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Kristīne Lipkova: «Vilnas velšana
man ir sava veida meditācija»

Jana Skrivļa-Čevere

Pastāstiet nedaudz par sevi – kuru vietu saucat par
savām mājām?

– Mana mājvieta šobrīd ir Līvāni, bet pati esmu no
Daugavpils, no Augšdaugavas novada. Bērnību un jaunību
pavadīju Kalkūnes pagastā, blakus Raiņa mājai Berķenelē.
Tad mani ceļi aizveda uz Lielbritāniju, kur nodzīvoju ap-
mēram 10 gadus. Nu jau pusotrs gads, kā kopā ar jaunāko
meitu esmu atgriezusies Latvijā. 

Principā par mājām tagad varu saukt gan Latviju, gan
Angliju, jo mājas man ir tur, kur ir mana ģimene, bet vecākie
bērni dzīvo Lielbritānijā. Mana doma, ka es varētu būt tas
mazais enkuriņš, kas maniem lielajiem bērniem liks biežāk
doties ciemos uz Latviju, izskatās, ir izdevusies, jo viņi te
ciemojas ļoti labprāt, šogad jau vairākas reizes ir bijuši šeit,
guvuši iedvesmu un spēku jauniem dzīves izaicinājumiem.

Kad un kā atklājāt sevī mākslinieces aicinājumu
un kur izkopāt savas prasmes? 

– Savas mākslinieces gaitas sāku Daugavpilī, Saules
skolā, kur mācījos tekstilmākslas nodaļā pie Dignas Gor-
dijenko un Inetas Auzānes. Tur ieguvu pamatzināšanas,
kuras turpināju pilnveidot Latvijas Mākslas akadēmijas
Latgales filiālē. 

Saules skolā un akadēmijā pie Anitas Pētersones apgū -
tais man ir ielicis labu pamatu manām dzīves vērtībām –
iemācīja būt ļoti pacietīgai, nosvērtai. Savukārt, dzīvojot
Lielbritānijā, man bija lieliska iespēja realizēties kā māk-
sliniecei, pilnveidot savas prasmes, realizēt ieceres tek-
stilmākslā un izkopt meistarību. Man tika dota īpaša likteņa
dāvana – laiks, ko pavadīt kopā ar bērniem kā pilna laika
mammai, un vienlaikus iespēja izmēģināt un apgūt dažādas
tehnikas. Tur iemācījos vilnas velšanu un ar šīm jaunajām
zināšanām atgriezos Latvijā.

Tā pirmā saskare ar tekstilmākslu man varētu būt pie
vecmammas, kur pavadīju visu bērnību, viņas hobijs bija
rakstainu cimdu adīšana. Es biju galvenais palīgs kamolīšu
tīšanā – ilgas stundas pavadītas ar smagām ficēm uz ro-
kām, nebija viegli tās noturēt un sekot līdzi vecmammas
tempam. Tas arī ir darbiņš, kurā nepieciešams audzināt
savu raksturu, pacietību – atšķetināt savijušos diedziņus
nav nemaz tik viegli. 

Mani aizrāva tie cimdi, es vēroju, kā viņa ada, pielasa
toņus, pati krāso dziju un izdomā rakstus. Tā, līdzdarbo-
joties blakus, laikam arī tā mīlestība uz radošām lietām
tika ieaudzināta. Es domāju, mans radošais gars un mīles-
tība uz dabu arī ir veidojusi manu raksturu, vedinājusi uz
radošo domāšanu. Tad brīvības gars, ko iegūst bērns lau-
kos, ir neatsverams dzīvē. 

Iestājoties vidusskolā, es neredzēju sevi mākslā, varētu
pat teikt, ka mani kaitināja mājturība, lai arī padevās labi.
Tas, kas mani pamudināja iestāties Saules skolā, vairāk
bija brīvības gars, vēlme pēc patstāvīgiem lēmumiem un
savā ziņā iekšējas revolūcijas. Tolaik apkārt virmoja Lat-
vijas tautas frontes kustība, brīvās Latvijas pirmie soļi, un
mēs ar mammu bijām diezgan aktīvi iesaistījušās šajos

notikumos. Ļoti spilgti atceros piketu pie Saules skolas,
kad tika lemts par Mākslas skolas atjaunošanu šajā ēkā,
tas stāsts par skolu un vēsturi ļoti aizkustināja. Tās sajūtas,
kā tika veidots šis pikets, instalācijas, skolotāju cīņas spars,
tas arī bija tas iedvesmas avots, kāpēc pēc 10. klases ie-
stājos Saules skolā. Tas bija mans pirmais patstāvīgais lē-
mums dzīvē iet tieši mākslas ceļu.

Jūsu darbi top ļoti dažādās tehnikās – filcējat, ap-
gleznojat zīdu, gatavojat aksesuārus no auduma un
ādas, gleznojat Ebru tehnikā, arī zīmējat grafikas dar-
bus… Kura tehnika ir jums pašai vistuvākā? 

– Ja runājam par dažādajām tehnikām, ko esmu apgu-
vusi un kādās top mani darbi, jāatgriežas atkal pie tā paša
brīvības gara un ziņkārības. Saules skolā pedagogi ar mil-
zīgu iedvesmu mums rādīja dažādas modernas tehnikas,
tur ieraudzīju, cik daudzveidīgs var būt tekstils. Man patīk
gan zīds, gan āda, gan sintētiskie materiāli, piemēram,
foamirāns, patīk eksperimentēt, piemēram, kā pašai iz-
veidot no vilnas rotaļlietu vai zīda ziedu japāņu tehnikā.
Mani aizrauj dažādība un ļoti tuva ir ziedu tēma. Tos esmu
veidojusi gan no ādas, gan zīda, foamarīna, no dažādiem
atgriezumiem, lentām. Esmu daudz eksperimentējusi, vie-
nīgais, ko es vēl neesmu izmēģinājusi, ir metāls, tam man
gan laikam nepietiks dūšas. 

Man patīk lietu dažādība, kas padara dzīvi krāsainu, lai
gan ir arī periodi, kad veidoju tikai grafiskus zīmējumus.
Visbiežāk tie ir rudens un ziemas vakari, kad es zīmēju
metus un skices, kuras noteikti kādreiz noderēs vai iedvesmos
jauniem tekstila darbiem vai lielformāta gleznojumiem. Tas,
ko esmu iemācījusies šo 10 gadu laikā ārpus Latvijas – ap-
sēdināt sevi pie baltas lapas un darīt ko radošu ikdienā, un
tas ir padarījis manu dzīvi patiešām ļoti interesantu.

Bet vismīļākā nodarbe man laikam gan ir vilnas velša -
na – esmu veidojusi vilnas rotaļlietas, vēlusi dažādus vilnas
aksesuārus, lielformāta gleznas. Un arī grafiskie darbi, ko
es zīmēju ikdienā, kā dienasgrāmatu, kurā iezīmēju savu ik-
dienu mazos vai lielākos zīmējumos. Tā ir mana atpūta. 

Anglijā filcēšanu sāku apgūt ar rotaļlietu velšanu, tas
bija ilgs process. Sākumā tapa mazas piespraudītes, brošas,
kas, lai arī nelielas, prasīja ļoti lielu pacietību un darbu,
tad iemācījos velt arī lielas figūras. Mani aizrāva tas, ka
šīs filcētās radības kādā brīdī it kā atdzīvojas, ir sajūta, ka
tām arī ir dvēsele, un rotaļlietas patiešām izskatās kā dzī-
vas. Vienīgais, veidot tās pārdošanai gan nav diez cik iz-
devīgi, ieguldītais darbs viennozīmīgi neatmaksājas, jo
vienas figūras radīšanai nepieciešama apmēram nedēļa. 

Viens no man mīļākajiem un interesantākajiem izgud-
rojumiem ir vilnas rotas, kuras ir gan kā šalle, gan kā kak-
larota. Šai idejai uzvedināja vīrs, kurš arī ir mākslinieks,
veidojis rotas no sudraba, reiz ieminoties, ka vilnas šalle
varētu būt arī kā kaklarota. Tā es parotaļājos un tapa šis
brīnišķīgais izstrādājums – siltās vilnas kaklarotas, kuras,
jāsaka, ir diezgan pieprasītas gan te, gan Anglijā. 

Man filcēšana patīk ar to, ka tā īstenībā ir sava veida
saruna ar Kosmosu, jo es saviem darbiem neveidoju metus,
neskicēju, es, tos veidojot, ar tiem sarunājos. Ņemu vilnas
kārsumus dažādās krāsās, un darbs dzimst procesā. Uzsā-
kot darbu, nav konkrētas domas. Piemēram, gleznas radot,
tās top vairākās kārtās, un darbs var iesākties vienā krāsu
tonī, bet beigās tajā piedzimst ļoti krāšņa palma vai saules -
puķes. Tā man ir sava veida iedziļināšanās sevī, meditācija,
mana saruna ar dabu, ar Kosmosu.

Šobrīd strādāju ar brīnišķīgu mākslinieci no Ukrainas.
Viena otru iedvesmojot, daloties pieredzē, mēs veidojam dar-
bus. Mūsu kopīgais projekts un darbošanās vilnas tehnikā ir
uzsākts nesen, rezultātā ir iecerēta kopīga tekstildarbu izstāde.

Man patīk arī vadīt vilnas velšanas meistarklases, var
redzēt, kā cilvēki relaksējas, cik brīnišķīgi darbi top. Man
patīk rezultāts, kad redzi, ka cilvēks atnāk pārguris, bet šī
saskare ar vilnu, ūdeni, mazliet monotono darbu, ļauj viņam
atjaunoties un kaut uz mirkli atbrīvoties no savām rūpēm.

Pastāstiet – kur smeļaties iedvesmu?
– Es iedvesmu smeļos jebkur un visur. Darbā es iedves-

mojos no radošiem cilvēkiem. Mani var iedvesmot pastaiga
ar meitu vai vienai pašai, tā var būt arī mūzika. Es mācos
dzīvot katru savu dienu laimīgi, darīt mazas lietas, kas dara
mani priecīgu un dara priecīgus tos, kas man ir blakus. Man
ir ļoti paveicies, ka strādāju Līvānu Stikla un amatniecības
centrā par izstāžu kuratori. Radošie cilvēki, kurus satieku ik-
dienā, stikla mākslinieki, mani kolēģi, daba aiz loga, Dauga-
vas plūdums – tas viss arī ir manas iedvesmas avots. Jā, –
cilvēki un daba – tas ir visbūtiskākais, kas mani iedvesmo.

Varbūt ir vēl kas, ko gribētos apgūt un radīt?
– Šogad esmu spērusi pirmo solīti pretī stiklam. Šo

sapni – iemācīties veidot stikla vitrāžas – es loloju jau
sen. Apmeklēju kursus pie Martas Ģībietes Kaldabruņā,
satiku iedvesmojošās biedrības «Ūdenszīmes» meitenes. 

Strādājot Līvānu Stikla amatniecības centrā, stikls ir
mana ikdiena – gan ekspozīcijas, gan stikla pūšanas darb -
nīca, zinu, ka ar šo materiālu var strādāt gan ar karstu,
gan aukstu. Tāds mistisks, dzīvs, brīnišķīgs materiāls, kas
savienojumā ar gaismu var radīt kaut ko ļoti skaistu. 

Vai, jūsuprāt, katrs var būt rokdarbnieks, tekstil-
mākslinieks? 

– Es domāju, ka laikam gan nevar būt katrs. Rokdarb-
nieks un tekstilmākslinieks var būt tas, kurš apveltīts, pirm-
kārt, ar milzīgu pacietību, jo filcēšana un aušana, steļļu ie-
kārtošana prasa daudz, daudz pacietības, spējas koncentrēties.

Otrkārt, tekstilmākslinieks nevar būt dusmīgs. Vilna
jāveļ, esot labā noskaņojumā, tā tevi jūt un veļas citādāk –
tas ir pārbaudīts. Tieši tāpat ir pie stellēm – arī audums
prasa mierīgu, nosvērtu, labu domu, garastāvokli, lai vei-
dotos kaut kas skaists. Tāpēc es praktiski nekad neko ne-
radu sliktā garastāvoklī, lai mans labais garastāvoklis tiek
ieausts, ielikts manos darbos. 

Nākotnē rokdarbnieku un tekstilmākslinieku, domāju,
būs aizvien mazāk, jo šis laikmets ar savu milzīgo dzīves
tempu nemīl pacietīgos cilvēkus, kuriem vajag lēnprātīgi
izskaitīt 3000 diedziņus un izdomāt rakstiņus, lai pēc tam
lēnām, dziļi pārdomājot, radītu lielu darbu. 

Jūs esat izveidojusi biedrību «Sarkanais akmens»…
– Jā, šogad februārī ar maniem bijušajiem Saules skolas

kursabiedriem multimākslinieku-uzņēmēju Arni Zarinku,
Daugavpils mākslinieci Alīni Petkūni un domubiedriem
esam izveidojuši biedrību «Sarkanais Akmens», ar mērķi
apvienot radošus un interesantus cilvēkus, lai veidotu da-
žādus mākslas projektus. Šobrīd biedrībā ir apvienojušies
26 mākslinieki no visas Latvijas. 

Šajā laika posmā Sēlijā, Dunavas pagastā esam noor-
ganizējuši divus plenērus «UPE=2MALAS» un
«UPE=2MALAS-2», kā arī šoruden Bebrenes dzirnav-
nieka mājas logu ailēs seši mākslinieki iegleznojuši kaķus.
Noteikti būs vēl daudz jaunu projektu, ko mēs realizēsim
ar šo radošo Sēlijas un Latgales cilvēku kopu, kas apvieno
abus krastus vienā kultūrtelpā. Vienmēr esam atvērti ko-
pīgiem projektiem – diapazons materiālu ziņā, ar ko strā-
dājam, ir no gleznošanas uz ūdens līdz keramikai. Izman-
tojiet iespējas, aiciniet mūs uz pasākumiem – mēs noteikti
padarīsim jūsu svētkus īpašākus, radoši darbojoties. 

Mani vienmēr var satikt Līvānu Stikla un amatniecības
centrā un pieteikties meistarklasēm Ebru – gleznošanā uz
ūdens, vilnas velšanā, stikla vitrāžā – Tiffany tehnikā un
stikla apgleznošanā, kā arī braucu iepriecināt ar radošām
aktivitātēm arī citviet Latgalē un Latvijā. 

Radoši darbojoties, veidosies iedvesmojoša vide pašiem,
līdz ar to iedvesmos arī citus! Mūsu varā ir radīt savu vidi,
kādu mēs vēlamies! Es vēlos nodzīvot ik dienu laimīgi un
radoši, darbojoties kopā ar radošajiem un darbīgajiem!

«Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvi-
jas valsts budžeta līdzekļiem». «Par projekta rak-
sta «Kristīne Lipkova: «Vilnas velšana man ir sava

veida meditācija» saturu atbild SIA «Vietējā»».
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Vītnē tezaurs.lv vuords amatnīceiba skaidruots kai
seikražuošona, kam pamatā ir rūku dorbs i vīn-

kuorši dorba reiki. Lai ari jei pamatā asociejās ar dorbim,
kas teik darāti jau godu simtim ilgi i teik montuoti nu
paaudzis paaudzē, tūmār laiks, dzeive i īspiejis nastuov
iz vītys, ļaunūt apgiut aizviņ jaunys prasmis i izmontuot
vysdažaiduokūs materialus.

Itūreiz iz sarunu aicynuoju tekstila muokslineicu Kris-
tīni Lipkovu, vaicojūt par juos ceļu iz itū omatu, īdvasmys
olūtim i nuokūtnis īcerem.


