
I epriekšējā gadsimta 60. gadu sākumā 

vietējie progresa pārstāvji Rietumos no-

lūkoto dizaina ideju Latvijas Mākslas 

akadēmijas (tolaik Valsts mākslas akadēmi-

ja) sienās iemānīja viltīgi, vispirms nodibi-

not Metālmākslas nodaļu. Tikai dažus gadus 

vēlāk tā tika sakabināta ar Rūpnieciskās 

mākslas nodaļu – zem šī tautsaimnieciski 

pārliecinošā nosaukuma paslēpa dizaina iz-

glītības programmu. Tostarp Metālmākslas 

nodaļa akadēmijā turpināja pastāvēt un arī 

tagad nav zaudējusi vēsturisko sasaiti ar di-

zainu – tagad tā ir viena no Dizaina nodaļas 

apakšnozarēm, kamēr citas lietišķās izglītī-

bas jomas (stikla māksla, keramika) admi-

nistratīvi padevušās Vizuāli plastiskās 

mākslas nodaļas jumtam.

Arvīds Endziņš, kurš jau vairākus gadus 

akadēmijā vada Metāla dizaina apakšnoza-

ri, pārņēmis šo amatu no ilggadējā nodaļas 

vadītāja, sava skolotāja un kolēģa Jura Ga-

gaiņa, pats ir uzskatāms šīs izglītības auglis. 

Nodaļas dibināšanas laikā gan vēl nebija 

dzimis, taču pēc pirmatnējas apmācības aro-

dā toreizējā Rīgas Lietišķās mākslas vidus-

skolas (tagad Rīgas Dizaina un mākslas vi-

dusskola) Metālapstrādes nodaļā augstāko 

izglītību ieguvis Latvijas Mākslas akadēmi-

jas metālistos un tūlīt arī sācis nodaļā strā-

dāt par pasniedzēju. Endziņa studijas akadē-

mijā iekrita laikā, kad studenti kopā ar pārē-

jo sabiedrību mītiņoja un plandīja karogus, 

bet politekonomiju un zinātnisko 

komunismu studiju programmā sāka aizstāt 

citi priekšmeti. Pirmie Rūpnieciskās māks-

las nodaļas absolventi 60. gadu beigās sevi 

spoži pieteica ar industriāla rakstura dip-

lomdarbiem un tūdaļ iekļāvās Latvijas mo-

totehnikas, radiobūves un citu tehnisku iz-

strādājumu slavas kaldināšanā. Tostarp nā-

kamajās desmitgadēs dizaina publicistika 

jau iezīmē kritiskus viedokļus par jauno di-

zaina speciālistu vājo sasaiti ar rūpniecību. 

Laikā, kad akadēmiju beidza Endziņš, – 

1990. gadā – kritikai vairs nebija vietas. Val-

stī notika vēsturiskas pārmaiņas, un tādas 

vienmēr saistītas ar ekonomiskiem pārrāvu-

miem – 90. gados ražošanā Latvijas dizaine-

riem nebija pat potenciālu iespēju. Mākslas 

akadēmijas izglītība augstskolas beidzējus 

apgādā ne tikai ar akadēmiskajām zināša-

nām dažādās disciplīnās, bet arī ar māksli-

nieka misijas sajūtu. Jaunie dizaineri rūpnī-

cu vietā devās izstāžu zālēs, attīstot jomu, 

ko Latvijas dizaina teorijas ciltstēvs Herberts 

Dubins vēl padomju laikā bija apzīmējis ar 

pārņemto un netulkoto (!) art design jēdzie-

nu. Cits apzīmējums – unikālais dizains –, 

kas savulaik ieviesās vienā eksemplārā iz-

gatavotu autordizaina izstrādājumu rakstu-

rošanai, šodienas mutē izklausās pagalam 

dīvains un, visdrīzāk, ir beidzies reizē ar lai-

ku. Dizaina koncepti, kuros vēstījums var 

būt svarīgāks par priekšmeta funkciju, ir dē-

vēti arī par mākslas dizainu un konceptuālo 

dizainu. Lai kā ar teoriju un terminoloģiju, 

90. gadu dizaina process mākslas virzienā 

Dizains  
no metāla
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Griestu lampa 
«Kliņģerīte». 2004. 
Nažfinieris, tērauds.
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bija organisks turpinājums pērnā gadsimta 

70.–80. gadu lietišķās mākslas atrāvienam 

no krūzīšu, bļodiņu un tepiķīšu kultūras uz 

asociatīvās mākslas laukiem. Neraugoties 

uz kapitālisma noteicošo klātbūtni, kas roku 

darbu padarījis par tikpat ekskluzīvu, cik 

grūti apmaksājamu, mākslas dizains turpi-

na pastāvēt arī šodien, un Mākslas akadēmi-

jas profesori, tāpat kā citi augsti izglītoti 

meistari, neraugoties uz statusu, pulē, zāģē, 

vīlē, urbj un kodina melnām mutēm un 

raupjām rokām.

Gaismas objekts 
«Dubultmēness» 
(fragments).  2014. 
Tērauds, alumīnijs.

Ñ
Gaismas ķermenis 
«Insekts».  2004 . 
Tērauds, alumīnijs.

Ñ
Ñ
«Palmas». 2006. 
Krāsains plastikāts.



Mākslas dizaina lauka kopējiem ir dažas pri-

vilēģijas. Izstādēm domātie darbi top pēc au-

tora iniciatīvas un brīvas gribas bez pasūtī-

tāja iejaukšanās, kuram nav jāatbild, kāpēc 

mākslinieks, piemēram, izķēpājis materiā-

lu; no izstāžu objektiem veiksmes gadījumā 

kāds arī kaut ko nopērk. Endziņš kā taktilo 

sajūtu gurmāns ar baudu izgaršo materiālus: 

vielu, virsmas faktūras, struktūras un tek-

stūras, dažādu metālu salikumus, tāpat kā 

metālu savienojumos ar citiem materiāliem. 

Šie meklējumi visbiežāk saistīti ar gaismas 

fizikālo īpašību pētījumiem, šajā sakarā ta-

puši objekti, kas paši ir gaismas avoti, un arī 

tādi, kas reflektē cita avota radīto gaismas 

starojumu – tēma autoru interesē jau kopš 

Mākslas akadēmijā izstrādātā diplomdarba 

laikiem. Daļa Endziņa nekomerciālo darbu 

ir visnotaļ funkcionāli gaismas objekti, in-

terjerā integrējami izstrādājumi – gan tādi, 

kuros ieguldītā darba daudzums nav adek-

vāts atkārtošanai, gan arī tādi, kas satur po-

tenciālu nelielu tirāžu prototipiem, kuri, ie-

spējams, nākotnē tiks attīstīti. Starp pēdē-

jiem kā veiksmīgākie pieminami nažfiniera 

iespēju meklējumi – autors par svarīgu uz-

skata tāda nekaitīga apstrādes veida atraša-

nu, kas nesabojātu koka dabīgo tekstūru –, 

kas rezultējušies tādos asprātīgos gaismas 

ķermeņos kā Palmas. Tostarp pēdējās izga-

tavotas arī krāsainās plastikāta versijās.

Pasūtījuma darbi ietver arī metāla izstrādā-

jumu restaurācijas pasākumus – kopā ar ko-

lēģi Andri Silapēteri Endziņš restaurējis, pie-

mēram, vēsturiskos gaismekļus Latvijas 

Bankas telpās Rīgā, K. Valdemāra ielā 1B. 

Pilsētvides piemiņas zīmju un objektu 

izstrādāšanā metālmākslinieki konkurē ar 

tēlniekiem, kā svaigāko dizainers pabeidzis 

vērienīgu projektu – vides objektu Siguldā, 

kas veltīts Latvijas riteņbraucēju Vienības 

brauciena 25. gadadienai (arhitekte Zane Ga-

tere). Nopietna joma, kas nodrošina ar darbu 

atšķirīgas specializācijas un kvalifikācijas 

amatu meistarus, ir dažāda ranga apbalvo-

jumi, goda un piemiņas zīmes, veltīti no vi-

sai sabiedrībai svarīgiem valsts nozīmes no-

tikumiem līdz korporatīvajiem pasāku-

miem. Interesanti, ka apbalvojumi kā mūs-

dienu dizaina un mākslas jomas parādība 

vietējā kultūras telpā netiek aplūkoti, kaut 

arī tie spēj daudz vēstīt par laikmetu un sa-

biedrību, kas tos pasūtījusi. Tostarp dažas 

no balvām ir populāras, kā Gļeba Panteļeje-

va veidotais Kartupelis laikraksta «Diena» 

Gada balvai kultūrā, mazāk, piemēram, ir 

to, kas zina, ka pazīstamās figūriņas – Lielās 

mūzikas balvas – autors ir metālmākslinieks 

Armands Jēkabsons. Necik sen neviennozī-

mīgu reakciju arhitektu sabiedrībā izsauca 

gada nozīmīgākā apbalvojuma – Aivara 

Vilipsona  veidotā un 10 gadus nokalpojušā 

bronzas ananasa – aizstāšana ar dizaineru 

Artūra Analta un Rūdolfa Strēļa («Variant 

Studio») projektēto ekskluzīvo izstrādāju-

mu. Apbalvojumu segmentā Arvīds Endziņš 

darbojas plaši un sekmīgi. Sabiedrībā tik po-

pulārā gadskārtējā teātru apbalvojuma Spēl-

maņu nakts balvas veidošanu viņš pārņē-

mis no sava patrona Jura Gagaiņa, saglabā-

jot māksliniecisko ideju, nedaudz mainījis 

tehnoloģiju un dizainu. Starp nozīmīgāka-

jām Endziņa veidotajām dažādu konkursu 

goda regālijām var atzīmēt Starptautiskā 

Griestu lampa «Mežazoss». 
2004. Alumīnijs.         

Ö
Gaismas ķermeņi «Sudraba 
mākonis» un «Pieneņpūka».   
2004.  Tērauds, alumīnijs.    

Ü
Gaismas objekts «Satelight». 
2014. Tērauds, alumīnijs.



DESIGN MADE OF METAL
SUMMARY

Persons with a progressive mindset smartly brought the design idea into the Art Academy 
of Latvia by establishing the Department of Metal Design in early 1960s. Later on it was 
joined by the Faculty of Industrial Art, however today it is a subdivision of the Faculty of 
Design. The head of the Department of Metal Design, Arvīds Endziņš, who has taken it over 
from colleague Juris Gagainis, is a graduate of this faculty as well. The first graduates from 
the Faculty of Industrial Art were the ones to make motor engineering and radio construc-
tion products famous in Latvia in the end of 1960s. In the course of next decades criticism 
arouse towards the poor connection of the new designers with the industry. 
In 1990s, when Endziņš graduated from the Academy, designers did not have any potential 
in Latvia’s shrinking manufacturing industry. They left factories for exhibition halls and de-
veloped a field called art design, a term coined by design theory’s pioneer Herberts Dubins. 
Design process of 1990s was an organic extension of the direction of decorative art of 1970s-
1980s, staring with cups, bowls and mats and ending for associative art spheres. 
Despite the predominating market economy which has made hand work exclusive and 
expensive, art design continues to live, and professors of the Art Academy, just like other 
highly educated masters, leave their status aside and saw, file, bore, polish and stain mate-
rials with dirty face and rough hands.
Endziņš, being a gourmand of tactile senses, “tastes” materials: their substance, surfaces and 
finish, structures and textures, compositions of various metals and metal combinations with 
other materials. This quest has resulted in objects which are lighting objects in their own 
right, and also objects that reflect the light coming from other source. 
Part of Endziņš’ art pieces is lighting objects, also prototypes in small edition of copies. Here 
we can mention searching for ways to use veneer: author finds it important not to damage 
natural wooden textures in processing and it has resulted in such witty lighting objects as 
‘The Palms’. The last ones have been made also as coloured plastic versions.
Metalwork artists compete with sculptors in creating urban objects, and recently En-
dziņš has completed the environmental object in Sigulda devoted to the 25th anniversary 
of Latvian cyclists’ Unity Ride, architect Zane Gatere. Awards, honour and remembrance 
signs constitute a serious niche. Award Zelta Kārlis (Golden Kārlis) for the International 
Circus Festival, Annual Design Award of Latvian Designers’ Association, Annual Sports 
Award etc. are the most important honour regalia created by Endziņš.
ILZE MARTINSONE, MG. ART.

cirka festivāla balvu Zelta Kārlis, Latvijas 

Dizaineru savienības Gada balvu dizainā, 

Latvijas Gada balvu sportā u.c.

Visdrīzāk jau augstas raudzes roku darba jo-

ma dizaina tirgū ir tendēta izdzīvot, saglabā-

joties vajadzībai pēc nelielas tirāžas vai vien-

reizējiem izstrādājumiem, tomēr interesanti 

vērot, kādi konceptuāli pavērsieni sagaida 

šīs jomas izglītību – kādreizējie lietišķie jeb 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola tagad 

konsekventi orientējas uz rūpniecisku proto-

tipu radīšanu, bet mākslas augstskolas kera-

miķi, stiklinieki, metālisti, šķiet, lūkojas uz 

mākslas pusi. Kurā virzienā savas kamanas 

stūrēs Metāla dizaina katedras vadītājs? â

Beidzis Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolas 
Metālapstrādes noda-
ļu (1983), LMA Rūpnieciskās 
mākslas nodaļas metālmāk-
slas specialitāti (1990); 

mākslas maģistrs (LMA, 2000). LMA Dizaina 
nodaļas pasniedzējs (1993–1997), Metāla 
dizaina katedras lektors (kopš 1997), docents 
(kopš 2004), katedras vadītājs (kopš 2012). 
Personālizstādes: Gaisma (Daugavas muzejā 
Doles salā, 1997); personālizstāde (Eiropas 
centrā Grācā, Austrijā, 1997); Gaismas objek-
ti (Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzejā, 2004); Simts (kopā ar Juri Gagaini 
LMA Rīgā, 2005); Planetarium (Latvijas 
Arhitektūras muzejā, 2014).

ARVĪDS ENDZIŅŠ 06.08.1964. Rīgā

Arvīda Endziņa darbi 
personālizstādē «60/40» (kopā 
ar Juri Gagaini). 2004. Priekšplānā 
gaismas ķermeņi «Palmas». 
Nažfinieris, tērauds.
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