
Preiļu Galvenās bibliotēkas 2.stāva abonementā skatāma Agras Ritiņas 
gleznu izstāde “30.novembra rīts”. Izstādes atklāšana un tikšanās ar 
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Pasaules lieluma sajūta man sākas ar iešanu dabā. Katru gadu kā no 

jauna ieraugu atkārtojamies pavasara ziedēšanu. Katrreiz priecājos par tikko 
pļautu zāli un tās svaigo smaržu; par āboliņa lapiņām, kas kārtojas cita pie citas. 
Ziedu pušķi kā mākoņi iegulst vāzēs. Un pavasara, vasaras un rudens 
krāsainību nomaina dabā iestājies ziemas grafiskais miers… 

 
 

                                                                                                        Agra Ritiņa 
 

 

Agra Ritiņa ir dzimusi un augusi Ludzā. Arī pirmā satikšanās ar mākslu 
piedzīvota dzimtajā pilsētā un vēlāk Rēzeknē, apgūstot rokdarbu specialitāti 
Rēzeknes Mākslas koledžā. Agra ar aizrautību atceras vienu no pirmajiem 
plenēriem A.Kūkoja vadībā, kas kļuva par īpaši spilgtu pieredzi un lielā mērā 
noteica plenēru zīmīgo lomu daiļradē turpmāk. Glezniecību māksliniece 
apguvusi bakalaura studijās Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē pie 
gleznotāja A.Zelča, kā arī maģistrantūrā Latvijas Mākslas akadēmijā pie 
profesoriem K.Zariņa un A.Naumova. Agrai tuvs A.Linartes, V.Mercas, L.Bikšes 
un V.Zariņas radošais rokraksts, kas pamudinājis izkopt pašai savu 
glezniecisko stilu. 

Šobrīd līdztekus radošajam darbam māksliniece pasniedz gleznošanu, 
zīmēšanu un kompozīciju Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Kopš 
1999.gada piedalās ikgadējā izstādē “Rudens” Latgales Kultūrvēstures muzejā 
Rēzeknē. 2004.gadā Agra kļuva par izstādes “Ainava” laureāti Valmieras 
galerijā “Laipa”, kas deva iespēju doties radošajā braucienā uz Valmieras 
sadraudzības pilsētu Hoje -Tostrupu (Dānija), savukārt 2015.gada novembris 
un decembris, pateicoties Brēmenes mākslas stipendijai, aizvadīts Vācijā. 

Kopš 2006.gada Agra darbojas gleznotāju apvienībā V.I.V.A., ar kuru 
kopā sarīkotas vairāk nekā 30 izstādes. Mākslinieces radošajā kontā ir vairāk 
nekā 20 personālizstādes, kā arī dalība grupu izstādēs un starptautiskos 
plenēros Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Somijā, Vācijā, Beļģijā, Portugālē un 
Turcijā. Kopš 2013.gada māksliniece piedalās Latgales reģiona mākslinieku 
konkursa izstādē Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, kopš 2015.gada - 
izstādē “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” Svētā Pētera 
baznīcā Rīgā, 2020.gadā kļūstot par balvas laureāti. Agras Ritiņas darbi ir 
pārstāvēti Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrā, Ludzas Novadpētniecības muzejā un privātkolekcijās Latvijā 
un ārvalstīs. 


