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7. LAPPUSE

IZ NOVEMBRA PRIVĀTĀS DZĪVES

«Es tev kā vēsturniece un tūristu vadā-
tāja saku vienreiz par visām reizēm: Talsi 
izbūvēti pilnīgi nepareizi, saprojektē tak vi-
sus apskates objektus Tiguļkalnā ap muze-
ju — tev būs darbs, un man nevajadzēs kā-
jas lauzīt…» sen izloloto attīstības projektu 
arhitektei Indrai Kļaviņai uztic Talsu novada 
muzeja darbiniece Inese Vempere.

Ir brīži, kad tu pozē fotogrāfam, bet ar kaulu smadzenēm jūti, 
ka šajā kadrā, ļoti iespējams, tomēr neesi galvenais…

Mērsraga bērnudārzā par pareizrakstību īpaši ne-
raizējas. Gan skolā iemācīs!

«Veltiņ, liec tik diben pie zēm, mēs, 
kurzemnieces, ar smalko aprindu iztai-
sīšanos nekrāmēses!» Mīļo ciemeni — 
aktrisi Veltu Skursteni — uzņem Talsu 
novada muzeja direktore Mirdza Jonele.

Kad reiz saņemies aizbraukt 
uz galvaspilsētu, tad pamani, 
ka Andris Grīnbergs tur sarī-
kojis izstādi! Tajā brīdī nemaz 
nešķiet svarīgi, kurš — tas, ko 
pazīstam kā Valdemārpils, Īves 
un Lubes pagasta pārvaldes 
vadītāju, vai tas, kurš savulaik 
bija izcils pedagogs Mazirbes 
internātpalīgskolā.

To, ka tagad modē ir nūjoša-
na, secinājis pat Valdemārpils 
galvenais vīrs Andris Grīn-
bergs. Viņš gan uzreiz ķeras 
pie pamatīgiem balstiem, ne-
vis tiem špickociņiem, ar ko 
gar domes ēku ikdienā vico 
kundzes gados.

 «Īstā dzīve ir 
uz skatuves, bet 
te, ārā, gan jopro-
jām viens vienīgs 
teātris… Materiālu 
trešajam sējumam 
man krājas ču-
pām!» pēc grāma-
tas «Dievu ugu-
nīs» atvēršanas 
ilggadīgā Talsu 
K. Valdemāra Tau-
tas teātra aktrise 
Ausma Zute (vidū) 
ieintriģē kādreizējos skatuves partnerus.

 Ir ārā 
sviedēji un 
iekšā rāvēji. 
Ir ārā rāvēji 
un iekšā svie-
dēji. Bet inte-
liģentus ļau-
dis, protams, 
uzņem laipni 
saga id ī tā j i , 
savukārt pro-
jām aiziet viņi 
protas paši.
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Leģendas rodas, piemēram, tā — Ģirts Tālbergs atdāvina 
Spāres muižas ļaudīm zobenu un nevainīgi ieminas, ka atradis 
to zem grīdas dēļiem vienā no muižā atjaunotajām telpām…

Tagad modē tādi vārdi kā 
«alternatīvs» un «daudzfunk-
cionāls». Te ir spilgts alternatī-
va un daudzfunkcionāla mūzi-
kas instrumenta piemērs.

«Ugunsgrēks». Ja ieliec šo 
vārdu pēdiņās, uzreiz rodas 
asociācijas ar seriālu, bet vai 
tad dūmu ieskautais Talsu tau-
tas nams 18. novembra pieva-
karē patiešām arī iztēlē nerai-
sīja seriāla cienīgas ainas?

«Vijas viedierīcē mēs būsim vienā katlā ar daudziem citiem,» 
kopā ar Ivaru Selecki pozējot Vijai Kilblokai, secina romāna 
«Katls» autors Aivars Freimanis.

«Ne tūrismā, ne kultūrā bez režijas nevar iztikt. 
Vai tad arī pašvaldības darbā nebūtu jādomā par 
scenāriju un tā īstenošanu spējīga režisora klāt-
būtnē?» Inga Krišāne rosina uz pārdomām Edgaru 
Zelderi.


