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«Mākslas pikniks» – festivāls dzīves garšu baudītājiem

Inga Kaļva-Miņina

Vasarā notiek dažādi festivāli, kas aicina cilvēkus
atpūsties un ļauties kino, teātra, mūzikas, dejas vai
mākslas vilinājumam. Tomēr ir kāds īpašs festivāls,
kas sevī apvieno it visu iepriekš minēto un vēl arī daudz
ko nenosauktu, – mākslas un garšu festivāls «Mākslas
pikniks», kas Rēzeknes novada Lūznavas muižas kom-
pleksā tradicionāli notiek jūlija trešajā svētdienā. Šo-
vasar – 21. jūlijā – pasākums notika ceturto reizi, un,
kā vēsta Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra
dati, pulcēja jau vairāk nekā 4500 apmeklētāju.

Festivāla organizatori uzsver, ka ««Mākslas pik-
niks» ir mākslas un garšu festivāls, kurā vienuviet ai-
cināti pulcēties mākslas baudītāji, sajūtu gardēži un
īpašo mirkļu kolekcionāri, lai ar mūzikas, mākslas,
dejas, garšu un citām baudām piedzīvotu mākslas ra-
dīšanas brīdi». Un patiesi – nekas nav samelots, jo iz-
vēles iespējas, kā «Mākslas piknikā» pavadīt laiku, ir
plašas, un arī mazajiem pasākuma apmeklētājiem te
ir iespēja darboties radošā un izzinošā gaisotnē. Tur-
klāt, kā jau īstā piknikā, katrs pasākuma viesis līdzi
var ņemt savu piepildīto piknika grozu, lai tā saturu
nesteidzīgi baudītu kopā ar draugiem vai radiem. Lie-
lisks ideālas svētdienas scenārijs, vai ne?
Muzikāli, vizuāli un gastronomiski pārsteigumi

Pašā «Mākslas piknika» centrā ir Latgales jūgendstila
pērle – Lūznavas muiža, kura 20. gadsimta sākumā celta
kā vieta mākslai un mūzikai. Piedzīvojusi vēsturiskās pār-
maiņas, kļūstot par skolu, kara štābu, atkal skolu, pagasta
pārvaldi un bibliotēku, bet 2015. gadā atdzimusi no jauna,
lai iedvesmotu un kļūtu par īsto vietu, kurā mīt MŪZA.
Tieši Lūznavas muiža un tās apkārtne piešķir šim festivā-
lam īpašo šarmu un arī maģisko auru.

«Kad muiža sāka darboties, sapratām, ka vasaras sezonā
vajag kādu jaunu tradīciju, kas atbilstu muižas saturam,
būtībai, apkārtnei, videi, kas saskanētu ar muižas vēsturi
un būtu cilvēkiem interesanta,» stāsta Lūznavas muižas
pārvaldniece Iveta Balčūne, atklājot, ka pasākuma ideju
radījuši muižas darbinieki kopā ar radošiem un jauniem
cilvēkiem no biedrības «Artistence». Būtiski ir tas, ka pa-
sākumā akcents tiek likts uz to, ka cilvēks var svinēt svēt-
kus un gūt dažādas muzikālas, garšu un krāsu baudas arī
bez alkohola lietošanas. 

Festivāla «Mākslas pikniks» ideja ir savienot dažādas
jomas un disciplīnas, parādot, ka nav jābūt profesionālam
māksliniekam, lai spētu sev apkārt atklāt un novērtēt
skaisto. Kā vēsta pasākuma organizatori, tad «doma par
«Mākslas pikniku» Lūznavas «Mūzā» radusies, savienojot
te mītošo Mūzu, iedvesmu un atjaunotās muižas mākslas
izpausmēm piemēroto infrastruktūru».

«Mākslas piknikā» četru gadu laikā par apmeklētāju
muzikālo baudījumu rūpējušies dažādi mūziķi un grupas,
piemēram, «Dzelzs Vilks», «Pieneņu vīns», «Wierd Wed-
nesday», «JahBahus Trio», «Audience Killers», «Fra-
mest», «Tautumeitas», «Rihards Lībietis Orchestra»,
«L’Chaim», «Rūnas», «Jezups i Muosys», «Pērkons»,
«Tangoriginales», «Baltic Guitar Quartet» (Lietuva), šo-
gad – džeza trio «The CieL Experience» (ASV), mūziķu
apvienība «Subtilu Z» (Lietuva), gypsy-jazz trio «Titoks»
(Igaunija), turbofolka grupa «Oranžās brīvdienas», indi-
popa grupa «Sus Dungo», Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra čellu grupa «Čellu Dream Team», ģitārspēles vir-
tuozs un komponists Eduardo Agni no Brazīlijas, mūziķu
apvienība «Nepāriet» u.c.

Apmeklētājiem četru gadu laikā festivālā ir bijusi iespēja
vērot laikmetīgās dejas izrādes lieliem un maziem, mākslas
plenēra norisi, kā arī pašiem piedalīties mākslas tapšanā,
aplūkot dažādas mākslas izstādes (pērn pirmo reizi bija ie-
spēja apskatīt izstādi arī vēsturiskajā Mākslinieku mājā),
ļauties kinofilmu valdzinājumam, žonglēšanas, uguns un
burbuļu šovam, pašiem izmēģināt lokšaušanu, aplūkot retro
spēkratus, ir bijis mēmais kino, vides instalācijas, uguns
skulptūras un daudzas citas lieliskas norises.

Ar katru gadu festivāla organizatori pasākuma prog-
rammā iekļauj vēl nebijušas aktivitātes, piemēram, pērn
pirmo reizi tika izņemts jaunais muižas keramikas apde-
dzināšanas ceplis (cepļa kurināšanas pasākumā ikviens
interesents varēja piedalīties visas dienas garumā), pirmo
reizi muižas parka dīķos bija iespēja izmēģināt braukšanu
ar SUP dēļiem, bet vesela pasākuma sadaļa bija veltīta
jaunākajai latgaliešu literatūrai. 

Šogad Radošuma kvartāla koprades meistardarbnīcās
varēja apgūt daudz ko aizraujošu, piemēram, sapņu ķērāju,
auduma ziedu, papīra kendamu, kaņepju papīra izgatavo-
šanas prasmes, iemēģināt veiklību glītrakstīšanā, apgūt
grafikas, sietspiedes un aušanas tehniku pamatus, piedalīties
pasaku laboratorijā un ieskaņot kopīgu piknika pasaku, ie-
saistīties mākslas vērtības instalācijas «Mūza» radīšanā.

Festivālā īpaši padomāts ir par pašiem mazākajiem
mākslas baudītājiem – dažādās radošajās meistardarbnīcās
viņi ir varējuši gan pīt vainagus un aproces, liet sveces, ar
otu radīt savus mākslas šedevrus, piedalīties gardēžu meis-
tarklasēs tieši bērniem, pūst lielus ziepju burbuļus un apgūt
dažādus trikus, vērot kino, leļļu izrādi, cirka mākslinieku
priekšnesumus.

Kā jau kārtīgam piknikam piedien, tajā nekad netrūkst
arī gastronomisku pārsteigumu. Ikviens apmeklētājs var
sarīkot savu pikniku kopā ar ģimeni un draugiem, visas
dienas garumā Lūznavas parkā ierīkotās piknika vietās
baudot sava piknika groza saturu, kā arī izgaršojot to, ko
sarūpējuši pasākuma rīkotāji. «Mākslas piknikā 2019» bija
iespēja nogaršot Latgalē grauzdēto kafiju «KUUP», turpat
Rēzeknes novadā topošos saldumus «Cukurella», šovasar
populāros «Fresh» burito, krāsainos «ColorPasta» maka-
ronus, kā arī citu ēdinātāju piedāvājumu. Arī šogad piknika
apmeklētāji piedalījās ēdienu meistarklasēs, no kurām īpaši
gaidītas bija Latgalē neierastās marokāņu vakariņas.
Atskatoties uz festivālu «Mākslas pikniks 2019»

4500 apmeklētāju ir labs rādītājs tam, ka festivāls aug
un kļūst arvien iecienītāks gan vietējo iedzīvotāju, gan arī
ciemiņu vidū. «Mākslas piknika» īstenošanā šogad pieda-
lījās 100 radošie mākslinieki, mūziķi (Latvija, Lietuva,
Igaunija, Brazīlija, ASV, Vācija, Francija), jaunuzņēmumi
un sadarbības partneri. Finansiāli pasākumu atbalstīja Rē-
zeknes novada pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonds
(VKKF), VKKF Latgales kultūras programma un British
Council Latvia.

Lūznavas muižas lapā, kas pieejama Facebook.com
vietnē, ir izlasāms daudz pozitīvu atsauksmju, kas aplie-
cina, ka šī gada pasākums ir izdevies, piemēram, «Šogad
jūs – Lūznavas muiža – pārspējāt paši sevi!!! Paldies mui-
žas radošajai, jaukajai, enerģiskajai komandai, kas Latgalē
prot radīt tik skaistus, izsmalcinātus svētkus, apvienojot
mākslu, mūziku un pikniku!». Savukārt uzņēmuma «Mār-
tiņa Burbuļi», kas pasākumā rūpējās par krāsaino piedzī-
vojumu – lielu ziepju burbuļu radīšanu –, pārstāvji festivāla
rīkotājiem uzrakstīja šādus pateicības vārdus: «Paldies,
paldies par lielisko pasākumu!!! Mums ļoti patīk mērot
ceļu uz Lūznavas muižu un baudīt lielisko gaisotni. Prieks,
ka gadu no gada ir ieturēts stils pasākumam, patīk nepie -
spiestā atmosfēra, ļoti novērtējam šī pasākuma vērtības
un ierobežojumu alkohola lietošanā.»

Šī gada pasākumu realizēja Lūznavas muižas pārval-
dniece Iveta Balčūne, muižas kultūras projektu vadītāja
Inga Žirgule, muižas tehniskie darbinieki un ap 20 brīv-
prātīgie. «Šogad mums bija izcili brīvprātīgie, viņi bija
kā ēna visur, tiklīdz iedomājies, ka vajag, lai kāds palīdz,
tā viņi bija klāt,» atzinīgus vārdus saka Inga Žirgule,
īpašu paldies sakot Intai Bulei no Maltas Bērnu un jauniešu
centra, kura koordinēja brīvprātīgos. 

«Tiklīdz viens «Mākslas pikniks» ir beidzies, mēs jau
plānojam nākamā gada pasākumu. Man pašai ir emocio-
nālas gaidas un līdzpārdzīvojums par to, ko šoreiz rādīsim,
jo katru reizi aicinām savā ziņā ļoti interesantus māksli-
niekus, kas ar saviem priekšnesumiem iziet no klasiskajām
vietām. Tā, piemēram, šogad mums bija akrobātiskais
cirks, un akrobāti muižas parka kokos rādīja savu priek-
šnesumu. Māksla iziet ārā no savām klasiskajām vietām.
Kultūras šķūnī notiekošās mūsdienīgās dejas arī iziet laukā
no telpas un pielāgojas konkrētajai videi un rada ko jaunu

uz vietas. Viesmākslinieki mums arī ir pārsteiguma moments,
jo tos tik labi nepazīstam kā vietējos mūziķus. Sadarbībā
ar Amerikas vēstniecību mums bija iespēja uzaicināt Ame-
rikas džeza mūziķus, uzstājās Brazīlijas mūziķis, vai, pie-
mēram, sadarbībā ar Gētes institūtu mums bija priekšne-
sums, kurā apvienojas balets un gleznošana. Tie ir emocionāli
mirkļi, kad jūti, ka būs kas īpašs, un gaidi, kas tas būs,»
stāsta Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne.

I. Balčūne uzsver, ka īpašs prieks ir par lieliskajiem
laikapstākļiem, kas bija kā radīti piknikam. «Bet mēs vien-
mēr sagatavojamies dažādiem laikapstākļiem, esam iegā-
dājušies baltās zvaigžņotās teltis gadījumā, ja nu līst lietus.
Tāpat mums ir piknika grozi un segas,» saka muižas pār-
valdniece, aicinot: «Mums ir koprade. Tādēļ aicinu ikvienu
apmeklētāju, – ja jums ir kādas idejas vai esat ko intere-
santu pasaulē redzējuši, rakstiet priekšlikumus, lai varam
bagātināt 2020. gada festivāla programmu.»
(Fotomirkļi no festivāla «Mākslas pikniks 2019» – 24. lpp.)P
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Šogad arhitekts Didzis Jaunzems Lūznavas muižas kompleksā
radīja vides objektu «Mūza» – mūžīgā radošuma simbolu

«Latgale – Latvijai un pasaulei. Latgalē notiekošu festivālu loma tūristu piesaistīšanā reģionam un Latvijas kultūras bagātināšanā»
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

* Festivāla pirmsākumi – 2016. gada 24. jūlijā.
* 2020. g. 19. jūlijā festivāls notiks jau piekto reizi.
* Festivāla logo autore – Jolanta Jonikāne.
* 2016. g. – vairāk nekā 1200 apmeklētāju, 

2019. g. – vairāk nekā 4500 apmeklētāju.

Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne atklāj, ka
Lūznavas muižai un tajā notiekošajām norisēm ir būtiska loma
reģiona uzņēmējdarbības veicināšanā: «Ēdienu meistarklases
šogad vadīja jaunuzņēmēji, kas pasākuma laikā veidoja daļu no
programmas. Tikai šobrīd viņi ienāk tirgū un piedāvā savu pro-
dukciju. Mēs sadarbojamies ar šiem uzņēmējiem un motivējam,
lai viņi redz, ka šis pakalpojums ir pieprasīts, ka ir iespēja attīstīt
savu biznesu. Lūznavas muižas viena no funkcijām un ideja ir
būt kā magnētam, kas apkārt iegriež sociāli ekonomisko situāciju.
Tepat esošais viesu nams «Svilpaunieki» to pilnībā apliecina, –
tas tika uzbūvēts, tikai pateicoties tam, ka ir Lūznavas muiža. Arī
tagad šajā viesu namā palika lielākā daļa viesmākslinieku. Šī
sadarbība veicina uzņēmējdarbību, un tas ir ļoti būtiski.»

*  *  *
Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja Inga Žirgule

stāsta, ka šogad festivāla apmeklētāji bija no visas Latvijas – sā-
kot no Liepājas līdz Zilupei. Daudz esot bijis arī vietējo novada
iedzīvotāju, kā arī ārzemnieku (no Filipīnām, Brazīlijas, Anglijas,
Lietuvas u.c.). «Cilvēki priecājas, ka šajā vietā, kas ekonomiskās
situācijas dēļ bija aizmirsta, šobrīd notiek dzīvība,» saka I. Žirgule.
«Daudziem šis pasākums šķiet īpašs tieši tāpēc, ka te netiek
popularizēts alkohols. Nesakām «nē», ja vēlas, tad cilvēki var
paņemt līdzi, piemēram, vīnu, bet tirgotāji alkoholu nepiedāvā.
Par šāda veida pasākuma formātu viens igauņu mākslinieks
teica, ka tas esot tāds kā jaunais ceļš pasākumu rīkošanā.»

*  *  *
Fotogrāfe Dagnija Bernāne «Mākslas pikniku» apmeklē

jau no tā pirmsākumiem – pirmajos divos gados viņa vadīja māk-
slas darbnīcas, bet pērn un šogad bija atbildīga par pasākuma
iemūžināšanu skaistos fotomirkļos. «Tā kā esmu absolvējusi Lat-
vijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli, tad pasākums mani vis-
pirms jau piesaista ar pašiem māksliniekiem un mākslu. Es prie-
cājos redzēt mākslinieku darbus un performances, ir lieliski izjust
brīnišķīgo mākslinieku bohēmisko atmosfēru. Protams, arī mūziķi
piesaista, bez mūzikas jau nevar radīt šo īpašo atmosfēru,»
stāsta Dagnija.

«Mākslas piknikā» Dagnija ir vadījusi vainagu pīšanas dar-
bnīcu (pirms tam visu iepriekšējo dienu pļavās lasot puķes šai
darbnīcai), kā arī sejas apgleznošanas darbnīcu. Jau otro gadu
viņa ir festivāla fotogrāfe. «Vienmēr patīkami ir fotografēt ek-
scentriskus mūziķus, kuri piedomā pie skatuves tēla, kā arī laik-
metīgās dejas dejotājus un performances. Lai gan vienmēr ilgāk
uzkavējos tur, kur ir Mārtiņa Burbuļi, jo tur bērnu emociju un
prieka ir visvairāk,» atklāj Dagnija.

*  *  *
Ieva Trimalniece, kura pasākumu apmeklēja pirmo reizi,

stāsta, ka festivāls esot licies ļoti interesants. «Izbaudīju vietu
kopā ar mākslu, cik vien to varēju. Man patika brazīlieša ģitāras
spēle un meitene no Vācijas, kura dejoja performanci. Manuprāt,
festivāls bija labi noorganizēts. Pie ieejas varēja saņemt pasā-
kuma karti un aprakstus, kas kurā vietā konkrēti ir skatāms, klau-
sāms un baudāms. Tā karte ļoti noderēja,» stāsta Ieva. 

*  *  *
Laura Misāne ar dēlu Edvardu (6 gadi) festivālu «Mākslas

pikniks» apmeklēja jau otro reizi. «Man patīk pati pasākuma
ideja, atmosfēra, kas valda visas dienas garumā. Ir iespēja vie-
nuviet nobaudīt tik daudz dažādu mākslas žanru, bagātināt sevi,
atdzīvināt domāšanu, fantāziju, rast kādu īpašu piepildījumu,»
stāsta Laura. «Es braucu uz Lūznavu pēc mākslas dažādības.
Kad tu esi acīm tīkamā vietā, skan burvīga mūzika un vari ļauties
fantāzijas brīvībai, tad laiks ir pavadīts lietderīgi.»

Laura atklāj, ka novērtē to, ka šajā pasākumā ir padomāts
par bērniem: «Man patika, ka bija ne tikai izpriecas un šovi, bet
iespēja mazajiem darboties meistarklasēs. Dēls ir vecumā, kad
to, ko pats izveido, vēlas, lai novērtēju. Viņam sevi pierādīt rado-
šajā jomā izdevās, gan izveidojot atslēgu piekariņu, masku, ap-
gleznojot akmentiņus, mandalas, gan uztaisot savu papīra ken-
damu. Visu nevar uzskaitīt, jo Radošais kvartāls bija piesātināts
ar iespējām rosīties meistardarbnīcās.» 

*  *  *
Zaiga Lāce atzīst, ka viņai ļoti patikusi pati pasākuma ideja

un neparastais festivāla formāts, kas viņu esot uzrunājis. «Prie-
cājos, ka tepat Latgalē var baudīt kvalitatīvus, oriģinālus un inte-
resantus pasākumus. Īpaši izbaudīju grupas «Oranžās brīvdie-
nas» koncertu. Bija daudz meistarklašu, kā arī vietu, kur nobau -
dīt ko neparastu, piemēram, marokāņu vakariņas. Katrs stūrītis
ar kaut ko pārsteidza,» saka Zaiga, kura «Mākslas pikniku» ap-
meklēja pirmo reizi.

26. julijs 2019_VIETEJA  25.07.2019.  15:48  Page 21



Piektdiena, 26. jūlijs, 2019Projekts. Laika Prognoze. rekLāma

Festivāla «Mākslas pikniks 2019» fotomirkļi

36,6 MEDICĪNAS CENTRA DERMATOLOGS –
«DZIMUMZĪMJU PĀRBAUDE»

Sertificēts dermatovenerologs A. Bule-Kairiša konsultē,
diagnosticē un veic ārstēšanu dažādiem ādas jaunveidojumiem.   

Dzimumzīme ir labdabīgs ādas veidojums, bet melanoma ir ļaun-
dabīgs ādas veidojums, kas var veidoties jau no esošās dzimumzīmes,
kā arī attīstīties uz iepriekš neizmainītas ādas (jebkur uz ķermeņa).

Riska faktori, kas veicina melanomu rašanos:
l regulārs dzimumzīmju traumatisms;
l bieža ultravioletā starojuma ietekme (saule, solārijs);
l novājināta imūnsistēma;
l liels dzimumzīmju skaits u.c.
Ādas melanoma ir vienkārši diagnosticējama un efektīvi ārstē-

jama, ja to dara savlaicīgi, jo sākuma stadijā tā attīstās ādas virspusē.
Ja netiek uzsākta ārstēšana, tad melanoma aug dziļumā un, sasnie-
dzot asinsvadus, ar asinsriti izplatās pa visu organismu.

Dermatologs konsultācijas laikā apskata ādas veidojumus un
nepieciešamības gadījumā veic dermatoskopiju – ādas un tās vei-
dojumu aplūkošana vairākkārtīgā palielinājumā pastiprināta ap-
gaismojuma apstākļos, kas ļauj:

l precīzi izvērtēt ādas veidojuma robežas ādā un tā dziļumu;
l pamanīt veidojumu rašanos agrīnā stadijā.
36,6 medicīnas centra speciālisti – zobārsts, zobu higiēnists,

zobu implantologs, ginekologs-dzemdību speciālists, dermatologs,
venerologs, ķirurgs – proktologs, masieris, traumatologs – PRF in-
jekcijas, PRF speciālists estētiskajā medicīnā, psihoterapeits, psi-
hologs, Baha ziedu speciālists.
SIA «Medicīnas centrs 36,6». Adrese: Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne.

Kontakti: tālr. 2 366 366 3, www.366.lv, info@366.lv

D
ag

ni
ja

s 
B

er
nā

ne
s 

fo
to

D
ag

ni
ja

s 
B

er
nā

ne
s 

fo
to

D
ag

ni
ja

s 
B

er
nā

ne
s 

fo
to

D
ag

ni
ja

s 
B

er
nā

ne
s 

fo
to

«Mākslas pikniks», kas 21. jūlijā notika jau ceturto reizi, kļuvis par neatņemamu vasaras piedzīvojumu gan Lūznavas
muižai, gan dažādu vecumu un interešu grupu mākslas un mūzikas baudītājiem. Arī šogad festivāla apmeklētājiem
tika piedāvāts izbaudīt aizraujošo un krāsaino mūzikas, mākslas, dejas, garšu, teātra un citu norišu piepildīto notikumu

Par festivālu «Mākslas pikniks» lasiet 21. lpp.
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