
Arhitekta Gunāra Birkerta 
vārds ir viens no skanīgāka
jiem to daudzo latviešu 
zinātnes, tehnikas, saimniecī
bas un kultūras darbinieku 
saimē, kas dzīvo un strādā 
ārpus savas tēvzemes. 

Gunārs Birkerts ir Ameri
kas arhitektu institūta locek
lis un par saviem darbiem 
vairākkārt saņēmis tā aug
stāko apbalvojumu - zelta 
medaļu. Par viņu daudz un 
bieži raksta pasaules populā
rākie arhitektūras žurnāli, 
viņam veltītas vairākas mo
nogrāfijas, tai skaitā apjomī
ga grāmata respektablajā 
sērijā «Globae Architecturen 
(New York, Tokyo, 1982). 
Arhitekts pats ir autors 
grāmatai «Buildings. Projects 
and Thoughtsn (The University 
of Michigan, 1985). Galvenais 
Gunāram Birkertam, protams, 
ir radošais darbs, taču paralēli 
tam jau kopš 1960. gada viņš 
ir profesors Mičiganas uni
versitātē, kur māca arhitek
tūras projektēšanu un lasa 
lekcijas par mūsdienu arhi
tektūras jautājumiem. 

Gunārs Birkerts dzimis 
1925. gadā Rīgā. Viņa tēvs 
bija pazīstamais latviešu 
literāts un folklorists Pēteris 
Birkerts, māte- literatūr
zinātniece Mērija Saule -
Sleine. Rīgā pavadītie bēr
nības un jaunības gadi nosta
bilizēja pārliecību par pro
fesijas izvēli. Otrais pasau
les karš nākamo arhitektu 
aizveda svešumā, un sava 
I?ērķa piepildījumu viņš sa
sniedza jau tālu no dzimte
nes. 1949. gadā G. Birkerts 
absolvēja Stutgartes Teh
nisko augstskolu ar inže
niera arhitekta grādu un 
pārcēlās uz ASV, kur arhi
tektūras dzīve kūsāja pavisam 
citādā radošajā gaisotnē 
nekā tolaik visai pragmatis
kajā, kara brūces dziedējošajā 
Vācijā. Līdz 1951. gadam viņš 
strādāja C:ikāgā pie pazīsta
majiem arhitektiem Perkinsa 
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un Villa, 1951.-1955. gadā 
kā projektētājs Ero Sārinena 
būv bi ro jā, bet no 1956. !īdz· 
1959. gadam- M. Jamasaki 
firmā. Gandrīz desmit gadus 
ilgajā darbā pie šiem· pazīsta
majiem meistariem visā 
pilnībā nobrieda G. Birkerta 
profesionālās iemaņas un 
talants, un viņš uzsāka patstā
vīgu praksi, kopā ar F. Strau
bu nodibinādams savu firmu. 

(Turpinājums 18. lpp.) 

Amerikas arhitektu institūta loceklis, Mičiganas universitātes profesors, 
Latvijas arhitektu biedrības goda biedrs Gunārs Birkerts. 
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(Turpinājums. Sākumu sk. vāku 2. lpp.) 

Gunāra Birkerta darbalauks nav «ierin
das>> arhitektūra. Viņš ceļ galvenokārt 
unikālas sabiedriskas ēkas- muzejus, 
skolas, baznīcas, bibliotēkas, biroju namus, 
palaikam arī kādu individuālo dzīvojamo 
māju. Arhitekta vārds pirmoreiz plašāk 
kļuva pazīstams pēc 1970. gada, kad viņa 
projektētās Mineapolises federālās rezer
ves bankas attēls apceļoja vai visas pasau
les arhitektūras žurnālus. Sīs celtnes 
mākslinieciskajā veido!ā precīzi atspoguļo
jas !īdz pilnībai noslīpēta konstruktīvās 
uzbūves loģika: milzīgais būvapjoms 
iekārts starp diviem vareniem balstiem 
ķēdes tipa konstrukcijā, atbrīvojot zem 
ēkas vietu plašam, reprezentablam lauku
mam. Arhitektūras formu valodā ietvertā 
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«Domino's Farms» (Tomasa Monagona picu 
ražošanas uzņēmuma) vadības mītne 
Ennārborā, Mičiganā (1985.-1987. g.). 

Jāņa Dripes foto 

simbolika nepārprotamt uzrunā skatītāju, 
un ēka zināmā mērā kļūst pat par tādu 
kā visas Amerikas spoguli. 

1971.-1979. gadā pēc G. . k B1r erta 
projekta uzcēla IBM administratīvo ēku 
Savsfīldā, Mičiganā. Tās kubveidīgais 
būvķermenis pirmajā mirkli it kā ne ar ko 
īpaši nesaista, taču šī celtne kļuva ne mazāk 
slavena kā iepriekš minētā. Te arhitekts 
bija atradis īpatnēju ārsienu iestiklojuma 
sistēmu ar ļoti šaurām, uz iekšpusi piegāz
tām logu lentēm. Pateicoties īpasam 
atstarojošām palodzēm ārpusē un līdzīgām 
griestu ielocēm iekšpusē, tās nodrošina 
optimālu iekštelpu izgaismojumu, toties 
jūtami samazina siltuma zudumus caur 
iestiklo jumu. 

Stikla muzejs Korningā (1976. g.) izceļas 
ar gluži neikdienišķu celtnes vizuālo tēlu: 
«plūstošajā>> plāna konfigurācijā iemiesota 
stikla tapšanas procesa metafora. Visai 
oriģināli veidota iekštelpu un ārtelpas 
vizuālā saistība. Atrodoties muzeja ekspo
zīcijas telpās, zināmā attālumā no ārsienas 
caur pazemo logu joslu redzama tikai pati 
tuvākā apkārtne, bet tas, kas atrodas 
tālāk, uztverams piegāztās spoguļvirsmās. 

Kā vispārsteidzošākais gaismas efektu 
meistars arhitekts atklājas gandriz vai 
jebkurā savā celtnē nu jau vismaz gadus 
divdesmit. Prasme katrā konkrētā gadījumā 
panākt visatbilstošāko telpas noskaņu un 
funkcionālo kvalitāti ar izkliedēti atstaro
tas, retāk tiešas dabiskās dienasgaismas 
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Mičiganas universitātes Juridiskās fakultātes 
bibliotēkas interjers (1983.-1986. g.). 

palīdzību ļauj meistaram visai brīvi un 
nepiespiesti veidot savu celtņu apjomus, 
panākot optimālu risinājumu arī profesio
nāli «grūtās» vietās. It īpaši tādās, kur 
priekšplānā izvirzās jau esošās apbūves 
konteksta jautājumi. Tāpēc, it īpaši pēdējā 
laikā, daudzi G. Birkerta darbi nemaz 
neatbilst tradicionālam priekšstatam par 
jēdzienu «celtne>> , jo daļēji vai pat pilnīgi 
atrodas zem zemes. Kā smej pats meistars, 
no ārpuses tā nemaz nav arhitektūra. Tā, 
piemēram, Mičiganas universitātes juri
diskās fakullātes bibliotēka Ennārborā 
(1974.-1981.). respektējot tur esošās 
neogotiskās celtnes arhitektūru, ir pilnīgi 
iegremdēta zem !īdzenā zāliena, kas apjož 
«veco>> ēku. Toties jaunbūves visos trīs 
stāvos, izmantojot savdabīgu «gaismas 
grāvi» un asprātīgu iestiklojumu, spoguļu 
un vienkārši gludu, atstarojošu virsmu 
sistēmu, lasītavas ir izmantojamas arī bez 
mākslīgā apgaismojuma. 

Bibliotēkām ir īpaša vieta G. Birkerta 
daiļradē. Bez jau minētās viņš cēlis arī 
Livonijas publisko bibliotēku Mičiganā, 
Dulutas pilsētas publisko bibliotēku un 
pēdējā laikā vēl veselu virkni citu. Arī 
krietnu daļu vienā no pazīstamākajām viņa 
jaunākajām celtnēm- Aijovas universitā
tes Juridiskajā fakultātē (1983.-1986.)
aizņem bibliotēka. Jādomā, ka ne pārāk 
tālā nākotnē G. Birkerta projektētā 
Nacionālā bibliotēka pacelsies arī Rīgā, 
Daugavas kreisajā krastā iepretim vec-

pilsētai. Uzbūvēt tik nozīmīgu celtni 
savā dzimtajā pilsētā meistars uzskata par 
lielu godu un atbildīgu uzdevumu. Bet pir
mais tuvākais kontakts starp arhitektu un 
plašu Latvijas publiku bija pērngad augus
tā, kad Pēterbaznīcā bija skatāma viņa dar
bu izstāde. Tajā G. Birkerts reprezentējās 
ārkārtīgi plaši, parādot visus nozīmīgākos 
posmus savā profesionālajā karjerā. Bija 
redzamas gan realizētās celtnes, gan, 
diemžēl, uz papīra palikušie projekti, gan 
kaut kas no profesionālās «virtuves», 
gan pašas pēdējās ieceres. Pašlaik arhitekta 
darbi «iziet>> plašākā pasaulē ne tikai 
informācijas līmenī, bet arī burtiski, 
reālu būvju veidā. Piemēram, Venēcijā pēc 
G. Birkerta projekta cels stadionu, bet 
Florencē- daļu no starptautiska darījumu 
un biznesa centra, kura autoru skaitā ir 
arī zviedrs R. Erskins, itālis A. Rossi, 
anglis R. Rodžers un citi mūsdienu 
arhitektūras dižmeistari. 

Latvijas arhitektu biedrības goda biedrs 
Gunārs Birkerts nekad neslēpj savu iz
celsmi un ziemeļniecisko mentalitāti. Glu
ži otrādi, nereti pat lūko to tā vai citādi 
iemiesot savu celtņu vizuālajā tēlā. 

Enciklopēdiskas, racionālas zināšanas 
veido stabilu bāzi G. Birkerta- arhitekta, 
pedagoga un zinātnieka radoši intuitīvajai 
domai, kuras uzplaiksnījumi kļūst aizvien 
spožāki un atbilstošā sociālekonomiskā 
vidē iemiesojas reālos arhitektūras mākslas 
darbos. 
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