
 

 

EERO KOTLI  ĶĒMĪGAIS ĶIEĢELIS 
 
izgatavots no  Kembrija* māla, lietojot senu ķieģeļu izgatavošanas tehniku, formējot  to 
koka sagatavē. 
• Pirms ķieģeļa formēšanas, sagatavē ievieto floras vai faunas “gabaliņus”. 
• Izveidotais ķieģelis tiek žāvēts 4 līdz 5 nedēļas. 
• Apdedzināšana norit 970°C temperaturā, kā rezultātā organiskie savienojumi sadeg, 

tadējādi atstājot nospiedumus uz ķieģeļa virsmas, vai nozīmīgi mainot savas 
īpašības (piem. no gliemežvāka vai zivs mugurkaula skriemeļiem veidojas 
kaļķakmens).  

 
Šo metodi saista ar fraņču mākslinieka  
Bernarda Paliseja (1510–1589) daiļradi. 
Atšķirība ir robustumā un pozitīva- negatīva 
veidošanā. Tāpat kā daudzi tā laika Eiropas 
keramiķi un alķīmiķi, arī Palisejs gadiem 
veltīgi mēģināja atklāt porcelāna radīšanas 
noslēpumu. 
Jau senās Romas laikos tika izmantots suņa 
pēdas nospiedums uz jumta dakstiņiem mīt-
nes aizsardzībai no ļauniem gariem. Ikviena 
auga vai dzīvas būtnes nospiedumam ir savs 
aizsargājošs spēks. Katram pašam vienkārši 
ir jāatrod savs īstais ķieģelis –sargs.  

Šādu ķieģeļu pielietojums:  
1. galvenokārt iemūrējot tos krāsns, plīts, 

vai kamīna virsmās,kā arī iekštelpu 
sienās vai namu fasādēs;    

2. plauktā kā grāmatu atbalstu vai uz galda, 
kā papīra presi;  

3. kā dekoratīvu elementu;  
4.. .......... 
 
*Bet zeme bija neiztaisīta un tukša …  
  
Pirms vairāk kā 500 miljoniem gadu Paleozoja ēras senākajā – Kembrija perodā, okeāna dibenā 
nogulsnējās māls. Ūdenī pakāpeniski sāka attīstīties primitīva dzīvība. Pirmie floras un faunas 
pārstāvji bija aļģes un trilobīti. Tagadējā Eiropa tad atradās otrpus ekvatora. Dzīvība pamazām 
pārvietojās uz sauszemi. Māls savukārt turpināja nogulsnēties ūdenī. 
Radītājs vēl nebija domājis par dinozauriem, kas radās tikai pēc 300 miljoniem gadu.Viss to tā 
laiku dzīvais un nedzīvais tagad ir pārakmeņojies.Taču māls Igaunijā ir dzīvs joprojām. Atliek 
tam pievienot lāsi ūdens un mālā rodas dzīvības spēks.Apdedzinot to var veidot formas, kas 
dzīvos gadsimtiem ilgi. No tā tad arī veido ķēmīgo ķieģeli. Līdzīgi kā katra cilvēka pirkstu 
nospiedumi, katrs ķieģelis ir unikāls un atšķirīgs.   
Ir pienācis laiks tikt ugunī rūdītam un iemūžinātam uz turpmākiem 500 … 


