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ostīmu māk
slinieces Baibas
Litiņas pieraksts
Liepājas teātrī topošās
izrādes “Mizantrops”
skicei: “Gatis Maliks –
Alsests, 3. kostīms,
filmēšanas aina uz zaļā
fona. Alsests saplūst ar
fona krāsu, raksta
scenāriju filmēšanas
ainām, rokas nogrimētas
zaļā ekrāna krāsā,
plecos mugursoma,
identiska kā filmas
varonim.”
Režisors Viesturs
Meikšāns Liepājas teātrī
iestudē izrādi “Mizantrops”
– komēdiju par godīgumu. Tās pamatā ir izcilā
komēdiju autora Moljēra
17. gadsimta lugas mūsdienu versija, ko radījis
britu dramaturgs Martins

Krimps. Izrādes darbība norisinās filmēšanas
laukumā, un tās centrā ir
dramaturgs Alsests – cilvēks ar idealizētu pasaules
uztveri un radikālu izpratni par godīgumu, cilvēks,
kurš cenšas pasauli kārtot
pēc savas saprašanas.
Izrādes “Mizantrops”
kostīmu māksliniece ir
Baiba Litiņa, kura Liepājas
teātrī strādā pirmoreiz.
“Izrāde kostīmu ziņā
būs diezgan krāsaina un
pavasarīga,” viņa raksturo.
Šajā iestudējumā uzmanība tērpos pievērsta krāsai,
asprātīgām detaļām,
apdrukām. B. Litiņa gan
uzsver, ka kostīmu mākslinieks strādā paralēli un
kopdarbā ar pārējo izrādes
radošo komandu, tāpēc
iestudēšanas gaitā daudz

kas var mainīties no sākotnējās idejas. Un tiešām
gatavs kostīms kļūst tikai
īsi pirms ģenerālmēģinājumiem.
B. Litiņa stāsta, ka,
izstrādājot skices, viņa nekoncentrējas uz atsevišķu
tēlu, uz atsevišķu kostīmu, bet gan uz tēlu un
tērpu mijiedarbību, kā tie
vienā ainā kopā strādā, kas
vairāk jāizceļ, kas jāatstāj
fonā. “Es teātrī vienmēr uz
kostīmiem skatos kopumā.
Ne gluži kā uz gleznu, bet
kā uz kopēju fotogrāfiju.
Katra aina ir kā bilde, un
es it kā uzgleznoju ainas
kopējo noskaņu,” sava
darba aizkulises skaidro
B. Litiņa. Nereti idejas un
iedvesmu viņa smeļas,
vērojot cilvēkus – uz ielas,
kafejnīcās, pastaigu laikā.

Improvizācija.
Eksperiments.
Brīvība
Ilze Kļepikova, “Kurzemes Vārds”
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ar džeza mūziku Liepājā, šķiet,
vienmēr bijusi interese. Pēc Liepājas
bigbenda darbības pārtraukšanas
un interesantā festivāla “Aile Jazz” īsā
mūža pašlaik džeza mūzika Liepājā
atgūst, iegūst jaunu elpu. Gan ar džeza
un populārās mūzikas nodaļas atvēršanu
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vi
dusskolā, gan ar Melngaiļskolas bigbenda
izveidi, gan jau gadu arī ar džeza impro
vizācijas vakariem jeb džemsesijām.
JAUNS DŽEZA EPICENTRS
Noteikti nevarētu apgalvot, ka Liepājā
nav bijis nekādu džeza tradīciju. Pirms
vairāk nekā desmit gadiem bija lielisks
bigbends un sabiedriskais fonds “Liepājas

bigbends”, ko izveidoja, lai visā Kurzemē
popularizētu džeza mūziku un veicinātu
tās attīstību. Taču bigbends un fonds savu
darbību beidza. Pirms gadiem desmit aprīlī
Liepājā notika džeza festivāls “Aile Jazz” ar
vairākiem koncertiem, taču šim festivālam
bija vien dažus gadus garš mūžs. Džeza
mūzikai bija veltīts arī kāds no Starptautiskā pianisma zvaigžņu festivāla koncertiem.
Noteikti jāpiemin arī Nacionālo bruņoto
spēku bigbends, ko, reorganizējot trīs
militāros orķestrus, izveidoja 2009. gadā un
kas priecē klausītājus vēl šodien, piesaistot
arī atzītus māksliniekus un pulcinot pilnas
zāles klausītāju visā Latvijā. Taču kopumā
pēdējos gados džeza mūzika festivālu un
lielu koncertu ziņā bija pastumta malā.
MŪZIKA
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Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

atvijas glezniecības vecmeistara,
Saldus novadnieka Jaņa Rozentāla
lielākā skiču un studiju kolekcija
pieder viņa vārdā nosauktajam Saldus
vēstures un mākslas muzejam. Pirmo
reizi zīmējumi apskatāmi ilgi.

BAIBAS LITIŅAS SKICE

SAIKNI NEPAZAUDĒJA
Saldenieki izlēma vērtīgo kolekciju
iekļaut Jaņa Rozentāla oriģināldarbu
ekspozīcijā, jo bija vienisprātis ar muzeju
nozares starptautisko aprindu nostāju, –
krājumā glabātais mantojums ir katra muzeja sirds. Tas jārāda iespējami plašākam
cilvēku lokam, citādi no paaudzes paaudzē
sargātam mantojumam nav nozīmes.

Muzeju krājumos ir lietas, kas gaismā nav
iznestas pat vairākus gadu desmitus. Līdzīgi bija ar J. Rozentāla zīmējumiem. Daži
uz neilgu laiku bijuši izstādēs, kolekcija
publicēta Saldus muzeja izdotā grāmatā
“No Saldus līdz Romai”, un viss.
Latvijā Jaņa Rozentāla radošo mantojumu glabā trīs muzeji. Augstvērtīgākās
gleznas ir Latvijas Nacionālajā mākslas
muzejā, gleznotāja sadzīvei pievērsies
Rūdolfa Blaumaņa un Jaņa Rozentāla
muzejs Rīgā. Savukārt saldenieki aizķērās
aiz zīmējumiem, jo Pēterburgā skolotais
profesionālis dzimtajā pusē strādāja aptuveni divus gadus, lai gan bija iekārtojis
darbnīcu, kuru pats dēvēja par sapņu torni.
MĀKSLA
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Rozentāls Saldū uzturējās neilgi,
tomēr ar dzimto pusi saikni
nezaudēja līdz mūža galam. To
pierādām viņa dzīvei un dzimtai veltītā
ekspozīcijā, ko 2016. gadā atklājām agrākās
darbnīcas ēkas pirmajā stāvā. Bija laiks,
kad projektu konkursu vērtētāji nesa
prata mūsu ar Rozentālu saistītās ieceres,”
atceras J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja direktore Agrita Ozoliņa.
DINAMISKA SPĒLĒŠANĀS
18. martā ar gleznotāja oriģināldarbu
ekspozīcijas atklāšanu ir pabeigtas ēkas
vērienīgas pārvērtības – nu tā sakārtota
tehniski, kosmētiski un saturiski. “Lieliska
dāvana Latvijai simtajā jubilejā,” direktore
priecājas par padarīto, jo tā dēļ risināti
konceptuāli, finansiāli un organizatoriski
cietie rieksti.
Ekspozīcijas koncepciju un tās rea
lizāciju uzticēja profesionālam grafiķim
Ģirtam Baranovskim. Viņš radījis eleganti
atturīgu vidi bez mūsdienu tehnoloģijām,
lai apmeklētājs ne vien bauda divvientu
lību ar augstvērtīgas mākslas paraugiem,
bet arī radoši izpaužas (darbnīcas centrā ir
liels galds, pie kura lieli un mazi, muzeja
pedagoģes Sandras Leitholdes rosināti, var
ļauties iztēles lidojumam).
“Skicēs ļoti labi var pamanīt Rozentāla
dabu – cik temperamentīgi viņš tvēris
acumirkļus,” atzīst Ģ. Baranovskis. Viņš 81
zīmējumu izlicis vertikālās iestiklotās vit
rīnās, savukārt skiču albumus un pārējos
uzmetumus – horizontālās atvilktnēs. “Iz
kārtojums nav tematisks vai hronoloģisks.
Var teikt, ka esmu spēlējies ar Rozentālu,
jo zīmējumus izkārtoju dinamiski, parādot
darbu atšķirības raksturā, tehniskajā izpil
dījumā un formātos. Vitrīnās ir acumirkļa
uzmetumi, rūpīgāk izstrādāti pasūtījuma
darbi, arī tādi zīmējumi, kuros mākslinieks
tikai trenējis roku. Redzam, ka Rozentāls
nemitīgi strādājis. Mūsdienās mākslinieki
kļuvuši inertāki – acumirkli netver ski
cējot, bet gan fotografējot un izmantojot
dažādas mobilas ierīces,” piebilst grafiķis.
Zīmējumi izstādīti palielā darbnīcas
nišā, savukārt pārējā telpā izkārtotas ap
30 gleznu. “Atteicos no domas atdari
nāt darbnīcas interjeru, kāds te varēja
būt vecmeistara laikā. No tiem gadiem
saglabājusies tikai krāsns, nav pat mēbeļu,”
skaidro Ģ. Baranovskis. Vizuāli neitrālajā
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un minimālajā interjerā paslēpta virkne
mūsdienīgu un specifisku tehnoloģiju,
kas nodrošina oriģināldarbiem maksimāli
saudzējošus apstākļus – sargā no ultravio
letā starojuma, regulē telpā mitrumu un
temperatūru utt.
IZTĒRĒ VAIRĀK PAR 47 000 EIRO
“Apzinājāmies, ka Jaņa Rozentāla
oriģināldarbu ekspozīcijas izveidošana būs
ļoti dārga un nenotiks strauji,” turpina
A. Ozoliņa. Pērn Saldus novada pašvaldība
darbnīcas otrajā stāvā ieguldīja aptuveni
35 tūkstošus eiro, neskaitot ēkas fasā
des un jumta remontu. 10 tūkstoši eiro
iegūti Valsts kultūrkapitāla fonda projektu
konkursā, 2100 eiro saņemti no Kurzemes
plānošanas reģiona. Nauda tērēta, sākot ar
ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas
izstrādāšanu un galdniecības darbiem un
beidzot ar gleznu restaurēšanu un ierā
mēšanu. Lauvas tiesa, gandrīz 27 500 eiro,
samaksāta par gudras ventilācijas sistēmas
projektēšanu un ierīkošanu.
Muzeja direktore augstu vērtē, ka
pašvaldībā neapšaubīja tik lielu tēriņu
lietderību. Lētākas alternatīvas neapsvēra
tādēļ, ka nākotnē tās iznīcinātu iestādes
acuraugu. Uz audekla radītām gleznām un
papīram lielākie ienaidnieki ir mitrums,
saules stari un temperatūras svārstības. To
iedarbība maksimāli samazināta, iegādājo
ties speciālu stiklu gleznām un zīmējumu
vitrāžai, skābi nesaturošu kartonu, uz kura
piestiprināti trauslie zīmējumi. Skices un
studijas lielākoties atrodas tumsā, apgais
mojums ieslēdzas tikai tad, kad cilvēki
tuvojas vitrāžai.
ATJAUNO RADOŠU VIDI
A. Ozoliņa atzīst, ka jaunā ekspozī
cija pamazām maina viņas attieksmi un
priekšstatus par norisēm, kuras pieļauja
mas līdzās saudzējamiem mākslas dar
biem. “Vairāki mākslinieki ieteica darbnīcā
rīkot nodarbības, jo pēc būtības darbnīca
ir telpa, kurā rada, nevis kaut ko iekapsulē,
sastindzina. Tas nozīmē, ka jāļauj visu pa
audžu cilvēkiem tur darboties, piemēram,
ar krāsām. Pirmajā mirklī no tādas domas
man aizrāvās elpa: kā nu būs, kad bērni
gar Rozentāla gleznām skries ar otām?!
Tagad esmu apradusi ar ideju un atgādinu
sev: vairākkārt pierādījies, ka sakārtotā
vidē neviens neārdās. Prāts mierīgs arī tā
pēc, ka muzeja pedagoģe Sandra Leitholde
brīnišķīgi strādā ar visu paaudžu apmek
lētājiem, arī maziem bērniem,” turpina

Jaunā skiču
ekspozīcija
ieinteresēs
vēl vairāk
apmeklētāju,
jo nekur Latvijā
nav tik lielas
Jaņa Rozentāla
zīmējumu
kolekcijas.

Janis Rozentāls par skices būtību

• “[Skicēm un studijām] trūkst tās gatavības (..), viss dots pirmajā sajūsmībā – ne kaligrāfija, bet individuāls rokraksts, pilns jūtu
un dzīvības.”
• “Zīmējums ir tas mākslas veids, kurš rāda mākslinieka pirmo
saskarsmi ar dabu un visspilgtāk iemieso acumirkļa iespaidus.
Zīmējot mākslinieks var ļauties lielai fantāzijas un improvizācijas
brīvībai – tas ir pamats tālākai mākslinieka darbībai.”
• “Uzzīmēt tādēļ kādu mazu vinjeti ir dažreiz grūtāk, nekā
uzgleznot lielu detalizētu dabas kopiju (..). Viņa vingrina mūsu
apķērību un novērošanas spēju, asina mūsu aci uzķert ātri
mainošās kustības, glīto mūsu sajūtu priekš smalkām niansēm,
priekš līniju mūzikas un daiļas kustēšanās un iznešanās.”

direktore un ieskicē vairākas apmeklētāju
programmas. Visiecienītākā ir tā dēvētā
“Atver!”, kas piemērota arī ģimenēm un
maziem bērniem, jo ietver spēļu elemen
tus. Tiem ļaujas pat pie tehnoloģijām
pieradušie.
Direktore atzīst, ka bažījusies par
nodomu ekspozīcijā neiekļaut interaktīvas
tehnoloģijas apmeklētāju izklaidēšanai.
Starptautiskā līmenī muzejnieki satraucas,
ka gandrīz katra jauna ekspozīcija aicina
pieskarties ekrāniem. Muzejos glabātās
vērtības jārāda laikmetīgi un atraktīvi, taču

Ekspozīcijas “Jaņa Rozentāla oriģināldarbi” autors Ģirts Baranovskis pie pusgatavas vitrīnas pārliecinās, ka vietējie
galdnieki no zirņenieka Kaspara Zeltābola individuālā uzņēmuma strādājuši nevainojami.

nedrīkst pārkāpt robežu un kļūt par iestādi,
kas sabiedrību izklaidē, pievēršot tās uzma
nību dažādu kalibru ekrāniem. Kā nepār
kāpt šo tik tikko pamanāmo robežu?...
ARĪ STĀSTS KĻŪST
VĒSTURISKI VĒRTĪGS
Ekspozīcijas atklāšana nenozīmē,
ka muzejs pārstās pieņemt dāvinājumā
vai iegādāties Rozentāla oriģināldarbus.
“Kolekcijas veidošanā nekad nav gala
termiņa,” smaida A. Ozoliņa. Muzejs
plāno nākotnē iegādāties ar Saldu saistītus
darbus, savukārt visi dāvinājumi tiks
pieņemti lielā pateicībā.
Muzeja kolekcijas veidošanas stāsts
arī kļuvis par vēsturisku liecību, jo sniedz
norādes par vairākiem nozīmīgiem
notikumiem. Piemēram, zīmējumu un
gleznu kolekcijas pirmsākumi meklējami
pagājušā gadsimta 30. gados – tolaik dau
dzus muzejus dibināja uz privātpersonu
vākuma bāzes. Par Jani Rozentālu liecības
krāja viņa draugs Marts Vējš, tomēr Saldus
muzeju dibināja tikai pēc Otrā pasaules
kara. Vairāki darbi Saldū nonāca 50. un
60. gados pēc tam, kad reorganizēja un iz
vētīja daudzus muzejus. Pirmais pirkums,
kas papildināja vecmeistara kolekciju,
saldeniekiem bija 1959. gadā, kad par 1000
rubļiem no Kultūras ministrijas iegādājās
divas gleznas.
Būtiska nozīme bijusi dāvinājumiem
un pirkumiem no J. Rozentāla bērniem un
mazbērniem. “Gleznotāja dzimtas dāvinā
jumus uzskatām par atzinību mūsu dar
bam – viņi mums uzticas. Skiču un studiju
kolekciju pēdējo reizi papildinājām 2016.
gadā ar Rozentāla mazdēla Jāņa Viļumsona
dāvinājumu. Jāizceļ arī ziedojumu loma.
2009. gadā varējām atļauties zīmējumu
lielu pirkumu par aptuveni 2000 latiem no
gleznotāja mazmeitas Kristīnes Rozentāles
tikai tāpēc, ka Amerikā dzīvojošā Aija
Zemdega ziedoja mums naudu. Arī viņai
par mūsu muzeju radies priekšstats, ka
strādājam atbildīgi, mērķtiecīgi un profe
sionāli,” atceras A. Ozoliņa.�

MŪZIKA

MARTS / 2018

Improvizācija.
Eksperiments.
Brīvība
1

P

ašlaik džeza mūzikas epicentrs
ir Liepājas Mūzikas, mākslas un
dizaina vidusskola (LMMDV),
kuras viena no redzamākajām aktivitātēm
ir džeza improvizācijas jeb džeza džemsesiju rīkošana. Tā ir iespēja klausītājiem dzirdēt pazīstamus džezmeņus, bet
mūzikas skolas audzēkņiem – kopā ar
viņiem pamuzicēt. Šādus vakarus reizi
mēnesī rīko LMMDV koncertzāles “Lielais
dzintars” pirmajā stāvā un vairākas reizes
mēnesī restorānā “Hot Potato”. Pirmais
džeza improvizācijas vakars notika pērn
21. februārī. Un gada laikā šīs muzikālās
norises jau kļuvušas gandrīz par tradīciju. Liepājas kultūras projektu konkursā
Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņēmusi līdzfinansējumu džemsesijas vakaru
turpināšanai vēl vismaz viena gada
garumā.
NEKAD NEBŪS KĀ IEPRIEKŠ
Aizsākumi tam, kas pašlaik notiek džeza
mūzikā Liepājā, meklējami salīdzinoši nesen.
Pirmais posms ķēdītē, neskaitot ilggadējās tradīcijas, noteikti bija Melngaiļskolas
bigbenda izveide pirms nepilniem pieciem
gadiem. Tā dibinātājs, trompetists Jānis
Ivuškāns, pirms atnāca strādāt uz Liepājas
Simfonisko orķestri, trīs gadus Rīgā muzicēja bigbendā “City Jazz big band”, kur džeza
mūzika viņam iepatikās. Tajā ir daudz lielāks
savstarpējais kontakts, enerģija un emocijas
– Jānis min, ar ko džezs viņam šķiet īpašs.
“Pati labākā sadaļa ir tā, ka vari radīt mūziku
uz vietas. Improvizācija. Nekad nebūs tā, kā
bija pagājušoreiz. Un neviens to arī negrib.
Jo tu mazāk atkārtosies, jo labāk,” bigbenda
vadītājs turpina. J. Ivuškāns arī uzsver, ka
džeza mūzikas žanrs ir ļoti plašs. Jaunietim, kurš to būs apguvis, nākotne piedāvās
lielākas iespējas.
Par nākamo soli minama džeza un populārās mūzikas nodaļas izveide pirms četriem
gadiem. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projektu vadītāja Irita Kalēja
stāsta, ka par šādas nodaļas nepieciešamību
runāja vēl pirms mūzikas un mākslas skolu
apvienošanas. Tāda nodaļa tapa, galvenokārt
lai piesaistītu jaunus audzēkņus. Un pēdējie

gadi parāda, ka šī nodaļa un šī mūzika jauniešu vidū ir populāra. “Džeza mūzika ir ļoti
dažāda, mākslinieki ir dažādi. Tas ir dzīvs
process. Tā nav sastingusi mūzika. Interesantākais ir radošais process, kas rodas uz
vietas, un skatuves brīvība,” I. Kalēja skaidro,
kas džezā uzrunā viņu un, iespējams, arī tos,
kas izvēlas to apgūt.
Un džemsesiju rīkošana ir trešais posms
džeza mūzikas iedzīvināšanas un attīstības
ķēdītē. Tā ļauj iepazīt Liepājā līdz šim maz
zināmu šķautni – muzikālās improvizācijas
vakarus. Par tiem jāpateicas pašreizējam
džeza un populārās mūzikas nodaļas vadītājam, akordeonistam Rustamam Bagirovam.
“Kā, pie jums ir džeza nodaļa, bet nav džeza
vakaru?” I. Kalēja atceras viņa jautājumu.
IEGŪT SKATUVES PIEREDZI
R. Bagirovs ir Liepājas Mūzikas vidusskolas absolvents, te apguvis klasisko
akordeona spēli. Taču jau tolaik skolotājs
Aleksandrs Lebedevs mudinājis klausīties
džezu. Tikai pamazām tas iepaticies arī Rustamam. Pēc vairākiem dzīves pavērsieniem
viņš iestājās džeza un populārās mūzikas
nodaļā kādā no Nīderlandes augstskolām,
pēc bakalaura studijām maģistra grādu
Roterdamā viņš ieguva pasaules mūzikas
žanrā, specializējoties brazīliešu un kubiešu
mūzikā. Džemsesiju vakari Nīderlandē ir
ierasta lieta, tie notiek dažādos mūzikas žanros pabos un klubiņos, un netrūkst mūziķu,
kuri nevar vien sagaidīt, kad varēs tikt pie
iespējas kopā pamuzicēt.
Līdzīgam tehniskās un emocionālās
brīvības līmenim R. Bagirovs vēlas rosināt
arī Liepājas topošos džezmeņus. Vispirms
nodaļas vadītājs neslēpj gandarījumu, ka Liepājā vispār ir tāda iespēja – mācīties džeza
mūziku, turklāt augstā līmenī. Ir piesaistīti
augsta līmeņa pedagogi ar ārzemēs gūtu
izglītību, un mācības notiek, rēķinoties,
ka kāds no audzēkņiem nākotnē kļūs par
pasaules raudzes mūziķi. Turklāt vēl viens
bonuss ir iespēja mācīties un muzicēt tādā
vietā kā koncertzāle “Lielais dzintars”. “To
cenšos mūsu studentiem paskaidrot – tas,
ko piedāvā Liepājā, ir laime. Daudziem, kuri
gribētu, nav tādu iespēju,” uzsver skolotājs.
Liepājā līdz šim mazāk pazīstamais
džemsesiju formāts jeb improvizācijas
vakari ir viena no platformām, kā sevi džeza
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Līdz šim džemsesiju vakaros piedalījušies
šādi viesmākslinieki:

• Verneri Pohjola no Somijas, Erans Hars Evens no
Nīderlandes, Gerhards Ornigs no Austrijas, Gasans Bagirovs
no Krievijas, Dominiks Višņausks no Lietuvas, Klara Gallardo
un Hulio Martins no Spānijas, ASV dzīvojošā latviešu dziedātāja
Arta Jēkabsone, Toms Lipskis, Beāte Zviedre, Viktors Ritovs,
Deniss Paškēvičs, Jolanta Gulbe-Paškēviča, Dāvis Jurka, arī
Toms Rudzinskis un Andris Buiķis, kuri abi kļuvuši par Liepājas
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolotājiem džeza un
populārās mūzikas nodaļā.
• Tuvākie džeza mūzikas improvizācijas vakari koncertzālē
“Lielais dzintars”: 24. aprīlī ar saksofonistu Gintu Pabērzu,
15. maijā ar vokālisti Evilenu Protektori un 12. jūnijā ar
sitaminstrumentālistu Kasparu Kurdeko.
mūzikā attīstīt. “Džems izslēdz formalitāti, jo
tev ir jārada,” uzsver R. Bagirovs. “Šis formāts
paredz kļūdas, jo tā ir improvizatoriska mūzika.” Viņš min, ka šie vakari jauniešiem ir
laba prakse, kā iegūt brīvību uz skatuves, kā
ātri atrast kopīgu valodu ar citiem mūziķiem,
kā eksperimentēt. “Tas beigu beigās būs viņu
darbs,” Rustams rezumē. “Tevi aicinās koncertēt, ja pārliecināsi, ka esi interesants, ka tu
vari runāt viņu valodā, un tas bieži vien nav
saistīts ar to, cik pareizi spēlē notis.” Protams,
topošajiem džeza mūziķiem ir arī koncerti
un konkursi, un tad improvizācija tiek gandrīz vai daļēji izslēgta, jo tas ir cits formāts.
Taču primāri ne jau komisijai mūziķi mācās
spēlēt. Un džemsesijas ir lieliska iespēja gūt
pieredzi.
KOPĀ IMPROVIZĒ
ARĪ AINARS PŪPOLS
Katru reizi improvizācijas vakaros piedalās pieaicināti profesionāli mūziķi no Latvijas vai citām valstīm. R. Bagirovs neslēpj, ka
dažkārt brīnās, kā mūziķi piekrīt uz šejieni
braukt, turklāt par mazākām naudas summām, nekā prasītu par koncertiem. Ārvalstu
mūziķu piesaistē Rustams liek lietā savus
studiju laikā gūtos kontaktus. Arī pazīstami
latviešu džeza mūziķi labprāt atbrauc kopā
pamuzicēt.
Ar viesmūziķiem Liepājā labprāt
saspēlējas džeza nodaļas pedagogi, lai gan,
kā norāda R. Bagirovs, “tas nav mūsu darbs”.
Taču motivācija ir cita – iedrošināt audzēkņus iesaistīties, “jo skatuves pieredze jāgūst
uz skatuves”. Kad pirmie džemsesiju vakari
tikai sākās, audzēkņi bija uztraukušies, ne
pārāk vēlējās piedalīties. “Bet primārais mērķis arī bija – lai tu tiec galā ar uztraukumu,
lai tu uz skatuves publikas priekšā esi tāds,
kāds esi. To vajag uztrenēt,” stāsta pedagogs
un mūziķis. “Tagad skatos, ar katru reizi
viņiem arvien vieglāk sāk iet brīvības ziņā.
Un tas būtiski maina kvalitāti.”
Mūzikas improvizācijas vakaros pēc
koncertu daļas var iesaistīties ikviens mūziķis arī no malas, taču pašlaik tas nenotiek
bieži. Gribētos vairāk. “Ja tādi ir, lai viņi
atsaucas un nāk,” smaida Rustams. Reiz piedalījies blūzmenis Ainars Pūpols, un tas bijis

lielisks vakars. Ir bijuši mūziķi no Ventspils
Mūzikas vidusskolas. Atnākuši arī mūziķi,
kas instrumentu apguvuši pašmācības ceļā,
bet viņi esot diezgan atturīgi.
I. Kalēja par vienu no improvizācijas
vakaru ilgtermiņa mērķiem min, piemēram,
lietuviešu iesaistīšanos. “Lai brauc džeza mīļotāji arī no Lietuvas. Kas varbūt spēlē kādus
mūzikas instrumentus, lai pievienojas,” viņa
aicina.
VEIDOJAS SAVA PUBLIKA
Džeza improvizācijas vakari brīvā
atmosfērā ir iespēja šo mūzikas žanru iepazīt
un iemīlēt ikvienam interesentam. Turklāt
bez maksas, jo šie vakari ir nekomerciāli.
Klausīties atzītu džezmeņu sniegumā, salīdzināt dažādu mūzikas instrumentu iespējas,
iepazīt mūzikas skolas pedagogus un sekot
līdzi topošo mūziķu izaugsmei.
Vidējais apmeklētāju skaits džemsesiju
vakaros ir 70 – 80 cilvēku, stāsta I. Kalēja.
Vislielākā interese bijusi par koncertvakaru
ar dziedātājas, Liepājas Mūzikas vidusskolas absolventes Jolantas Gulbes-Paškēvičas
piedalīšanos. J. Ivuškāns secina, ka džeza
mūzikas vide pamazām veidojas un attīstās,
klausītāju interese palielinās.
R. Bagirovs gan atklāti saka – palielināt
interesentu skaitu nav viņa mērķis. “Mums
jārespektē klausītājs, bet mūsu pamatmērķis
ir radošums, improvizācija,” viņš skaidro.
Taču nav arī tā, ka klausītājs mūziķi neinteresē nemaz. Džeza mūzika un improvizācija
ietver arī zināmu saspēli ar klausītāju, kurš
ar saviem aplausiem reaģē uz solo iestarpinājumiem, atsaucas rosinājumiem aplaudēt
līdzi. Rustams novērojis, ka šiem mūzikas
vakariem radušies savi pastāvīgie klausītāji.
Taču, lai cik daudz klausītāju būtu sanācis
uz koncertu, mūziķu atdeve ir vienādi liela,
viņš uzsver.
Publika, kas iemīlējusi šo mūziku, jau ir,
arī jaunie mūziķi aug, un drīz varēs just vēl
lielāku atgriezenisko saiti. Kas zina, varbūt
džeza mūzikas iedzīvināšanā Liepājā būs jāsper nākamais solis – atkal jāsarīko festivāls?
“Tas būtu fantastiski!” R. Bagirovs iesaucas,
atzīdams, ka iepriekš par to nav iedomājies,
bet ierosinātā ideja viņam patīk.�

RITVARA SPROĢA FOTO NO LMMDV ARHĪVA

Džeza džemsesijās piedalās gan viesmākslinieki, gan mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi.
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Spēka un dailes rituāls
Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

V

ispārējie latviešu dziesmu
un deju svētki kā visaptverošs
nacionāla mēroga pasākums un
kultūras tradīcija ikreiz nonāk
viedokļu krustugunīs. Tautas svētkos
gan dalībnieki, gan skatītāji vēlas
baudīt skaisto, sev tuvo un saprotamo.
Savukārt svētku radošie un
mākslinieciskie uzdevumi uzliek
samērā augstu latiņu. Kā atrast
kompromisu starp sarežģītu
repertuāru, mākslinieciski
augstvērtīgu izpildījumu un iespēju
vienkārši svinēt svētkus?

DEJOT IR JĀMĀK
Jānis Puriņš, deju lieluzveduma
“Māras zeme” mākslinieciskais vadītājs:
– Līdz šim Deju svētkos ir piedalījušies
visi kolektīvi, kuri ir apguvuši repertuāru:
soļu rakstu, zīmējuma rakstu. Protams,
nosaukums ir Deju svētki, līdz ar to dejot ir
jāmāk. Divi gadi, kuros gatavojamies svētkiem, manuprāt, ir optimāls laika periods,
lai apgūtu repertuāru, kāds nu kurai grupai
ir. C grupai ir trīs dejas, E grupai četras,
A un D grupai ir pa sešām dejām. Skaits
atkarīgs no tā, kādu kvalitātes un vecuma
grupu ir izvēlējušies paši dejotāji un vadītāji. Piedāvātais repertuārs varbūt ir neparasts
pašā pirmajā gadā. Ar laiku pierod gan pie

XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI Deju svētki

• Notiks no 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
• Gatavojas piedalīties ap 43 000 dalībnieku; 3421 amatiermākslas
kolektīvs, to skaitā – 12 000 kora dziedātāju un 17 000 dejotāju.
• Svētkus klātienē maksas un bezmaksas pasākumos varēs vērot
500 000 apmeklētāju.
• Lielākie pasākumi – deju lieluzvedums “Māras zeme” Daugavas
stadionā un noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā” Mežaparka
estrādē.
• Bez maksas iespējams apmeklēt svētku gājienu, koru konkursa
finālu “Dziesmu kari”, vokālo ansambļu konkursu, pasākumus
Vērmanes dārzā un Esplanādē, ārvalstu latviešu kolektīvu koncertu,
amatierteātru izrādes, koncertus baznīcās u. c.

AVOTS: DZIESMUSVETKI.LV

mūzikas, gan jauniem soļu virknējumiem.
Gribētu atzīmēt, ka tie ir latviešu dejas
pamatsoļi, pamatzīmējumi, aptvērieni un
satvērieni, kuri ir savirknēti nedaudz citādi.
Tomēr tā ir latviešu skatuviskā deja.
Deju lieluzvedumā atspoguļotas
dažādos laikos tapušas dejas. Parādās arī
rotaļdeju apdares, kas ir mūsu pamatu
pamats. Būs ieskats latviešu zelta fondā,
kuram šoreiz ir tāds pirmreizēji izvēlēts
rādīšanas veids, savienojot aptuveni 17
dažādu autoru dejas. Pārējais repertuārs
tiek veidots konkrētajai idejai un libretam.
Domāju, ka šajā gadā ir gana jaudīgs stāsts.
Gan dejotājiem, gan skatītājiem tas būs
spēka un dailes rituāls. Deju lieluzvedums
“Māras zeme” ir stāsts par Latvijas vēsturi
vairāku gadsimtu garumā, par to, kas mēs
esam, par mūsu senčiem, kam pateicoties
mums ir valoda un zeme.
TAS NAV ZIŅĢU VAKARS
Ilze Valce, Dziesmu svētku un
Liepājas koru apriņķa virsdiriģente:
– Dziesmu svētkos nav virsuzdevuma
likt dziedāt bezgalīgi sarežģītus skaņdarbus. Programmu katrs mākslinieciskais
vadītājs veido vairāk vai mazāk pēc savas
gaumes un pēc saviem kritērijiem, ņemot
vērā pieejamo mūziku. Nav noteikumu, ka
jābūt vienkārši vai sarežģīti.
Ja mēs svētkos dziedātu vienbalsīgas
vai divbalsīgas dziesmas, tad grūti pateikt,
vai tas būtu ziņģu vai tautasdziesmu
vakars. Iepriekšējos svētkos ir bijušas programmas, kurās lielāks īpatsvars laikmetīgai
mūzikai. Es personīgi ne kā virsvadītāja,
ne kā diriģente neizjūtu spiedienu, ka būtu

jādzied tikai sarežģītas dziesmas. Šī gada
repertuārs ir ļoti demokrātisks. Ir iespēja
grūtākās dziesmas apgūt trīs gadu garumā.
Mēs mācījāmies Pētera Barisona “Pa zvaigžņu ceļu”, kas ir svētku tituldziesma. Esam
ielikuši milzīgu darbu, un šo skaņdarbu
ir apguvuši pilnīgi visi apriņķa kori. Taču
šogad šo dziesmu atstāja tikai A klases
koriem. Man ir žēl, ka mans un koristu
darbs bijis veltīgs, esam izšķieduši spēkus.
Drīzāk ir diskusija par to.
Pagājušajos svētkos Ērika Ešenvalda
“Aizej, lietiņ” bija sarežģīts, taču viens
no visskaistākajiem skaņdarbiem. Ja ir
kaut kas grūts, tam ir vajadzīgs vairāk
laika. Liepājas koru apriņķī sākām apgūt
programmu tieši ar grūtiem skaņdarbiem.
Cits jautājums – vai nelielie kori šādus
skaņdarbus var nodziedāt vieni paši? Viņi
nevar, to neatļauj dalībnieku sastāvs, kurā
varbūt ir viens tenors vai divi basi. Koros
nav proporcijas starp balsu grupām, jo
cilvēki ir izbraukuši un vīri mūsu dienās
vairs nevēlas dziedāt. Ja dara laikus, ja ir
gudrs diriģents, kas visu saplāno, kopkoris
var apgūt arī grūtākas dziesmas.
Ir dzirdētas runas: kas tad tas par repertuāru, nav nevienas skaistas dziesmas.
Tā nav. Dziesmu svētki nav ziņģu vakars,
kurā visa publika dzied līdzi. Jau pirmsākumos ir bijis, ka kori dzied un publika
klausās. Dziesmu svētki tomēr parāda
prasmi, tautas kopību, tiem ir augstāks
mērķis. Sadziedāšanās daļa ir naktī –
laipni aicināti visi! �

“Mums tas ir smags darbs”
Inguna Spuleniece, “Kurzemnieks”

D

eju kopas “Kuldīgas seniori” vadītāja Ramona Irbe par
dejotāju LAIMDOTU STIRĀNI
(80) teic, ka viņa šajos Dziesmu un deju
svētkos būšot otra vecākā uz laukuma.
Vecāks esot tikai kāds kungs tuvu 90
gadiem no cita senioru kolektīva.
To dzirdot, Laima (tā viņu sauc draugi
un paziņas) gardi smejas: “Jā, iepriekšējos
svētkos stāvējām blakus ar kungu, kurš
man teica: “Meitenīt, neuztraucies, man ir

tikai 80 gadu.” Es dejoju visu mūžu, kopš
sāku staigāt. Esmu dejojusi vidusskolā
Rīgā, tehnikumā Aizupē. Kad pārcēlos uz
Kuldīgu, dejoju patērētāju biedrības kolektīvā, tad mēs pārgājām uz kultūras namu.
Man gribas dejot, man patīk, tas ir mans
prieks un hobijs.”
Laima piedalījusies visos Dziesmu un
deju svētkos kopš 1965. gada: “Toreiz skatē
viss bija tik labi, bet paņēmām par lielu
laukumu un sajaucām deju. Pēc tam stāvējām Rīgas Kolhoznieku namā kolonnas
apķēruši un raudājām. Vienos svētkos bija

tā, ka pēc pirmā koncerta noskrējām no
laukuma, izgriezām brunčus, bet vakarā dejojām atkal – tajos pašos slapjajos
brunčos.”
Jautāta, ko sagaida no šiem svētkiem,
Laima atbild: “Lielu burzmu. Mums,
dejotājiem, svētki ir smags darbs. Kad dejo,
tad baudi deju, bet, lai līdz tam nonāktu,
smagi jāstrādā. Ideālie svētki būtu tādi, ka
gandarījums ir visiem – dalībniekiem un
skatītājiem. Pie mums tā nav. Cik daudz
ir neapmierināto biļešu dēļ jau tagad! Savulaik dalībniekiem deva biļetes, mēs varē-

LĀSMAS REIMANES FOTO

“Kuldīgas senioru” mēģinājumā pirms skates Laimdota Stirāne (vidū) saka: “Katru reizi domāju, ka šie svētki būs
pēdējie. Bet, nē, dejošu tik ilgi, kamēr būšu vecākā uz laukuma.”

jām arī dažus koncertus noskatīties. Tagad
varam brīvajā laikā paskatīties televizorā.
Nav ne biļešu, ne laika.”
Posmu starp svētkiem, gatavošanos
tiem Laima sauc par interesantu laiku:
“Svētki ir svinīgāki, bet starpposma
sākumā tu nezini, kas būs jāmācās, tad ar
satraukumu gaidi skati – kā nodejosi, kāds
būs komisijas vērtējums, vai piekasīsies
tehniskajai daļai, vai tam, kā tu uztver
deju. Vērtējuma kritēriji ir smalki. Turklāt
jādejo ar partneri, kolektīvā. Ja dejo viens
pats, pārējos neredzi, tu jau vari būt nez
cik labs dejotājs, vienalga nekas nesanāks.”
Laima domā, ka šoreiz repertuāra
latiņa nav pacelta pārāk augstu. Deja esot
vairāk stilizēta, izdomas bagātāka. “Kuldīgā dejojām lieluzvedumu “Māras zeme”.
Tajā jau bija labi redzamas stilizētās dejas.
Horeogrāfiem Jānim Ērglim un Jānim Purviņam tādas patīk. Bet pareizi ir: ja katru
gadu dejosim vienu un to pašu, neviens
nenāks uz svētkiem. Daudz atkarīgs arī no
tā, kā visi salikti uz laukuma, kā raksti vijas. Galvenais, lai tie, kas skatās no augšas,
var no sirds priecāties, cik skaisti. Dejotāji
pēc tam paskatīsies ierakstā televīzijā.”�

“Vienalga,
cik dejotājs
vecs, viņš
atdod sevi
visu. Lai
tikai ir labi
tiem, kas
skatās.”
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“Svētkus pa īstam var izbaudīt, T

Agrita Blumberga, “Talsu Vēstis”

TAJOS PIEDALOTIES”

FOTO NO S. TĀLBERGAS PERSONĪGĀ ARHĪVA

2016. gadā Sandra Tālberga piedalījās Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumā Cēsīs.

Jauni tērpi – lielākā rūpe
Mārīte Jankeleviča, “Talsu Vēstis”
Inguna Spuleniece, “Kurzemnieks”

L

ai arī pašvaldību pārstāvji vien
mēr lepojas ar savu kolektīvu
pārstāvniecību svētkos, tas, protams, ir arī finansiāls slogs, lai savējos
godam sagatavotu un nodrošinātu ar
visu nepieciešamo.

SIMTIEM METRU AUDUMA
Talsu novads ir viens no tiem, kuru
skaitliski pārstāvēs visvairāk dalībnieku – no 39 kolektīviem aptuveni 870
cilvēku (izmaiņas pēc skatēm varētu būt
nelielas). Taču primārais ir mākslinieciskais gatavošanās process, kur darbs norit
nepārtraukti. Paralēli tam norit saimniecisku jautājumu risināšana: transports,
naktsmītnes, ēdināšana, darba grupas
komplektēšana un papildu nepieciešamo
speciālistu (mediķi un pašvaldības policijas
inspektori) piesaiste. Tomēr pats būtiskākais ir vizuālais dalībnieku izskats.
“Jāpateicas novada pašvaldībai, kura
radusi iespēju šī gada budžetā paredzēt
līdzekļus tērpu izstrādei, šim mērķim
atvēlot 112 439,20 eiro. No valsts budžeta
līdzekļiem guvām atbalstu 30 000 eiro apmērā. Es gan uzskatu, ka līdzekļi tērpiem
jāparedz sistemātiski, katru gadu, jo vienā
reizē tā ir liela summa. Turklāt svētku
gadā izmaksas ir krietni augstākas,” stāsta
Talsu novada pašvaldības Dziesmu un deju
svētku koordinatore Ina Jurkeviča.
Pavisam tiks pašūti 219 brunči no 700
metriem austa auduma, 125 vīru Kurzemes bikses, 110 vīru Kurzemes vestes, 160
sievu Kurzemes krekli, 181 sievu Kurzemes
veste, 109 sievu cepures, 77 lakati un 36
vainagi, izgatavoti 66 pāri zābaku, 46 pāri
kurpju utt. Tērpi tiek darināti 23 amatiermākslas kolektīviem.
Pašvaldības pārstāvji ir bijuši apskatīt Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas
Doma kora skolas telpas, kur svētku laikā
mitināsies Talsu novada dalībnieki. Pasūtītas papildu dušas, jo pašreizējais skaits
neesot pietiekams. Tā kā parasti Talsu

novada dalībnieki nakšņojuši telpās Rīgas
nomalē, šogad ir paveicies, ka naktsmītne
būs centrā. Vēl I. Jurkeviča informē, ka
ļoti pozitīvi vērtējams šī gada jauninājums
ēdināt dalībniekus viņu atrašanās vietā.
LAI TIKAI TIEK UZ SVĒTKIEM!
Kuldīgas novada domes Kultūras nodaļas vadītājas Daces Reinkopas pieredze,
organizējot Kuldīgas novada ļaužu piedalīšanos Dziesmu un deju svētkos, ir kopš
1994. gada. Jautāta par rūpēm, ar kādām
pašvaldībai nākas saskarties saistībā ar
svētkiem, viņa skaidro, ka katram svētku
dalībniekam uzturam un naktsmītnei
pienākas 10 eiro no valsts budžeta, bet
pārējo sedz pašvaldība. Speciāliste lēš, ka
uz svētkiem dosies ap 600 dalībnieku.
Pašvaldības daļa svētku laikā vien varētu
būt ap 40 000 eiro, bet, rēķinot izdevumus
kolektīvu uzturēšanai arī starp svētkiem,
finansiālais ieguldījums ir daudz lielāks.
“Mūsu uzdevums ir radīt visus apstākļus, lai viņi varētu darīt savu darbu – uzstāties. Katru gadu liekam budžetā naudu,
lai kaut pa drusciņai sagādātu tērpus.
Nemaz nav tik daudz projektu konkursu,
kuros var prasīt naudu tērpiem. Malači
Snēpeles dejotāji, arī vidējās paaudzes
deju kopa “Bandava”, kas raksta projektus.
Šogad pirmo reizi 25 pastāvēšanas gados
kamerkorim “Rāte” būs tautastērpi. Bet
jauniešu koris “Lai top!” izmanto vecos
tērpus, kas savulaik mantoti no rajona
patērētāju biedrības. Rudenī devām katram
kolektīvam pa 1000 eiro, lai piepērk klāt
kādas detaļas. Arī deju kopai “Kuldīgas
seniori” iedevām naudu, lai apģērbjas,” uzskaita D. Reinkopa. “Pašvaldība nodrošina
10 procentu līdzfinansējumu, ja kolektīvi
startē projektu konkursos, maksā vadītājiem algu, sagādā transportu skatēm un
konkursiem.”
Speciāliste priecājas par tendenci
pieaugt pašdarbības kolektīvu skaitam:
“Uz svētkiem ir reģistrējušies 27 kolektīvi.
Klāt nākuši vairāki deju kolektīvi, pagastu
ansambļu sievas ir apvienojušās korī “Gaisma” Kuldīgas Kultūras centrā.”�

alsu tautas nama sieviešu korī
“Vaiva”, kurš aizvadītajā gadā
nosvinēja 70. jubileju, SANDRA
TĀLBERGA iestājās 2012. gada rudenī.
Līdz šim viņa ir piedalījusies trīs
Vispārējos latviešu dziesmu un deju
svētkos un uzskata, ka tie katram koristam un dejotājam ir kaut kas īpašs.
“Dziesmu un deju svētki ir kā atskaites
punkts, kā grandioza kulminācija ikdienas
mēģinājumiem piecu gadu garumā. Mani
uztrauc vienīgi nepatīkami laika apstākļi, kas
varētu pabojāt garastāvokli un pašsajūtu. Garie mēģinājumi, vēlie vakari un neērtības, ko
rada gulēšana uz matracīša, stāvēšana garās
rindās uz dušu – tas viss jau ir izbaudīts, tāpēc
īpaši vairs neuztrauc.
Piedalīšanās koncertos Mežaparkā vienmēr
rada pozitīvu saviļņojumu. Manuprāt, šie svētki
dejotājiem, dziedātājiem, orķestru un folkloras
grupu dalībniekiem ir tāds kā salidojums.
Diemžēl saistībā ar šiem svētkiem
jāsastopas arī ar negācijām, jo biļetes spēj
nopirkt tikai nedaudz gribētāju – tie, kuri
tam var ziedot visu dienu, stundām stāvot garās rindās. Nereti biļetes nopērk tie,
kuriem tās nemaz nav vajadzīgas, un pārdod
piecas reizes dārgāk. Dalībnieki šajos svētkos
piedalās bez atlīdzības. Kāpēc vajadzētu pelnīt uz brīvprātīgo darba rēķina? Vai nebūtu
cilvēcīgi, ka katram dalībniekam iedotu pa
biļetei, lai koncertu varētu noskatīties kāds
no ģimenes? Deju uzvedumā “Māras zeme”
dejos arī mani bērni, bet biļetes uz koncertu
nedabūju. Nedaudz skumji…
Dziesmu un deju svētku koncertu apmeklēšana, šķiet, kļuvusi par modes lietu.
Interesanti, kur visi kora mūzikas cienītāji un
latviešu tautas deju mīļotāji ir ikdienā, kad
tiek organizēti koncerti kultūras namos! Tur
skatītāju rindas patukšas.
Dziesmu un deju svētkus pa īstam var
izbaudīt, tajos piedaloties, ne no skatītāju
rindām,” ir pārliecināta Sandra.�

10 dienās – piecu gadu darbs

Š

Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

ajos Dziesmu un deju svētkos notiks 46 pasākumi 32 vietās Rīgā,
demonstrējot šobrīd labāko un
spilgtāko 10 kultūras nozarēs. Aptuveni
43 200 cilvēku piedalīsies nācijas identitātes svinībās, kurās aicināti arī Latvijas mazākumtautību, latviešu diasporas
un ārvalstu kolektīvi.
Svētku organizētājs Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) atzīst, ka
programma ir piesātināta. Tā domā arī
Dziesmu un deju svētku koordinatore Brocēnu novadā, Gaiķu tautas nama vadītāja
Ilze Konstante, taču neredz pasākumus,
kurus varētu svītrot. “Svētkiem piecus
gadus gatavojas visu nozaru pašdarbības
kolektīvi, ne tikai dejotāji, koristi. Un
katram ir ļoti nozīmīgi svētku nedēļā būt
Rīgā,” atgādina I. Konstante.
Bez vēsturiskas atkāpes grūti izprast,
kādēļ programma ir tik blīva. Piemēram,
dzirdēti ierosinājumi atteikties no sakrālās
mūzikas, jo Dziesmu un deju svētki sakņojoties latviešu tautas nemateriālajā mantojumā, proti, folklorā. Dziesmu svētkos
garīgā mūzika skanējusi kopš 1873. gada,
instrumentāli vokālie un orķestru koncerti
rīkoti kopš 1888. gada. Dejotāji pirmo reizi
piedalījās 1948. gadā, koklētāji – 1975.,
tautas mūzikas kolektīvi – 1985. gadā.
Ārzemju latvieši savā etniskajā dzimtenē
pirmo reizi dziedāja un dejoja 1990. gadā.
Pirms 15 gadiem dalībnieku pulkā pieņēma
folkloras kopas un vokālos ansambļus, bet
amatierteātrus piepulcēja pirms 10 gadiem.
Tāpat Dziesmu svētki vairs nav iedomājami bez tautas lietišķās mākslas.
Svētku biļešu tirdzniecība rada priekšstatu, ka sabiedrību interesē tikai koru un
deju noslēguma koncerti, to ģenerālmēģinājumi. LNKC rēķina: iepriekšējos svētkus
apmeklēja 500 tūkstoši cilvēku, neskaitot
40 tūkstošus dalībnieku. Visu maksas un
bezmaksas pasākumu vietas bija pārpildītas, taču par Mežaparku un Daugavas
stadionu karsti debatē tāpēc, ka arī šīs abas
visietilpīgākās norises vietas ir par mazu.

ANDREJA SERGEJEVA FOTO

Ilze Konstante Dziesmu un deju svētkos koordinēs aptuveni 160 koristu,
dejotāju, amatierteātrinieku, fol
kloristu un rokdarbnieku no deviņiem
Brocēnu novada kolektīviem.
“Dziesmu un deju svētku dalībnieki
pieredzējuši, ka dienas pirms galvenajiem
koncertiem paiet ļoti intensīvos mēģinājumos (piemēram, dejotāji mēģinās no
pulksten 8 līdz 23). Koristiem mēģinājumi
sākas sestajā dienā, dejotājiem – piektajā,
tāpēc tie, kuri ļoti, ļoti vēlēsies, svētkus
varēs baudīt pirms mēģinājumiem. Ar
dalībnieka identifikācijas karti nodrošināta
brīva ieeja noteiktos maksas pasākumos,
ieskaitot deju un koru noslēguma koncertus. Ne iepriekšējos svētkos 2013. gadā,
ne arī tagad no Brocēnu novada kolektīviem neesmu dzirdējusi aizvainojumu
vai pārmetumus, ka piecus gadus strādāts
Dziesmu un deju svētku vārdā, taču tos
izbaudīt var maz. Vismaz dziedātāji un dejotāji neuzskata sevi par upuriem,” skaidro
I. Konstante un ar izpratni vērtē svētku organizētāju darbu – desmit dienās ietilpināt
visu Latvijas amatiermākslas nozaru piecu
gadu darbu. Viņa neatbalsta ierosinājumu
pagarināt Dziesmu un deju svētkus.�
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Patīk izaicinājumi,
kas dod izaugsmi
Jolanta Hercenberga, “Kurzemnieks”

Kā

Rafa izrādē “Zēns”, Edžiņš
“Indrānos”, Malkas cirtējs
“Asins kāzās”, Rūdis
“Skroderdienās Silmačos”, Karls ģimenes
pasakā “Sudraba slidas”, Kapteinis
“Plikpaurainajā dziedonē” un daudzās
citās lomās uz Latvijas Nacionālā teātra
skatuves redzams kuldīdznieks JURĢIS
SPULENIEKS.

J.Spulenieks mācījies Kuldīgas Mākslas
un humanitāro zinību vidusskolā, spēlējis
jauniešu teātrī “Focus”. Mīlestība uz teātri
radusies agri, un Jurģis sapratis, ka grib to
paust profesionāli. Pēc skolas iestājies Mūzikas akadēmijā horeogrāfos, bet nākamajā
gadā, kad Latvijas Kultūras akadēmijā uzņemts aktieru kurss, pieteicies tajā. Paralēli
studijām spēlējis izrādēs neatkarīgajā teātrī
“Dirty Deal Teatro”, kam bijusi sadarbība
ar Latvijas Nacionālo teātri, kurā pēc akadēmijas pabeigšanas 2014.gadā piedāvāts
darbs arī Jurģim.
– Vai tā laika sapņi, kad gribēji kļūt
par aktieri, saskan ar šodienas realitāti?
– Skaidrs, ka realitāte ir pilnīgi cita.
Iespaids par teātri man bija veidojies no
redzētajām izrādēm, pēc kurām ir aplausi
un aktieri saņem ziedus. Realitātē tā ir
tikai aisberga redzamā daļa, kurai apakšā
ir milzīgs blāķis ar darbu, kas jāiegulda
un ko tagad daru. Tas ir nepateicīgs tajā
ziņā, ka ir darbs ar sevi. Nav viegli, ērti un
patīkami. Ir jālauž pašam savi paradumi,
kādreizējie viedokļi, uzskati. Jāatzīst, ka,
strādājot šajā profesijā, ir jāpiemīt nelielai
devai mazohisma. Ir jābūt gatavam uz
dažādiem izaicinājumiem no režisoru,
kritiķu, skatītāju, teātra vadības puses un
arī pašam pret sevi.
– Kā jūties teātrī kā jaunais aktieris?
– Esmu tādā neveiklā starpposmā.
Jūtos jauns, bet neesmu pavisam jauns
un arī vidējā paaudzē vēl neiederos. To es
šobrīd uzskatu par problemātiku. Sajūtas
ir kā pusaudzim, kad ne vairs ar sīkajiem
spēlēties, bet lielo klubiņā arī vēl netiec.
– Kādas lomas tev piedāvā?
– Esmu spēlējis dažādas, bet kaut
kādā ziņā tas ir jautājums par stereotipiem. Repertuārteātrī aktieri lomas paši
neizvēlas. Tās piešķir režisors, teātra vadība, vai arī citādos apstākļos notiek atlase.
Bieži vien tās tiek piešķirtas ne ar mērķi,
lai tu kā aktieris varētu pierādīt kaut ko
jaunu, uz ko esi spējīgs, bet piedāvā to,
kas atbilst jau zināmajām aktiera spējām.
Piemēram, zināms, ka šī aktrise ļoti labi
raud, tādēļ dod viņai cietējas lomu. Diemžēl kaut kādā ziņā tā ir problēma, jo manā
profesijā var augt un attīstīties ar lomām,
kas ir dažādākas, arī lielākas, kur ir lielāki
izaicinājumi un uzdevumi, aktierim kā
cilvēkam jāpārvar psiholoģiskie pagriezieni. Ja tādas nedod, tad apstājas profesionālā attīstība.
– Kādas lomas tev vislabāk patīk
spēlēt?
– Es sev par virsmērķi izvirzu katrā
izrādē un lomā atrast vismaz vienu epizodi, kurā kaifoju. Ja izdodas atrast vairāk
par vienu vietu, kas man izrādē patīk, tad
tā jau ir ekstāze. Ir dienas, kad piecelies ar
ne to kāju un saproti, ka negribas kaut ko
spēlēt. Bet tādas lomas, kas ar nepatiku
būtu jāspēlē, nav.
Man patīk spēlēt kamerzālēs, jo tajās
katra izrāde ir kā eksāmens. Tur ir tuvplāns, ļoti ciešs kontakts ar skatītāju, kurš
ļoti labi jūt, kurā brīdī notiek pa īstam un
kurā aktieris melo. Līdz ar to spēlēt kamerzālē ir izaicinājums. Man patīk izjust to
enerģētiku, ko izrādes laikā var gandrīz vai
ar rokām sataustīt. Mani tas uzmundrina.

ARTŪRA KONDRĀTA FOTO

Teātra mājaslapā Jurģis raksturots kā aktieris, kurš sava tēla pārdzīvojumus,
gribu un biogrāfiju spēj nospēlēt bez vārdiem.
Līdz ar to manas šībrīža favorītlomas ir
kamerzālēs spēlētās.
Patīk arī teātra lielā skatuve. Tur skatītājs nav tik tuvu, aktieris var paslēpties
aiz gaismām, grima, scenogrāfijas, bet ir
lieliska iespēja spēlēties ar formām.
Interesanti ir strādāt izrādē “Plikpaurainā dziedone”, kurā esmu ugunsdzēsības
kapteinis. Tā ir absurda dramaturģija,
un Latvijā tādas lugas maz tiek iestudētas. Indra Roga taisīja šo izrādi, un viņa
bija atradusi jaunas izteiksmes formas.
Mēģinājumos es pozitīvā veidā sajutos
kā akadēmijas laikos. Daudz guvu sev.
Jo ir procesi, kuriem izej cauri, veidojot
lomu, bet saproti, ka sev neko neiegūsti.
Šajā gadījumā es ieguvu. Man tas deva
cita veida šķautni, kā domāt, skatīties uz
lietām, arī uz savu darbu. Man ļoti patīk šo
lomu spēlēt un vērot skatītāju reakciju. Jo
absurda dramaturģiju nevar kodēt vaļā ar

loģiku. Tiklīdz to sāc darīt, saproti, ka esi
piemuļķots.
Patīk spēlēt bērnu izrādi “Mazais
ganiņš”, jo iepriekš nebiju izjutis tik ciešu
mijiedarbību ar skatītāju, kā tajā. Lugā
nav rekvizītu, tiek vadīta bērnu iztēle.
Ir fenomenālas izjūtas, kad jūti, kā viņi
darbojas, ka viņiem patīk tas, kas notiek.
Izrāde ir aptuveni stundu gara, un pēc tās
esmu absolūti lupatās, jo atstāju tajā visu
enerģiju. Bērnu nekad neapmānīsi. Vai
nu viņam patīk, vai nepatīk, tas uzreiz
jūtams.
– Kā teātris tevi maina kā personību?
– Katra nospēlētā loma atstāj noslāņojumu, tādēļ maina ikviena no tām.
Ir bijušas situācijas, kad dzīvē kaut kas
notiek, un es par šo situāciju padomāju
no kāda spēlētā tēla viedokļa. Saprotu,
ka šobrīd domāju tā, kā viņš to uztvertu.
No vienas puses, tas ir interesanti, bet,

ATZINĪBA

• 2012. gadā nominācija
“Gada debija” par
Armanda lomu lugā
“Kucēni”, lomu izrādē
“Dzin” un Akakija
Akakijeviča lomu lugā
“Cilvēks šinelī”.
• 2013. gadā balva “Gada
jaunais skatuves
mākslinieks” par Edžiņa
lomu lugā “Indrāni” un
lomām izrādē “Minga rēgi”.
no otras puses, tas parāda šīs profesijas
šizofrēnisko pusi.
– Kādas izrādes tev vislabāk patīk?
– Mūsu teātrī Ojāra Rubeņa vadībā ir
izdevies panākt, ka repertuārā nav vienīgi
salonkomēdijas. Ir daudz izrāžu, kas liek
domāt, šķetināt, rada pēcgaršu. Cilvēkiem
patīk nākt uz teātri atpūsties, izklaidēties.
Tas nav nekas slikts, bet man liekas, ka
izklaidi var arī gudri taisīt. Kad skatītājs
atpūšas, smejas, bet viņam pēc tam ir arī
par ko padomāt. Mans grimētavas kolēģis
Jānis Vimba, beidzot Kultūras akadēmijā
režiju, taisīja diplomdarba izrādi “Art”. To
skatoties, es ļoti labi atpūtos, izsmējos, jo
tajā ir precīzi psiholoģiski atpazīstamas situācijas, un arī aizdomājos par draudzību,
cilvēka vērtību, snobismu draudzībā. Tas
izraisa manī kaut kādu asociatīvu plūdumu. Ja tā notiek, tas ir viens no kritērijiem,
pēc kā vērtēju, ka izrāde ir laba.
– Kāda šobrīd Latvijā ir teātra misi
ja?
– Es kā ideālists uzskatu, ka teātra sūtība ir padarīt pasauli labāku. Vai to šobrīd
teātris pilda Latvijā? Nezinu. Daļēji, jo tas
ir integrējies ekonomiskajā tirgus vidē, un
tam ir arī jāražo. Lai teātris izdzīvotu, nepietiek vienīgi ar valsts dotāciju, līdz ar to
teātrī jābūt savam pienesumam, lai nopelnītu un mašinērija grieztos. Tā ir problēma.
Bieži vien pelnīšanas dēļ apjoms, ar kādu
mēs strādājam, ir pielīdzināms fabrikai.
Daudzums, ko nospēlējam, pirmizrādes,
ko sezonas laikā sagatavojam. Reizēm pat
skatītāji nepaspēj visu noskatīties, kad luga
jau tiek noņemta no repertuāra. Tā nav
kritika teātrim. To ietekmē finanšu resursu
sfēra, ko es ne līdz galam labi pārzinu.
Varbūt vajadzētu domāt par risinājumiem,
lai kultūrai būtu vairāk naudas. Šī tendence jūtama arī Teātra dienā. Mēs to esam
komercializējuši. Tajā vienmēr ir koncerts,
kas piepilda kasi. Tas ir labi, bet tajā pašā
laikā es ar skaudību skatos foto, kur redzams, ka pirms četrdesmit gadiem Teātra
diena bija svētki teātra cilvēkiem. Teatrāls
gājiens cauri pilsētai, Vecrīgā skatuve, kur
katrs sagatavojis savu priekšnesumu, pūlis
skatās. Man ir žēl, ka esam to pazaudējuši.
Protams, arī tagad Teātra dienas koncerta
pirmizrāde ir svētki, bet līdz ar ekonomisko situāciju kaut kas no tā laika svētku
izjūtas ir zudis.
– Tu filmējies arī kino?
– Jā, vairāk daudzsēriju filmās, īsfilmās.
Šobrīd seriālā “Svešā seja”, iepriekš “Ēnu
spēlēs”. Jaunajā sezonā būšu arī seriālā
“Viņas melo labāk”.
– Kāda ir atšķirība izjūtās, filmējo
ties kino un spēlējot teātrī?
– Teātrī viss notiek hronoloģiskā secībā, katra tēla emocijas, iekšējā izjūta loģiski rodas no iepriekšējās epizodes. Kino
tā nav. No rīta var uzņemt filmas beigas,
kur tēls ir kaut kādā noteiktā emocionālā
noskaņojumā, bet vakarā tos notikumus,
kas hronoloģiski bijuši iepriekš. Aktierim jāspēj radīt tēla noskaņojumu bez
iepriekšējas loģiskas nonākšanas līdz tam.
Kino var salīdzināt ar kamerzāli, tas prasa
tuvplānu, un tas prasa īstumu.
– Kādu saredzi sev kā aktierim
nākotni?
– Aktierim, strādājot repertuārteātrī, savu nākotni saredzēt ir viena no
lielākajām problēmām, jo viņš sev lomas
nepiešķir. Bet es kā Jurģis Spulenieks gribu
no šīs profesijas paņemt visu, ko tā dod.
Laiks rādīs. �
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Žaņa Sūniņa
vārdā
nosaukto
prēmiju
pagājušajā
gadā saņēma
mākslinieks
Jānis
Lagzdiņš.
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PRĒMIJA –

piemiņai un motivācijai

EDGARA LĀČA FOTO

P

Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

avasaris Talsu un Rojas novadā
tradicionāli ir laiks, kad ne vien
uzplaukst pirmās puķes, bet tiek
pasniegtas arī prēmijas kultūras jomā.
Aleksandra Pelēča literārā prēmija
Talsos, kā allaž, kādam kļūs par dāvanu
rakstnieka dzimšanas dienā, 10. aprīlī,
bet 15. aprīlī kļūs zināms Talsu mākslinieka Žaņa Sūniņa vārdā nosauktās
prēmijas saņēmējs vizuālajā mākslā,
tomēr šoreiz gribas godā celt Rojas
novadu, kur Pastariņa prēmijas mūžs
mērāms jau vairākos gadu desmitos.
PIRMAIS DABŪJA ZIEDONIS
Sanāk, ka Pastariņa prēmija, ko Rojas
novadā pasniedz kopš 1982. gada, ir raksta
autores vienaudze. Tiesa gan, ar vienu izņēmumu – tā tiek pasniegta reizi divos gados,
un 2021. gadā, atšķirībā no manis, piedzīvos vien 20. jubileju. Pārskats par šo laiku
bibliotēkā apkopots divās biezās mapēs. Tās
šķirstot, pamanu, ko rakstnieks Uldis Auseklis sacījis 1993. gadā: “Katra bērnu grāmatas
autora sapnis – saņemt Pastariņa prēmiju.
Rojā dzīvo gudri vīri un sievas, kuri ne tikai
reņģes, brētliņas un lašus ķer, bet arī saprot,
ka laba bērnu grāmata katram puikam un
meitenei jaunu pasauli pavērs, un visbiežāk
tā būs mūsu pašu mīļā Latvija.” Skaisti vārdi,
kas nav zaudējuši aktualitāti!
Lai arī par Pastariņa prēmijas pirmsākumu tiek uzskatīts 1982. gads, doma par
šādu apbalvojumu radusies jau 1980. gadā,
un pie prēmijas šūpuļa stāvējis ne vien
zvejnieku kolhoza “Banga” priekšsēdētājs
Miķelis Lisments, bet arī izcilais rakstnieks
Imants Ziedonis. “Un Ziedonis arī pirmais
to prēmiju dabūja! Bija jau arī, par ko,”
smejas Rojas novada bibliotēkas vadītāja
Irēna Svitiņa, kura tolaik strādāja Rojas
bērnu bibliotēkā. Vēlāk šefība pār prēmiju
tika nodota tieši bērnu bibliotēkai, kur to
ilgus gadus loloja bibliotēkas vadītāja Inta
Celmiņa. “Jāsaka Intai liels paldies par to,
ka laikā, kad kolhozi bruka, viņa gāja uz
ciema padomi runāt, lai tā pārņem prēmijas
turpināšanu,” atzīst I. Svitiņa. “Domāju,
ka prēmija lielā mērā joprojām pastāv,
pateicoties Intas Celmiņas entuziasmam un
neatlaidībai,” piekrīt Rojas novada bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Iluta Graudiņa.
Laiki ir mainījušies, reforma sekojusi reformai, naudas bijis tik, cik bijis, bet aizvien
pie varas bijuši ļaudis, kuri uzskatījuši, ka
iesāktais jāturpina. “Mēs jau arī visu laiku
kladzinām: “1982. gadā aizsākta prēmija!”
Kurš tad nu būs tas, kurš kaut ko tik senu
izbeigs?” joko bibliotekāres.
VĒRTĒ BĒRNI UN PIEAUGUŠIE
I. Graudiņa spriež, ka mūsu laikos prēmijas laureātu izvērtēšana notiek nesalīdzināmi vienkāršāk nekā agrāk, kad tas bija
pompozs pasākums, gana daudzskaitlīgai
komitejai sēžoties pie sarunu galda zem
Ļeņina portreta. “Tagad, protams, saziņa ir
elektroniska. Sazinos ar Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadī-

tāju Silviju Tretjakovu, kurai Rakstnieku
savienības komisija ir “kaujas gatavībā”, jo
tās dalībnieki jau paši Pastariņa prēmiju ir
ierakstījuši plānā. Atliek vien dot signālu, ka
jāsāk rušināties, un tad viņi izdomā: tam vai
citam prēmija pienāktos. Protams, meklēju
arī te, uz vietas, visas divu gadu laikā izdotās
grāmatas. Vēršos pie savām kolēģēm, pieaugušajiem, bērniem, eju uz skolu,” uzskaita
bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja.
Sākotnēji prēmiju piešķīra tikai bērnu
grāmatu autoriem, bet kopš 1993. gada to
saņem arī ilustratori. Ne katrs bērns izlasa
visas grāmatas, tomēr par ilustrācijām
vērtējumu var izteikt jebkurš. Pieaugušo
un bērnu domas ilustrāciju vērtēšanā mēdz
atšķirties. I. Graudiņa stāsta, kā pati reiz
jūsmojusi par skaistām actiņām un mīlīgām
sejiņām kādā grāmatā un pieredzējusi, ka
5. klases meitenes par šīm ilustrācijām vien
nosaka: “Cik bērnišķīgi…”
Grāmatu satura vērtēšanā palīdz arī
pieaugušie. “Sasaucu kopā latviešu valodas
skolotājus, pieaicinu skolas bibliotekāri, un
sarunu veidā nonākam līdz lēmumam. Mēs
piedāvājam savu variantu, Rīgas puse – savējo, un līdz šim man ir laimējies, ka mūsu
domas ir sakritušas. Nezinu, kas būs tad, ja
domas nesakritīs,” smejas I. Graudiņa. Tad
atliek sazināties ar izvēlēto rakstnieku un
ilustratoru un rīkot apbalvošanas pasākumu Rojā. “Kādā no pasākumiem vajadzētu
vēlreiz izlasīt “Pastariņa dienasgrāmatu”,
citādi bērni nemaz nezina, kas ir Pastariņš,”
neslēpj bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja.
Šopavasar Pastariņa prēmiju nepasniegs, bet 2019. gadā to piešķirs jau 19. reizi.
Bibliotekāres spriež, ka būtu labi, ja prēmiju
varētu palielināt, tomēr arī pašlaik dažs
mākslinieks, saņemot ne vien bērnu atzinību
un diplomu, bet arī reālu naudas balvu, nopriecājies, ka tā darīs iespējamu kāda sapņa

Rojas bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Iluta Graudiņa ar rakstnieces Luīzes Pas
tores un ilustratores Elīnas Brasliņas darbiem, kas pērn ieguva Pastariņa prēmiju.
piepildīšanos. No ikdienišķajiem ienākumiem jau sanākot vien otām un krāsām…
STIMULĒ ROSĪTIES NOVADPĒTNIEKUS
2000. gadā par godu Aleksandra Pelēča
(1920–1995) 80 gadu jubilejai Talsu novada
dome iedibināja tradīciju piešķirt literāro
prēmiju par darbiem, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadam (tolaik
vēl Talsu rajonam). “Aleksandra Pelēča
literārā prēmija tiek piešķirta vienam autoram, kurš ieguvis pretendentu izvērtēšanas
komisijas augstāko vērtējumu par izcilu
literāru darbību, kas ir dziļi saistīta ar sava
laikmeta un sava novada norisēm. Prēmijas
mērķis ir apzināt, novērtēt un popularizēt
darbus un to autorus par ieguldījumu
A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, kā arī izcelt mākslinieciski
augstvērtīgus prozas, dzejas, publicistikas,
vēstures pētniecības un literatūrzinātnes
darbus, kas veltīti Talsu novadam, reģionam, nozīmīgiem novada dižļaudīm. No
2014. gada prēmija tiek pasniegta katru

gadu. Talsu Galvenās bibliotēkas notikumu klāstā Pelēča prēmijas pasniegšana
un darbs, kas saistīts ar grāmatu atlasi un
izvērtēšanu, ir ļoti nozīmīgs. Šis ir viens no
veidiem, kā tiek atbalstīta novadpētniecība
un novadpētnieki Talsos,” uzskata Talsu
Galvenās bibliotēkas vadītāja Vija Nagle.
Kopš 2004. gada Mākslas dienās Talsu
novada pašvaldība pasniedz mākslinieka
Žaņa Sūniņa (1904–1993) vārdā nosaukto
prēmiju vizuālajā mākslā. To saņem Talsu
novada mākslinieks vai mākslinieku grupa
par augstvērtīgiem sasniegumiem, spilgtu
un radošu devumu vizuālajā mākslā iepriekšējā kalendārā gada laikā vai laika periodā, kurā darbi ir parādīti publiskajā telpā.
Varam tikai minēt, kas prēmiju saņems
šogad, bet iepriekš ar to pausta atzinība
tādiem māksliniekiem kā Jēkabs Spriņģis,
Andris Biezbārdis, Ritma Lagzdiņa, Inese
Mīlberga, Ojārs Feldbergs, Dainis Kārkluvalks, Uldis Balga, Modris Sapuns, Guna
Millersone, Andris Vītols, Jānis Lagzdiņš,
biedrība “Ciparnīca. Tals’ keramik”.�

DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

Pērn Aleksandra Pelēča prēmiju piešķīra Visvalža Tukmaņa darbam “Caur laikiem”.
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KALENDĀRS

MARTS / 2018

Mūzika

Māksla

◊ 2. aprīlī teātra namā “Jūras
vārti” Ventspilī, 15. aprīlī Liepājas Latviešu biedrības namā
un 20. aprīlī Kuldīgas Kultūras
centrā “Rumbas kvarteta” koncerts “Vecmeistara dziedātās
dziesmas”. Programma veltīta
Eduardam Rozenštrauham,
kuram šogad aprit 100 gadu.

◊ 5. aprīlī Liepājas muzejā atklās Kazahstānas
mākslinieces Leilas Mahatas personālizstādi
“Te nu es esmu”. Tā būs mākslinieces darbu izlase
Latvijā no Vīnes galerijām.

◊ 7. aprīlī, atklājot koncertu
sērijas “Pasaule Lielajā dzintarā” 2018. gada sezonu, koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājā notiks ceļojums klubu mūzikas pasaulē
kopā ar “Absolute Ensemble”, pianistu Frančesko Tristano un diriģentu
Kristianu Jervi. Pirms 25 gadiem Ņujorkā dibinātās apvienības “Absolute
Ensemble” repertuārā atraktīvi sapludināts šķietami nesavienojamais –
klasikā ieskanas džeza, roka, fanka un pat hiphopa ritmi.
◊ 9. aprīlī Saldus Mūzikas skolas akustiskajā
zālē pianista Daumanta Liepiņa klaviermūzikas
vakars. Starptautiskos konkursos panākumus guvušais bijušais Saldus Mūzikas skolas audzēknis
saņēmis Lielo mūzikas balvu “Gada jaunais
mākslinieks”, pašlaik studē Ingesundas Mūzikas
augstskolā Zviedrijā.
◊ 13. aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā 60 gadu jubileju svinēs viens no tautā iemīļotākajiem dziesmu un
tekstu autoriem, komponists un mūziķis Gunārs Meijers. Jubilejas koncertprogramma solās būt emocionāli piesātināta, jo piedalīsies jubilāra draugi
un domubiedri Gints Žilinskis, Gundars Lintiņš, Juris Veremejs un Zigmunds
Žukovskis, kā arī Viesītes jauktais koris un dzejnieks Leons Briedis.
◊ 14. aprīlī Talsos notiks jau XIV Kārļa Ferdinanda Amendas Mūzikas
svētki, kuru laikā Talsu Mūzikas skolā norisināsies starptautiskais mūzikas
skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss,
bet dienas noslēgumā Talsu tautas namā ikviens varēs baudīt konkursa
laureātu un Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra
koncertu.
◊
20. aprīlī Ventspilī, teātra namā “Jūras vārti”,
bet 28. un 29. aprīlī Liepājā, koncertzālē “Lielais
dzintars”, ar solokoncertu “Pa ceļam”, kurā skanēs
gan klausītāju iemīļotas dziesmas, gan skaņdarbi
no jaunā albuma “Pa ceļam”, viesosies pazīstamais
mūziķis un dziesmu autors Dons.

Mantojums
◊ No 22. marta Kuldīgas novada muzejā skatāma izstāde “Kārlis Davidovs – čella stīgu pavēlnieks”. K. Davidovs ir krievu čella skolas pamatlicējs, izcils mūziķis, komponists un pedagogs, pirms 180 gadiem dzimis
Kuldīgā. Viņa vārdu nes starptautiskais čellistu konkurss, kas jau 10. reizi
šopavasar izskanēs Kuldīgā. Izstāde atklāj izcilās personības dzīvi un
daiļradi.

◊ Līdz 30. aprīlim Saldus pilsētas bibliotēkā
Aigas Beinarovičas izstāde “RE-PET”. Viņa,
izmantojot PET pudeles un pārvēršot nicināto
taru līdzīgu dārgakmeņiem, rāda gaismas
un krāsas transformāciju. Pārvērtības notiek,
kad tumšā telpā ieslēdz mobilā tālruņa lukturīti...
◊ Livonijas ordeņa pilī Ventspilī līdz 4. maijam
apskatāma
mākslinieces
Birutas Baumanes (1922–2017)
gleznu izstāde no Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja krājuma.
Ar šo izstādi Ventspils muzejs uzsāk
izstāžu ciklu “Latvijas zelts”, kurā
šogad iecerēts eksponēt Latvijas
mākslas un kultūras vērtības. Izstādē
aplūkojamas 26 gleznas no mākslinieces dāvinājuma.

Teātris
◊ 10. aprīlī teātra namā “Jūras vārti” Ventspilī
skatāma Nacionālā teātra izrāde “Cilvēki, lietas
un vietas” (režisors Valters Sīlis). Britu dramaturga Dankana Makmillana lugas galvenā varone
savu talantu realizē uz skatuves, bet ar teātri ir
par maz. Bēgšanai no dzīves viņa izmanto arī
narkotikas, un to spēks izrādās lielāks par viņas
pašas gribu.
◊ 11. aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā, 15. aprīlī
Liepājas Olimpiskajā centrā un 20. aprīlī Talsu
tautas namā ar komēdiju “Optimists” viesosies
izrāžu apvienība “Panna”. Izrādes autors
Uģis Segliņš, režisors Juris Rijnieks. Galvenajā
lomā aktieris Gints Grāvelis.
◊ 14. aprīlī Liepājas teātrī gaidāma pirmizrāde
režisora Viestura Meikšāna iestudējumam
“Mizantrops”. Izrāde pieteikta kā komēdija
par godīgumu. Tās pamatā ir dramaturga
Martina Krimpa mūsdienu versija Moljēra
lugai. Mizantropa Alsesta loma uzticēta Gatim
Malikam.

Citas lietas

◊ 7. aprīlī Kapelleru namā Saldū notiks IX Kurzemes tautas muzikantu
saiets. Piedalīsies blūmīzeristi un akordeonisti, tiks spēlētas mandolīnas
un pat zāģi. Saieta būtība – radīt dalībniekiem prieku par kopīgu
muzicēšanu, tāpēc pulkā aicināti arī citi tautas muzikanti, kas spēlē
individuāli, duetā vai nelielā grupā.

◊
1. aprīlī Jūrmalas parka Bērnu laukumā
Liepājā Lieldienu svinēšana notiks kopā ar lupatu
lelli Lupi un koka vīriņu Konstantīnu no Latvijas
Televīzijas bērnu raidījuma “Kas te? Es te!”. Kopā ar
iemīļotajiem raidījuma varoņiem lieli un mazi svinētāji mēģinās atrisināt svarīgāko Lieldienu mīklu – no
kurienes un kā rodas košās Lieldienu olas? Notiks
saulgriežu darbnīcas, varēs
krāsot olas un modināt pavasari ar tautasdziesmām,
dejām un rotaļām.

Kino
◊ 20. aprīlī kinoteātrī “Cinamon Balle”
Liepājā, “Rio” Ventspilī un Kuldīgas
Kultūras centrā sāks rādīt vienu no
Latvijas simtgades filmām, režisores
Ināras Kolmanes spēlfilmu “Bille”, kuras
pamatā ir dzejnieces un rakstnieces
Vizmas Belševicas biogrāfiskais romāns
“Bille”. Filma ir smeldzīgs un vienlaikus
dzīvi apliecinošs, asprātīgs un cerībpilns
stāsts par kāda cilvēkbērna pieaugšanu
un attiecībām ar pasauli pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē Latvijā.

Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izplatīts kā reģionālo laikrakstu
“Kurzemes Vārds”, “Kurzemnieks”,
“Saldus Zeme” un “Talsu Vēstis”
bezmaksas pielikums.

KURZEMES KULTŪRAS PIELIKUMS

◊ 15. aprīlī Talsu tautas namā atklās grāmatu
“Mēs esam Talsi”. Tajā apkopoti 100 talsenieku portreti, kas Talsos un citur Latvijā kopš
pagājušās vasaras skatāmi fotogrāfa Aināra
Mazjāņa izstādē ar tādu pašu nosaukumu.
Fotogrāfijas tapušas nevis ar digitālo, bet ar
filmiņu aparātu, katram talseniekam atvēlot
vien piecus kadrus, no kuriem izstādei izvēlēts
tas, kurš vislabāk parāda projekta dalībnieka
būtību.
◊ 16. aprīlī Liepājas teātrī notiks Liepājas Baleta un deju studijas 15 gadu jubilejas koncerts.

Internetā pieejams izdevniecību mājaslapās kurzemnieks.lv, sz.lv
un talsuvestis.lv, kā arī reģionālajā portālā liepajniekiem.lv.
Redkolēģija: Daiga Bitiniece (“Kurzemnieks”),
Mairita Balode (“Talsu Vēstis”), Ilze Kļepikova (“Kurzemes Vārds”),
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).
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