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NIKOLAJS RERICHS

,,Jūsu gleznas mani dziļi aizkustināja", par N. 
Rēricha mākslu rakstījis Rabindranats Tagore. „Vi- 
ņas man lika atskārst kaut ko acīm redzamu, bet kas 
tomēr no jauna un jauna atklājams, — ka patiesība ir 
bezrobežīga. Jūsu gleznas ir skaidras un tomēr vārdiem 
neizteicamas. Jūsu māksla neatkarīga, jo tā liela."

Tiešām, Nikolajs Rērichs ar savu mākslu parā
dījis mums pasaules īstenības bezrobežību. Viņš rā
dījis, ka taisni tur, kur daudzi šķietas redzam robe
žas, aiz jutekliskās uztveres sliekšņa — sākas jauna 
īstenība, nesalīdzināmi plašāka, dziļāka, smalkāka un 
pat īstenāka par redzamo un zinātniski tverto pasauli. 
Rērichs nāk savā mākslā viscaur kā šīs augstākās, 
garīgās īstenības paudējs. Bet te nepietiek vien būt 
kolorīta un kompozīcijas meistaram, te vajag būt lie
lai garīgai individualitātei, kas nes sevī visus gara 
sintēzēs starus, kas tvep lietas nevien ar saprātu, bet 
ar būtības apjautu — jūtziņu, tā sakot, ar absolūto 
redzi un dzirdi. Tāds mākslinieks pat caur materiālo 
formu jauš gara trīsas, kas dod it kā citu, aitērisku, 
aizgrābjošu toni visiem viņa krāsu zieda un līniju 
veidojumiem.

,,Ja caur ikdienas lietu apvalku jums izdosies sa
skatīt Kosma virsotnes — kādā jaunā brīnišķīgā
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neizsmeļamā aspektā atklāsies pasaule atbrīvotajai 
acij," — šais N. Rēricha vārdos ir arī visa viņa 
mākslas kvintesence.

Nikolajs Rerichs dzimis 9. oktobrī (27. IX) 1874. g. 
intelliģentā krievu dzimtā. Viņa tēva tēvs un tā brā
lis kādreiz dzīvojuši Latvijā, vēl tagad šeit mājo vai
rāki Rēricha radi. Jau skolas gados Rērichā mostas 
milzu dedzība uz slavu senatni un archaioloģiju. 
Dzīvodams vasaru Krievijas ziemeļos, viņš izdara iz
rakumus, zīmē atrastos priekšmetus, raksta žurnālos. 
Ziemeļu lakēniski skopā un skarbā, un tomēr reli
ģiska lirisma apdvestā un plašā daba neaizmirstami 
ietekmē viņa dvēseles trauksmes. 1897. gadā viņš 
beidz Mākslas akadēmiju un gadu vēlāk juridisko 
fakultāti. Akadēmijā viņa skolotājs ir slavenais krievu 
mākslinieks Kuindži, kufii kā mākslas ģēniju, izcilu 
audzinātāju un garīgu personību Rērichs ar lielu sa
jūsmu vairākkārt atceras savos rakstos. Var teikt, 
no Kuindži Rērichs guvis pirmo majestātisko, garīgo 
toni savam daiļradīšanas un kultūras mūžam.

Rēricha diplomdarbs „ Vēstnesis", un līdz ar to 
viss viņa radošās darbības pirmais posms, ir senatnes 
teiksmainās tāles un varenās elpas apgarots. Senatnes 
tēlus viņš skata apbrīnojami tiešā, skaudri reālā ska
tījumā, it kā pats būtu bijis to dalībnieks. Viņa pir
majās gleznās valdzina izteiksmes vienkāršībā un īs
tums, krāsu nozieda tīrība, līniju skaidrība un lako- 
nisms. 1900. gadā Rērichs dodas uz Parīzi, kur ie
stājas Kormona, zīmēšanas un kompozicijas meistara

klasē. Šeit viņa iepazīšanās ar Puvī de Savannu un 
citiem franču māksliniekiem palīdz viņam objektīvi- 
zēt viņa mīlestību uz senatni. Pēc atgriešanās no ār
zemēm Rērichs darbojas Ķeiz. Mākslas veicināšanas 
biedrības valdē, izdara saziņā ar Archaioloģijas bied
rību daudzus izrakumus un savāc milzu kollekcijas, 
rīko izstādes, viņa gleznas iegūst mūzeji. 1903. gadā 
tas, kopā ar savu kundzi, dodas svētceļojumā pa 
Krievijas senvietām — apmeklē starp citu arī Rīgu, 
Jelgavu un Cēsis, un no katras pilsētas aizved sev līdz 
etīdes. Tad sākas viņa ceļojums uz Itāliju un izstādes 
ārzemēs. 1906. gadā Rērichu ieceļ par Mākslas vei- 
cin. biedrības direktoru. Kā patiess organizātors un 
kultūrāls audzinātājs viņš ienes gluži jaunu pamatto- 
ni skolas dzīvē. Jāatzīmē, ka Rēricha vadībā šai skola 
mācījušies arī vairāki pazīstami latvju mākslinieki.

N. Rēricha mākslas amplitūde ar katru gadu top 
plašāka, krāsu zieds aitēriskāks un valdzinošāks, lī
niju mets drošāks. Šai laikā Rērichs pievēršas arī 
dekoratīvajai mākslai, sniegdams tādus kolorīta lab
skaņas un apgarotas iztēles meistardarbus, kā etīdes 
Stravinska-Djagiļeva baletam ,,Svētais pavasaris", vai 
„Pēram Ģintam", „Māsai Beatrisei", Vāgnera „Val- 
kirijām" u. t. t. Šeit jo sevišķi spilgti izpaužas Rē
richa apbrīnojami plašā gara aptversme un spēja 
pirmbūtiski iejusties katrā laikmetā un katrā psīchē 
un idejā. Tomēr līdztekus tam Rērichs vēl arvienu 
atgriežas krievu teiksmainajā senatnē, kur iztēle spēj 
uzziedēt visās savās dzejiskākajās staru un atēnu vīt
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nēs, gan skaudrā skarbumā, gan bezgala maigumā. 
Tur ir rasainās dvēseles dailes tēls ,,Unkrada“, tur 
varenā „Padebešu kauja", ..Zvaigžņu rūnas", „Aiz jū
rām diženas zemes" u. 1.1. Tāpat Rērichu arvienu sajūs
mina arī krievu ikonu glezniecība, un viņš pats arī rada 
nemirstīgas svētbildes Talaškinai un citām svētnīcām.

Nobriestot sevī, izkristallizējoties kā mākslinieks, 
tuvojoties lielajai sintēzei savos darbos, Rērichs iz
auga arī garīgajā pieredzē, viņa apziņa izplauka it 
kā gaismā, tvēra jaunus, majestātiskus apvāršņus. 
Ap 1912. gadu Rēricha mākslā sākas it kā jauns 
posms. No pagātnes vīzijām viņa skats arvienu vai
rāk sāk tiekties nākotnē. Pat tās ainas, kur viņš vēl 
kavējas senatnē, viņam šķiet tikai fons, uz kā tam 
atmirdz nebeidzamās rītdienas tāles. 1912.—13. ga
dos Rērichs sniedz veselu pravietisko gleznu virkni, 
kurās jūtams it kā baigs brīdinājums cilvēcei par 
draudošo vispasaules katastrofu un tautu bezprātību. 
Tur ir ,,Vīrišķības zobens", tur drausmais diēs īrae 
vēstnesis ..Pēdējais eņģelis", tur „Nosodītā pilsēta", 
,.Cilvēku darbi" — jau virsraksti vien ieskanas ar 
profētisku patosu. Bet kad pasaules karš uzliesmo 
visās naida ugunīs, Rērichs jau it kā izdzīvojis sevī 
lielā cilvēces traģisma jausmas, un kā pretstatu pos
tošajam spēkam rada virkni gleznu, kur pozitīvi ra
došais, kur atdzimšana un dziedināšana. Tā jau vis
pār Rēricha lielā rakstura īpašība — meklēt, apstip
rināt un celt cieņā visur un vienmēr tikai labo, pa
tiesi vērtīgo. Rērichs tagad tēlo brīnišķīgu leģendu

ciklu, kur sirdī priecājas par cilvēku mierīgo, radošo 
darbu, un šeit viņa mākslinieciskā iedvesme sasniedz 
savu augstāko pilnskanību. Citās gleznās viņš kavē
jas mākoņu un klinšu veidojumos, viņa iztēle apdvē- 
seļo tos kā dzīvas būtnes.

1918. gadā Rērichs rīko savu gleznu izstādi Stok
holmā, Kopenhāgenā, Helsinkos, tad Londonā, un 
beidzot, Čikagas Mākslas institūta aicināts, dodas 
pāri okeanam uz Jauno Zemi — Ameriku. Šeit viņa 
izstādes ceļojums pa četrdesmit Amerikas pilsētām 
un viņa lekcijas par mākslu rod visjūsmīgāko atbalsi. 
Šeit viņš gūst arī daudzus jaunus draugus un liek pa
matus savai nākotnes celtnei — Ņujorkas Rēricha 
mūzejam, monumentālai 29 stāvu ēkai, vienotās māk
slas svētnīcai, kas bez Rēricha paša gleznu milzu kol- 
lekcijas un citu tautu daiļdarbiem apvieno arī dau
dzas gara kultūras iestādes un centrus.

Amerikā N. Rēricha palete atplaukst vēl nebijušā 
krāsu priekā. Viņa skats top kā apskaidrots, viņa 
apziņas lauks piegājis pie lielā gara sintēzēs izpla
tījuma. Arī šeit viņš neaizmirst slavu svēto un leģen
du pasauli: sērija „Sancta“, ,,Svētie viesi", ,,Zvanu 
aicinājums", ,,Baložu grāmata" u. t. t. Bet te jau 
nāk gleznu cikli, kur ieskanas gluži jauni motīvi. Te 
ir gleznu svītas ,,Hēroica“ vai apokaliptiskā ,.Mesi
ja". Te ir ticības apliecība sievietes nākotnes misijai: 
,.Pasaules Māte", „Agni Joga", ..Vēstnesis", „Uguns 
zieds" u. t. t. Tā Rēricha mākslā vepas jauni ap
vāršņi: viņa apziņa saskapas ar noslēpumaino, sav
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dabīgo austrumu pasauli. Jau Rabindranats Tagore, 
1920. gadā apciemodams Rērichu viņa darbnīcā 
Londonā, pārsteigts par to lielo īstenības izjūtu, ar 
kādu Rērichs atveidojis Indijas dvēseli.

Savas radīšanas simfoniju Rērichs sniedz Himā- 
laju — Tibetas gleznās, ko tas radījis savā ekspedī
cijā pa Vidusāziju (1924.—28. gados) un vēlāk. Šo 
majestātisko, nepasaulisko kalnu virsotnes viņš ne
beidz tēlot simtām variācijās. Viņa Himālaju aina
vas zied neredzētās krāsu staru gaismās, aizgrābj ar 
savu melodiskumu, taujājām bezgalīgajām toņu pār
ejām. Šķiet, Hinrālajos viņš redz visu cilvēces ideā
lāko sapņu piepildījumu, pasaules augstāko ideju 
svētavotu. Šai periodā sākas arī Rēricha lielo garīgo 
personību un reliģisko varoņgaru cikli. Caur šiem 
cilvēciskajiem, laikā un telpā slēgtajiem tēliem viņa 
gleznās jūtams it kā lielas kosmiskas Gaismas tu
vums. Tur ir Kristus Ģetzemanes dārzā, tur Mozus 
Sinaja kalnā, Elija Pravietis, tur Svētais Radoņegas 
Sergijs, tur Būda pārbaudītājs, dāvātājs un uzvarē
tājs, tur Krišna savā jaunības pavasarī, vai Laotse, 
Konfutse, Zoroastrs, Muhameds, tur tibetiešu un in
diešu gara milži, tur, beidzot, arī triptikā Svētās Žau
nas Dārkās dzīve u. t. t.

Nikolajs Rērichs radījis pāri par 3000 gleznu un 
skiču, viņa darbi izkaisīti visos lielākos pasaules cen
tros, un lai tos uzskaitītu vien, vajadzētu grāmatu. 
Rērichs ir īsts ūniversālists, kas aptvep dzīves lielo 
dodekaedru. Viņš aizsniedzis sintēzi mākslā, kur in

dividuāli subjektīvais un kosmiski objektīvais tiecas 
harmonijā. Kaut gan viņa gleznās ir daudz ,,nepasau- 
liska“ un vīzionāra, mēs tomēr varam viņu dēvēt par 
mūsu gadsimteņa lielāko reālistu mākslā, jo viņš reā- 
litāti jauš un redz arī aiz fiziski tvepamā robežām. 
Viņš visur vēro vienu visaptverošu kosmisku Reali
tāti, kas izšķipas savās gradācijās, ko atklāj mūsu ap
ziņa. Ar saviem darbiem Rērichs vēstījis cilvēcei, ka 
māksliniekam jātiecas iemiesot ar katru darbu ob
jektīvāk šo augstāko īstenību, ka viņam jāpazīst kos- 
ma uzbūve, pasaules dievišķais Likums un dzīves 
jēga, lai saskaņā ar šo likumu spētu veidot harmo
niskus mākslas tēlus.

Tāpēc arī Rēricham neviena glezna nav bez dzi
ļākas nozīmības, katrā ir slēpta ideju un simbolu 
virkne, katra personificē kādu lielu domu, kaut arī 
parastam skatītājam liktos, ka viņa priekšā vien
kāršs peizāžs. Vajaga tikai ieskatīties kaut viņa mā
koņu un akmeņu figūrās, — ko gan visu tie izteic! 
Tāpēc viņa gleznu pasaule tik savdabīga, vienreizīga. 
Tāpat arī katrai viņa krāsai ir sava būtiska nozīme. 
Var teikt, līdz ar prieku par brīnišķīgo zilgmi vai dziļo 
violeto toni, mūs savaldzina arī iekšējā gudrība, vītāli- 
tāte, mūzikālitāte, kas dveš caur viņa kolorīta gammām.

Beigās mēs vēl varam raksturot N. Rēricha māk
slu kā kalpojumu cilvēcei. Viņa māksla tiecas būt ne 
l’art pour l’art, bet atzinēja, garīga vadītāja, mīlē
tāja māksla. Šī viņa pieeja mākslai izriet no viņa bū
tiskās pārliecības par mākslas mesiānisko uzdevumu.
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Mākslas lielais uzdevums — dot cilvēcei zaudēto vie
nību, jo māksla jau pēc savas būtības ir starptautis
ka valoda un tilts starp sirdīm. Bet Rērichs ar skum
jām redz, ka dzīvē vēl tik gaužam maz šo balstu, 
dzīvē maz daiļuma. Tāpēc arī par savas dzīves lo
zungu viņš rakstījis liesmaino aicinājumu: „Māksla 
visiem“. Šo savu ideālu Rērichs ir tiecies reālizēt ne
vien gleznās un grāmatās, bet arī vairākās mākslas 
iestādēs un muzejos, kas tuvina mākslu tautai.

No otras puses — māksla un daiļums ir vienī
bas, kas iekļaujas integrālajā veselajā — kultūrā. 
Kultūru viņš saprot kā kalpojumu gaismai un kā 
gara gaismu, kā sintēzi un sadarbību starp cilvēces 
augstākām radošām vērtībām. Bet Rērichs jūt, ka 
mūsu laikmets bieži sajaucis šo neskarto kultūras 
jēdzienu, tāpēc viņš visiem savas apziņas impulsiem 
liecas to šķīstīt, pacelt viņu tā īstajā goda vietā. Tā 
Rērichs savos daudzajos rakstos un savā darbībā pa
rādās kā kultūras ceļvedis. Tāpēc arī viņa sirdslieta 
ir kultūras vērtību aizsardzība. Šo aizsardzību izteic 
viņa vārdā nosauktais pakts un miera karogs, ko 
jau pieņēmušas visas Amerikas valstis. ,,Miers caur 
Kultūru" ir šī pakta devīze.

Rēricha mūzeju Rīgā atklāj š. g. 10. oktobrī, at
ceroties Nikolaja Rēricha pusgadsimta ilgo kalpojumu 
mākslā un zinātnē cilvēces labā. Mūzejā likti pirmie 
pamati arī Baltijas mākslas nodaļai.

Richards Rudzītis

N. RĒRICHA DOMAS PAR MĀKSLU

„Daiļais ir cildens un visuspēcīgs valdnieks par 
visu mūsu dzīvi. Bez stājas viņš liek atskanēt mūsu 
ausīs gudrajam, sirsnīgajam jā, šim vienības avotam, 
rosības principam, tik atšķirīgam no neauglīgā un 
brutālā nē. Un šis intelliģentais jā ir visspēcīgas zi
nāšanas izpaudums."

„Mēs zinām tagad, ka māksla ir katras ilgstošas 
kultūras pamatakmens. Cilvēce sāk saprast, ka māk
slas radošais spēks nav pārliecīgs greznums, bet ik
dienas esamības vitālais faktors. Mēs zinām, ka māk
sla vien dara dzīvi vērtīgu; noslīpējot to no neskaitā
mām pusēm, viņa ved to uz pilnības mērķi."

„Mākslas uzplaukums ir tautas uzplaukums. Ir
stošā valstī māksla top vienīgi abstrakts greznums. 
Bet kad valsts uzzied pilnā spēkā, māksla top savas 
tautas patiesa virzītāja. Vai varam iedomāties cilvē
ces vēsturi bez dailes dārgumiem? Mēs saprotam, ka 
veseli laikmeti tad paliktu bez jebkādas nozīmes, bez 
dvēseles. Neizpaužot garīgo daili, mēs paliksim nā
ves chaosa vidū. Kad mēs sakām, ka daiļums, māk
sla, radīšana ir dzīve, mēs līdz ar to runājam par 
nākamo evolūciju. Viss, kas darīts jaunradīšanas, 
mākslas labā, jau ir evolūcijas varoņdarbs. Un katrs 
līdzdalībnieks šai laukā jau ir varonis."
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„Cik daudz gan daiļu varoņdarbu paliktu nepie
pildītu, ja tos nepavadītu iedvesmojošā dziedāšana 
un mūzika. Nav tādas mājas, nav būdiņas, kur skaņa 
nebūtu harmonija, kas nomierina un pacēlina. Mēs 
dēvējam grāmatu par mājas draugu, mēs darām cē
lākas mūsu acis, vērojot skaistas līnijas un krāsas. 
Vai gan skaņu harmonija mums nav jāuzskata par 
mūsu vadītāju augstākās pasaulēs? . . . Cilvēku sirdis 
vieno daiļa simfonija. Cilvēki top ne tikai klausītāji, 
savā sirdī viņi kļūst daiļās rosības līdzdalībnieki."

,,Kur gan ir tas tilts, kas padara mūsu sastap
šanos tik draudzīgu? Kur gan tā atslēga, kas atveļ- 
mūsu sirdis? Un kur tie spārni, kas pāri visiem 
šķēršļiem nes mūs visdižākā un visradošākā vārdā? 
Daiļais ved mūs pāri visiem tiltiem. Daiļais atveļ- vis
smagākās aizšautnes. Daiļais auž gaismu starojošus 
spārnus un vieno cilvēku dvēseles, viņām tiecoties 
uz vienīgo Gaismu."

„Mēs nebūt neesam sapņotāji, bet dzīves strād
nieki, un mūsu misija ir tā, ka mēs cenšamies sacīt 
tautai:

„Atceries Daili, neizdzen tās tēlu no dzīves un 
aicini rosīgi arī citus šai prieka mielastā.

„Un ja sastapsi līdzdalībniekus, aicini arī tos uz 
neaptvepamo darba un jauncelšanas lauku."

,,Māksla apvienos cilvēci. Māksla ir vienota un 
nedalāma. Mākslai ir daudz nozares, bet sakne tai 
viena. Māksla ir nākamās sintēzēs karogs. Māksla — 
visiem. Ikviens izjūt dailes patiesību. Visu labā jāat
darās „svētavota“ vārtiem. Mākslas gaisma apskaid
ros neskaitāmas sirdis jaunā mīlestībā. Vispirms ne
apzinīgi nāks šī jūta, bet pēc tam tā šķīstīs visu cil
vēces apziņu. Un cik daudz gan jaunu siržu meklē 
kaut ko patiesu un daiļu. Dodiet tak viņām to. Do
diet mākslu tautai, kur tā arī piederas. Jātop izdai
ļotiem nevien mūzejiem, teātpiem, skolām, bibliotē
kām, staciju un slimnīcu ēkām, bet arī cietumiem 
jātop daiļiem. Tad vairs nebūs cietumu."

,,Ceļot dzīvi, mums bez stājas, dižās apgaismības 
vārdā, jāienes daiļums un zinība plašajās tautas ma
sās, jāienes nelokāmi un darbīgi, apzinoties, ka paš
laik mums priekšā ne ideoloģija, ne formulējums, 
bet taisni darbs, radīšana, kupas būtība saprotama un 
skaidra, bez liekvārdības. Ne vārdi, bet darbs. Mums 
nav jāaizmirst, ka dailes un zinības vaigs izdziedēs 
tautu no domu izlaidības, iedvesīs tai personīgā un 
sabiedriskā mantojuma pamatu izpratni, atklās dar
ba būtību un vislabākajā sapratnē norādīs tautai 
gara augsto sasniegumu ceļu."

,,Sevišķi gpūtajās dienās mums jāatkārto sirds 
lūgšana par daiļo. Mums arvienu jāatceras, cik vi
siem pieejams šāds daiļums."
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,,Dodu padomu jūsu dzīvei: turiet domas tīras 
un spēcīgas. Piepildait jūsu dzīvi ar nesalaužamu 
entūziasmu, un tā viņa kļūs par nemitīgiem svētkiem. 
Ar patiesas zināšanas smaidu iedvesiet jūsu bērniem 
neatvairāmo vēlēšanos radīt. Šī bezgalīgā darba, piln
veidošanās un labuma ķēde novedīs jūs pie Dailes."

Nikolajs Rērichs

NIKOLAJA RĒRICHA DARBU SARAKSTS

1. Brahmaputra. 1932.
2. Om mani padme bum. 1932.
3. Bhagavans. 1931.
4. Tibetas cietoksnis. 1932.
5. Klosteris Sisū. 1932.
6. Gundla, Tahkuru miteklis. 1932.
7. Kardangas ciemats, Lahulā. 1932.
8. Tibetiešu nometne, Keilangā. 1932.
9. Maitreija. 1932.

10. Maitreija. 1932.
11. Čang-La, kalnu pāreja Himālajos. 1932.
12. Čiktans, Himālaju cietoksnis. 1933.
13. Himālaju rīts.
14. Himālaji.
15. Himālaji. 1933.
16. Krišna.
17. Kuluta. 1936.
18. Augstumos. 1936.
19. Ceļš. 1936.
20. Sv. Sergija svētnīca. 1936.
21. Līdzcietība. 1936.
22. Medības. 1936.
23. Lamajura, Ladakā. 1936.
24. Kalnu ezers, Tibetā. 1936
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25. Himālaji. 1935
26. Tibetiešu nometne. 1936
27. Kuluta. 1937
28. Himālaji. Rīts. 1937
29. Tibeta. 1937
30. Ladaka. 1937
31. Dželap-La, Tibetas robeža. 1936
32. Rotanga •— kalna pāreja. 1936
33. Madonna Laboris. 1936
34. Fudžijama. 1936
35. Glečers Himālajos, Lahulā. 1937
36. Šekar-Dzong, Tibetā. 1937
37. Nagu ezers, Kašmirā. 1937
38. Timur Chada (Mongolijā). 1936
39. Everests. 1937
40. Mongolijā. 1936
41. Kančendžunga. 1937
42. Nan-Šana, Tibetas robeža. 1936
43. Tzong-Ka-Pa. 1924
44. Alpi. 1923
45. Pirmcilvēki. 1905

SVJATOSLAVA RĒRICHA DARBI

46. Būdas Kauss. 1934.
47. Gur-Gaišreģis. 1936.
48. Akadēmiķa N. Rēricha portreja. 1937.
49. Karina Dordže. 1934.
50. Ūdenskrituma varavīksne. 1934.
51. Sadliu. 1934.
52. Gundla. 1934.
53. Rotanga. 1934.
54. N. Rēricha portreja (zīmējums). 1924.
55. Tibetietis (zīmējums).
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LATVJU MĀKSLINIEKU DARBI

AUGUSTS ANNUSS.
1. Kristus parādās Marijai Madaļai.
2. Kristus svētī bērnus (mets attapa gleznai).
3. Kristus pie darba ļaudīm (mets altāpa gleznai).

JĒKABS BĪNE.
4. Dievs, Māpa, Laima.
5. Ceļiniece.

ANSIS CĪRULIS.
6. Trīs Laimas.

JĀNIS KUĢA.
7. Maltuvē (dekorācijas mets).

LUDOLFS LIBERTS.
8. Aina no operas ,,Kņazs Igors".

KĀRLIS MIESNIEKS.
9. Vakara steigā.

10. Pavasaris.
11. Aprīlī.

ALBERTS PRANDE.
12. Pāri siliem.

JĀNIS ROZENTALS.
13. Marija Madaļa pie Kristus kājām.
14. Burtnieks.

LEO SVEMPS.
15. Parks rudenī.

ROBERTS TILBERGS.
16. Kristus Ģetzemanes dārzā (mets altāpa gleznai).
17. Mežmuižā.
18. Kalnu ceļš.
19. Illūstrācija pasakai ,,Misiņbārdis un stiprais 

kalps".

JĀNIS VALTERS.
20. Bērzi pavasarī.
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LIETUVJU MĀKSLINIEKU DARBI ILLUSTRACIJAS

K. ŠIMONIS.
1. Skaņu ceļš.
2. Prelūdija.

I). TARABILDIENE.
3. Miera Madonna.
4. Rēricha biste.

PETRAS TARABILDA.
5. Baltais jātnieks.
6. Pax Baitica.
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