FESTIVĀLA ‘’ZEM MĀKSLINIEKA ROBERTA STĀROSTA ZVAIGZNES’’ NOSKAŅĀS

2018.gada 15.jūnijā atzīmēsim 110.gada dienu izcilam Latvijas māksliniekam, Grobiņas novadniekam gleznotājam Robertam Stārostam (1908-1958). Popularizējot Roberta Stārosta māksliniecisko
darbību, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 2017.gada 20.oktobrī notika festivals “Zem Roberta
Stārosta zvaigznes’’. Festivālu atbalstīja Grobiņas novada dome, Valsts kultūrkapitāla fonds, Liepājas
muzejs. Pasākumu organizēja Grobiņas Mūzikas un mākslas skola.

Festivāla dienā skolā pulcējās Grobiņas novada skolu – Grobiņas ģimnāzijas, Bārtas, Kapsēdes, Gaviezes
pamatskolas, un Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 7.-9.klašu audzēkņi un viņu vizuālās mākslas
skolotāji, lai parādītu savus talantus gleznošanas konkursā ar nosaukumu ‘’Klusās dabas uzstādījums
mākslinieka Roberta Stārosta mākslā ‘’. Mākslinieka Roberta Stārosta mākslas kvintesences pamatā ir
lauku dzīves atspoguļojums rudens ražas pārpilnībā, tāpēc kluso dabu uzstādījumos, gleznošanas
konkursa laikā, tās dalībnieki gleznoja klusās dabas ar cukurbietēm, koka klūgu pītu grozu ar augļiem un
dārzeņiem, kā arī ziedus – lilliju atveidā. Tieši šie minētie motīvi bija sastopami gleznotāja darbos.
Neapšaubāmi R.Stārosts ir viens no spožākajiem portretistiem Latvijas mākslā, taču atceroties viņa
veikumu mākslā, tieši, konkursa laikā, klusās dabas uzstādījums guva aktualitāti 12-16 gadu vecu
konkursantu vidū. Konkursanti gleznoja trīs ar pus stundas, izmantojot zīmējumā ogli un lietoja
dzēšgumiju vietā mīkstu baltmaizi . Darba formats bija 45x54 cm. Izpildes tehnika – sedzošās krāsas –
akrils un guaša. Konkursa laiks dalībniekiem bija piepildīts un motivēts, gaiss virmoja otu vadītu
šņirkstoņu skaņās.
Laikā, kad jaunieši gleznoja, viņu skolotāji un Kurzemes mākslinieki tikās diskusijā ‘’Mākslinieks provincē,
ģeogrāfiskais aspekts’’. Māksliniekus pārstāvēja – Aivars Kleins, Jānis Judins, Ginta Stavrovska, un Pēteris
Taukulis, kuri bija deliģēti arī kā gleznošanas konkursa žūrijas komisijas locekļi. Savukārt, skolas
pārstāvēja pedagogi – Inga Vērse (Kapsēdes pamatskola), Daina Jaunzeme (Gaviezes pamatskola),
Verena Krūče (Bārtas pamatskola), Laine Kinstlere, Biruta Ignatova, Kristīne Ulberte, Liene Bernāte
(Grobiņas Mūzikas un mākslas skola). Diskusija iesākās ar Kurzemes ģeogrāfiski- sociāli humānu izklāstu
tās vesturē, bet sarunas izvērsās aizraujošā diskusijā dažādu mākslinieku dzīves un darba praksēs Latvijā
un pasaules kontekstā. Savā radošajā pieredzē dalījās klātesošie mākslinieki. Diskusiju papildināja
videomateriāli no Liepājas Starptautiskās Ekanomiskās zonas arhīva ar kuru, māksliniekiem ir sadarbība ,
piedaloties viņu atbalstītajos mākslinieku plenēros, ko organizē mākslinieks Aivars Kleins. Tika rādīti arī
video materiāli no Gintas Stavrovskas, Lienes Bernātes un Aivara Kleina personīgā arhīva.
Pēc gleznošanas konkursa un diskusijas, tās dalībniekiem un interesentiem notika lekcija par
mākslinieku Robertu Stārostu, kuru vadīja mākslas vēsturnieks Alberts Eglītis un rakstniece Sandra
Vensko, kuri ir grāmatas ‘’Roberts Stārosts. Latviešu pašportretu meistars’’autori. Lekcijas atmiņu
stāstījumu iedzīvināja R.Stārosta modele, ārste Inese Aivare. Alberta Eglīša konsekvento stāstījumu

par R.Stārosta dzīvi un daiļradi papildināja, fotogrāfa Vara Santa sagatavota, R.Stārosta darbu foto
prezentācija. Savukārt, Ineses Aivares stāstījuma fineses bagātināja filigrāni izstrādātā R.Stārosta, toreiz
modeles Ineses, zīmējuma skice. Rakstniece Sandra Vensko, šoreiz,dalījās savās tēva ģimenes atmiņās
par kaimiņos dzīvojošo mākslinieku.
Mākslas vēsturnieks Alberts Eglītis pasākuma laikā dāvināja Grobiņas novada sakolām grāmatas
‘’Roberts Stārosts. Latviešu pašportretu meistars.’’ 1 eksemplāru.

Festivāla dienā noslēdzās, Liepājas muzeja atbalstītā izstāde ‘’Roberts Stārosts’’, kura bija apskatāma
vienas nedēļas ekspress izstādē Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas telpās, skolas 2. un 3.stāvā.
Grobiņas Mūzikas un mākslas skola deponēja no Liepājas muzeja sešpadsmit Roberta Stārosta gleznas.
To vidū bija gleznas : ‘’R.Stārosta pašportrets’’, ‘’M.Namiķa portrets’’, ‘’Lauku darbi’’, ‘’Pļaujas laikā’’,
‘’Cūkkope’’, ‘’Cūkas’’, ‘’Cukurbietes’’, ‘’Tulpes’’, ‘’Lillijas’’ un citi darbi.
Festivāla gleznošanas konkursa norisi filmēja Aizputes TV. Konkursa sižeta materialu 21.oktobrī
demonstrēja LTV1 kanāla Ziņu pārraidē. Materiālu var noskatīties LTV1 arhīvā vai www.facebook.com
lapā Grobiņas Mūzikas un mākslas skola.
Grobiņas Mūzikas un mākslas skola vēl veiksmīgu un radošu mācību procesu visiem saviem gleznošanas
konkursa dalībniekiem: Agnesei Dukatānei, Inesei Ziediņai, Evai Šoferei, Sendrai Zauerei (Kapsēdes
pamatskola); Kristai Monikai Naumčikai, Jānim Cinkusam, Annijai Sermoliņai (Bārtas pamatskola);
Artūram Māliņam, Annai Galkinai, Vendijai Daizei, Ričardam Mūrniekam (Gaviezes pamatskola); Selīnai
Stongrei, Airitai Pulkstenei, Amandai Lācei (Grobiņas ģimnāzijai) ; Undai Unai Sālavai, Ancei Elīnai Lūkai,
Vanessai Siksnai, Anetei Laursonei (Grobiņas Mūzikas un mākslas skola).
Pieaugušo pasaulē par mākslu, tāpat kā par citām lietām,’’ tiek lauzti un asināti šķēpi’’, tomēr,salīdzinoši
mēdz teikt, ka māksla nav autodroms vai derbijs, tāpēc organizētā konkursa rakstura pamatā bija
draudzības apliecinājums starp novada skolām disciplīnā – vizuālā māksla, gleznošana. Konkursa laureati
ieguva balvas nominācijās ‘’Par veiksmīgu R.Stārosta darba interpretāciju.’’, ‘’Nominācija par stabilu
kompozīciju’’, ‘’Nominācija par glezniecisku risinājumu’’, ‘’Nominācija par telpisku darba risinājumu’’,
‘’Mākslinieka P.Taukuļa balvu’’, ‘’Mākslinieces G.Stavrovskas balvu’’, ‘’Mākslinieka A.Kleina balvu’’ un
‘’Mākslinieka J.Judina balvu’’.
Grobiņas Mūzikas un mākslas skola izsaka īpašu paldies Grobiņas novada domei par atbalstu skolas
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā – festivala ‘’Zem Roberta stārosta zvaigznes’’ realizēšanā , tika
izgatavoti konkursa vajadzībām 10 molberti, kas ir ir nepieciešami skolas tālākai attīstībai. Molbertu
izgatavošanas projektu vadīja Guntis Jekste, ‘’SIA EKO DZENĪTIS’’.
Materiālu sagatavoja
GMMS skolotāja Liene Bernāte

