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Ir 2021. gada janvāra beigas. Jopro-
jām — ārkārtējā situācija. Grāmatu veikali 
slēgti. Teātri un muzeji slēgti. Izstādes mu-
zejos un galerijās nenotiek. Mākslas notiku-
miem sekojam internetā, gleznas, zīmējumus 
un tēlniecības darbus skatām datora ekrānā. 
Dīvaini un pagrūti. Vīruss dažkārt darbojas 
asāk nekā karš — 1942. gadā tomēr notika 
Vilhelma Purvīša izstāde, bijušas arī citas iz-
stādes, bet manās senajās bērnības atmiņās 
kā pirmais un neaizmirstamais piedzīvojums 
teātrī ir palikusi izrāde — Jāņa Jaunsudrabi-
ņa “Ezermaļu krokodils” —, dziesmu spēle 
ar fantastisko un neaizmirstamo komēdijas 
aktrisi Ellu Jēkabsoni galvenajā lomā, tas 
bija 1943./1944. gada sezonā... Tagad ir 
vīruss — un daudz kā nav.

Un šajā mājsēdē atceros izstādi “Skrē-
jiens pa apli”, ko paspēju noskatīties Ma-
donas muzejā novembra sākumā. Izstāde, 
kur — kā laikos pirms vīrusa — varēju katru 
darbu apskatīt gan no telpas tālākā stūra, 
gan pieiet cieši klāt un izsekot kādam zīmu-
ļa vai otas vilcienam, varēju katru Izabellas 

Krolles darbu apskatīt no visām pusēm. Va-
rēju lieku reizi pārliecināties par to, ka klāt-
būtnei mākslas izstādē ir īpaša vērtība, ko 
nevar atsvērt pat tehniskā ziņā nevainojami 
atrisināts izstādes apskats, kā tagad saka, 
tiešsaistē.

Izstādes autori — Izabella Krolle, Gunārs 
Krollis, Inguna Krolle‑Irbe un Madara Māra 
Irbe. Vienas dzimtas trīs paaudzes. Kopizstā-
žu tradīciju ģimene aizsākusi 1998. gadā, 
kad kopā vienā izstādē bija Izabella un Gu-
nārs Kroļļi, meita Inguna un viņas toreizē-
jais vīrs Igors Irbe. Četrinieka jaunākā puse 
tolaik dzīvoja un strādāja Čikāgā, uz Latviju 
atsūtītie darbi bija ļoti atšķirīgi pēc pasaules 
redzējuma, domāšanas un izpildījuma tehni-
kas. Inguna ar meitu Madaru Māru ir atgrie-
zušās Latvijā, un izstādē viņi atkal ir četri. 

Dzimtas vai ģimenes izstādes pēdējos 
gados redzētas vairākkārt, bet šī izstāde man 
bija īpaša. Manā personīgajā mākslas piere-
dzē Gunārs Krollis ienāca tā pirms gadiem 
piecdesmit, kad redzēju viņa darbu no cikla 
“Mana Rīga” — “Vecpilsēta” (1965) —, vai 
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atceraties? Debesis, Vecrīga, tilti, — un uz 
šī fona priekšplānā vecs vīrs, pilsētas dvēse-
le, vai varbūt pilsētas sargs. Varbūt Latvijas 
sargs? Pēc tam, kad pabiju izstādē Madonā, 
vecais vīrs man atklājās kā simbolisks Gu-
nāra Kroļļa tēls — pieredzējis, gudrs, nelo-
kāms. Un atslēgu saišķis vecā vīra rokās — 
kā atgādinājums par tām daudzajām durvīm 
uz Mākslas kambariem, ko Krollis ir pratis 
atslēgt. 

cienot skatītājus, dzimta bija domājusi 
par izstādes ievadvārdiem, ko sagatavojusi 
Madara Māra, tie joprojām atrodami muzeja 
tīmekļa vietnē: “Izstādes tēmas #visums ir 
profesora, grafiķa Gunāra Kroļļa redzējums 
aiz zvaigznājiem un sapņiem, kas smalki 
balansē ar īstenību un fantāziju. #ideja ir 
keramiķes Izabellas Krolles zemapziņas va-
dītas vizualizācijas neaprakstāmām sajūtām, 
domām un radošajam spēkam. #kustība ir 
gleznotājas, grafiķes Ingunas Krolles‑Irbes 
ritmiskā deja dialogā ar iedvesmu, izprotot 
tās vēstījumu un iezīmējot tās tēlu. #pieskā‑
riens ir Madaras Māras Irbes kolorītās sajū-

tās ilustrētā saikne ar dabu un cilvēka mijie-
darbība ar tās būtību.” Jāatzīstas — izstādē 
iegāju bez šī ceļa rādītāja, to izlasīju vēlāk... 

Mākslinieciskās izteiksmes, mākslas vei-
du un tehniku dažādībā pārsteidza tā kopī-
bas izjūta, kas neapšaubāmi vienoja izstādi, 
un te radās doma par Kroļļu dzimtas īpašo 
dabu. Varbūt es maldos, bet šķita, ka es sa-
jūtu un redzu, kā visas trīs dāmas veido kat-
ra savu rokrakstu, sabalsojoties ar dzimtas 
galvu Gunāru Krolli, ne vienmēr viņam simt-
procentīgi piekrītot — un tomēr — patiesi 
respektējot. 

Izstādes iespaidā radās doma, ka būtu 
interesanti apskatā iesaistīt arī autorus, — 
un viņi piekrita! Rezultātā tapa raksts, kurā 
izstādes vērotāja juta nepieciešamību dalī-
ties savos iespaidos un tomēr apvaldīt savu 
sakāmo, lai lasītājs varētu ieklausīties auto-
ru domās un tādējādi paplašināt savu dia-
logu ar māksliniekiem un viņu darbiem (un 
šāda iespēja negadās bieži!).

Gunārs Krollis. Latviešu grafikas vec-
meistara darba mūža raksturojumam  

1. att. 
Gunārs Krollis. Vecpilsēta. 

No cikla “Mana Rīga”. 
1966. Papīrs, 

linogriezums. 68,5 x 65 cm.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

kolekcija, inv. nr. VMM AL‑2596
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vispirms atgādināšu dažus faktus. Mākslas 
akadēmiju absolvējis 1960. gadā, tur at-
griezies kā pasniedzējs un Oforta darbnīcas 
vadītājs (1974–2006), izstādēs piedalās 
kopš 1956. gada, viņa izstāžu darbības 
vēsturē — vairāk nekā 450 izstādes Latvi-
jā un ārzemēs, vairāk nekā 40 personāliz-
stādes. Mākslinieks ilustrējis vairāk nekā  
200 grāmatas, saņēmis daudz apbalvojumu 
un goda nosaukumu. 

Galvenokārt Gunārs Krollis strādājis 
melnbaltā (linogriezums, oforts, zīmējums). 
Visi zinām, ka mākslinieks strādā arī ar krā-
sām, ka perfekti pārvalda līniju, ka melnbal-
to laukumu salikums viņa darbos ir pārlieci-
nošs un izteiksmīgs. Tiesa, izstādē par šiem 
jēdzieniem ne reizi neiedomājos. 

Pārsteigumu un apbrīnu izraisīja tā plašā, 
praktiski neierobežotā pasaule, tas Visums, 
kas māksliniekam pieder. no ģimenes māj-
vietas Madonas pusē līdz tālām planētām, 
no konkrētas dienas 2020. gada augustā 
līdz tālai pagātnei vai nākotnei. Šo Visumu 
Gunārs Krollis pārvalda, balstoties vispirms 
uz trim monolītiem: zinātnes atziņas, vēstu-
res liecības un mākslas fakti. Kad minētos 
trīs monolītus ir aptvēris mākslinieka perso-
nīgais skatījums, top mākslas darbs. Fakti 
tiek izvērtēti un pārradīti. Visums atklājas 
kā daudzveidīga, vietām pretrunīga un tajā 
pašā laikā neapšaubāmi vienota kopība. 
Skatot Gunāra Kroļļa darbus, arī skatītājs 
vismaz uz mirkli var kļūt par šī Visuma daļu. 

“Planētu parāde” (2018; papīrs, krāsai-
nie zīmuļi) — katra planēta ar savu seju, te 
koša un vilinoša, te noslēpumaina un gan-
drīz vai biedējoša. 

“2020. gada vasaras dienasgrāmata”  
(I un II; 2020; papīrs, marķieri). Lielie for-
māti liek apjaust, cik daudzveidīga un bagāta 
var būt katra diena mūsu dzīvē. Kā zināms, 
grafikā laukumu tonējums tiek panākts ar 
dažāda blīvuma punktējumu vai svītroju-
mu, kas daudzreiz tiek izpildīts tik perfekti, 
ka skatītājs nevar atvairīt jautājumu — vai 
cilvēka rokai šāda precizitāte iespējama, vai 

varbūt izmantoti kādi tehniski palīglīdzekļi 
(kas pats par sevi nav ne aizliegts, ne noso-
dāms). “Dienasgrāmatā” aizkustināja katras 
līnijas personiskums un individualitāte.

“Reminiscence” (2018–2019; audekls, 
digitāla manipulācija, digitālā druka) — trīs 
lielizmēra kompozīcijas. Katra pētāma, mē-
ģinot atpazīt attēlotos objektus un to kopsa-
karības mākslinieka piedāvātajā salikumā. 
Kad atskatījos no zāles pretējās puses, mani 
pēkšņi pārņēma neatvairāma izjūta par ciklā 
ietverto (paslēpto?) nestabilitātes un sabru-
kuma priekšnojautu. Vai varbūt tā arī nespē-
ju nolasīt autora domu? Jo manai izpratnei 
par Gunāru Krolli drīzāk atbilstu cikla opti-
mistiskāks tulkojums — civilizācijas ir nāku-
šas un aizgājušas, dodot vietu nākamajām, 
un šis process ir dabisks, nenovēršams un 
mūžīgs.

“ceļojums ar Monu” (2018–2020; digi-
tālā druka, flomāsters‑marķieris) — divas lie-
lizmēra kompozīcijas. Fantastisks kosmosa 
kuģis, kur līdz ar daudziem citiem motīviem 
atvīd arī Monas Lizas seja. Varbūt — cilvē-
ces nākotne iespējama tikai pie nosacījuma, 
ka netiks zaudēta saikne ar paaudžu paau-
dzēs uzkrāto kultūras mantojumu? 

Gunārs Krollis komentēja: 
“CIVILIZĀCIJAS POLIGONS‑C, kas Ma-

donas izstādē “Skrējiens pa apli” tika no-
saukts kā LIDOJUMS AR MONU. Vēlme 
interpretēt iztēli ārpus mūsu civilizācijas. 
Galvenais intereses objekts ir nosacīts lid-
aparāts.

Idejiski, — ka es varu strādāt, tā ir vērtī-
ba. Radošais process ir mana dzīvība. Vērtī-
bai nav ne skaistuma, ne neglītuma. Vērtība 
eksistē pati par sevi. Darbs nosaka vērtību. 
Man patīk ielikt dzīvības dzīslu iekšā — kā-
dam labāk, citam sliktāk ir iznācis. Darba 
nosaukums ir radies, vērojot mūsdienu teh-
noloģiju straujo attīstību.” 

Izabella Krolle jau kopš studiju gadiem 
iet ar Gunāru Krolli kopīgu ceļu. Viņa ir 
keramiķe, radošajā darbā brīvi izmanto vi-
sus keramikas materiālus, visas iespējas,  
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dažkārt arī glezno vai zīmē. Krāsaina,  
paradoksāla, vienmēr negaidīta un neprog-
nozējama. Vienmēr viņa pati. Ar mālu Iza-
bella iepazinās jau Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolā (toreiz — Daiļamatniecības vi-
dusskola) 1952. gadā. Viņas izstāžu vēstu-
re sākusies 1957. gadā, vēl pirms Mākslas 
akadēmijas absolvēšanas (1963), un tā ir 
apbrīnojami bagāta, plaša un daudzveidīga. 
Vairāk nekā pusgadsimtu viņas vārds pieder 
pie slavenās Ķīpsalas keramikas darbnīcas, 
kas guvusi atzinību plašos starptautiskos 
mākslas forumos. 

Pēdējos gadu desmitos Izabellas Krolles 
darbi bieži liek smaidīt, pat smieties, un tikai 
vēlāk apjaušams, cik daudz tur nopietnības. 

Viens no tēliem, pie kura māksliniece at-
griežas atkārtoti, ir Arlekīns — viņa krāsas 
ir balts, sarkans, melns un zelts. Itāļu com‑
media dell’arte tēls — pārdrošs, nekaunīgs, 
skaļš, bet savā būtībā traģiski pretrunīgs. 
“Arlekīna sirds” (2020; šamota masa, de-
dzināta glazūra, zelts) — stūraina un robai-
na, starp krāsu laukumiem laikam nav divu 
vienādu, zeltīto laukumu spožumu ne tikai 
klusina, bet praktiski apdzēš melnās svītras. 
Mākslinieces radītā objekta forma ir nere-
gulāra, nesimetriska, — un tomēr Arlekīna 
sirds ir kompakta un stabila, skaista savā 
šķietamajā nepareizībā. Varbūt kā īsts mūs-
dienu cilvēks?

Apbrīnojama stabilitāte piemīt visiem  
Izabellas Krolles darbiem, lai arī cik trausli 
vai nestabili tie izskatītos pirmajā acu uzme-
tienā (“Torņi”, 2017).

Kā savveida mūsdienīgu diptihu uztvēru 
“Pilsētu” (ģīmīši un acis) un “Spoguļus”: pil-
sētā cilvēku tik daudz, nav ne iespējas, ne 
īstas vēlēšanās uztvert katru personību un 
katru seju, tās saplūst nenoteiktā masā, spo-

2. att. Gunārs Krollis. Ceļojums ar Monu II. 
(2018–2020; 300x80 cm, digitālā druka uz papīra, 
flomāsters)
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guļi (arī neizbēgamie acumirkļu uzņēmumi 
telefonos, arī “pašiņi”) laiku pa laikam it kā 
aizvieto īstos cilvēkus. 

Izabellas Krolles plašajā ekspozīcijā zī-
mīgs šķita arī “Likumu rēbuss” (2018), — 
tāds samežģīts veidojums ar stūrainu galvu 
(pirmais formulējums man bija — “kantaina 
galviņa”), kas nenovēršami sauca atmiņā 
pēdējos gados Latvijā piedzīvotās pārmaiņas 
un reformas. Un atkal bija jāsmejas, tiesa, 
tie nebija priecīgi smiekli. 

Vārds Izabellai Krollei: 
“Mēs esam viduspunktā, kur realitāte 

ar mistiku mijas, kur bijušais ar nākotni sa-
plūst...

Mani darbā vada intuīcija + ārējie dzīves 
notikumi, — tie saplūst tēlos, kuri šķiet pa-
radoksāli. Katrā darbā ir savs zemteksts, kas 
iemiesots tēlā vai nosaukumā. Piemēram, 
darbā “Līdzsvars” — liela galva nestabilā 

līdzsvarā balansē uz reljefas apaļas formas. 
Līdzsvara trauslumu izceļ krāsu kontrasts, 
kur augšējais elements sarkani zilā pret 
apakšējo tīri balto.

Darba sākotnējais izcelsmes impulss, 
nonākot līdz man pieņemamam noslēguma 
veidolam, maina savu idejisko stāvokli, at-
klājoties kā pilnīgi cita forma. Un šī jaunra-
dītā forma atklājas kā cita ideja.

Darbos cenšos paust skaisto, kaut arī 
ideja ne vienmēr ir pozitīva. “nobrāzumi”... 
arī tie ir par mūsu laika nobrāzumiem — ga-
rīgiem un materiāliem.

Mana kā mākslinieka misija ir cīņa ar 
sevi, ar materiālu un — ar Laiku. Visgrūtākā 
ir cīņa ar sevi. Vienmēr gribas radīt ko tādu, 
kas būtu pretējs pieņemtiem principiem un 
tradīcijām. Patiesi patīk izaicinājums, un 
radītprieku stimulē spīts. Manas intuitīvās 
“antenas”, jūtot mākslu robežu saplūšanu, 

3. att. Izabella Krolle. Likumu 
rēbuss (2018; 72x37x35 cm, 
akmens masa, glazūra, akrils)
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pavedina radošā darbībā keramiku izman-
tot kā mediju idejas nesēju. Mani aizrauj, ja 
varu izmantot glezniecības materiālus kera-
mikā — būt “bezkaunīgai” un atļauties likt 
akrila krāsu uz māla.

Mainība rada jaunu ideju.”
Inguna Krolle‑Irbe, var teikt, augu-

si savu vecāku mākslinieku darbnīcās, un 
ceļš mākslā viņai bija gandrīz vai iepriekš-
nolemts. Viņa glezno un zīmē, ietverot savā 
darba laukā arī lekcijas, arī kuratora un citus 
darbus, pārraugot dzimtas izstādes. 

Tieši viņas daļa ekspozīcijā man lika 
domāt par to, kā Gunāra Kroļļa darbiem tik 
būtiskā līnija, kas te iegriezta linolejā, te no-
vilkta ar zīmuli vai flomāsteru, — kā šī līni-
ja piemīt dzimtas mākslas darbiem, turklāt 
katrs meklē savu attieksmi, savu rokrakstu, 
izmanto līniju savā veidā. Kopība, bet ne vie-
nādība.

Līnijas un krāsas apvienojuma daudz-
veidīgās izteiksmes sevišķi saistīja darbos 
“Gaisma” (2017; audekls, akrils), kur gais-
mas spēku akcentēja stari–bultas, un sērijā 
“Līniju kalibrēšana” (2019; papīrs, krāsaina 
tuša, guaša), kur līniju dažādie virzieni un 
mainīgie ritmi liek apjaust pasaules daudz-
veidību. Savukārt daudzveidība glabā mai-
nības radītās iespējas un atklāj šo procesu 
vilinošo skaistumu.

Inguna Krolle‑Irbe:
“Māksla kā istaba, kas tepat līdzās, — 

kur ieiet pēc sirds patikas. Līnija–krāsa; 
konceptuāls–reāls. Tie ir virzieni, kas aicina, 
savstarpēji mijoties, apstākļu dzīti vai “orga-
niski” nepieciešami. Patīk uzstādīt mērķi — 
kādēļ gleznot —, nevis vienkārši gleznot, — 
tad tā īsti nesanāk. Ir jābūt dzinulim, jābūt 
skaidri iezīmētam laika nogrieznim, — tas 
disciplinē, sakārto domas un pietur mani 
mākslas “istabā”.

Radot plašu zīmējumu ciklu, kur no vai-
rāk nekā 50 jaunradītiem darbiem bija jāat-
lasa tas, kas ģimenes izstādes “koporķestrī” 
iegultos saskaņoti savādīgajā, izvēlējos pē-
dējos piecos melnos zīmējumus ar guašu un 

krāsainām tušām. Spēles ar līniju atkārtoju-
miem — kā algoritmi uz papīra virsmas — 
pārņēma azartiskā pašrealizēšanās priekā, 
izbaudot radīšanas procesa burvību, neno-
jaušot par gala iznākuma kopumu. Azarts un 
pārsteigums. Process kā ceļš piepildījumam. 
Izvēlētās gleznas izstādē gluži tāpat tika at-
lasītas koptēla saskaņas veidošanai. Akrila 
tehnikā veidotie darbi tika radīti, mērķtiecīgi 
domājot par kopgammu un, lai netiktu iz-
mantota melnā krāsa. Idejiski šie darbi tika 
veidoti ar to pašu līniju atkārtojuma ritmis-
ko spēli. Droši vien esam iespaidojuši cits 
citu, lai gan apzināti cenšamies iet suverēni. 
Protams, kritiku viens par otra darbiem iz-
sakām, tad diskutējam un “izlemjam”, kas 
kuram būtu labāk, tomēr, neņemot to visu 
vērā, stūrgalvīgi ejam turp, kur aicina “per-
sonīgā” Mūza.”

4. att. Inguna Krolle‑Irbe. Līniju kalibrēšana 
IV (2019; 100x70 cm, papīrs, krāsaina tuša, 
guaša)
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Izstādes jaunākā autore — Madara Māra 
Irbe. Kopš radošā ceļa sākuma viņai nākas 
rēķināties ar to, ka piederība dzimtai pati 
par sevi slēpj sevī zināmu apdraudējumu. 
Ja pirms gadsimtiem tuvība dzimtas māks-
linieciskajam rokrakstam tika uzskatīta par 
privilēģiju, tad 21. gadsimts ir neganti prasī-
gāks — no mākslinieka gaida un pat piepra-
sa būt individualitātei, kas atrod savu ceļu. 
cikls “Dzīves ceļš” (I–IV; 2020) ir jaunās 
mākslinieces skatījums uz cilvēka gājumu. 
Un arī šeit — krāsas un līnijas dialogi. Darbs 
ir saistošs, un neviļus prātā nāk neiespēja-
ma doma: interesanti, kā būs pēc gadiem 
divdesmit, ja viņa par jaunu mēģinās vizu-
alizēt dzīves ceļu, — kāds varētu būt jaunais 
skatījums?

Madara Māra Irbe: 
“Manu līdzšinējo dzīvi caurvij trīs aici-

nājumi, kuri savstarpēji papildina cits citu, 
rada izaugsmes iespējas, radot telpu izaici-
nājumiem, saskarsmei ar citiem, telpu mā-

5. att. Madara Māra Irbe. Diptihs Atgriežas pie sevis (2020; 80x60 cm un 80x60 cm, audekls, 
eļļa)

cībām un jaunatklāsmei. Katrs no maniem 
aicinājumiem ir prioritārs, un bieži piedzī-
voju iekšējo konfliktu starp tiem, jo katrā ir 
jāiegulda ievērojams darbs, katram jāspēj 
veltīt nedalāma uzmanība un katram ir savs 
dzīves cikls, kam jāpieskaņojas. 

Dzīve ir mūžīgā skola, kuras laikā gūta-
jai pieredzei rodas dažādas nozīmes katrā 
nākamajā spertajā solī un dzīves redzējumā 
kopumā. Svarīgi ir ne tikai ņemt to pieredzi, 
ko dzīve piespēlē, bet arī dot. Dot savu pie-
redzi un zināšanas citiem un gūt gandarīju-
mu un prieku no savu audzēkņu izaugsmes! 
Tas ir viens no maniem aicinājumiem kopš 
vidusskolas, kad mācīju angļu valodu bēr-
niem, līdz šim brīdim, kad esmu pasniedzēja 
Rīgas Tehniskajā universitātē un Biznesa Va-
dības koledžā. Es pasniedzu to, kas ir mans 
otrs dzīves aicinājums — uzņēmējdarbība 
kā rīks pašrealizācijai. 

Uzņēmējdarbība kā process man 
ir instruments, ar kuru iespējams gūt  
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neizmērojamu pieredzi sadarbībai ar dažā-
dām, unikālām personībām, kuras jau ir vai  
ienāk no jauna manā dzīvē. caur procesiem, 
kas sākas no kopīgas iedvesmas komandā 
radīt vajadzīgu produktu vai pakalpojumu 
un turpinās ar nepārtrauktu izziņu, produktu 
attīstīšanu un testēšanu, biznesa idejas piln-
veidi, un kā rezultāts ir produkta palaišana 
tirgū, ir iespējams paplašināt savu redzēju-
mu par pasaules procesiem un saprast savu 
lomu tajos. Šie procesi apbalvo biznesa ide-
jas radītājus ar apjausmu par centienu jēgu, 
pozitīvi iespaidojot mērķa grupu, kuras prob-
lēmas mēs vēlamies risināt ar savu uzņēmī-
gumu un darbību — uzņēmējdarbību.

nozare, kurā jūtu spēcīgu aicinājumu 
un kura arī caurvij manu uzņēmējdarbību, 
ir kultūra. Kultūra ir dzīves, sabiedrības, 
valsts pamats, uz kura balstās visi pārējie 
izrietošie procesi. Kultūra veido mūsu vēstu-
ri, tā ir priekšraksti mūsu nākotnei. Produkti 
un pakalpojumi, kurus komandās attīstām, 
ir veltīti kultūras ekosistēmas spēcināšanai 
vietējā un pasaules mērogā. Viens no topo-
šajiem jaunuzņēmumiem veicinās mūzikas 
instrumentu būves nozari, divi citi pilnvei-
dos mākslas izglītību un jauniešu personī-
gās izaugsmes iespējas. Iepriekšējie centie-
ni ir bijuši saistīti ar profesionālās mūzikas 
koncertu rīkošanu, multimediālām perfor-
mancēm, videoinstalācijām mākslas veidu 
simbiozes sekmēšanai, kā arī viens biznesa 
projekts bija izklaides un atpūtas braucam-
rīks. Katra biznesa ideja deva vērtīgas atzi-
ņas, ar kurām dalos savās lekcijās. 

Šie trīs aicinājumi nereti vienlaikus prasa 
daudz nedalītas uzmanības, rūpju un ener-
ģijas bez brīvdienām. Tas ir manis pašas 
izvēlētais ceļš šajā dzīves posmā, un, pro-
tams, viss nav tik vienkārši un skaisti, kā 
uzrakstīts, jo, nereti atdodot visu savu ener-
ģiju saviem sapņiem, darbiem un cēlajiem 
mērķiem, dzīves liesma periodiski izgaist un 
spēka nepietiek vairs nekam. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi šajā vāveres ritenī rast mieru un klu-
sumu, meditēt un ļauties savienojumam ar 
savu zemapziņu, lidot dzīves filozofiskajās 
tēmās un saskarties ar mākslu. 

Māksla man ir netverama pasaule, kurā 
iespējams ienirt gluži kā jūrā un aizmirst 
visu apkārt notiekošo. Māksla kā jūras viļņi 
un šalkas spēj mani atsvešināt no maniem 
pienākumiem darbā un projektos pozitīvā 
nozīmē. Kad esmu viena ar savu domu, viss 
pārējais izgaist. Ir tikai izjūtas, domas ietērp-
šana krāsās, atziņas izprašana ar katru otas 
triepienu, neaprakstāmais emocionālais pār-
dzīvojums šajā radīšanas procesā. Mākslu 
radu ārā, brīvā dabā, kur nav telpas rāmja 
ar priekšmetu ikdienišķām asociācijām. Esot 
dabā, es izjūtu pirmatnējo, neskarto spēku, 
brīvību, mieru, vieglumu un harmoniju, un 
šeit laiks neeksistē. Dabā es varu būt pilnīgā 
savienojumā ar savu domu un izjūtām, ap 
kurām tā raisās.” 

Izstāde deva prieku, deva vielu pārdo-
mām un pārliecināja par Kroļļu dzimtas 
spēku — neapšaubāmajā kopībā katrs no 
dzimtas locekļiem ir īsts un savs.

Par autori
Edvarda Šmite ir mākslas vēsturniece un zinātniece. 2019. gada 14. maijā saņēmusi 
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raksti par 19. gadsimta kultūras parādībām un personībām.
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The author of the article dwells on a joint exhibition of the family of artists, Izabella 
Krolle, Gunārs Krollis, Inguna Krolle‑Irbe, and Madara Māra Irbe, in Madona town in early 
november. The article includes not only the author's assessment of the exhibition, but also 
reflections and comments by the authors of the works on display.


