
J asmīna Grase pārstāv dizaineru due-

tu «Chudy & Grase» (Nils Chudy un 

Jasmīna Grase), kas šogad piedzīvo 

pirmo lielo debiju: Nils un Jasmīna absolvēja 

Eindhovenas dizaina akadēmiju (Nīderlan-

dē) un nolēma turpināt četros studiju gados 

aizsākto sadarbību, papildinot un pilnveido-

jot viens otra radošās un tehniskās idejas. 

Latvijā Jasmīna absolvēja Lietišķās mākslas 

vidusskolas Vides dizaina nodaļu un jau mā-

cību laikā sāka strādāt dažādos interjera di-

zaina uzņēmumos, tomēr drīz vien saprata, 

ka grib būt soli pirms interjera dizainera un 

pati radīt dizaina priekšmetus, kas kaut ne-

daudz ļautu padarīt dzīvi labāku un ērtāku 

kādam cilvēkam.

«Chudy & Grase», Latvijā prezentējot Jasmī-

nas diplomdarbu – mēbeļu kolekciju «Meet 

The Wicker», ieguva «Latvijas dizaina gada 

balvu 2014» kategorijā «Rūpnieciskais di-

zains». Sarunā dizainere atzīst, ka bijusi ne-

daudz nobijusies, vai jau atzinību vairākās 

starptautiskajās izstādēs guvusī kolekcija 

būs novērtēta arī šeit uz vietas, kur no klū-

gām pītie grozi un mēbeles ir neiztrūkstoši 

un teju katram latvietim ierasti gadatirgu 

produkti. Jaunā pieeja tradicionālajam klū-

gu pinēju amatam, protams, vainagojās 

panākumiem.

Projekts «Meet The Wicker» tapis, dizainerei 

sadarbojoties ar Latvijas amatniekiem – me-

tālapstrādes uzņēmumu «EHT FABRIK», kas 

rūpīgi un kvalitatīvi metināja mēbeļu karka-

su, un klūgu pinēju Pētera un Lolitas Tutānu 

ģimeni («Pinumu pasaule») no Mārupes – at-

saucīgi un sirsnīgi uzklausījuši jaunās dizai-

neres vēlmes un vajadzības, aizrautīgi iesais-

tījušies procesā. Izveidota atsevišķa projekta 

weblapa (http://www.meetthewicker.com/), 

lai iegūtu plašāku informāciju par projektu, 

kur iespējams noskatīties videorullīti, kurā 

redzams konkrēts latviešu cilvēks, kurš ar to 

nodarbojas, nevis anonīms strādnieks kādā 

lielā fabrikā. «Beidzot studijas Nīderlandē, 

man bija skaidrs, ka vēlos strādāt tieši ar lat-

viešu sajūtām, latviskiem materiāliem un 

vērtībām,» projekta anotācijā raksta Jasmīna 

Grase. Esot prom no Latvijas vairākus gadus, 

Jasmīna ieguvusi spēju distancēties un no lat-

viešu apziņā jau aprobētām lietām un vērtī-

bām izlobīt jaunu, mūsdienīga dizaina di-

mensiju. Līdzīgi kā Nīderlandē un citviet Rie-

tumeiropā, arī Latvijā tradicionālās amatnie-

cības tehnikas ar laiku var izzust, jo jaunās 

paaudzes cilvēki vairs nevēlas apgūt vecos 

arodus. Jasmīna stāsta, ka Nīderlandē tieši 

vecākās paaudzes cilvēkus pārņēmis liels 

sentimentālisms, redzot, aptaustot un pa-

smaržojot no dabiskajām klūgām pītās mē-

beles, jo viņiem klūgas vairs netiek audzētas 

un tās eksportē no Polijas par lielu maksu. 

Jaunāku cilvēku uzmanību saistījusi pinuma 

un metāla salaiduma vietas – kā klūga satie-

kas ar metālu. Lai vērtīgās tradīcijas nepa-

zustu un nekļūtu tikai par muzejā apskatā-

mu retumu, tām var iedot jaunu elpu, skatīju-

mu un notraust banālos priekšstatus par pi-

numiem kā kaut ko vecmodīgu.

Chudy & Grase
Latvieša sajūtas 
ar pasaules elpu
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Strādājot pie projekta un pakāpeniski nonā-

kot pie vēlamā rezultāta, Jasmīna kopā ar Tu-

tānu ģimeni veikusi ne mazums eksperimen-

tu, mēģinot klūgas pat krāsot ar dažādiem 

dabas līdzekļiem, tomēr secinājusi, ka ne-

krāsotas gaišas klūgas, kas ievāktas pirms 

sulu tecināšanas laika pavasarī (šādas klū-

gas saules gaismas ietekmē nedzeltē), nevis 

vasaras beigās, ir ideālais variants, kas at-

bilsts latviešu identitātei. Atzīmējams ir arī 

veids, kā dizainere spēlējas ar pinuma tek-

stūru, kārtojot vienā plaknē klūgas no lielā-

ka diametra (divus gadus augušām) uz ma-

zāku un otrādi, veidojot skaistu un reizē sim-

bolisku pāreju no vecā uz jauno un otrādi.

Konkursa «Gada balva dizainā 2014» laikā 

norisinājās tematiskais konkurss «Veltī-

jums», kur Jasmīna Grase plūca laurus ar 

riekstkoka maizes dēlīti un maizes nazi «Go-

da vieta» (http://chudyandgrase.com/portfo-

lio/bread-of-baltics/). Maizes dēlīša vienu ga-

lu rotā latvju rakstu zīmes Laimas slotiņa di-

zaina motīvs.

Eindhovenas dizaina akadēmijas diplom-

darbs sastāvējis no divām daļām, kur ie-

priekš apskatītais pīto mēbeļu komplekts bi-

ja tikai viena. Otra daļa – projekts «View- 

point» – ļāva iegūt prestižo jauno talantu bal-

vu «Time To Design Award 2014» (http://ti-

metodesign.dk/2014-chudy-grase/), un 

abiem jaunajiem autoriem sniedza iespēju 

un atbalstu, sākot karjeru, trīs mēnešus pa-

vadīt rezidencē Dānijā (The Danish Art 

Workshop) nodrošinātās darbnīcu un biroja 

telpās. Dānijas koka un mēbeļu ražotāju aso-

ciācija (The Danish Ass. of Wood and Furni-

ture Industries, TA) 6700 eiro vērtībā nodro-

šina materiālus, lai izstrādātu jaunu projek-

tu. Tāpat balvā piešķirta iespēja piedalīties 

Stokholmas mēbeļu mesē (http://www.stoc-

kholmfurniturefair.se/), kas norisināsies no 

2015. gada 3.–7. februārī, savukārt Dānijas 

dizaina apvienība (http://designdenmark.

dk/) konkursa uzvarētājiem nodrošinās pro-

fesionālu karjeras koučingu.

Projektā «Viewpoint» (http://chudyandgrase.

com/portfolio/viewpoint/) dizaineri risina 

tādu nozīmīgu mūsdienu cilvēku problēmu 

kā depresija, kas nereti saistīta ar neapmieri-

nātību ar savu izskatu. Slidinot caurspīdīgo 

spoguļstikla disku pa taisnstūra paneļa virs-

mu, kura vienā daļā atrodas gaismas avots, 

mainoties gaismas intensitātei, iespējams re-

dzēt sevi tādā apgaismojumā, kā vislabāk 

patīk. Šis projekts arī Jasmīnai un Nilam ra-

dījis interesi par gaismas avotu radīšanu 

iekštelpām, jo viņi nevēlas radīt tikai lampu 

kā dizaina objektu, kurā ieskrūvē parastu 

spuldzīti. Viņi vēlas sākt no nulles un dizai-

nēt pašu spuldzīti – meklēt citus inovatīvus 

risinājumus. Tieši tādēļ abi jaunie dizaineri 

strādās ar jaunu gaismas avotu veidu, iz-

mantojot optiskās šķiedras. «Time To De-

sign» ietvaros attīstīto projektu jaunās iestrā-

des būs apskatāmas no 27. novembra līdz 

11. decembrim izstādē, kas notiks vienā no ie-

vērojamākajiem «must see» dizaina veika-

liem «Normann Copenhagen Flagship Store».

Vēl viens nozīmīgs «Chudy & Grase» pro-

dukts ir MIITO, kas guvis lielu atsaucību un 

ieinteresētību no cilvēkiem dažādās pasau-

les vietās. Tas ir inovatīvs veids, kā taupīt 

elektroenerģiju, ko nevajadzīgi daudz patē-

rē parastās elektriskās tējkannas. MIITO 

paredzēts dažādu šķidrumu (ne tikai ūdens, 

bet pat zupas!) sildīšanai traukā, no kura tas 

tiks lietots. Trauku ar šķidrumu novieto uz 

indukcijas virsmas un iekšā pa vidu ieliek 

stienīti, kura galā ir metāla plakne, kas ie-

slēdz indukcijas virsmu. Daudzi interesējas, 

kur to var nopirkt, taču to vēl neražo! Dizai-

neri esot saņēmuši ļoti daudz atzinību par 

šo projektu un arī vairākus ieteikumus, kā 

to pilnveidot un uzlabot, pie kā šobrīd līdz-

tekus tiek strādāts. Ar produktu MIITO di-

zaineri ieguvuši uzvaras vairākos konkur-

sos – «Keep an Eye Grant», «Rene Smeets 

Award», «James Dyson Award». Pēc Dāni-

jas rezidences noslēguma nākamā gada jan-

vārī dizaineri plāno doties uz Berlīni, kur 

Nila Chudy vācu izcelsme un valodas pras-

me lieti noderēs gan komunikācijā ar attie-

cīgajām industrijām, kas Vācijā ir īpaši aug-

sti attīstītas, gan daudzo dokumentu kārto-

šanai, kas vēl stāv priekšā.

Jasmīna Grase ir sajūsmā, ka studijas Nīder-

landē ļāvušas viņai apgūt un iepazīt dažā-

das jomas, kas dizaineram lieti noder, jo bū-

tu grūti strādāt tikai ar datoru, nezinot, kā to 

praktiski realizēt. Eindhovenas dizaina aka-

dēmijā bija brīvā mācību forma – studentiem 

nodarbības notika vienā lielā telpā, kur 

katrs var brīvi pārvietoties un pievienoties 

uz laiku kādas citas grupas nodarbībai. 

Darbs ar rokām un dažādiem materiāliem, 

iespējas eksperimentēt un pašam pārbaudīt 

ir ļoti būtiski, jo dizaineram ir jābūt arī kera-

miķim, fotogrāfam, sociologam, filologam, 

metinātājam un filozofam, un sarakstu va-

rētu vēl turpināt. Roku darbs, tradicionālās 

amatniecības vērtībās balstīts kvalitatīvs 

mūsdienu dizaina pienesums – tā īsumā va-

rētu raksturot jaunās latviešu dizaineres 

Jasmīnas Grases rokrakstu. â
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