
 
 
Festivāla PROGRAMMA:  
 

27. JŪLIJS 

14:00 – 18:00 
 
ZINĀŠANAS 
Starptautiska zinātniska 
konference DIVI JŪLIJI. 
PIRMIE CĪRUĻI par 
Madernieka un Straumes 
personībām, daiļradi un 
dažādiem mākslas 
aspektiem. 
 
 
Vecgulbenes muižas 
konferenču zāle 
 
 
Vēlama reģistrācija līdz 
23.jūlijam! 
muzejs@gulbene.lv 
64473098, 26128984 

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē DIVI JŪLIJI. PIRMIE CĪRUĻI 
uzstāsies:  

• Ieva Krūmiņa (Prof., Latvijas Mākslas akadēmijas, Vizuālās 
mākslas nodaļas un Tekstilmākslas katedras vadītāja) 
"Kompozicionālās, tēlainās un ornamentālās līdzības Persijas un 
Baltijas etnogrāfiskajās tekstilijās" 

• Irina Košoridze (Prof., Dr., Tbilisi tautas mākslas muzeja direktore, 
Gruzija) „Jūlija Straumes kolekcija Tbilisi tautas mākslas muzejā” 

• Džeremijs Hovards (Asoc. Prof., Dr., Sentendrūsas Universitāte, 
Skotija) „Atainot patiesību, jaunatklāt tradīciju: Madernieka un 
Straumes vizuālās mākslas valodas izzināšana un strukturēšana 
mijiedarbībā” 

• Karims Mirzae (Asoc. Prof., Dr., Tebrīzas Islāma mākslas 
universitāte, Irāna) „Tebrīzas klasisko paklāju motīvu izcelsme, 
to raksturs un formas un tālākā ietekme”  

• Rūta Rinka (Mag. art., Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja 
Tekstilmākslas un ādas kolekcijas glabātāja) „Jūlija Madernieka 
(1870-1955) grafiskā dizaina rokraksts kā spilgta un 
neatņemama mākslinieka radošās darbības izpausme” 

• Imants Ļaviņš (Dr. hist., docents, Ekonomikas un kultūras 
augstskola) „Latviska ornamenta meklējumos. Etnogrāfijas un 
jaunrades sintēze J. Madernieka un J. Straumes daiļradē” 

Konferences laikā tiks nodrošināta sinhronā tulkošana angļu-latviešu-
angļu valodās. 
www.gulbenesmuzejs.lv 
Finansē Valsts kultūrkapitāla fonds. 

10:00 – 14:00 
 
PRASMES 
Nemateriālā mantojuma, 
autentisko prasmju 
pārmantošana, praktiska 
darbošanās. 
 
Muzeja Klēts, 
pie Klēts 

 „Ekoloģiska prāta darbnīca” 1. diena:  
• Tautas daiļamata meistares Ineses Mailītes meistarklase segu 

aušana P. Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminu stellēs 
(20.gs.sākums); 

• Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas 
nodaļas pētnieces Anetes Karlsones meistardarbnīca dzijas 
krāsošanā dabas krāsvielās. 

Finansē Valsts kultūrkapitāla fonds. 

mailto:muzejs@gulbene.lv
http://www.gulbenesmuzejs.lv/?page_id=4754


28. JŪLIJS 

10:00 – 16:00 
 
PRASMES 
Aitas vilna, vilnas 
apstrāde, dzijas krāsošana 
dabas krāsvielās, aušanas 
meistarklases uz dažādām 
stellēm. 
 
Muzeja Klēts, 
pie Klēts 

 „Ekoloģiska prāta darbnīca” 2. diena:  
• Tautas daiļamata meistares Ineses Mailītes meistarklase segu 

aušana P.Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminu stellēs 
(20.gs.sākums) turpinājums; 

• Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas 
nodaļas pētnieces Anetes Karlsones meistardarbnīca dzijas 
krāsošanā dabas krāsvielās turpinājums. 

Viktora Ķirpa Ates muzeja meistardarbnīca "No aitas sprogas līdz vilnas 
dzijai" - vilnas plucināšana, kāršana, vērpšana, šķeterēšana. 
Limbažu muzeja izstāde "No vilnas līdz dzijai", muzeja mākslinieces Aijas 
Brikmanes lekcija – stāstījums no 10:00 līdz 10:30 - par aitu, par vilnu, 
par dziju, no kurienes un kāda un kāpēc tā. 
Aploks ar aitām, jēriem un citiem zvēriem. 
 
Finansē Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma. 

10:00 – 16:00 
 
TRADĪCIJAS 
Zināšanu un prasmju 
nodošana, 
izstādes un meistarklases. 
 
Klēts, Oranžērija, 
no Oranžērijas uz 
Sarkanās pils pusi 

Gulbenes TLMS „Sagša”, Smiltenes TLMS „Smiltene” un Alūksnes TLMS 
„Kalme” segu izstāde „Es izaudu gultas deķi zaļu ziedu rakstiņiem” - 
veltījums Latvijas simtgadei. 28.jūlijā no 10:30 līdz 11:15 izstādes 
dalībnieku sumināšana. Izstāde  - tikšanās vieta, kurā  vilnas segas runā 
par tradicionālām vērtībām un nacionālo identitāti. 

Zināšanu un prasmju nodošana  - Tekstilmateriālu mākslinieciskais 
izpildījums, Vidzemei raksturīgo tekstilmateriālu kolekcija muzeja 
krājumā; Tradicionālais Vidzemes tautas tērps, tradicionālie krāsu 
salikumi; Aušana stellēs, dažādu tehniku izmantošana. 
Lubānas meistares Daces Rudzītes meistarklase “Tradicionālās vilnas 
veltnēšanas tehnikas, pirtslietu darināšana” – kopīga darba veidošanā 
pēc Jūlija Madernieka darbu motīviem. 
Meistares Ivetas Cigles filcēšanas darbnīca - pēc Jūlija Straumes tapešu 
zīmējuma veidots gobelēns, suvenīru, piekariņu – bezdelīgu 
izgatavošana. 
 
Finansē Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā 
Vidzemes kultūras programma. 

10:00 – 16:00 
 
RADOŠUMS 
Mūsdienīga un radoša 
pieeja mākslai, 
mākslas meistaru, 
amatnieku,  radošās 
darbnīcas. 
 
Sarkanās pils 1.stāvs, 
2.stāvs un mansards, 
pie Sarkanās pils, 
Pils parks 

Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas studentu un pedagogu 
izstāde "Matērija. Krāsa. Ideja". Tikšanās ar interesentiem, stāsts par 
izstādi no 11:15 līdz 12:00. 

Gulbenes Mākslas skola sadarbībā ar biedrību “Radošā apvienība “Piektā 
Māja” no 22. jūlija līdz 29. jūlijam Gulbenē rīkos mākslas plenēru “Mana 
Vidzeme”. Plenērā piedalīsies 15 profesionāli mākslinieki no Latvijas un 
mākslas pedagogi no Gulbenes Mākslas skolas. Viena no plenēra darba 
dienām veltīta mākslinieka Voldemāra Irbes jeb tautā saukta Baskāja 
Irbīša atcerei ar gleznošanu pasteļu tehnikā. Plenēra darbu izstāde tiks 
iekārtota Sarkanajā pilī, izstādes atklāšana un tikšanās ar māksliniekiem 
notiks mākslas festivāla DIVI JŪLIJI atklāšanas laikā līdz 13:30. 
 
Finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija, Valmieras novada fonds un 
Gulbenes novada dome. 

Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras pasniedzēju un 
maģistrantūras studentu meistardarbnīcas Eksperimentālo paklāju 



darbnīca un Netradicionālo paklāju darināšanas paņēmieni. 
Madernieka ornamenti. Straumes ornamenti. 
 
Finansē Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā 
Vidzemes kultūras programma. 

Rīgas Porcelāna muzeja Keramikas flīžu apgleznošanas darbnīca,  vada 
māksliniece, muzejpedagoģe Arta Baltā, izmantojot Jūlija Madernieka, 
Jūlija Straumes darbu fragmenta zīmējumu. Dalība darbnīcā bez maksas. 
Mākslinieces Laimas Lupiķes tīmekļošanas meistardarbnīca, izstāde. 
Mākslinieces Anneles Slišānes izstāde „100dečiLatvijai”. 
Sveķu internātpamatskolas meistardarbnīca „Mēs nākam... jo mākam 
sveikt Latviju”– adīšana ar adāmmašīnu, tamborēšana un citas 
piņķerīgas lietas. Izstāde „100 spilventiņi Latvijai”. 
Novadu radošo, aktīvo meistaru darbnīcas.  

10:00 – 16:00 
 
BAUDAS 
Oriģināla mūzikas 
programma visai dienai – 
latviešu, vācu, gruzīnu 
mūzika, mazākumtautību 
kolektīvi, amatnieku 
tirgus, tematiskas 
gastronomiskas aktivitātes 
u.tml. 
 
Pils parks 

Daukstu kopa „Līgo” 
Lizuma lauku kapella 
Rankas folkloras kopa “Ramkas rakstīni” 
Tirzas amatierteātra „Mūžam Tavs” „Maris, ilgu nemiers nenorimst” 
izrādes fragments, režisore Alda Alberte 
Grupa „Litenietis” 
Rīgas Vācu kultūras biedrības un Dobeles Vācu kultūras biedrības 
kolektīvu uzstāšanās. 
Tematiskas gastronomiskas aktivitātes - mājas saldējums, sieri, alus, 
vietējie vīni, uz iesma cepta jēra degustācija, Latgales kulinārais 
mantojums un ēdināšanas tradīcijas. 
Izjādes ar zirgiem Pils parka nostūros, vizināšanās zirga droškā ap 
laukakmeni Pils parkā ar uzrakstu...H. Baron v.Wolff 1883, vizināšanās ar 
laivu dīķī pie Mīlestības kalniņa un brauciens ar elektrovilcieniņu. 
Amatnieku tirgus – lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi. 

28.jūlijā pēc 16:00 Druvienas Vecajā skolā-muzejā 1. Starptautiskā mākslas festivāla DIVI JŪLIJI 
noslēguma pasākums.  
Ciemiņu sagaidīšana Druvienas Vecajā skolā-muzejā kopā ar Druvienas kultūras nama folkloras 
kopu „Pērlis” 
Rietumu bankas Labdarības fonda dāvinājums muzejam – Jūlija Straumes no Kaukāza atvestie 
tepiķi 
Ekskursija pa Druvienas Veco skolu-muzeju - skatāms Dziesmu svētku stāsts, kas savijas ar Poruku 
dzimtas un Jūlija Straumes ģimenes ļaudīm. Uz III Dziesmu svētkiem 1888. gadā brauc Jānis Poruks 
un Emma Straume. Stāsts turpinās... 
17:00 – stunda Druvienas Vecās skolas-muzeja klasē par Jūlija Madernieka rakstu nozīmi un Jūliju 
Straumi 
Festivāla dalībnieku uzrunas 
17:30 – Koncerts muzeja pagalmā (Tirzas kultūras nama senioru deju kolektīvs „Avots”, folkloras 
kopa „Pērlis”) 
Druvienas Vecās skolas-muzeja pagalmā Druvēniešu darinājumu izstāde - tirdziņš (pinumi, 
adījumi, karotes, bļodas, suvenīrkrūzes, Druvienas maize un medus) 
Uz pavarda akmeņiem saimnieču vārītās Buņģa zupas baudīšana 
Druvienas kultūrvides baudīšana 
Ekskursija pa Druvienu – pils tornis, kultūras nams, Silmači 
 
Būsiet mīļi gaidīti! 

 


