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Starp  
     mums  
sievietēm

Tērps kā rīks skaistuma izcelšanai
Elīna Lāce

Ir Starptautiskā sieviešu die-
na. Kas sievietēm patīk? Pu-
cēšanās! Prieks redzēt, ka arī 
talseniecēm šai ziņā ir, ko piedā-
vāt, — Baibas Otisones darinā-
tie tērpi kopš februāra beigām 
apskatāmi un nopērkami Rīgā, 
Baltijas dizaina pop-up veikalā 
tirdzniecības centrā «Domina 
shopping», bet Anetes Krišjano-
vas tērpos esam redzējuši gan 
konkursa «Supernova» vadītāju 
Ketiju Šēnbergu, gan dziedātāju 
Elzu Rozentāli.

Abām jaunajām sievietēm, izrā-
dās, patika pret apģērba darināša-
nu radusies jau bērnībā, kad šūtas 
drēbītes lellēm. Baibu iedvesmo-
jusi mamma, kura šuvusi apģērbu 
bērniem un vispār ar rokdarbiem 
vienmēr bijusi uz «tu». Vecāki, re-
dzot, ka meitas interese par šūšanu 
nemazinās arī vēlākos gados, nopir-
kuši viņai mūsdienīgu šujmašīnu, 
bet Talsu novada bērnu un jauniešu 
centrā Baiba apmeklējusi šūšanas 
nodarbības. «Vēlāk studēju kultūras 
vadību Liepājas Universitātē, taču 
šūšanu nepārtraucu arī tad, jo neva-
rēju atrast savam augumam piemē-
rotu apģērbu. Pēc pasūtījuma šuvu 
dažādus apģērbus arī draugiem. 
Martā aprit pirmais gads, kopš no-
darbojos tikai ar apģērba šūšanu un 
dizainu. Tas bija liels izaicinājums 
— kļūt par pašnodarbināto! Veido-
ju gan sava brenda «Baiba Otisone 
clothing» apģērbu kolekcijas, gan 
izpildu privātos pasūtījumus,» viņa 
stāsta.

Anetes ceļš bijis citādāks — pēc 
laika, kad vien slepenībā veiktas 
iešuves saviem džemperiem, viņa 
apguvusi dizaina pamatus Rīgas Di-
zaina un mākslas vidusskolā. «To, ka 
sava dzīve man ir jāsaista ar apģērbu, 
sapratu tikai gadu pēc absolvēšanas, 
un tad apzināti un mērķtiecīgi iestā-
jos Latvijas Mākslas akadēmijā, kas 
kļuvusi par manām otrajām mājām. 
Lai arī man ļoti patīk darboties da-
žādos mākslas projektos, cenšos lie-
lāko daļu laika veltīt tieši radošajam 
procesam,» atklāj Anete.

Viņas veidotie tērpi esot nepie-
spiesti un brīvi, zināmā mērā askētis-
ki. «Savu rokrakstu varētu apzīmēt 
ar divu terminu savienojumu — ek-
lektiskais minimālisms. Tērpus lie-
lākoties radu tā, lai, mainot aksesu-
ārus, tie būtu pielāgojami dažādām 
vidēm. Tas neattiecas uz tērpiem, 
kas radīti pēc pasūtījuma, jo tad savs 
viedoklis par nepieciešamo ir horeo-
grāfam, režisoram vai pašam tērpa 
valkātājam. Man ļoti svarīgs ir katras 
tērpu kolekcijas naratīvs, un šobrīd 
to veidoju par atmiņām — balstos 
un pētu to uzkrāšanas procesus, to 
slāņošanos un citus ar tām saistītus 
procesus,» skaidro Anete.

Savukārt Baiba atzīst: «Šuju, jo 
man patīk attīstīt savas idejas un re-
dzēt cilvēku prieku, uzvelkot manis 
veidoto.» Ar saviem tērpiem viņa vē-
loties sievietei sniegt pārliecību par 
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Tuvojoties Starptautiskajai 
sieviešu dienai, lūdzu mūsu pu-
ses vīriešiem kaut vai vienā tei-
kumā izteikt kaut ko, viņuprāt, 
sievietēm raksturīgu, kaut ko, 
kas par sievietēm dzīves laikā 
kļuvis skaidrs vai arī ko sievie-
tes viņiem ir iemācījušas.

Aleksandrs Aļošins: — Skaidrs 
ir tas, ka ikviena sieviete vēlas būt 
mīlēta. Un man sievietes iemācīju-
šas, ka viņas ir jāsajūt, tad varbūt 
viņas var arī saprast!

Guntars Krūklis: — Tā kā esmu 
vīrietis «40 ar palielu astīti», tad 
varu teikt — neskatoties uz jebkā-
du sievietes vecumu, viņa saviem 
gadiem ņem līdzi arvien vairāk 
skaistuma un gudrības, proporcio-
nāli nodzīvotajiem gadiem.

Raitis Strautmanis: — Sieviete 
ir skaistākais, kas uz Zemes radīts. 
Sieviete spēj iemācīt mīlēt, būt pa-
cietīgam, uzklausīt otru, dalīties 
priekos un bēdās, saskatīt dzīvē 
visu skaisto.

Māris Gruzniņš: — Savas dzī-
ves laikā esmu pārliecinājies, ka 
sievietes ir īpašas. Daudz kas tāds, 
kas vīrietim liekas ne tik svarīgs, 
sievietēm ir ārkārtīgi svarīgs un, 
galvenais, vajadzīgs — ziedi, uz-
manība, romantika, rūpes par viņu. 
Man ir tā lieliskā priekšrocība jau 
tik daudz gadus būt kopā ar izcilu 
sievieti, mīļoto, mammu mūsu bēr-
niem, kura manu dzīvi ir mainījusi, 
pašai mainoties. Tas laikam ir pats 
galvenais — būt gatavam mainīties 
otra labā!

Aleksandrs Tarabanovskis: — 
Es teikšu Jāņa Ziemeļnieka vār-
diem: «Dzīvi dara saldu/ Vīns un 
sievietes!»

Ojārs Arvīds Feldbergs: — 
Mana mūža trīs sievietes: māte, no 
kuras es izspurdzu, un sieva, ar kuru 
radījām meitu, par kuru rūpēties.

Andžejs Beļevičs: — Sievietes? 
Kādos sensenos alķīmijas norā-
dījumos bija teikts, ka jāņem vie-
nādās daļās auglīga melnzeme, 
ziedputekšņi, ambra un glicerī-
na trinitrāts, jāpievieno nedaudz 
medus, zvaigžņu putekļu un jūras 

putu, 18 pilienu rožu eļļas. Pēc va-
jadzības — lūpu spīdumu, mazliet 
asaru gāzes un ētera. Jāatšķaida 
ar siltu pienu, jāpievieno «tuč, tuč 
peperu», un viss jāputo līdz viegli 
gaisīgai konsistencei. Jāuztur silts, 
neļaujot atdzist.

Bet, ja mazliet nopietnāk, — cil-
vēce ietver sevī gan sievietes, gan vī-
riešus. Galvenais ir būt un, kā dzied 
Imanta Kalniņa dziesmā, «ja tu esi, 
tad tu neļauj cilvēcību krāpt». Sie-
vietes un meitenes, tantes un vec-

mammas, krustmātes un draudze-
nes! Vienkārši esiet, neko vairāk jau 
arī nevajag.

Jurģis Šteinbergs: — Neskati 
sievieti no cepures, vienkārši, ļauj 
viņai pagatavot brokastis!

Guntars Žigats: — Pirmā sie-
viete mūsu dzīvē ir māte, kas dod 
mums iespēju dzīvot un mīlēt. Kā 
otrā mūsu dzīvē ienāk dzīvesbiedre, 
ar ko izdzīvojam ikdienas gaišākos 
un arī grūtākos brīžus. Un kā tur-
pinājums ir mūsu mīļās meitiņas 

un mazmeitiņas, uz kurām paskato-
ties, tu tik tā, pa īstam saproti dzī-
ves jēgu. Tā mēs mīlam savas mīļās, 
vienīgās. Tas ir labākais, kas mums, 
vīriešiem, ir dots!

Mārtiņš Labāns: — Aiz katra 
spēcīga, stipra un veiksmīga vīrieša 
stāv vēl stiprāka sieviete.

Kaspars Poriņš: — Kaut gan 
esmu kopā ar savu sievu jau vai-
rāk nekā 18 gadus, esmu pārsvarā 
strādājis un mācījies sieviešu ko-
lektīvos, man sievietes joprojām 

ir mīkla — mainīgas, interesantas, 
pētāmas un bieži vien saprotami 
nesaprotamas (vai otrādi). Bet 
jebkurā gadījumā — bez sievietēm 
nekādi! Tieši tāpēc arī savā perso-
nālizstādē «Keratīns», kura tiks at-
klāta šodien, 8. martā, 18.00 Talsu 
novada muzejā, esmu izstādījis dar-
bus ar sieviešu portretiem. Šo dar-
bu fotografēšanas laikā esmu cen-
ties vairāk izpētīt un saprast savas 
modeles. Vai man tas ir izdevies, 
jāvērtē skatītājiem.

sevi un savu skaistumu. «Uzskatu, ka 
ikviena sieviete ir skaista savā īpašā 
veidā. Piemērots apģērbs ir viens no 
sievietes rīkiem, kas šo skaistumu var 
izcelt — uzlikt īstos uzsvarus un ne-
vēlamo nomaskēt. Priecājos, ka man 
ir iespēja šos uzsvarus salikt! Manas 
kolekcijas lielākoties veidotas no gai-
sīgiem audumiem, kas tēlam piešķir 
vieglumu. Mums, latvietēm, ir svarīgi 
vismaz šādā veidā pacelties soli virs 
zemes! Nebūt tik nopietnām, bet būt 
koķetām. Uzticies sev, iztaisno mu-
guru, pacel galvu uz augšu, uzvelc 
skaistu kleitu un dodies uz priekšu!» 
iesaka Baiba.
Kilometriem auduma

Viņa uzskata, ka iedalījums stan-
darta un nestandarta augumos ir 
mīts, jo tad drīzāk jāatzīst, ka ne-
standarta augums ir katram! «Šūt 
apģērbu konkrētam cilvēkam ir ļoti 
atbildīgs darbs, bet ir neaprakstāms 

gandarījums, kad klients ir apmie-
rināts ar to, ko redz spogulī, kad ir 
uzvilcis augumam un personībai 
speciāli veidoto apģērbu,» priecājas 
Baiba.

Arī Anete līdz šim savus tērpus 
esot šuvusi izmēru lielākus par no-
teikto standartu. «Der man pašai 
un daudz vairāk iespēju, ka tērps 
uzsāks savu dzīvi un atradīs īpašnie-
ku. Šogad gan daļu tērpu veidošu uz 
standarta mēriem, jo vēlos kolekciju 
parādīt konkursos, un apģērbs, kurš 
uz modeļiem «karājas», neizskatīsies 
labi,» viņa skaidro.

Pavisam cita pasaule esot ska-
tuves tērpu veidošana, ar ko Anete 
pēdējos gados aizraujas. «Ļoti daudz 
strādāju ar laikmetīgās dejas jauna-
jiem, daudzsološajiem meistariem. 
Tad tērpi top individuāli pēc mēriem 
un ir pakārtoti kustībai. Reizēm jā-
ņem vērā arī auduma skaņa, kas, ja 

horeogrāfs tā paredzē-
jis, var kļūt par vienlīdz 
svarīgu izteiksmes lī-
dzekli kā kustība. Pie-
mēram, pagājušā gada 
nogalē veidoju tērpu 
solo dejai un man bija 
jāatrod apģērbs, kuram 
piemistu izteiksmīga 
skaņa kustības laikā, tas 
neburzītos un tajā pašā 
laikā iederētos arī iz-
vēlētajā krāsu gammā. 
Dejā tika iesaistīts arī 
ūdens — dejotājs tika 
no galvas līdz kājām ar 
to apliets, un man jāpa-
redz auduma uzvedība 
šādā situācijā. Garlai-
cīgi nav nekad!» viņa 
smejas.

Baiba vislabprātāk 
šujot pēc sava dizaina 
veidotās drēbes, bet 
Anetei neesot tik svarī-
gi, ko šūt, bet drīzāk — 
no kā šūt. «Man patīk 
strādāt ar materiāliem, 
kas nav cimperlīgi, mē-
ģinu izvēlēties tādus, 
kas nedeformējas šūša-
nas un gludināšanas lai-
kā. Ik pa laikam izvēlos 
izmantot materiālu, kas 
sākotnēji nav bijis pare-
dzēts apģērbam, — teh-
nisku audumu, plēvi. 
Savu pirmo nopietno 
apģērbu kolekciju uz-
šuvu no mašīnu sēdekļu 
polsterējumam pare-
dzēta auduma! Gadu 
gaitā nācies izmēģināt 
roku tērpu radīšanā ļoti 
dažādiem mērķiem — 
brīvi krītošu ikdienas 
apģērbu, pieguļošus tri-
ko un dejotāju skatuves 
kostīmus, vakarkleitas 
un konceptuālus risinā-
jumus izrādēm un izstā-
dēm… Kā vislielākais 
objekts, ko esmu šuvu-
si, atmiņā palicis pelēks 
aizkars kāda viesmāk-
slinieka izstādei, lai 

labāk izceltu izstādīto darbu telpā. 
Kopā ar kursa biedreni mākslas vār-
dā nošuvām, šķiet, kādu kilometru! 
Audums izklātā veidā pārklāja visu 
mūsu darbnīcu vismaz divreiz,» at-
ceras Anete.

Baibas tērpus var pasūtīt inter-
neta mājaslapā baibaotisone.lv, in-
terneta veikalā Etsy.com un  veikalā 
«Baltic.space». Var uzmeklēt arī vi-
ņas lapu Baiba Otisone clothing so-
ciālajā vietnē Facebook. Tā kā Anetei 
vairāk sanācis veidot tieši skatuves 
tērpus, viņas veidoto apģērbu pagai-
dām veikalos iegādāties nevar. «Taču 
domāju, ka šo situāciju drīz mainīšu, 
jo jūtu, ka ir pienācis laiks izmēģināt 
spēkus arī šajā jomā,» viņa ir apņē-
mības pilna.

Starp citu, tieši Anete ir «Talsu 
Vēstu» tematiskajā lappusē «Starp 
mums, sievietēm» izmantoto zīmē-
jumu autore.

PAR MUMS RUNĀ Baibas darinātie 
tērpi, iemūžināti 
fotosesijās.


