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Brūzis Manufaktūra
Brīvības gatvē 401

ugla ar savu tuvumu dabai un ērto infrastruktūru ir cilvēku 
iecienīta dzīvesvieta. Te un piegulošajos rajonos dzīvo daudz 
rīdzinieku, bet viņiem nav bijis pienācīgas kultūrvietas. 
Nekustamo īpašumu attīstītāja Realto veidotajā kvartālā 

Manufaktūra apvienojas dažādas komercfunkcijas – biroji, 
tirdzniecības telpas, vieglā ražošana, ko tagad papildina arī 
sabiedriskā funkcija – brūzis, kafejnīca, pasākumu zāle, arī viesnīca. 
Nojauktā betona sēta ne tikai fiziski, bet arī emocionāli atver 
kvartālu, savienojot ar blakus ielu un veidojot aicinošu un iekļaujošu 
vidi.

Brūzis paslēpies biznesa kvartāla vidū, vēsturiskā noliktavas 
ēkā, un turpina apkaimē dziļi iesakņojušās ražošanas tradīcijas. 
Jau pirms diviem gadsimtiem Juglā sāka attīsties un plaukt 
ražošana – 1812. gadā radās cukura manufaktūra, vēlāk izveidota 
papīrfabrika, sērkociņfabrika Walkenda, mucu fabrika Merkurs. 
Arī ķīmiskā fabrika Glower, kuras telpās 1929. gadā dibināta Rīgas 
manufaktūra. Tai par godu arī alus brūzis ticis pie sava vārda. 
Ēka, kurā šodien darbojas aldari, celta 1938. gadā un dažādos 
vēstures periodos pielāgota, radot bagātīgu arhitektūras un 
vēstures liecību kolāžu. «Rīgā ir tik daudz novārtā pamesta 

interesanta industriālā mantojuma ar lielu potenciālu,» akcentē 
Mantens Devrīnts, Sampling arhitektu biroja vadītājs un arhitekts. 
Lai arī noliktavas ēka ilgstoši bija pamesta un tajā pēc ugunsgrēka 
bija bīstami uzturēties, tieši šajā kvartāla būvē gan arhitekti, gan 
attīstītāji saredzēja lielāko potenciālu. «Pilsētā ir daudz līdzīgu 
industriālu ķieģeļu kvartālu, bet tas viss bieži vien pazūd aiz 
paviršiem siltināšanas procesiem, iznīcinot vērtīgo. Mūsu pieeja bija 
diametrāli pretēja – atstājām un izcēlām to, kas ir katra laikmeta 
vērtība, un pievienojām kvalitatīvu mūsu laika uzslāņojumu,» 
teic arhitekts. Logi tika restaurēti, tie iznesti ailas ārpusē un no 

J
Kā Brūzis Manufaktūra alus meistari izturas pret savu brūvējumu, ar tādu pašu radošumu arhitektu 
birojs Sampling ir rīkojies ar industriālo mantojumu bijušajā Rīgas manufaktūras noliktavas ēkā.

No sirds b(r)ūvēts

i Ķieģeļu sienas papildina pulētas betona 
grīdas un saplākšņa kāpnes.

h Pēc arhitektu rasējumiem smalki 
izstrādātas metāla detaļas radījis 
metālmākslinieks Edgars Spridzāns. 

f Griestiem izmantoti melni krāsoti 
fibrolīta paneļi, kuri nevis slēpti, bet 
mērķtiecīgi eksponēti. 

g Līdzās alus 
darīšanai šeit ir 
kafejnīca, bārs, 

virtuve, birojs, telpa 
degustācijām un pat 

divas terases. 

g «Mums interjers nekad nav tikai sienas un mēbeles. Sākot no 
idejas līdz pat nosaukumam, logo un glāžu dizainam – tas viss veido 
arhitektūras pieredzi,» par radošo procesu stāsta arhitekts.
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iekšpuses papildināti ar stikla paketi, tā mazinot siltuma zudumus. 
Vēsturiskās vērtības kontrastējoši papildina mūsdienīgi materiāli, 
formas un detaļas. Ja kaut kur ķieģeļi bija izdrupuši vai vajadzēja 
kādas ailas aizmūrēt, tām izvēlējās pašu vienkāršāko sarkano 
ķieģeli, nevis imitēja vai piemeklēja vecos. Bet jebkādiem citiem 
papildinājumiem – vai tā būtu terases nojume, vai atjaunojama 
dzega – tika izmantots betons. Šādas mazas detaļas ļauj ēku lasīt 
kā grāmatu, uzskatāmi parādot, kas ir vēsturisks, kas – mūsu 
laikmeta liecība.
Arhitekti ar radošu brīvību turpināja virzīties arī iekštelpās – 
tika izzāģēti pat pārsegumi, radot jaunu un negaidītu telpas 
dramaturģiju. «Risinājumi ir drosmīgi, taču craft alus cienītāju 
publika ir izglītota, viņi to sapratīs,» ir pārliecināts arhitekts, taču 
smaidot piebilst: «Ik pa brīdim ienāk cilvēki un saka – laikam jau 
vēl ilgi nebūsim vaļā, jo rīģipsis vēl taču jāuzsit...» Bet arhitekts 
uzsver, ka tieši atsegtais ķieģelis ar vēstures atstātām skrambām 
un rētām veido brūža seju. Turklāt ķieģeļa eksponēšana nebija 
tikai konceptuāls uzstādījums, bet arī ļāva ietaupīt līdzekļus. «Nav 
liela māksla operēt ar lielu budžetu. Mūsu birojam interesantāk 
ir ar minimāliem līdzekļiem iegūt maksimālu rezultātu,» norāda 
arhitekts un papildina: «Lēts nebūt nenozīmē slikts. Lai arī man 
kopumā nepatīk rīģipsis, tomēr ir situācijas, kad to var un vajag 
izmantot. Taču šeit tie būtu tikai jauni būvniecības atkritumi un 
izdevumi.» 

Papildinot telpas ar laikmetīgiem elementiem, Sampling palikuši 
uzticīgi savam rokrakstam, kam raksturīga īstu materiālu 
izmantošana un to īpašību izcelšana. Viskardinālāk arhitektu 
biroja pieeja redzama tualetes telpā, kur pat siltinājums griestos 
ir atstāts atklāts. Šeit sekots arī re-use principiem: virtuvē savu 
otro dzīvi dzīvo tās tehnika no kādas citas kafejnīcas, galdiņu kājas 
sametinātas no tepat izzāģētajām pārseguma sijām, bet krēsli ir no 
Mantena dzimtenes Beļģijas, kur garu dzīvi nodzīvojuši kādā skolā. 
Arī efektīgie industriālā stila radiatori, izrādās, jau bijuši uz vietas, 
un pēc pamatīgas apkopes atkal silda ēkas mūrus.
Protams, rekonstrukcija nebija tikai estētisku izvēļu rezultāts, jo 
visi lēmumi tika pieņemti, rūpīgi pārdomājot alus brūvēšanas 
procesu un loģistiku. Kopā ar aldariem Sampling bija arī Beļģijā, 
pētot ražošanas procesus, lai saprastu, kas strādā vislabāk. 
«Rekonstrukcijā nekad nav sākuma un gala, jo nevari zināt, kādi 
pārsteigumi būs paslēpušies zem kultūrslāņa,» atklāj arhitekts. 
Tagad, kad pagātnes slāņi ir redzami, ir laiks brūzim veidot pašam 
savus – jaunus – slāņus. 

h No meistariem 
šī rekonstrukcija 
prasīja rūpīgu darbu, 
jo neko nevarēja 
noslēpt aiz papildu 
kārtas vai līstēm. 
«Būvniekiem parasti 
patīk zīmēt uz 
sienām celtniecības 
procesā, šeit 
viņi nevarēja tā 
izpausties,» smaida 
Mantens.

i Šokolādes porteris, APA, Sarkanā IPA... Tie ir tikai daži no alus 
veidiem, ko te dara talantīgie aldari.  
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