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VASARAS VIDŪ
Ir saulaina priekšpusdiena. Debesis zilas, tomēr ne tik košas, kā Alekseja Naumova Itālijas gleznās... Salīdzinājums radās
it kā pats no sevis, jo ceļš ved uz divām
Naumova izstādēm — Tukuma muzejā un
“Siguldas devonā”. Ceļa malās viss zaļš —
zāle, koki, krūmi, un domās uzrodas vārds
“sarkans” — krāsa, kura līdz ar rozā ir tik
izteiksmīga Naumova gleznās, taču tik maz
redzama Latvijas ainavā.
Domas nāk un iet, tādas pēkšņas, tādas
kā nepieķemmētas. Manai darba jomai dots
nosaukums “mākslas zinātne”, un pirmo
reizi apjaušu šī vārdu pāra paradoksalitāti.
Zinātne strādā ar konkrētiem faktiem — kas,
kad, kur un cik. Bet māksla? Tur tik daudz
neprognozējama, noslēpumaina, arī nejauša. Kā īsti šīs abas puses sadzīvo, vai tur
notiek saprātīgs dialogs, vai tomēr asa cīņa?
Esmu sapratusi, ka zināma daļa noslēpuma pieder katra mākslas darba tapšanai,
katram radošam procesam. To kādā intervijā, stāstot par gleznošanu plenērā, šķiet,
atzinis arī A. Naumovs: “Dabā traucē gan
saule, gan lietus, putni, bērni, cilvēki. Tas
viss traucē, bet tas arī palīdz, jo fotogrāfijas
jebkurš var iztaisīt, bet tur nebūs dvēseles.
Te tu uzreiz atlasi, kas tev nav vajadzīgs.
Paliek tikai tas, ko tu uztver. Tā ir kā performance — tu esi uz vietas, tev jāsaplūst ar
dabu un pilsētu, tu neesi viens un tu neesi
galvenais.” Iespaidu uztveršana, dvēsele,
saplūšana ar dabu — tie visi ir jēdzieni, kas
drīzāk pieder noslēpumam, ne zinātnei.
Mēs, skatītāji, ar mākslu sastopamies izstādēs. Atnācu, ieraudzīju... It kā pavisam
vienkārši. Bet vai šī vienkāršība nav mānīga?
Mana pieredze saka — arī tur iespējama noslēpuma klātbūtne. Lai kā skatītājs censtos
koncentrēt uzmanību uz kādu vienu mākslas
darbu, viņu ietekmēs blakus radīts fons —
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no laika apstākļiem līdz mākslas darba novietojumam. Nav divu vienādu muzeja vai
izstādes apmeklējumu, mēs katru reizi atnākam citādi, tādēļ arī mūsu skatījums ir atšķirīgs. Vēl — tiesa, tikai no muzeja apmeklētāju stāstiem, man pašai tas nav dots, — zinu
par mākslas darbu izjušanu enerģētiskajā līmenī, kas dažkārt var skatītāju gan piesaistīt
gleznai, gan attālināt no tās, vai pat izstumt
no izstāžu zāles. Zinu, cik ierasts ir mākslas
zinātnieka ceļš pa muzeju vai izstādi, nojaušot tā vai cita autora klātbūtni, un tad šo
ceļu nojauc pēkšņa atklāsme, kāds objekts
tevi neatraujami piesaista, notiek brīnums,
un tu it kā zini, saproti un jūti visu gan par
mākslinieku, gan viņa darbu... Un tas atkal
ir noslēpums.
Tukuma muzejā ir izstāde “Saules pusē.
Leonīda Āriņa&Alekseja Naumova glezniecība”, tās iecere radusies, kad muzeja vadītāja Inese Klestrova izjutusi to īpašo tuvību,
kas vieno abu izcilo ainavistu daiļradi. Viņi
pieder dažādām paaudzēm, un A. Naumovs
(dzimis 1955) nav īsti ticies ar L. Āriņu
(1907–1991), kaut arī zinājis viņa glezniecību. Piedaloties izstādes sagatavošanā,
Naumovs izjutis, cik pārsteidzoši līdzīgi divi
mākslinieki var skatīt dabu: “Tāda sajūta, it
kā es pats to būtu gleznojis.” Abiem māksliniekiem kopīga mīlestība uz sauli, uz krāsu,
spilgtu un varenu. Tomēr viņu darba metodes ir atšķirīgas. Naumovs glezno plenērā,
viņš saka: “Es gleznoju uz vietas. Paņemu
to, ko daba atdod, un izlaižu caur sevi.” Uz
daudzām Naumova gleznām, uzsverot to
tapšanu vienā seansā, viņa parakstam pievienots ne tikai gads un datums, bet arī norādīts, cikos darbs ticis pabeigts. Savukārt
Āriņš strādājis darbnīcā, katru darbu ilgā
procesā gleznojot un reizi no reizes atsakoties no uzgleznotā, vēl un vēl labojot un

zinātnes dzīve

Rundāles pils. 2008. Audekls, akrils. Foto: A. Naumovs

Jardin des Plantes. 2017. Audekls, akrils. Foto: A. Naumovs
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Burano. 2019. Audekls, akrils. Glezna procesā. Foto: A. Naumovs

pārlabojot. Nereti tiek atgādināts arī par abu
autoru mīlestību pret fovismu un franču moderno glezniecību, bet te iespējams arī cits
skatījums, proti, franču glezniecība savulaik
varētu būt devusi apliecinājumu un atbalstu
abu mākslinieku nojausmai par savu ceļu
mākslā, īsto un vienīgo.
Izstāde Tukumā ir īpaša, un tajā gūtie iespaidi nedaudz mulsinoši. Abu mākslinieku
iemīļotās tirkīza krāsas maldināta, pāris reizes netiku atpazinusi konkrētas gleznas autoru, līdz atradu sev īsto skatījumu — baudīju
izstādi kā vienotu veselumu, kā robežkupicas sev iezīmējot divas gleznas, kuras saista abiem autoriem kopīgā ticība cilvēkam,
tuvība dabas varenībai un krāšņumam, bet
šķir gandrīz pusgadsimts — tās bija L. Āriņa
“Gurzufas līcis” (1976) un A. Naumova “Burano pēcpusdiena” (2019). Atmiņa uztiepa
vēl atgādinājumu par to, cik svarīgi Latvijā
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dzimušam un augušam gleznotājam nonākt
dienvidos, vai tā būtu Grūzija, Itālija vai cita
zeme, kur iespējams ieraudzīt krāsas to īstajā spēkā. Bet tad pamāju atvadas zinātnei
un ļāvos izstādes kopnoskaņai, tam priekam, ko rada saules un krāsu vara.
Siguldas devonā — kompakta izstāde
“Pasaules ainavas”. Nelielajā un gaišajā zālē
pārdomāti izvietotas piecpadsmit gleznas,
dodot iespēju skatītājam gan aptvert ekspozīciju kopumā, gan koncentrēties kādai
vienai gleznai. Santropēzas, Venēcijas un
mākslinieka tik iemīļotos Burano skatus jau
uztveru kā pašsaprotamus, un mani urda
jautājums, vai izstādē būs kāds no tik gaidītajiem pārsteigumiem vai noslēpumiem.
Jā, bija! Pieradušai pie ziedošo ķiršu un
ābeļu rāmā plaukuma Latvijas dārzos, pirmo pārsteigumu sagādāja divi monumentāli
ziedēšanas mirkļi dienvidu dārzu ainās —
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Jardin des Plantes. Paris (2017) un Secret
Garden (2018). Bija dīvaini sajust, cik vareni, cik gandrīz agresīvi ir šie zilos un rozā
ziedos kā frontes apmetņos ietinušies koki.
Jau pēc izstādes atradu autora teikto par šo
2017. gadā gleznoto dārzu, kur “tik
ļoti katrs zieds kliedz, ka viņš ir pats galvenais — taču kopā tie cits citu papildina un
skan kā laba mūzika”.
Zinot Naumovu kā krāsu pretstatīšanas
un sabalsošanas meistaru, negaidīta bija
“Potomakas upe pie Vašingtonas” — dzeltenīga upe zem palsām debesīm.
Un “Rundāles pils” (2011) kā apliecinājums mūžīgajam noslēpumam mākslā. Tuvu
gleznas centram pelēcīga ceļa galā — balta
pils zem zilām debesīm un baltām mākoņu

pūkām. Neviena cilvēka, miers un klusums.
Koku ēnas uz ceļa (gleznas labajā pusē) šķiet
atgādinām par senajiem laikiem, par cilvēkiem, kas te reiz bijuši un aizgājuši. Bet tad
savādu nemieru rosina neatbilstīgās ēnas
gleznas kreisajā pusē. Norāde uz diviem laikiem tik piederīga Rundāles pilij... Naumovs
gan nojauc manu noslēpuma teoriju — gleznots esot tik ilgi, kamēr ēnas aizgājušas, un
mākslinieks izvēlējies šo īpatnējo situāciju
nevis labot, bet saglabāt. Tomēr noslēpuma
elpa gleznā ir un paliek.
Tā bija skaista un bagāta diena, paldies
māksliniekam un veiksmi darbā!
Palieku Alekseja Naumova nākamās izstādes gaidās.
Edvarda Šmite
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