
CIRKA MĀKSLINIECE 

MUDĪTE KRAUKLE 

No Mudītes draudzenes, cirka mākslinieces un kādreizējās 
Rīgas cirka direktores Lolitas Lipinskas personīgā arhīva

(9.02.1947. Valkā - 3.11.2003. Valkā) 



1966. g. Kosova. Kraukle un Reiljane – pati pirmā uzstāšanās. Pirmā skatuve  kopā ar 
"Kijevas cirks uz skatuves" kolektīvu Ivano-Frankovskas apgabalā



1966. g. Ukrainas dienvidi.  Kraukle un Reiljane stadionā



1969. g. Kijevas valsts cirka programma. Pirmā profesionālā cirka manēža Krauklei un Reiljanei. 

Cirks ar gandrīz 3000 skatītāju vietām (Rīgas cirkā ir 1000 skatītāju vietas)



1969. g. Mudīte un Agnese no "Kijevas cirka uz skatuves" – izrādēs Maskavā Tautas 
sasniegumu izstādes Zaļajā teātrī



1969. g. Kraukle un Reiljane Kijevā



1970. g. Baku valsts cirka programma. Strādājot  lielajā cirka «konveijerā», 

pirmoreiz programmā kopā ar klaunu duetu Mihails Šuidins – Jurijs Ņikuļins



1970. g. Gorkijas (tagad Ņižņijnovgoroda) Valsts cirkā izrādes sākumā 
visu mākslinieku  «parādē-prologā» Mudīte nes Latvijas karogu



1970. g. Maskavas valsts cirks Cvetnoje bulvārī (tagad Maskavas Ņikuļina cirks), mākslinieku 
«parāde-prologs», vidū kolonnā uz partneru rokām – Mstislavs Zapašnijs (viens no Brāļu 

Zapašniju dinastijas dibinātājiem)



1970. g. Maskavas valsts cirks Cvetnoje bulvārī (tagad Maskavas Ņikuļina cirks), 
mākslinieku «parāde-prologs»



1970. g. Maskavas valsts cirks Cvetnoje bulvārī (tagad Maskavas Ņikuļina cirks), 
mākslinieku «parāde-prologs»



1972. g. Pie Doņeckas valsts cirka «Kosmoss» ēkas



1972. g. Maskava. Mudīte Kraukle un Agnese Reiljane



Maskavas Lielā cirka 1973. gada programma



1973. g. Visi programmas  mākslinieki Maskavas valsts cirkā Ļeņina kalnos (tagad Lielais 
Maskavas valsts cirks,  zināms arī kā Maskavas valsts cirks Vernadska prospektā)



1973. g. Visi programmas  mākslinieki Maskavas valsts cirkā Ļeņina kalnos (tagad Lielais 
Maskavas valsts cirks,  zināms arī kā Maskavas valsts cirks Vernadska prospektā)



Kraukle-Reiljane uz sērkociņu kastīšu kolekcijas etiķetes. Kolekcijā ir vismaz 19 etiķetes ar 
Savienības pārstāvēto republiku cirka mākslinieku numuriem. Tā kā Latviju uz etiķetes 

pārstāv klauns Antonio, tad Mudīte ar Agnesi pārstāv Igauniju (arī 1973. g., strādājot Lielajā 
valsts Maskavas cirkā, t.s. Tautu draudzības programmā, viņas pārstāv Igauniju, bet Latviju 

– mūsu ekvilibrists Alfons Virkauss



1974. g. Ar partneri Tamāru Bikanovu



1977. g. Kurskā ar Gaļinu Korabļevu



Ar Gaļinu Korabļevu



1977. g. Programma no viesizrādēm Rumānijā, kur Kraukle un Korabļeva strādā vairāk kā 
trīs mēnešus



Ar Gaļinu Korabļevu



Ar Gaļinu Korabļevu



1981. g. ar Gaļinu Korabļevu



1981. g. programma no Gomeļas valsts cirka, kur Kraukle ar Korabļevu strādā vienā 
programmā ar iluzionistu Emīlu Kio, uz programmas vāka – Kio autogrāfs



1990. g. Mudīte Kraukle ar vienu no savam audzēknēm cirka studijā –
paraugdemonstrējums



1993. g. Mudīte Kraukle ar cirka studijas «Smaids» audzēkņiem Valkā 



1997. g. Mudīte Kraukle savā 50.dzimšanas dienā Valkas kultūras namā 



Mudīti Kraukli sveic horeogrāfe Nataļja Koroļkeviča (savulaik E. Melngaiļa mākslas nama 
metodiķe, amatieru cirka festivālu orgkomitejas daudzgadēja darbiniece), bijusī cirka 

akrobāte-vingrotāja Lolita Lipinska (tobrīd Rīgas cirka izrādes vadītāja un izpilddirektore, 
vēlāk Rīgas cirka vadītāja) bijusī cirka akrobāte Zaiga Brensone (vēlāk Rīgas cirka 

administrācijas darbiniece)



Mudīti Kraukli sveic latviešu cirka mākslinieks – klauns Viko (Viktors Pavlovs)



1998. g. Ar cirka studiju uz Valkas kultūras nama skatuves



Mudītes Kraukles 7169 tikšanās ar skatītājiem.

Cirka mākslinieces, kādreizējās Rīgas cirka 
direktores Lolitas Lipinskas veltījums Mudītes 

Kraukles 75. dzimšanas dienā
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