
Radošuma kvartāls 
Lūznavas muižā
Festivāls “Mākslas pikniks” Lūznavas 
muižā un parkā norisinājās jau ceturto 
gadu, piedāvājot apmeklētājiem 
dažāda veida mūzikas, mākslas, 
garšas un izglītojošu pieredzi. Šogad 
festivālā darbojās arī “Radošuma 
kvartāls”, kurā varēja apgūt jaunas 
prasmes gandrīz 30 dažāda veida 
radošajās darbnīcās. Lūznavas 
muižas kultūras projektu vadītāja Inga 
Žirgule atklāj, ka ideja par “Radošuma 
kvartālu” dabiski izrietējusi no viņas 
biedrības mērķiem: 

Īstenotājs: NVO ESTO, 

“Viens no biedrības “ESTO” pamatmērķiem 
ir veicināt ikvienas personības brīvību, 
pašrealizāciju, toleranci un sekmīgu 
integrāciju. Ar šī projekta starpniecību 
vēlējāmies iesaistīt iedzīvotājus kopīgās 
radošās aktivitātēs, tādējādi veidojot 
saliedētāku vietējo kopienu.” 
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“Radošuma kvartālā” apmeklētāji 
varēja apgūt sapņu ķērāja, auduma 
ziedu, piekariņu, kaņepju papīra 
izgatavošanas prasmes un grafikas, 
sietspiedes un aušanas tehniku pamatus, 
piedalīties pasaku laboratorijā un 
džeza meistarklasē, mācīties veidot 
keramikas traukus un vēl daudz ko citu. 
Festivāla organizētāju lielākais prieks bija 
iepazīšanās ar vietējo iedzīvotāju, kuras 
aizraušanās ir glītrakstīšana. Festivāla 
organizatoriem izdevās ar viņu vienoties 
par meistardarbnīcas novadīšanu 
pārējiem festivāla dalībniekiem. Liels bija 
glītrakstīšanas speciālistes pārsteigums 
par cilvēku ieinteresētību un vēlmi apgūt 
ko jaunu.

Sadarbojoties vairākiem simtiem 
apmeklētāju, “Radošuma kvartālā” 
norisinājās arī tāda visai netradicionāla 
aktivitāte kā kopgleznošana, kuras laikā 
vietējā kopiena mākslinieku vadībā radīja 
divas gleznas – vienu pēc 1946. gadā 
Lūznavā uzņemtas fotogrāfijas, bet otru – 
abstraktu gleznojumu piknika noskaņās. 
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“Radošuma kvartālā” likti pamati arī vides objektam 
“Mūza”, kuru ikviens iedzīvotājs vai pilsētas viesis 
visas vasaras garumā varēja papildināt. Vietējie 
iedzīvotāji tika iesaistīti arī festivāla sagatavošanas 
darbos, adot un tamborējot karogus un piedaloties 
festivāla norises vietas dekorēšanā.

Par lielāko festivāla ieguvumu organizētāji atzīst 
mākslas pieejamības nodrošināšanu visiem, 
neatkarīgi no dzimuma, vecuma vai nacionalitātes, 

sadarbības un cieņpilna dialoga veicināšanu starp 
iedzīvotājiem no dažādiem sociālajiem slāņiem, 
kā arī piederības sajūtas raisīšanu kopienai, 
videi un tās vēsturei. Pēc festivāla no vietējās 
kopienas pārstāvjiem esot saņemti 74 dažādu ideju 
piedāvājumi par potenciālajām kultūras, mākslas 
un radošajām aktivitātēm Lūznavas muižā nākotnē. 
“Radošuma kvartālu” festivāla laikā apmeklēja 
aptuveni 1700 cilvēku.
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