priekšā uz postamenta būtu

altārs ar trim liesmām un postamenta katrā pusē jaunekļa un jau-
navas figūras.

Rikardu Mauru (dz. 1888.) var minēt kā vācu skolas pār-

stāvi. Sākumā viņš mācījās amatu pie skulptora un ģipša lējēja Folea

Rīgā, pēc tam studēja skulptūru pie Engelharta Berlīnē un tai pašā
laikā papildinājās arī dekorātīvā skulptūrā. Kādu laiku viņš mācī-

jās arī Minchenē. Rīgas pilsētas mākslas muzejā ir viņa Lāčplē-

sis", maza koka figūra, kas izgriezta 1920. gadā; tā dod priekšstatu

par viņa spējām. Viņš ir darinājis arī „Spēku", kādu vīra galvu ar

niknu skatu un vērša pakausi un „llgas". Pa lielākai daļai viņš
strādā dekorātīvā tēlniecībā. Gluži glīts ir reljefs ar viņa bērniem,
kas uztverts vāciski. No kāda koka saknes J. Sakne ir izgriezis

stilizētu, bet reālistski uztvertu Krišjāņa Barona portrejas krūšu

tēlu, kas atrodas Filoloģijas un filosofijas fakultātes sēžu zālē Uni-

versitātē.

Ļoti interesanta un moderna personība latviešu skulptūrā ir

Emīls Meld cr s (dz. 1889.). Ar savu dzejnieka Pāvila Rozīša

kubistisko krūšu tēlu viņš turpina to pašu tendenci, ko rāda Zaļkalna
darinātais Skrjābina krūšu tēls. Kādā meitenes galvā, kura bij iz-

stādīta 1926. gadā, viss stūrainais jau ir izzudis un viss ir attēlots

tikai apaļās formās. Bet nākošā gadā darinātā jaunas meitenes

krūšu tēlā (111. žurn. 1927., 10.) stūrainais un noapaļotais ir sasnie-
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guši harmonisku vienību. Martas Liepiņ-Skulmes (dz.
1893.), gleznotāja Otto Skulmes kundzes, māksla ir radniecīga Mel-

deram. Viņa ir slīpētā granītā izstrādājusi sēdošu figūru, mētelī un

galvas lakatā ietītu, un kolosālām rokām un kājām. Liekas ka to

ir ietekmējušas Zalkalna veidotās mātes figūras. Tas pats vienkār-

šojums, tā pati rotaļa ar akmens masu. Visinteresantākā ir viņas
darinātā pārdabīgi lielā jaunas sievietes galva ar apaļiem vaigiem,

mierīgām acīm un precīzu muti. Šī galva atbilst Meldera

tiem" darbiem. Arī Marta Skulme ir mēģinājusi izteikt savu māk-

sliniecisko gribu konstruktīvistiski komponētās figūrās. Arvīds

Bras t i ņ š priekš dažiem gadiem izgrieza no koka elku maskas,
kas uzskatāmas kā nēģeru mākslas atdarinājums. Ar Brastiņu
latviešu skulptūra ir sasniegusi primitīvismu. Pēdējos gados viņš
liekas atteicies no šī primitīvisma un nododas nopietnākām stu-

dijām, profesora Dzeņa vadībā Mākslas akadēmijā. Par gluži pri-

mitīvu var uzskatīt pilnīgi neizglītoto Artūru Bernieku (dz.

1886.), kas ar to ļoti lepns. Viņš izgriež no koka tautiski uztver-

tas humoreskas. Miķelim Pankokam (dz. 1894.), arī nava

nekādas izglītības, kas redzams, ja apskata viņa 1927. gadā veidoto

grupu „Radio akordi", kas atrodas Rīgas pilsētas mākslas muzejā.
Tie gan nav nekādi radio akordi, bet tikai reālistiski un ļoti neveikli

izgriezta vīrieša figūra, kas pa pusei atliekta atpakaļ ar radio klau-

sāmo uz ausīm. Citādi gan Pankoks mīl sapņot ideālistiskās zonās

ar motīviem, kā
„
Visuma mīla", „Cilvēces harmonija", „Mūžības plī-

vurs v. t. t. Bet tas nav labi, ja nepārvalda ne simboliku ne natu-

rālismu. Viņš pat bieži pārklāj savas koka figūras ar baltu eļļas

krāsu, lai viņas līdzinātos ģipša nolējumiem.
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