Tematisks maršruts

Mākslas elpa (5 km)
Mākslas elpa Valmierā izjūtama ik uz soļa, tā virmo gaisā teātra izrāžu laikā, ievij mūzikas skaņu pasaulē un atstāj pēdas ne tikai
uz audekla, bet arī pilsētvidē, aicinot Tevi mākslas pasaulē.
Dodies pastaigā vai velo izbraucienā, risinot uzdevumus un mīklas!
Lejuplādē maršruta GPX failu šeit: https://ej.uz/makslas_elpa_valmiera
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1. Nedalītu valmieriešu un pilsētas viesu uzmanību saņēmusī
skulptūra “Gaismas strūklaka” tika iedegta Latvijas Republikas
90. gadadienas priekšvakarā. Kāds tajā saskatīs laimes pakavu,
cits loku, ko Gauja met, tekot cauri Valmierai.
Kurš ir skulptūras tēlnieks?
Atbildi iespējams noskaidrot, noklausoties Valmieras audiogida
stāstījumu Nr. 27.

Zvani bez papildmaksas uz automātisko tālruņa līniju 25440011 un seko gida norādījumiem,
izvēloties sev tīkamāko valodu un objektu, un uzzini par Valmieru vairāk!

GPS: 57.538624, 25.421644
Der zināt! Pie Valmieras Kultūras centra acis priecē Signes
Vanadziņas krāšņi apgleznotais soliņš.

2. Mākslinieces Kristīnes Kutepovas apgleznotajā soliņā kā jostas
savijušies simboli un raksti. Kāds tajos redzēs ūdensrozi, kāds –
lotosa ziedu, smilšu pulksteni, banti, citam tur būs stihiju satikšanās.
Pavisam tuvu šim mākslas soliņam atrodas no plēstiem laukakmeņiem būvēta baznīca. Tā apjozta ar iespaidīga metālkaluma žogu.
Kā sauc dzeltenās krāsas simbolus, kas ir šajā žogā?
GPS: 57.538102, 25.416790
3. Parka nosaukuma izcelsme saistīta ar toreizējiem parka
dibinātājiem, tolaik vēl neprecētiem 8 kungiem, kuri vēlāk parku
nodevuši pilsētas pārziņā, bet ar noteikumu, ka tam uz visiem
laikiem jābūt publiskam pilsētas parkam. Sākotnējā iecere ir
piepildījusies, un parkā dzirkstī kultūras dzīve. Tā centrā atrodas
koncertzāle un restorāns.
Cik kolonnas balsta šī restorāna āra terasi?
GPS: 57.536618, 25.417901
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4. Solveigas Vasiļjevas veidotā piemiņas zīme 2011.gadā uzstādīta
vietā, kur atradās Valmieras reālskola un kur 1919.gada 26.maijā tika
dibināta Cēsu pulka Skolnieku rota.
Uz kādas kontūras atrodas tērauda zieda pumpurs?
GPS: 57.536257, 25.419200

12. Trīs īpaši soliņi iezīmē robežu, kur melodijas no Valmieras
Mūzikas skolas logiem satiekas ar Gaujas nerimstošo čalošanu.
Ornamentālā gleznojumā māksliniece Ieva Iltnere iztēlojas Gaujas
indiāņus, turpat blakus māksliniece Paula Zariņa - Zēmane gaišā,
krāsainā un plaukstošā gleznā uz soliņa iemūžinājusi mazo cilvēciņu
– vērotāju un domātāju, savukārt Juris Dimiters atainojis sērkociņu
nelokāmo dabu un vēlmi mest tādus pašus līkumus kā Gaujai.
Kāda savdabīga mājotne vēl attēlota Jura Dimitera gleznojumā
uz soliņa?
GPS: 57.538240, 25.429374

5. Gaujmalā, Jēra kalnā, virs ziedu uzraksta “Valmiera”, dabas
skaistumu un īpašo noskaņu atainojuši Vija Zariņa, Kaspars Zariņš,
Vilipsōns un Aleksejs Naumovs. Debesu un ūdens zilo toņu
gleznojumā mākslinieks Kaspars Zariņš atklāj “sapņu salu”.
Vai soliņš palīdzēs piepildīt sapni vai atklās jaunus sapņus – to
aicinām izmēģināt! Soliņa gleznojumā redzams arī kāds transportlīdzeklis ar suni tajā. Kas ir šis transportlīdzeklis?
GPS: 57.535703, 25.422440

Der zināt! Ik vasaru pa Valmieras galveno ielu Gauju kursē vienīgais
upes tramvajs Latvijā, priecējot braucējus gan ar brīnišķīgām
ainavām, gan kapteiņa aizrautīgo stāstījumu par Valmieru!

6. Timiānas Munkevicas atveidotajā skulptūrā attēloti rakstnieka
Pāvila Rozīša romāna “Valmieras puikas” literārie varoņi. Skulptūras
pamatnē redzami spalvu iespiedumi.
Cik pavisam šādi iespiedumi ir skulptūras akmens pamatnē?
GPS: 57.534692, 25.424654

13. Apgleznotajā soliņā pie Valmieras pilsdrupām iespējams baudīt
nakts kluso dabu, zvaigznes un vienkārši kopā būšanu. Soliņa
aizmugurē, pie mākslinieces autogrāfa ir kāds vārds.
Kas ir šis vārds? Pareizo atbildi sāc rakstīt ar simbolu #
GPS: 57.538522, 25.427425

7. Lai pasargātu pilsētu no plūdiem, 20.gs. 20.gados šeit tika veikti
inženiertehniskie darbi, kā rezultātā nostiprināja upes krastus, lai
aizturētu Gaujas straumi no pilsētai tuvā labā krasta izgraušanas.
Tā ir iemīļota atpūtas vieta gan valmieriešiem, gan pilsētas viesiem
un laivotājiem. Cik melnas krāsas balsta stabus vari redzēt
Gaujas kreisajā krastā pie upes krācēm?
GPS: 57.536200, 25.433553

14. Dzirnavu ezeriņa krastā mājvieta rasta Aivara Vilipsōna un Ivara
Miķelsona izveidotajam mākslas objektam, kas veltīts režisoram
Oļģertam Kroderam, kurš Latvijas teātra vēsturē atstājis neizdzēšamas pēdas.
Krodera ābeles pamatdaļā redzami mazi ornamentāli veidojumi aplīši un krustiņi.
Cik krustiņu redzami šajā pamatnē?
GPS: 57.539660,25.425023

Interesanti! Saglabājies nostāsts, ka Gauja Kazu krācēs bijusi plata
un sekla un cilvēki saveduši akmeņus, lai varētu pārdzīt lopus
ganīties mežā. Kazām īpaši patikusi šī vieta, tāpēc viņu vārdā arī
krāces nosauktas.
8. Vai zināji, ka simetriskais vanšu sistēmas tilts pār
Gauju ir otrs garākais gājēju tilts Latvijā? Pār tiltu ved
arī “Zaļā Dzelzceļa” maršruts.
Kāds cipars ir uz velomaršruta norādes zīmes?
GPS: 57.532107, 25.434859
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9. Gaujas labajā krastā atpūtniekiem izvietotas
vairākas labiekārtotas piknika vietas. To tuvumā
izveidots vizuāls informatīvs stends ar ieteikumiem
atpūtai dabā. Uz šī stenda koka rāmja redzami
mākslinieciski pēdu nospiedumi. Kā sauc šīs pēdas?
GPS: 57.533066, 25.433537
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10. Pie Kazu krācēm acis priecē 3 mākslinieku
apgleznotie soliņi – Anna Heinrihsone, apgleznojot
6
soliņu, domāja par pavasari un dzīvespriecīgajā
gleznojumā redzamās dzīvās būtnes saredzēja kā
dzīvus dārgakmeņus. Pavasarim raksturīgais košums
valda arī Helēnas Heinrihsones mākslas darbā, atainojot
viņai raksturīgos elementus un personāžus – rozes, sejas,
kājas un pat galvaskausu, kas ir mūžīgās dzīvības simbols.
Pie Kazu krācēm ir arī Ievas Jurjānes apgleznots soliņš, kurā,
iegravējot tekstu, kā krāsu pigmentu saistviela izmantots
karsts kausēts vasks.
Kas ir mākslinieces Annas Heinrihsones attēlotās būtnes
uz soliņa?
GPS: 57.536820, 25.435219
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Interesanti!
Valterkalniņš atrodas gleznainā vidē, bet teika vēsta, ka “tas, kurš
izlasīs no sestās Mozus grāmatas konkrētus pantus, pusnaktī kalniņā
dabūs zelta naudu, kas tur žāvējas”.
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11. Māksliniece Patrīcija Brekte savā mākslas darbā uz soliņa pie
Valterkalniņa uzgleznojusi Gaujas garšas paleti. Šī ir iecienīta,
romantiska vieta. Piesēžot uz soliņa, jūsu skatam pavērsies elpu
aizraujoša ainava pār Gauju.
Kādas būtnes attēlotas gleznojumā uz šī soliņa?
GPS: 57.538551, 25.429470
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