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Austras mēnesis aizvadīts
Liena Rimkus, “Kurzemes Vārds”

Novembrī tautā iemīļotajai dzies-
miniecei Austrai Pumpurei būtu 
apritējuši apaļi 90 gadi.  

Austrasbērni, tostarp Inese Muižniece un 
Simona Rača, kas kopā vada un organizē 
darbus radošajā telpā “Austras istaba”, šo 
notikumu neatstāja nepamanītu. Lie-
pājnieki turpina vākt kultūrvēsturisko 
materiālu un māksliniecei par godu rīko 
dažādus pasākumus. 

PIEŅĒMA KATRU, KAS NĀCA
Leģendārās dziesminieces Austras  

Pumpures audzēkņi, kurus tautā jau sen  
dēvē par Austrasbērniem, izpletušies pa visu 
Latviju un pat ārpus tās robežām, stāsta 
“Austras istabas” pārzinātāja  
I. Muižniece. Rucavā dzimusī Latvijas dzies
minieku ciltsmāte augusi muzikālā ģimenē 

un jau agrā bērnībā bijusi varena dziedātāja, 
tādēļ nav nekāds brīnums par Austras tālāko 
dzīves ceļu. Pēc Liepājas Mūzikas skolas 
absolvēšanas viņa sāka strādāt par izrāžu 
muzikālo noformētāju Liepājas teātrī. Tur arī 
A. Pumpure iepazinās ar komponistu Imantu 
Kalniņu, un sākās viņas Kalniņa ēra. “Austra 
ar aktieriem komponista dziesmas dziedājusi 
ne tikai teātrī, bet arī mājās un saviesīgos 
vakaros. Tad vienā brīdī režisors Oļģerts 
Kroders, Austras vārdiem, izgrūdis viņu uz 
skatuves. Un teātris šo Austras koncertprog
rammu ar I. Kalniņa dziesmām ielicis reper
tuārā. Jau pagājušā gadsimta 70. gados viņa 
dziesmās ieauda atmodas laika idejas. Tie bija 
pareizie zemteksti, ko viņa spēja sataustīt un 
izstāstīt,” I. Muižniece stāsta. Pēc koncertiem 
viņai sāka nākt klāt klausītāji, sakot, ka arī 
gribētu dziedāt. “Un Austra nevienu prom 
nedzina, viņa teica: “Labi, tad nāc uz mūsu 
mēģinājumiem, darbosimies.” Pamazām vien 

viņas līdzgaitnieki tika iesaukti par Austras
bērniem.”

Mūža nogalē A. Pumpure vadīja ģitār
spēles stundas jauniešu centrā “Vaduguns”, 
kur arī I. Muižniece ar viņu iepazinās un 
pārtapa Austrasbērnā. Pēdējos gados viņa 
vairāk darbojusies tieši ar jauniešiem. Teiku
si, ka labāk, lai tie bērni dzied, nekā staigā pa 
ielām. Pie viņas vienmēr savu vietu atraduši 
cilvēki, kas kādā dzīves posmā jutušies citur 
neiederīgi, viņa visus pieņēmusi. “Ar mani 
bija tāpat. Pēc 9. klases mēģināju iet uz 
ballītēm, diskotēkām, bet kaut kā nejutu, ka 
tas būtu mans. Aizgāju uz “Vaduguni”, sāku 
spēlēt ģitāru, un likās – o! Visam parādījās 
jēga, un es atklāju savu pasauli, kurā jūtos 
ērti un labi,” stāsta I. Muižniece. Austra deva 
pieredzi, kā tas ir – būt koncertā, uz skatuves, 
un to īpašo strāvojumu, ko viņā varēja just no 
pirmās reizes. 

Liena Rimkus, “Kurzemes Vārds”

Viens no darbiem, kas pievērsa 
apmeklētāju uzmanību Liepājas 
muzeja ikgadējā Liepājas vizuālās 

mākslas izstādē, ir keramiķes Daces Grīn-
bergas iesniegtais darbs ar nosaukumu 
“Divas puses. Sadalītā ligzda”.

“Nosaukums jau visu izskaidro,” saka 
māksliniece, “Latvija ir mūsu tautas lielā, 

kopējā ligzda. Vai zināt, cik daudz cilvēku 
no Latvijas ir aizbraukuši? Gandrīz katrā 
ģimenē ir kāds aizbraucējs, arī manā. Tāpēc 
šo sašķeltību izjūtu kā Latvijas mērogā, tā arī 
caurskatot savu personīgo pasaules prizmu. 
Un šo savu sajūtu pārvērtu mākslas darbā. 
Lai nebūtu tik bezcerīgi, apkārt ligzdai 
redzami asniņi un pumpuriņi, kas rāda, ka 
ligzda vēl nav nokaltusi, tai ir dzīvības pazī
mes. Tāpat mazās zelta oliņas tiek dētas gan 

vienā, gan otrā pusē. Nekas nav beidzies.”
Arī pati māksliniece ar savu rosību 

apliecina, ka nekas nav beidzies – pērn sarī
kojot izstādi Jelgavā un šogad rādot darbus 
mākslas salonā “Ludviķis” Liepājā, viņa 
gatavojas personālizstādei Liepājas muzejā 
nākamajā gadā.

Dace Grīnberga smejas, ka viņas šāgada 
veikums, sekojot populārai tendencei, ir 100 
šķīvji, bet 101. šķīvis ir kā veltījums jau nāka

majai Latvijas simtgadei. Zināms novēlējums 
valsts svētkos ir arī šis mākslinieces darbs – 
lai tā ligzda tomēr turas kopā!

Liepājas muzeja izsludinātajai vizuālās 
mākslas izstādei pieteicās 51 Liepājas un tās 
apkārtnes mākslinieks, pēc darbu atlases 
skatītāju un žūrijas vērtējumam nodoti 38 
mākslinieku 55 dažādu žanru, tehniku un 
izpildījumu darbi. Izstāde būs apskatāma 
līdz Zvaigznes dienai. �

Dace Grīnberga. 
“Divas puses. Sadalītā ligzda”.

Izpētīt cilvēku
Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

O perators ALEKSANDRS 
GREBŅEVS 15 gados piedalījies 
gandrīz 40 kino darbu tapšanā. 

Viņa filmogrāfijā ar starptautisku 
spožumu izceļas divi stāsti – mākslas 
filma “Izlaiduma gads” (2015) un doku-
mentālā filma “Ģimenes lietas” (2010). 

Latvijā intensīvi apsprieda arī Ievas 
Ozoliņas filmu “Mans tēvs baņķieris” (2015). 
Runas jau raisās par Andra Gaujas spēlfil
mu “Nekas mūs neapturēs”, kam pirmizrāde 
plānota 2019. gadā. A. Grebņevs nekautrējas 
ieteikt, lai nākamgad nenokavēju Matīsa 
Kažas dokumentālās filmas “Klejotāji” 
pirmizrādi. Operatora filmogrāfijā atzīmēju 
savas favorītes – “Ģimenes lietas” un Olafa 
Okonova dokumentālo filmu par mākslas 
pasaulē lielu latvieti “Teritorija.  
Vija Celmins” (2013). 
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•  Par nepieciešamību 
katru gadu kādā no 
Kurzemes pilsētām rīkot 
Kurzemes fotodienas 
ar plenēru, izstādēm un 
Goda balvas fotogrāfijā 
pasniegšanu vienojās 
Kuldīgas kluba “Divas 
upes”, Liepājas klubu 
“Fotast” un “Pozitīvs”, 
Talsu fotokluba un 
Ventspils kluba “Mo-
ments” vadītāji. Pirmās 
Kurzemes fotodienas 
notika šoruden Kuldīgā. 
Goda balvu fotogrāfijā 
3. novembrī saņēma 
Talsu fotokluba vadītājs 
Uldis Balga. Otrajā 
vietā – liepājniece Lud-
mila Šmite no “Fotast”, 
trešajā – Kuldīgas 
kluba “Divas upes” 
vadītājs Artis Gustovskis. 
Nākamgad fotodienas 
rīkos ventspilnieki.

Inguna Spuleniece, “Kurzemnieks”

T iekoties ar fotogrāfiem pirmo 
reizi sarīkoto Kurzemes foto-
dienu noslēguma pasākumā 

Kuldīgā, arodā ieinteresētos uzrunāja 
profesionāls fotogrāfs un fotomākslas 
pasniedzējs RAIMO LIELBRIEDIS. Viņš 
rosināja padomāt par to, kas notiek fo-
togrāfijā, skatot dažādus kontekstus, arī 
par fotogrāfu attieksmi pret profesijas 
standartiem un profesionālas arodorga-
nizācijas nepieciešamību. Savu skatīju-
mu uz fotodzīves norisēm un problēmām 
viņš atklāj arī “3k” lasītājiem.

VAI VAJADZĪGA PROFESIONĀLA 
ORGANIZĀCIJA?

Kad esi ilgāku laiku strādājis vienā 
profesijā, pie vienas tēmas, lietojot vienu 
tehnoloģiju, gribas ieraudzīt lielo bildi ko-
pumā. Rutīnas darbs nogurdina, arī foto-
grafēšana var nogurdināt. Ja pazūd prieks 
vai mistika, beigās nekas prātīgs nesanāk. 
Tādēļ ir labi apstāties un paskatīties, kur 
paši sevi esam nolikuši. Esmu sarunājies ar 
profesijas biedriem Polijā. Ticiet man, tur 
viss notiek tāpat, kā pie mums. Tas rada 
aizdomas, ka arī citur ir tāpat. 

Tomēr pie mums ir arī daudz dīvainī-
bu: Latvijā nav nevienas dzīvotspējīgas fo-
togrāfu organizācijas, kas būtu lielāka par 
pilsētu fotoklubiem. Tas, ka kāds kaut ko 
nodibinājis un pateicis, ka tā ir organizāci-
ja, ir stipri par maz. Var jau teikt, ka mums 
tāpat ir labi – neviens neliedz fotografēt, 
izdot grāmatas bez profesionālas organizā-
cijas palīdzības. Protams, var. Bet – parā-
dās problēma. Ko ar šiem darbiem drīkst, 
ko nedrīkst darīt. Lejuplādēt un izdot grā-
matu, kas tehniski ir iespējams? Kas notiek 
tālāk? Brīdī, kad kāda ieinteresēta persona 
sāk šādu jautājumu aktualizēt valsts 
līmenī, amatpersonas mēģinās vērsties pie 
profesionālām organizācijām. Tieši tāpat, 
kā tas notiek citās jomās. Bet mums nav 
šādas organizācijas, nav, kam paprasīt. 

Nesen mani uzaicināja piedalīties izglī-

tības moduļa veidošanā vizuālās mākslas 
un multimediju programmās. Līgumā bija 
atsauce uz profesijas standartu. Reiz esmu 
to lasījis. Nezinu, kas šo absurdu ir rakstī-
jis, kas pieļāvis, ka tas drīkst pastāvēt. 
Tas iespējams tāpēc, ka nav profesionālas 
organizācijas. Piemēra pēc, ja celtnieku 
profesijas standartā vajadzīgas izmaiņas, 
domāju, ka tās varētu rosināt vairākas 
būvnieku asociācijas.

Fotogrāfu ir ļoti daudz, ja ņem vērā, ka 
ir 21.  gadsimts, tehnoloģijas attīstījušās, ar 
pamācībām, kā fotografēt, pilns internets. 
Tādēļ nekad īsti nevar pateikt, kurā pilsētā, 
cik profesionālam cilvēkam būs radies 
darbs, kurš kādam vēlāk būs vajadzīgs. Šī 
profesija ir ļoti pieejama, bet kaut kas liels 
un vienots tajā diemžēl nav noticis.

“ARĪ DESU VAR NEGARŠĪGI 
SAGRIEZT”

18 gadus mācu fotogrāfiju Jaņa 
Rozentāla mākslas skolā. Esmu domājis, 
ko dara jaunie cilvēki, kad pēc mācībām 
nonāk darba tirgū – iziet ielās un sāk 
strādāt. Cik zinu, visi mani absolventi, 
kas nopietni strādā foto vai dizaina jomā, 
ir ārzemēs. Acīmredzot atbrīvot entuzi-
asmu un vēlēšanos strādāt ir vienkāršāk 
un saprotamāk ārpus Latvijas. Viņi brauc 
studēt Prāgā, Edinburgā, Helsinkos, 
Lisabonā. Nodibina tur ģimenes, atrod 
darbu un paliek. Tas ir vēl viens ne pārāk 
skaistais punkts.

Pēc savas profesionālās darbības, 
fotogrāfi ir vientuļnieki. Tie ir neilgi brīži, 
kad viņi pastrādā kopā. Pēc tam katrs iet 
atpakaļ savā jomā. Te arī veidojas pretruna 
– fotogrāfs un organizācija. 

Tas, kā pilnīgi noteikti pietrūkst 
fotogrāfijai jebkurā kontekstā, ir profe-
sionalitāte, vērtējot visu kopējo masu, 
nevis rādot ar pirkstu uz kādu konkrētu 
un sakot, ka kaut kas izdarīts neprofe-
sionāli. Kaut gan gadās arī, ka jāpasaka 
tieši. Pirms gadiem vienam no slaveniem 
Latvijas vecmeistariem bija izstāde, kurā 
atradās tādas unikālas fotogrāfijas, kas 

ir pat vienā eksemplārā. Kad ieraudzīju, 
kā izstāde ir noformēta, mani pārņēma 
skumjas. Izcils materiāls pasniegts tik 
zemā līmenī tikai tāpēc, ka kāds nav līdz 
galam izdarījis. Dzirdēju izteicienu, ka 
nav pieņemams, ja fotogrāfijas izstādē 
piesistas ar naglām. Ja godīgi, arī man tas 
nav pieņemami, bet arī naglu iedzīt var 
profesionāli un neprofesionāli. Kā teicis 
mans kolēģis Valdis Ošiņš, arī desu var 
negaršīgi sagriezt. Fotogrāfijā tas notiek 
ik uz soļa, kļūstot jau par hronisku slimī-
bu. Man, piemēram, ir grūti audzēkņiem 
iemācīt taisni nogriezt papīru. Dīvaini, 
ka aizvien mazāk pievēršam uzmanību 
pašām vienkāršākajām lietām, nonākot 
pie nevīžības. Tāda nevīžības manifestāci-
ja. Saturs ir, stāsts ir, bet, kad viss jānoved 
līdz rezultātam, nav profesionalitātes. 
Arī izstāžu iekārtošana ir profesija, bilžu 
izdrukāšana – arī profesija.

SAULRIETI NEKUR NEPAZUDĪS
Mūsdienu konceptuālajā mākslā bieži 

ir stāsts, bet tas nav ietekmēts no iepriekš 
iegūtās pieredzes. Tiek degradēts viss pā-
rējais, lai tikai būtu stāsts. Tas arī nav īsti 
pareizs solis. Nezinu, vai šāda rīcība ved 
mūs kaut kādā attīstībā. Līdzīga problēma 
ar profesionālismu ir redzama, paskatoties 
uz to, cik ilgi esam strādājuši pie vienas 
tēmas. Šad tad ar kolēģiem braucam ple-
nēros ārpus pilsētas, bieži iznāk fotografēt 
krūmus. Krūmu bildes ir bijušas izstādēs, 
bet radušies jauni tehnoloģiski izlēcieni, 
kā varētu izdarīt kaut ko jaunu, un atkal 
fotografējam krūmus. Protams, skaļi 
varam postulēt, ka nekad nefotografē-
sim saulrietus, mājdzīvniekus un mazus 
bērnus, bet tik un tā šīs lietas nepazudīs. 
Jautājums, kā to tehnoloģiski, kā stāsta un 
izskata ziņā izdarīt profesionāli. Fiksāciju 
vien var izdarīt arī novērošanas kamera. 
Kam tur vajadzīgs fotogrāfs. 

Uzdodot sev vienu vienīgu jautājumu, 
vai darbs patiešām ir labs, no 500 foto-
grāfijām ir jāatlasa piecas. Tad arī cerība, 
ka tajās atlikušajās būs profesionalitāte. 

Pietiek vienkārši padomāt, ko un kā esmu 
padarījis. Par to nevienam nav jāstāsta, 
jo pats sev bieži esi visbargākais kritiķis. 
Neko pirms laika nevajag mest krāsnī vai 
dzēst no failiem, jo viss materiāls ir vēl 
vairākkārt pārvērtējams.

GANDARĪJUMS PĒC VAIRĀKU 
NEDĒĻU DARBA

Pirms kāda laika sāku nodarboties ar 
19. gadsimta foto tehnoloģijām. Tādu lē-
mumu pieņēmu brīdī, kad sapratu, ka vairs 
neizskriešu līdzi digitālajam ātrumam, 
jo galva to neņem pretī, kā arī nespēšu 
nopirkt to, to un vēl to. Devos pretējā 
virzienā. Lai arī tas viss ir ilgi un darbietil-
pīgi, man patīk. Milzīgu gandarījumu rada 
tas vienīgais attēls, pie kura esmu strādā-
jis nedēļu. Tas nenozīmē, ka pēc nedēļas 
visi darbi ir labi, tāpat ir arī miskastes 
procents. Bet tas, kas izdzīvojis, pārkāpis 
pār manu stingro profesionalitātes slieksni. 
Pēc kāda laika rodas pārsteigums: kāpēc 
plauktā stāv tik maza kastīte ar gatavajām 
fotogrāfijām? Kad tās pārlūkoju, saprotu, 
ka katram attēlam ir savs iemesls, kāpēc 
tas tur palicis. 

Iespējams, ka jāpaskatās trīsreiz 
rūpīgāk uz to, ko darām, un jāizdara līdz 
galam. Ja katrs darbs būs izdarīts līdz 
galam, izzudīs starpība starp fotoprieka 
dēļ tapušu bildi un tādu, ko fotografējis, 
piemēram, profesionāls avīzes fotogrāfs. 
Nekāda vīzdegunība nav pieļaujama. 
Ikviens autors, ja viņš strādā labi, nav 
liekams nekādā rangā. Viņa darbs vien-
kārši ir profesionāls. Pagājušā gadsimta 
80. gados, kad nebija dabūjama nekāda 
fototehnika, redzēju izcilus darbus, ko 
radījuši pēc profesijas virpotāji, telefonu 
līniju montieri, iespiedēji tipogrāfijā. Aps-
tākļi bija neiespējami, bet šiem cilvēkiem 
piemita ļoti liela vēlēšanās katru darbu 
izdarīt kārtīgi. Varbūt arī mums vajadzētu 
izskatīt savus arhīvus, atklājot, ka tajos 
ir ļoti labi darbi. Varbūt ir īstais brīdis to 
darīt tagad, kamēr mums nav apnikusi 
katram sava krūmu fotogrāfija.�

FOTOGRĀFU DAUDZ, 

Fotogrāfs, Jaņa Rozentāla mākslas skolas pedagogs un interneta vortāla foto.lv galvenais redaktors Raimo Lielbriedis uzsver: “Nozīmīgi ir ne tikai fotografēt, bet 
ar bildi stāstīt stāstu un kritiski lūkoties uz rezultātu.”

LĀSMAS REIMANES FOTO

bet profesionāļu trūkst
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Jolanta Hercenberga, “Kurzemnieks”

“ Grāmatas ir neliela plašākai publi-
kai redzamā daļa no maniem ilgus 
gadus vāktajiem un apkopotajiem 

materiāliem – ornamentiem, suitu tau-
tas dziesmām, dejām un citām kultūras 
liecībām,” saka alsundzniece, grāmatu 
“Stāstniece Veronika Porziņģe”, “Danči”, 
“Adīti mauči” un brošūras “Gudenieku 
Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 
1948 – 2018” autore DACE NASTEVIČA.

MŪZIKĀ JAU PIRMS DZIMŠANAS 
D. Nasteviča Alsungas vidusskolā ir 

mūzikas skolotāja, projektā trešo gadu 
māca kokles spēli, ik svētdienu spēlē ērģeles 
baznīcā Alsungā un Gudeniekos, vada tra-
dīciju ansambli “Gudenieku suiti”, Sociālajā 
dienestā strādā ar cilvēkiem, kuriem ilgstoši 
nav darba, un aktīvi iesaistās sabiedriskajā 
dzīvē. Tam visam paralēli vairākus gadu 
desmitus tiek vākti dažādi folkloras un 
vēstures materiāli, un arī rokdarbi ir neat-
ņemama Daces dzīves sastāvdaļa. 

Daces senču saknes iestiepjas suitos, 
tēvs dzimis Alsungas “Sedliņos”, bet bēr-
nība Dacei pagājusi Liepājā. Viņas vecāki 
Krists un Tamāra Ornas ir mūziķi, Liepājā 
strādājuši mūzikas skolā. “Tēvs spēlēja 
flautu, mācīja arī citus pūšamos instrumen-
tus, skaņoja un remontēja klavieres, bet 
mamma bija kordiriģente,” stāsta Dace. “Var 
teikt, ka mūzikas skolā esmu sākusi iet jau 
deviņus mēnešus pirms dzimšanas, un tur 
visa bērnība pagāja. Mamma vadīja stun-
das, es turpat maliņā spēlējos, citreiz pie 
grāmatvežiem biju atstāta. Kad tēvs mani 
paņēma uz orķestra mēģinājumu, man bija 
noteiktas divas iespējas: ja labi uzvedīšos, 
tad ļaus arfu paspēlēt, bet, ja slikti, tad tubā 
mani iesēdinās.”

Dace bērnu mūzikas skolu pabeidza kā 
pianiste, Emiļa Melngaiļa mūzikas vidus-
skolā mācījās mūzikas teoriju, to pašu arī 
konservatorijā, tikai ar folkloras ievirzi, 
kura tolaik vēl nebija īsti šajā mācību 
iestādē atzīta. “Ja man jautā, vai mūzika 
man ir sirdij tuva, varu atbildēt tikai vienu, 
ka nezinu. Tas ir tāpat kā zivij prasīt, vai 
viņai ūdens ir tuvs sirdij. Nevar noteikt, cik 
tuvs ir tas, kurā tu dzīvo. Citādāk es nemaz 
neprotu. Tāpat ir ar ornamentiem. Kopš 
sevi atceros, es zīmēju tos pa rūtiņām. Tā ir 
mana pasaule, kurā jūtos kā mājās. Raksts ir 
dzīvs, tam ir ritms, un es to jūtu,” saka  
D. Nasteviča. 

BRĪVPRĀTĪGI – PIESPIEDU KĀRTĀ
Interese par suitu tradīcijām un folkloru 

Dacei radusies tikai tad, kad teju brīvprā-
tīgi – piespiedu kārtā nācies ķerties klāt 
tās vākšanai. “Tas bija liktenis, ka sāku 
interesēties par folkloru. Mācījos kon-
servatorijā, apprecējos, sāka dzimt bērni, 
mācības pārtraucu. Pārcēlāmies dzīvot uz 
Alsungu. Tēvs bija Alsungā nodibinājis 
mūzikas skolu ar filiāli Pāvilostā, bija skolas 
direktors. Arī es strādāju tajā mūzikas skolā 
un gribēju turpināt studijas. Man piedāvāja 
atsākt trešajā kursā, kuru biju pametusi, 
ja diplomdarbam vākšu materiālus par 
suitiem, vai arī jāsāk studijas atkal no 
pirmā kursa. Šāds nosacījums bija tādēļ, ka 
interesi sabiedrībā bija izraisījusi pagājušā 
gadsimta 70. gadu beigās iznākusī plate 
“Latviešu folklora. Alsunga”, kurā dziedāja 
“Suitu sievas”, bet ne Rīgā, ne arī aiz robežas 
dzīvojošajiem tautiešiem nebija informāci-
jas, kas tie suiti ir. Bija paredzēts sūtīt kādu 
kultūras cilvēku uz Alsungu to izzināt, bet, 
tā kā es biju no šīs puses, tad piedāvājumu 
izteica man. Piekritu.

Ar teicēju Veroniku Porziņģi, par kuru 
ir pirmā izdotā grāmata, satuvinājāmies tā, 
ka viņa joprojām ir man viens no tuvāka-
jiem dvēseles radiniekiem. Jau diplomdarbā 
rakstīju, ka par šo cilvēku jāizdod grāmata. 
Lai arī skolā mācījusies tikai trīs gadus, viņa 
ir dzīvesgudra. Jaunībā piedzīvojusi laiku, 
kad Latvijā skolu jaunatni aktīvi aicināja 
vākt tautas dziesmas. Arī viņa to darījusi, 
pierakstījusi burtnīciņās tās, ko dziedāju-
si viņas mamma, vecāmāte, kaimiņiene. 
Burtnīciņas viņa man atstāja mantojumā, 

“Rūtiņās un ornamentos jūtos kā mājās”

garākajām dziesmām dziedāja meldiņus, es 
pierakstīju notis.”

Materiālus D. Nasteviča apkopojusi grā-
matā “Dziesminiece Veronika Porziņģe”, kas 
izdota 1999. gadā. Kaimiņi Aija un Valen-
tīns Kokaļi piedāvājuši sponsorēt izdošanu, 
un grāmata, kurā publicētas arī Daces ar 
roku rakstītas notis un vārdi, laista klajā. 

PAŠAI SAVS DAINU SKAPIS
D. Nasteviča īsu brīdi vadījusi arī 

etnogrāfisko ansambli “Suitu sievas”, un tas 
folkloras vākšanai piešķīris jaunu nozīmi. 
“Sapratu, ka trūkst dziedamu dziesmu, 
tādēļ sāku apzināti tās vākt jau ar pavisam 
citu interesi,” stāsta D. Nasteviča. “Ja pirms 
tam meklēju, lai pabeigtu darbu augstskolā, 
tad pēc tam, lai būtu repertuārs ansamblim. 
Pārvērtos par Krišjāni Baronu un Dārtu 
vienlaicīgi. Man ir trīs meitas Mārīte, Liene 
un Anna, kuras bija jāaudzina, bet arī 
folkloras vākšanu negribēju pārtraukt. Sā-
kumā visas dziesmas un tekstus pierakstīju 
uz lapiņām un liku kurpju kastēs, bet vēlāk 
bibliotēkā mainīja inventāru un man atdā-
vināja kartotēku skapīti ar 12 atvilktnītēm, 

kas nu atdāvināts muzejam Alsungā.” 
Grāmatā ir publicēta tikai daļa no Daces 

krājumā esošajām dziesmām, jo to vākšana 
no vietējiem teicējiem un folkloras krātu-
vēm Rīgā turpinājusies vēl gadiem ilgi. “Vei-
cu tādas kā apgrieztās ekspedīcijas. Parasti 
cilvēki no Rīgas materiālus laukos savāc, bet 
uz tām vietām, kur tie vākti, neko atpakaļ 
nesūta, un vietējiem tas nav pieejams. Es 
Rīgas krātuvēs meklēju, kas par šo pusi 
savākts, un vedu atpakaļ suitiem.”

RAKSTS IR DZĪVS
Viena no būtiskām dzīves jomām, bez 

kā Dace nevar iztikt, ir rokdarbi. Darbi bi-
juši apskatāmi jau vairāk nekā 60 izstādēs. 
“Bija arī laiks, kad tie bija mans vienīgais 
ienākumu avots, bet šobrīd ar pērlītēm iza-
dītie izstrādājumi top prieka pēc. Man patīk 
spēlēties ar krāsām, pērlēm. Man vajag 
radīt,” saka Dace.  

2014. gadā izdotā grāmata “Adīti 
mauči” tapusi, jo Dace iesaistījusies pro-
jektā “Satiec savu meistaru”, sagatavojusi 
materiālu, ko stāstīt interesentiem par 
mauču adīšanu. Dzīvojusi toreiz Gudenie-

Latvijas simtgadē Alsungas novada dome Dacei Nastevičai pasniedza Gada balvu par ieguldījumu kultūrā. 
JOLANTAS HERCENBERGAS FOTO

ku pagastā. Neviens uz nodarbībām neesot 
atnācis, bet, tā kā materiāls apkopots, 
Dace turpinājusi pie tā strādāt. Pastāstījusi 
par materiālu studiju biedrenēm, kuras 
strādā augstskolā, un atdevusi, lai no tā 
dod mācīties studentiem. Tā par materiālu 
uzzinājis kāds no izdevniecības “Zvaigzne 
ABC”, un viss sakārtojies tā, ka darbs 
izdots grāmatā.

“Man žēl, ka raksti grāmatā ir tik 
mazā formātā, jo tas ir kā aiziet uz pili un 
ieskatīties tajā pa atslēgas caurumu,” saka 
Dace. “Kad raksts ir liels, tas uztverams 
pilnībā, un ir jūtams, kā tas strādā. Jo 
katram rakstam ir enerģētika. Tagad tie ir 
tikai rakstu paraudziņi, tomēr pēc grāmatas 
katrs patstāvīgi var iemācīties adīt maučus, 
un tas ir labi. 

Man vienmēr ir bijusi bijība pret rakstu. 
Tā ir vēl viena mana pasaule, kurā dzīvo-
ju. Kā vaļasprieks kopš mazotnes man ir 
ornamentu zīmēšana pa rūtiņām. Atceros, 
ka tēvs jautāja, vai nevaru kaut ko normālu 
uzzīmēt. Mēģināju. Upi, celmu, bet nekāda 
prieka. Tad savelku ar lineālu rūtiņas un at-
kal jūtos kā mājās. Tā bija mana pasaule un 
ir vēl arvien. Gadu gadiem esmu ornamen-
tus vākusi no dažādiem avotiem: pārzīmēju 
un krāju tos mapē. Man nav svarīga raksta 
piederība, jo nevienam neviens raksts 
nepieder. Mani interesē raksta ritms, forma. 
Man ir liels ar roku zīmētu ornamentu 
materiāls, bet šobrīd vēl nav atrasts izdevējs, 
kurš tādu gatavs iespiest grāmatā. Uzrunā-
tie prasa, lai rakstus uzzīmēju datorā, bet 
es ceru, ka pienāks laiks, kad vērtība būs ar 
roku zīmētajam.”

Nesen klajā laistā grāmata “Danči” ir 
pirms daudziem gadiem iesākts darbs, ko 
Dace bija pabeigusi un atdevusi, lai pasnie-
dzēji dod augstskolā studentiem mācīties. 
Pēc laika Daci uzrunājis izdevniecības 
“Lauska” pārstāvis. Grāmatā ir deju apraksti 
un muzikālais pavadījums dančiem, kas 
suitos pierakstīti, vai arī minēts, ka tādi te 
dejoti. 

Nākotni Dace īpaši neplānojot. Nezinot, 
vai tuvākajā laikā tiks izdota grāmata, bet 
materiāli, kā patstāvīgi iemācīties kok-
les spēli, par Alsungas vēsturi, Jūrkalni, 
Kuldīgas katoļu baznīcu, vietvārdiem un vēl 
citām lietām, mapītēs krājoties. �

Kad  pagājušā 
gadsimta 

septiņdesmitajos 
gados 

iznākusi šī plate, 
Rīgā kultūras 
ļaudīm un arī 

ārzemniekiem 
radusies 
interese, 

kas tie suiti ir.
 Tā kā Dace 

dzīvoja 
Alsungā, viņai 

brīvprātīgi 
piespiedu 

kārtā 
nācies vākt 
materiālus 

par tiem. 
Tā arī aizsāku-

sies suitu 
kultūras manto-

juma vākšana, 
kas turpinās 

mūža garumā.
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Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

Jau astoņus gadus nedēļu pirms  
Ziemassvētkiem Strazdes muižā lieli 
un mazi bērni ir varējuši sastapt 

vietējos rūķus. “Strazdē rūķus mīl, Talsu 
novadā mīl un citur arī,” viņi apliecina. 
Strazdes rūķi pat nedrīkst reklamēties, 
lai nebūtu jādāļā pārlieku daudz attei-
kumu, jo jau oktobrī bijis skaidrs, ka 
rūķošanās aktivitātēm atvēlētais laiks ir 
“pilns līdz augšai”.

Kopā ar sešiem rūķiem un Ziemassvēt-
ku vecīti piesēžam uz “preses konferenci” 
telpā, kur gadu iepriekš bija satriecoši 
skaista rūķu ēdamistaba. Šogad tā iekār-
tota askētiski – kā vieta, kur mammām ar 
mazulīšiem uz brīdi patverties no pārāk 
lielās burzmas. Ne tikai mēs, viesi, bet arī 
paši rūķi un Ziemassvētku vecītis sarunas 
sākumā tiek apdāvināti. Še esot tāds prin-
cips: ne dienu bez dāvanām!

Katrs rūķis ir personība, atšķirīgs no 
pārējiem. Rūķu mamma Karlīna apgalvo, 
ka rūķi esot un paliekot mīļi arī tad, kad 
palaidņojas. Kripatiņa allaž uzsver, ka viņa 
šajā ģimenē ir sabiedrisko attiecību speciā-
liste. Rūķis Kikī labprāt pats ballējas, bet 
prot iekustināt arī citus, piedāvājot dejas, 
rotaļas un viktorīnas. Kreimenīte sevi at-
zīst par klusāko rūķi, kurš toties gādā par 
muzikālo fonu. Kāpēcīte ir prātīgs rūķis, 
kurš uzdod daudz jautājumu. Kriksis ir 
mazais brālis, ļoti aktīvs un ašs rūķu bērn-
dārznieks. Protams, te ir arī Ziemassvētku 
vecītis, kurš šogad Strazdes muižā ticis pie 
jauniem, gaišākiem apartamentiem. Tas 
gan vairāk noticis nevis vecīša, bet bērnu 
ērtības labad. “Vecītim pretī neviens ne-
runā,” viņš palepojas. “Nav jau laika viņu 
neklausīt – pārāk daudz darba,” paskaidro 
Kripatiņa.

Triju “i” 
princips: 
izglītot, 
informēt, 
izklaidēt

Daiņa Kārkluvalka foto

Strazdes rūķi un Ziemassvētku vecītis rosās savos jaunajos apartamentos. Agrākajā istabā šogad iekārtota laimes liešanas darbnīca.
DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

PULCĒ CILVĒKUS AR RŪĶISMU
Ko viesi saņem Strazdes muižā? “Prieku! 

Svētkus! Dejas! Rotaļas!” rūķi cits caur citu 
atbild. Tikai pēc tam paskaidro, ka te darbo-
joties trīs “i” princips: izglītot, informēt un 
izklaidēt. “Var jau tāpat uz kādu ballīti aiziet, 
bet te ir stāsts, te ir notikums, darbošanās, 
mācīšanās,” uzsver Kripatiņa.

Kopā cenšamies rast atbildi uz jautājumu, 
kāpēc cilvēkiem vajadzīgas pasakas un kāpēc 
gribas tajās pabūt. “Prasās! Ārā baltuma kļūst 
ar katru gadu mazāk, tāpēc vajag vismaz 
iekšēji to sajūtu kaut kādā veidā radīt, un šis 
ir viens no brīnišķīgākajiem veidiem – ir Zie-
massvētki, un ir brīnums,” spriež rūķu mam-
ma Karlīna. “Tas ir kopā darbošanās brīnums. 
Te darbojas cilvēki, kuriem arī galvā tas 
rūķisms ir. Mēs te esam kopā dažādu profe-
siju cilvēki no dažādām vietām, ar dažādiem 
uzskatiem, bet mūs vieno vēlme otram darīt 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku mazliet jautrā-
ku, ne tikai tādu, kurā skraida pa veikaliem, 
pērkot dāvanas. Ne vien bērns, arī pieaudzis 
cilvēks var par kaut ko brīnīties un kaut ko 
padarīt! Daudzi raud par to, ka viņiem neesot 
Ziemassvētku sajūtas, jo sniega nav, dāvanu 
nav un nekā cita arī nav. Bet svētku sajūta jau 
rodas tieši brīdī, kad tu kaut ko gatavo, kad tu 
domā par svētkiem, un tas nav obligāti jādara 
lielveikalā. Mums, rūķiem, gribas parādīt, ka 
ģimene, kopā darbojoties, var svētku sajūtu 
iemantot,” papildina Kripatiņa.

Gada pārējā laikā rūķismu saglabājot, 
piemēram, virzot kultūras darbu dažādās Tal-
su novada vietās, bet pirms svētkiem viņiem 
pašiem atliekot vien uzvilkt rūķu drānas un 
ikdienas darbs paejot otrā plānā. “Cepures, 
gaismas, katrs savā vietā. No autobusa izbirst 
bērni, un viss dabiski notiek,” rūķi stāsta. Tas 
arī vajadzīgs – būt dabīgi rūķiskiem, lai bērni 
notic, ka viss ir pa īstam, rūķi te dzīvo un 
Strazdes muiža ir viņu mājas. Un notic arī – 
viņi necenšas rūķos saskatīt tantes vai minēt, 

Kripatiņa rāda sniega dzirnaviņu “produkciju”.

kas slēpjas aiz 
Ziemassvēt-
ku vecīša baltās 
bārdas.

NOLAISTIES LĪDZ SVĒTKU 
VECUMAM

Kad pēc pirmssvētku maratona no 
muižas projām devusies pēdējā grupa, par 
spīti fiziskajam nogurumam esot arī žēl, ka 
brīnumu laiks beidzies. Varētu rūķošanās lai-
ku pastiept garāku (vajadzētu taču nodrošināt 
piedāvājumu, ja reiz ir pieprasījums!), bet tad 
rūķiem jāstrādā maiņās, citādi ilgāk par ne-
dēļu no pulksten 9 līdz 21 izklaidēt ciemiņus 
būtu fiziski grūti. Pērn gan bijusi sajūta, ka 
varētu turpināt, ja reiz pārējā pasaule tāpat it 
kā pārstājusi eksistēt. Ar bažām jautāju, vai 
nav tā, ka pēc tik intensīva pirmssvētku laika 
rūķi, novilkuši parādes tērpus, ar mājinie-
kiem vairs svētkus svinēt nevēlas. “Bet šī ir tā 
vieta, kur svētkus pa īstam sajūti! Jā, mājās 
ir Ziemassvētku vakars, bet līdz tam pat īsti 
nemani, ka svētki tuvojas. Te sajūti prieku, 
ko sniedz bērni, tāpēc nenogursti,” apliecina 
Kāpēcīte. Dienas beigās atliekot izlasīt viesu 
grāmatā rakstīto, lai atkal iekšējās baterijas 
uzlādētos. “Ja kādam ir skumīgi, ir rudens 
nomāktība vai trūkst Ziemassvētku sajūtas, 
lai atbrauc palasīt rūķu viesu grāmatu! Tur 
redzamas īstas emocijas,” priecājas Kripatiņa.

Abi sienas pulksteņi Ziemassvētku vecīša 
mājvietā apstājušies uz – ej nu sazini! – 
pusdienlaiku vai pusnakti. “Tāpēc jau rūķīši 
var sasniegt tik lielu vecumu, ka laiks stāv uz 

vietas!” vecītis skaidro. Viņa istabā ir bezgala 
daudz mīļu un skaistu lietiņu. Ir arī dzirnavas 
sniega malšanai, uz kurām ik gadu tiek liktas 
lielas cerības. “Brīnumi notiek tiem, kuri 
tic brīnumiem. Jātic! Labais vairo labo, un 
kamols veļas tālāk. Tas laikam arī ir iemesls, 
kāpēc mēs te esam. Lai to kamoliņu ritinātu – 
lai visiem tās brīnumdzirkstelītes tiek,” spriež 
Kripatiņa.

Šo gadu laikā dzirkstelītes trāpījušas 
vairākiem tūkstošiem cilvēku. Jāuzsver, ka 
te visi tiek saukti par bērniem, un rūķiem 
pašiem tikai no 300 gadiem sākoties pieau-
gušo vecums. “Man jau arī vēl nav pilni 100,” 
Kripatiņa cilvēciski divdomīgi paziņo. Viņa 
viesus dalot mazajos un lielajos bērnos, un 
sevišķs prieks esot, kad arī lielie bērni atveras 
visām brīnumainajām norisēm. “Ja lielais 
bērns nenolaižas gluži līdz mazā bērna līme-
nim, tad viņš vismaz atceras savu bērnību. 
Gadās, ka dažs kungs gados pirms piparkūku 
cepšanas atvairās: “Kādas muļķības, es nu 
gan necepšu!”, bet beigās rullē mīklu un lielās, 
kuras ir viņa gatavotās piparkūkas. Visiem ir 
līdz tam svētku vecumam jānolaižas. Tā ir!” 
Kripatiņa sapratusi.�

Mazie mīklas rullīši jau 
nolikti darba 

gatavībā.
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– Kuru savu darbu uzskati par profe-
sionāli veiksmīgāko?

– Kvalitatīvi uzņemts projekts nav tas 
pats, kas veiksmīgs projekts. Labai filmai ir 
jaudīga dramaturģija, kas skatītāju aizrauj 
jau ar pirmajiem kadriem, taču tas nenozīmē, 
ka filmu rāda kinoteātros, valsts televīzijā... 
Labu kino saprot jebkur pasaulē, tāpēc vien-
alga, vai tas no Dienvidamerikas, Āfrikas, 
Lietuvas. Abstrakti runājot, kino ir cilvēka 
iekšējās pasaules pētniecība, tāpēc laba filma 
nekad nebūs par konkrētu notikumu vai 
vietu (pasarg dies’ no patriotiskā kino – tam 
nekad neizdosies laba filma!).

Mani darbā virza aizraujošs stāsts un 
līdz pārdzīvojums, nevis smuks kadrs. Strādāju 
režisoram un stāstam, nevis savām vizuāla-
jām ambīcijām. Šī principa dēļ nonāku pretru-
nās un problēmās, komunicējot ar citiem kino 
nozares pārstāvjiem. Esmu tiešs, un man 
vienmēr bijis tikai viens dievs – kino. 

Ja esi kino pasaulē, jāsamierinās ar 
režisora diktatūru – viņam pieder galavārds 
un visa atbildība par rezultātu. Svarīgāko 
cilvēku trijotni veido arī galvenais māksli-
nieks un operators – ar visiem iespējamiem 
līdzekļiem viņi īsteno režisora ietekmi. 

Līdz “Izlaiduma gadam” Latvijā neviens 
īsti nebija pievērsies pēdējam posmam – 
filmas reklamēšanai. Kļuvām par pirmajiem, 
kas izvērsa reklāmas kampaņu filmai, jo 
uzskatījām: līdz skatītājiem jānonāk arī 
bezbudžeta kinodarbam. Simtgades filmu 
iespaidīgās reklāmas kampaņas rāda, ka 
Latvijā esam iemācījušies reklamēt kino. 

– Savā filmogrāfijā tu apstājies pie 
Viktora. 

Manuprāt, nepelnīti pazudusi filma. Vie-
nīgā, kuras laikā nomira galvenais varonis, 
gados jauns alkoholiķis, kurš slimoja ar vēzi. 
Viņam bija ģimene, viss juka... Skatītājam 
rodas ļoti daudz jautājumu, skatoties filmu. 
Viktors ir mana jaudīgākā filma, kas mani 
norūdīja un iemācīja piekļūt varonim tik 
tuvu un tā, ka viņš nejūt kameru. Kad esi 
pieredzējis dokumentālajā kino, ir uz kā 
atsperties, uzņemot mākslas filmas. 

– Kino esi kopš 2001. gada. Ko tu esi 
sapratis par savu profesiju?

– Tehnoloģijas izdarījušas galvu 
reibinošas pārmaiņas. Kamēr fotofilmiņas 
nomainīja digitālās kameras, tika salauzti 
daudzi likteņi. Kino vidē ienācu tieši lūzuma 
periodā. 

Biju tikko atgriezies no Japānas, kur 
kopā ar Matīsu Kažu filmējām epizodes 
dokumentālai filmai. Biju bijis daudzās val-
stīs, taču japāņu dzīves koncepts uz mani 
atstāja kultūršoku. Īsumā – viņi uzskata: 
ja vienai prasmei/profesijai/arodam veltīsi 
visus spēkus un mūzu, vienā brīdī noteikti 
kļūsi izcils. (Rietumnieki uzskata, ka darbs 
jāmaina ik pēc pāris gadiem.) No otras 
puses – Japānā ir viens no augstākajiem 
suicīda līmeņiem pasaulē. Viņi darbā ir 
izcili, taču ar to nepietiek dzīves jēgai. No 
japāņiem esmu pārņēmis ideju veltīt sevi 
vienai profesijai. 

Kad sākās karš Ukrainā, pārtrūka saites 
ar Armēniju, Gruziju un citām Austrumu 
valstīm, kurās pelnīju lielu naudu, filmējot 
reklāmas. Bija jāizvēlas – palikt kino pasau-
lē vai pāriet uz finansiāli ienesīgāku jomu. 
Mamma atgādināja, ka ģimenē nav labas 
pieredzes ar profesijas mainīšanu. Toreiz 
izjuka mana ģimene. Smags laiks... Vecāki 
un māsa bija līdzās, kamēr ira viss, ko biju 
veidojis. 

1

Ar režisoru Andri Gauju radītas gan mākslas, gan dokumentālās filmas. Titulētākā ir “Ģimenes lietas”, kas saņēmusi 
sešas starptautiskas balvas, rādīta Skandināvijas un Austrālijas televīziju skatītākajā laikā (prime time).

•  Aleksandrs Grebņevs 
absolvējis Saldus  
2. vidusskolu, Latvijas 
Kultūras akadēmiju  
video operatora 
specializācijā, bijis 
stipendiāts kino  
operatora specialitātē 
Konrāda Volfa skolā 
Potsdamā Vācijā.

– Kad tu attapies?
– Pēc gada atzinu, ka savas dzīves sce-

nāriju nemainīšu, – es esmu kino cilvēks, un 
punkts. Esmu pārliecināts, ka cilvēks nekad 
nemainās. Viņš sevī var izmainīt kādas 
īpašības, bet ne būtību. Esmu apņēmies būt 
maksimāli labs operators.

– Vai starp paša izvirzītajiem kritēri-
jiem ir arī kolēģu atzinība un balvas?

– Dažas balvas esmu saņēmis, bet nevie-
nu Latvijā. “Ģimenes lietu” dēļ palikām ārpus 
Latvijas kino balvu saņēmēju loka. (“Lielā 
Kristapa” nomināciju sadalīšana ir politizēta, 
rezultāti – man ne-sa-pro-ta-mi!)

Esmu filmējis tik daudz, ka varu strādāt 
pēc izjūtām, nav jādomā, piemēram, kā 
turēt kameru. Starp citu, savu pēdējo filmu 
uzņēmu, nepieskaroties kamerai. Pieskāros 
tikai dažas reizes.

– Piedod par muļķīgu neizpratni, bet 
ko tad tu darīji?

– Biju pie monitora blakus režisoram 
(smejas). Filmā “Nekas mūs neapturēs” 
strādāju par operatoru inscenētāju, biju pie 
monitora un virzīju stāstu (citam operato-
ram, kurš strādāja ar kameru, sacīju, kas 
jādara). Ar operatoru Jāni Rubeni strādājam 
kopā gadiem, tāpēc viņš pareizi jūt un zina, 
ko vēlos.

Esmu efektīvāks, kad strādāju pie moni-
tora. Kadru uztveru objektīvi, jo nav jācīnās 
ar samirkušām kājām, kameras smagumu uz 
pleca, muguras sāpēm... Tā esmu nofilmējis 
vairākas filmas...

– ...un katrā esi pētījis cilvēku. Ko par 
mums noskaidroji?

– Katrā cilvēkā ir tāds Visums! Kino ne-
eksistē, ja nav problēmu, tāpēc esmu tur, kur 
tās ir, tomēr neesmu tik dzīves pieredzējis, lai 
noteiktu kopējo diagnozi. 

– Kādas problēmas par mums saskati 
simtgades filmu maratonā? 

– Hmm... Parunājam par visu projektu, 
nevis tā saturu! 

Izpētīt 
cilvēku

Auto aprīkots 
kustībā uzņemt 
kadrus.

– Valsts 16 filmās ieguldījusi gandrīz 8 
miljonus eiro. 

– Izklausās daudz, patiesībā ir maz, jo 
mazbudžeta filmas izmaksā vismaz 500 
tūkstošus eiro. Ne tāpēc, ka kāds vēlas lielu 
honorāru. Cik maksā, piemēram, degviela 15 
automašīnām, lai aizbrauktu no Saldus līdz 
tepat netālajai Kuldīgai? Vēl būtu vajadzīga 
vinjete četrām automašīnām, šoferiem arī 
jāsamaksā. Viena filmēšanas diena maksā 
no 7 līdz 15 tūkstošiem eiro. Paviršību nav, 
ja var filmēt daudzas dienas. Vēl jārēķinās ar 
izdevumiem tehnoloģijām. Nesamierināmies 
ar vāju tehniku tikai tāpēc, ka nav naudas.

Simtgades filmās valsts pirmo reizi 
nozarei piešķīrusi tik daudz  naudas. Līdz 
šim varēja saņemt tikai nelielu finansējumu 
idejas iesākšanai. Prieks, ka kultūras minis-
tre Dace Melbārde kopā ar Nacionālā kino 
centra vadītāju Ditu Rietumu prata valsts 
finanses apgūt. 

Cerams, ka valsts nauda būs arī pēc 
2018. gada un mēs varēsim taisīt savu kino, 
nevis izpildīt kaut kādu mistisku nacionālu 

pasūtījumu. Konkurss filmām tikai par bēr-
niem, filmas par pusaudžiem, tikai patriotis-
kais kino... Šādi valsts pasūtījumi smaržo pēc 
propagandas. Valsts pasūtījums mākslā pēc 
būtības nevar būt korekts. 

Filmu maratonā skumjākais jautājums, 
kura no šīm 16 filmām būs konkurente 
starptautiski? Jebkurai filmai piemērojami 
divi kritēriji, pēc kuriem apjaust filmas pa-
nākumus un kvalitāti: balvas starptautiskos 
festivālos un skatītāju skaits. Valsts nauda 
radīja uzrāvienu kino nozarē, taču tas 
nenozīmē, ka radīts kaut kas augstvērtīgs. 
Piemēram, visām ir katastrofālas problēmas 
ar dramaturģiju un scenāriju. Kāpēc reži-
sori un aktieri paši raksta scenārijus? Nav 
scenāristu, kuri prot labi strādāt komandā. 
Jaunas scenāristu paaudzes audzināša-
na – lūk, darbs, kurā valstij ļoti vajadzētu 
iesaistīties. Uzskatu, ka Latvijas teātris ir 
viens no spēcīgākajiem pasaulē, taču tas 
neiestudē latviešu autorus, jo viņi nespēj 
uzrakstīt labu lugu. Ar stāstu būtu jāsākas 
katrai filmai. Kur tas ir?�

AIJAS MELNBĀRDES FOTO NO ALEKSANDRA GREBŅEVA ARHĪVA

“Ir jāiemīl katrs varonis, kam tuvojos ar kameru, man jāgrib arī slepkavam 
vai pedofilam pieiet ļoti tuvu. Un nedrīkstu moralizēt. Nekad,” 
saka Aleksandrs Grebņevs.

Ar aktieri Andri Keišu šovasar filmas “Nekas mūs neapturēs” 
filmēšanā.
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PAŠAI SAVS “NERVS”
Austra nemācīja tikai ģitārspēli, viņa 

mācīja mīlestību uz dziesmu. “Es domāju, 
pat tad, ja Austra nebūtu mūziķe, viņa 
mācītu mīlestību citos formātos. Viņa bija 
stingra un saprotoša reizē. Nekad asi nekri-
tizēja. Reiz, kad mēs pamatīgi sajaucām 
dziesmu un beidzām pusē dziedāt, Austra 
pagriezās pret mums un teica: “Nu, re, kā 
sanāca!” Un tas arī bija viss, bet mēs tāpat 
sapratām kļūdu. Būt par Austrasbērnu 
nozīmē sajust un apzināties, ka tu piederi 
lielai ģimenei, tā ir īpaša kopības un savējo 
sajūta,” atklāj I. Muižniece.

Austra Latvijā bija pirmā, kas uz 
skatuves dziedāja nevis tā, kā pienākas uz 
estrādes, bet cilvēcīgi un vienkārši – kā  
dzimšanas dienas ballītē, stāsta  
I. Muižniece. “Domāju, ka lielā mērā tā 
bija arī teātra skola, kas viņai parādīja, 
kā cilvēkiem dziedāt dabiski. Viņa prata 
atrast dziesmās to savu “nervu” – dabisko, 
vienkāršo, mīļo un sirsnīgo. Spēja dziedāt, 
kā parasts cilvēks no tautas. Patiesi.” 

Austrai ļoti svarīgs bija tieši dziesmas 
vēstījums, spēcīgi teksti, piemēram, Imanta 
Ziedoņa, Māra Čaklā, Knuta Skujenieka 
dzejas. “Viņa labi prata raidīt domu un 
izcili mācēja klausīties citus. Austru zināja 
visi. Viņa ir Latvijas kultūras vērtība, izcila 
personība. Kad agrāk teicu, ka spēlēju 
pie Austras Pumpures, tad jaunieši nereti 
pārjautāja: “Tā ir tā kundzīte ar ģitāru?” Tie, 
kuri Austru pazina personīgi, varbūt atceras, 
kā reiz ļoti precīzi pateica Anta Eņģele, – ka 
Austrai ar vecumu nav nekāda sakara. Es 
viņai piekrītu. Viņa dziedāja līdz 88 gadu 
vecumam, līdz sava bagātā mūža beigām. Un 
harismātiski dziedāja,” stāsta I. Muižniece.

PIETRŪKST PADOMA
“Tagad viss ir krietni mainījies, jo 

pēkšņi palikām bez mūsu garīgās mammas 
un skolotājas,” skumji atzīst I. Muižniece. 
“Nekas cits jau neatlika, bija jārestartējas. 
2017. gads mums bija klusais gads, uz 
Austrasdienām sagatavojām un izpildījām 
Imanta Kalniņa pirmo koncertprogram-
mu, ko Austriņa togad vēlējās atjaunot. 
Pieminot viņu, rīkojām koncertus visā 
Latvijā, taču kultūrvēsturiskajā plāksnē vēl 
neko sistemātiski nedarījām, arī materiālus 
nevācām, dzīvoklī mantas nekārtojām. Bija 
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pagrūti tam ķerties klāt.”
Šogad Austrasbērni ir saņēmušies un 

uzsākuši aktīvāku darbību, martā atklā-
juši “Austras istabu” – radošo telpu, kur 
izvietoti priekšmeti no Austras dzīvokļa, 
notiek pasākumi un mēģinājumi. Tur savu 
mājvietu radis arī vācu biedrības ansamb-
lis “Zusammen sein”, kurā jau savulaik bija 
A. Pumpures domubiedri.

Savu dzīvokli A. Pumpure atstājusi 
mantojumā “Austras biedrībai”, tur gan 
publiskā darbība nenotiek, jo tas atrodas 
pilsētas nomalē, vairākstāvu daudzdzīvokļu 
ēkā. Šobrīd, samaksājot komunālos mak-
sājumus, tajā uzturas Austrasbērni Laura 
un Dzintars Vītoli, kuri nesen atgriezušies 
no mūzikas studijām Londonā. Tas ir ļoti 
labi, jo tādā veidā dzīvoklis ir drošās rokās, 
skaidro I. Muižniece, piebilstot, ka citā-
dāk nebūtu arī līdzekļu, ar ko komunālos 
maksājumus nosegt. Savukārt telpas Romas 
dārzā, kur tagad atrodas “Austras istaba”, 
Austrasbērniem piešķīra Ivars Kesenfelds, 
kurš bija un joprojām ir Austras draugs. 
“Mēs tās varam izmantot absolūti bez mak-
sas, pateicoties Austras draudzībai.”

Sieviete, kas šobrīd cenšas strādāt pie 
tā, lai darbība “Austras istabā” ritētu savu 
gaitu, stāsta, ka visvairāk pietrūkst pado-
ma: “Jā, pietrūkst padoma, kā rīkoties. Pa-
tvēruma pietrūkst. Zem spārna palīšanas 
sajūtas pietrūkst. Un līdzās būšanas. Agrāk 
jau bija vienkārši – kā Austra teica, tā 
bija. Tagad Austrasbērniem ir jāpieaug un 
jāpieņem lēmumi pašiem. Viegli nav. Bet 
katru reizi, kad rīkojam kādu pasākumu 
vai kaut ko organizējam, es sev pajautāju – 
kā Austra darītu? Ko viņa gribētu?”

TRAKIE ENTUZIASTI
Šie divi gadi Austrasbērniem bija liels 

pārbaudījums, viņiem nebija pārliecības, 
vai cilvēki nāks uz koncertiem, ja tajos 
nebūs A. Pumpures. “Es biju redzējusi, kā 
cilvēki skatās uz Austru, kā viņa ar savu 
personību piepildīja istabu! Viņai bija 
milzīgs draugu loks, kas regulāri nāca uz 
koncertiem.” Tomēr pēc pirmajiem kon-
certiem I. Muižniece novērojusi, ka, lai arī 
publika ir mainījusies, tomēr interesenti 
ir, parādījušies arī jauni cilvēki. Šogad un 
nākamgad tiek plānoti koncerti, esot doma 
sadarboties arī ar citiem dziesminiekiem, 
ne tikai Austrasbērniem, viņa stāsta. 
Piemēram, nākamgad “Austras istabā” 
viesosies dziesminieks Kārlis Kazāks.

Lai varētu koncertēt un saņemt kādu 
finansējumu, I. Muižniece, neskatoties uz 
to, ka šobrīd ir bērna kopšanas atvaļināju-
mā, raksta projektus un meklē iespējas, kā 
“Austras biedrība” varētu veiksmīgi darbo-
ties. Sevi par vadītāju gan nesauc, smejas, 
ka dokumentos tiek rakstīts – filiāles vadī-
tāja, bet nu tas esot vairāk formalitāšu dēļ. 
Visus organizēšanas un reklāmas darbus 

veic kopā ar Simonu Raču: “Simona vairāk 
ir uz vietas un uzņem viesus, es piedalos 
attālināti, klātienē ierodos, kad varu.”

Šobrīd notiek jaunu dalībnieku uzņem-
šana, tāpēc visi, kas vēlas pievienoties Aus-
trasbērniem, to droši var darīt. Esot iespēja 
mācīties spēlēt ģitāru, izkopt vokālu, rakstīt 
dziesmas un vienkārši būt kopā. “Šobrīd gan 
esam vairāk tādi entuziasti. Skatīsimies, cik 
ilgi mums pietiks spēka un jaudas, lai to visu 
piedāvātu, jo nodarbību vadīšanai pašlaik 
nav nekāda finansējuma,” paskaidro sieviete. 
“Mums tas sniedz lielu prieku, bet brīžiem 
paši nevaram saprast, vai tas mums ir hobijs 
vai nopietns darbs. Ir jābūt diezgan trakam 
entuziastam, un es domāju, ka mēs šobrīd, 
par laimi, tādi esam vairāki. Austrai patiktu, 
ka mēs turpinām iesākto. Tāpēc cenšamies 
atvērtību saglabāt.”

LAI NEAIZMIRSTAS
Lai A. Pumpuri saglabātu mīļā piemiņā, 

tiek veikta dziesminieces kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšana, ko plānots izkārtot 
“Austras istabā”, kur jau ir sanestas vairākas 
lietas no viņas dzīvokļa. “Kristīne Locika šo-
brīd cītīgi strādā pie nošu materiāliem. Taisām 
arī Austras īpašo grāmatu plauktu, jo Austras 
skapī ir daudz grāmatu ar autogrāfiem un 
īpašiem ierakstiem – tās vēlamies sakārtot. 
Gatavojam mājaslapu, lai šī informācija 
būtu brīvi pieejama visiem interesentiem, lai 
varam informēt arī par pasākumiem. Gribētos 
sakārtot foto un video materiālus ar Austras 
koncertiem, lai tos var klausīties un skatīties. 
Tas ir milzīgs darbs, kas vēl gaida, kas ir priek-
šā, bet visi, kas var, iesaistās. Austras istabā 
šobrīd ļoti daudz palīdz Jānis Rūcis – gan 
ģitārspēles apmācībā, gan saimnieciskos dar-
bos. Laura Vītola māca, kā no sevis izvilināt 
dziesmu – viņa palīdz tapt jauniem dziesmi-
niekiem. Dzintars Vītols ģitārspēli pasniedz 
individuāli, viņš arī koncertus apskaņo, tā ka 
viss notiek,” vēsta I. Muižniece.

Viņa pastāsta, ka A. Pumpures dzim-
šanas dienas vienmēr tika atzīmētas ar 
dziesmām, arī pēc viņas aiziešanas Aus-
trasbērni sanāk kopā un mazliet padzied. 
Šogad Austras piemiņai veltīti vairāki 
koncerti – Liepājas folkloras apvienība 
“Atštaukas” jau novembra vidū savu kon-
certu izdziedāja, tad notika Austrasbērnu 
sadziedāšanās un kliņģera baudīšana. 1. 
decembrī, pēc Silvijas Martones ierosinā-
juma, notika dziesmu vakars “Austrai 90”, 
kurā piedalījās dažādu nacionālo biedrību 
ansambļi un folkloras apvienības.

“Šādos vakaros mēs sanākam kopā un 
dziedam. Var just, ka cilvēkiem patīk šie 
Austrasbērnu kopkoncerti, kuros var brīvi 
dziedāt līdzi “Zilo putniņu”, “Smilšu rausi” 
un citas dziesmas. Mēs to visu gribam 
nodziedāt kā sev, tā Austriņai tur augšā par 
prieku. Vienkārši pabūt kopā un padomāt,” 
piebilst I. Muižniece.�

EGONA ZĪVERTA FOTO

Austras Pumpures 90. jubilejas dienā 26. novembrī “Austras istabā” vienkopus pulcējās Austrasbērni, lai sniegtu koncertu 
savējiem un pieminētu tautā iemīļoto dziesminieci. Bildē no kreisās Anta Eņģele, Inese Muižniece, Simona Rača, Jānis Rūcis.

Austras mēnesis aizvadīts
Austra Pumpure 

1985. gada decembrī 
tautasdziesmu 

koncertā 
Liepājas teātrī.

FOTO NO “AUSTRAS ISTABAS” ARHĪVA
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LIEPĀJAS 
KONCERTI
Liepāja Concerti  
Vol. I (“Odradek  
Records”, 2017)
•  Rihards Dubra, Trešais 
Liepājas koncerts klavie-
rēm un orķestrim; solists 
Endijs Renemanis.
•  Vilnis Šmīdbergs,  
Astotais Liepājas koncerts 
vijolei un orķestrim;  
soliste Ilze Zariņa.
•  Ēriks Ešenvalds, Ce-
turtais Liepājas koncerts 
klarnetei un orķestrim 
“Arktikas nakts vīzijas”; 
solists Ints Dālderis.
•  Juris Karlsons, Devītais 
Liepājas koncerts “Gliese 
581”.
•  Kārlis Lācis, Desmitais 
Liepājas koncerts flautai, 
obojai un orķestrim; solisti 
Miks Vilsons (flauta) un 
Pēteris Endzelis (oboja).

Liepāja Concerti II Live 
(“Skani”, 2018)
•  Kristaps Pētersons, 
Otrais Liepājas koncerts 
čellam un orķestrim; solis-
te Kristīne Blaumane.
•  Andris Dzenītis, Pirmais 
Liepājas koncerts klavie-
rēm un orķestrim “Du-
ālisms”; solists Vestards 
Šimkus.
•  Arturs Maskats, Divpa
dsmitais Liepājas koncerts 
klavierēm un orķestrim; 
solists Reinis Zariņš.
•  Andris Vecumnieks, 
Piektais Liepājas koncerts 
Concertino; “ArrtI
Shock”, Guna Šnē – čells, 
Elīna Endzele – sitamins-
trumenti, Agnese Egliņa 
– klavieres;
•  Platons Buravickis, Vien-
padsmitais Liepājas kon-
certs balsij un orķestrim; 
soliste Julianna Bavarska.

Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

Liepājas Simfoniskais orķestris 
(LSO) ir pabeidzis astoņu gadu 
darba posmu, laižot klajā otro 

dubultalbumu ar Liepājas koncertu 
ierakstiem. “Mūsu nozarē ar diskiem biz-
nesu uztaisīt nevar,” zina orķestra valdes 
loceklis Uldis Lipskis. Taču šie ieraksti 
esot laikmeta liecība. Visus divpadsmit 
koncertus pie diriģenta pults bijis Atvars 
Lakstīgala, kurš gribējis radīt paliekošas 
vērtības, kas asociējas ar Liepāju. “Līdzī-
gi, kā baroka laikmetā J. S. Baham bija 
Brandenburgas koncerti, arī klasiķiem, 
piemēram, Haidnam, bija Parīzes un 
Londonas simfonijas,” saka diriģents.

NĀKOTNES KONTŪRAS
Ar šiem 12 koncertiem vēl nekas nav 

beidzies. “Makšķernieku valodā runājot, 
mums ir āķis lūpā,” saka U. Lipskis. “Ļoti 
patīk nepacietība, kad gaidām no komponista 
partitūru. Kad orķestris ir sašutis: kas tas 
tāds vispār par skaņdarbu?! Tad to iestudē, 
ir pirmatskaņojuma brīdis – satraukuma un 
baudas pilnākais mirklis. Nav zināms, kā re-
aģēs publika, pieņems vai nepieņems. Tāpēc 
mēs to turpinām darīt.”

Divi vēl neizdotie Liepājas koncerti netiks 
pamesti novārtā. “Riharda Zaļupes koncerts 
saksofonu kvartetam ar orķestri ir neveiks-
mīgi ierakstījies, par tā ierakstu jādomā 
vēlreiz. Santas Ratnieces klavierkoncerts, ko 
Latviešu biedrības namā atskaņoja Vestards 
Šimkus, ir ļoti veiksmīgi ierakstīts, to varam 
izdot. Plānojam disku, kurā varētu būt vēl 
kāds S. Ratnieces skaņdarbs un citi,” stāsta  
U. Lipskis.

Aizsākot skaņdarbu pasūtināšanu kom-
ponistiem, 2010. gadā bijusi doma radīt 12 
Liepājas koncertus un 12 Liepājas simfonijas. 
Taču izcilie komponisti ir aizņemti, viņiem ir 
pasūtījumi ne tikai Latvijā, bet arī  ārzemēs. 
“Katrs skaņdarbs aizņem pusgadu, varbūt pat 
gadu. Tā ka simfonijas nāks, bet lēnām,” sola 
orķestra direktors. Par simfonijas tapšanu 
jau ir vienošanās ar komponistu Jēkabu 
Jančevski. “Domāju, ka šī jaunrade ir milzīga 
privilēģija piedalīties tautas garīgajos proce-
sos. Par to, kas notiek šodien, vēlāk rakstīs 
mācību grāmatās. Ja nospēlējam džeziņa 
programmu, mēs izklaidējam mūsu mīļo 
klausītāju, bet mums vairākas lietas ir jādara, 
un šī iezīmē mūzikas nākotnes kontūras. Ja 
komponists pielieto inovācijas, varbūt viņam 
būs sekotāji, kas tās attīstīs, bet sācies tas būs 
te, Liepājā,” U. Lipskis raksturo nepieciešamī-
bu ieskaņot jaundarbus. Savukārt instrumen-
tālo koncertu jomā esot sarunāta sadarbība ar 
Ēriku Ešenvaldu, kas raksta saksofona kon-
certu. 2021. gadā Zvaigžņu festivālā plānots 
Artura Maskata koncerta pirmatskaņojums, 
komponists to rakstīšot vairākiem izciliem 
mūziķiem kopā ar LSO.

KLAUSĪTĀJA BARGĀ AUSS
A. Lakstīgala, kas 2010. gadā kļuva par 

LSO māksliniecisko vadītāju un galveno 
diriģentu, saka, ka togad sākusies jauna ēra. 
Orķestrim ne tikai bija jauns diriģents un 
direktors, bet tas kļuva par SIA, nebija vairs 
pilsētas orķestris. “Finansējums bija palicis 
teju trešdaļa no iepriekšējā. Tomēr gribējās 
arī pozitīvo meklēt. Bezdarbs pieauga trīs 
reizes, cilvēkus masveidā atlaida no uzņē-
mumiem, bet publika uz koncertiem nāca 
vairāk nekā iepriekš, tas bija fenomenālākais. 
Kultūrā cilvēki meklēja atbildes uz saviem 
jautājumiem,” jaundarbu radīšanas kopīgo 
ideju ar U. Lipski atceras A. Lakstīgala. “Man 
viens no uzstādījumiem bija turpināt spēlēt 
latviešu mūziku, kā to darīja mans priekštecis 
Imants Resnis. Ne tikai vecos labos gabalus, 
bet kaut ko, kas asociētos ar Liepāju, kas būtu 
paliekošs.”

Bijušais LSO galvenais diriģents stāsta, 
ka, ņemot vērā toreizējo situāciju, katram 
komponistam pasūtījums bijis ļoti vērtīgs. 
Andris Dzenītis varēja tūliņ uzrakstīt Pirmo 
Liepājas koncertu, kuru atskaņoja 2011. gada 
13. martā. “Tas man bija ļoti liels pagrieziena 
punkts, jauns sākums. Bija svarīgi, ka strā-
dājām ar pianistu Vestardu Šimku, es to ļoti 
gaidīju,” stāsta A. Lakstīgala.

A. Dzenīša klavierkoncerts ar savu 
sarežģīto mūzikas valodu izraisīja nopietnu 
sašutumu Liepājas sabiedrībā. “Ilgi klausījos 
no daudziem cilvēkiem, ka viņi uzrakstītu 
labāk,” tagad smejas U. Lipskis. “Nākamais 

IZSĒTI 

bija arī nebūt ne vienkārši rakstošs kompo-
nists Kristaps Pētersons. Ja viņa čellkoncerts 
būtu sekojis Dzenītim, tas cikls ar to arī būtu 
beidzies.” Taču soliste Kristīne Blaumane 
nevarēja nozīmētajā datumā ierasties. 2012. 
gadā kā nākamais izskanēja Riharda Dubras 
klavierkoncerts. “Dubra raksta demokrātis-
kāk un saprotamāk. Liepājnieku uzticēšanos 
atguvām, un sapratām, ka varam turpināt,” 
atminas A. Lakstīgala. “Katrs komponists 
atradis ko savu un ir pielicis liepājniecisko, 
ko īstens liepājnieks, uzmanīgi klausoties, 
noteikti atradīs. Koncerti bija ļoti dažādi, kāds 
avangardisks, kāds romantiskās noskaņās, 
citā neiztika bez elektronikas, un man par to 
ir vislielākais prieks. Publika tika radināta pie 
dažādības.” Arī U. Lipskis atzīmē, ka ar katru 
reizi klausītāja auss uztrenējās un bija vieglāk.

BEZ MŪZIKAS KONSERVIEM
Liepājas koncerti devuši savu artavu 

publikas izglītošanā. “Mazliet ledus ir izkusis 
tajā ziņā, ka latviešu mūzika nav tikai Jānis 
Mediņš un Emīls Dārziņš, ka latviešiem ir 
moderna mūzika, ka šeit domā un raksta 
līdzīgi plaši kā pasaules metropolēs. Kolosāli, 
ka Atvars Lakstīgala visu to garo ciklu septi-
ņu gadu garumā ir ieskaņojis. Imants Resnis 
vecklasiku riktīgi savāca, ierakstīja Skulti, 
Kalsonu. Mums tur vairs īsti nebija, ko darīt. 
Varētu vilkt trešās šķiras gabalus, bet nolē-
mām kaut ko pielikt klāt tam krājumam,” 
atzīst LSO valdes loceklis.

Tikpat svarīgi atskaņot laikmetīgo mū-
ziku un veikt ierakstus ir mūziķiem. “Viena 

daļa orķestra nāk un prasa: kāpēc mums 
ir tik sarežģīta mūzika jāspēlē? Citi nāk un 
saka: kāpēc mēs tik daudz spēlējam populāro 
mūziku? Ir daudz grūtumu, jo komponis-
ti raksta, kā saka, ne pa rokai, tomēr tas 
mūziķus ir bagātinājis. Ja sportists netrenējas, 
viņam zūd tās spējas, kas bija. Tāpat orķes-
trim. Ja uztaisām kūrorta režīmu, pēc dažiem 
gadiem tas nevarēs nospēlēt gandrīz neko,” 
uzskata U. Lipskis.

“Man ir svēts tas mirklis, kad saņem 
partitūru, kad ir tas pirmais šķīriens, tu 
nezini, kas tur būs, tu esi pirmais, kas šķir 
notis. Ar Liepājas koncertiem to piedzīvoju 
divpadsmit reižu,” saka A. Lakstīgala. “Katru 
esmu izauklējis, pirmatskaņojums ir kā bērna 
dzimšana. Koncertus nevar šķirot, kurš 
tuvāks, jo katrs bērniņš ir īpašs.” Diriģents 
stāsta, ka reti mēdz būt pasaulē, ka izdod 
pirmatskaņojumu koncerta versijā, tas ir 
drosmīgi. Parasti ir vajadzīgs kāds laiks, 
briedums, lai izdotu ierakstu, bet Liepājas or-
ķestris nebaidās no izaicinājumiem. Pirmajā 
dubultalbumā ir studijas ieraksti, bet otrajā  
– tikai koncertieraksti. “Mūsu pašreizējam 
galvenajam diriģentam Gintaram Rinkevi-
čam ļoti nepatīk mūzikas konservu ražoša-
na,” atklāj U. Lipskis. “Koncerta ierakstā ir 
publikas klātbūtne, kuru dzirdēt nevar, bet 
var just, ieraksts ir dzīvs.”

Neviens jau nezina, cik ilgi vēl cilvēkiem 
būs kompaktdisku atskaņotāji, spriež U. Lip-
skis: “Veicot ierakstus, uzreiz ar izdevējiem 
vienojāmies, ka tie tiks ievietoti lejupielāžu 
vietnēs. Mēs nevaram aizbraukt visur 

nospēlēt, bet esam pieejami. Tieši lejupielāžu 
un veikalu ķēžu dēļ pirmo dubultalbumu 
izdevām sadarbībā ar “Odradek Records”. Tad 
tika nodibināta kompānija “Skani”, un mēs 
varam strādāt ar savējiem un būt izsēti visā 
pasaulē,” saka valdes loceklis.�

Uldis Lipskis (no kreisās) pasniedz Liepājas koncertu dzīvo ierakstu dubultalbu-
mu komponistam Andrim Dzenītim. Viņš ir Pirmā Liepājas koncerta autors.

visā pasaulē

FOTO NO LSO ARHĪVA

Jaunā dubultalbuma prezentācija Rīgā. No labās – 
komponisti Kristaps Pētersons un Arturs Maskats 
un visu Liepājas koncertu diriģents Atvars Lakstīgala.
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Projektu atbalsta 
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izplatīts kā reģionālo laikrakstu 
“Kurzemes Vārds”, “Kurzemnieks”, 
“Saldus Zeme” un “Talsu Vēstis” 
bezmaksas pielikums.

KURZEMES KULTŪRAS PIELIKUMS

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”), Linda Kilevica (“Kurzemes Vārds”), 
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).

Projekta vadītāja: 
Anda Pūce.
Kontakti: 
tālrunis 26436485, 
e-pasts anda@kurzemes-vards.lv.

Māksla
◊  12. janvārī Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā – 
Daces Laukmanes meistarklase ar akrilu.

◊  Līdz janvāra vidum Kuldīgas novada muzejā tēlotājmākslas studijas 
“Kuldīgas palete” izstāde “Ziedputenis”. Piedalās 21 studijas dalībnieks 
ar darbiem, kuros iemūžināti krāšņākie pavasara un vasaras ziedi.

◊  Līdz 20. janvārim Talsu novada muzeja izstāžu 
zāli rotās Ivetas Skrastiņas fotoizstāde “Kurzemes 
eņģeļi”. Tajā tuvāk varēs iepazīt Kurzemes baznīcu 
(Nurme, Jaunpils, Apriķi, Zlēkas, Ugāle, vecā Usmas 
baznīca, Lestene, Ēdole, Piltene u.c.) dekoratīvo 
iekārtu izcilību.

◊  Galerijā “Romas dārzs” atklāta pastāvīgā 
ekspozīcija “Liepāja–Laiks–Mākslinieks”, kurā 
vienkopus skatāmi Liepājas mākslinieku darbi, kas 
tapuši 20. gadsimtā. Tā ir iespēja iepazīties ar plašu 
Liepājas 20. gadsimta mākslinieku darbu kolekciju 
– gleznām, akvareļiem, grafikām. Ekspozīcija būs 
Liepājā vienīgais apmeklētājiem pastāvīgi pieejamais mākslas darbu 
krājums, kur klātienē skatīt ap 150 darbu. 

Teātris
◊  6. janvārī pulksten 18 Ventspils “Jūras 
vārtos” Rūdolfs Kugrēns aicina uz savu 
piekto soloizrādi, kuras nosaukums “Plezīrs”. 
Izrādē komiķis asprātīgi dalās savos novēro-
jumos par to, kā mēs ikdienā komunicējam 
ar cilvēkiem un kāpēc mēs tik ļoti cenšamies 
iederēties starp tiem, kas mums apkārt. Pa
skatīsimies, kā pensionāri cenšas izlikties, ka 
ir jauni, bet jaunieši jūtas paši pieaugušākie, 
pavērtēsim, cik liela māksla ir iekļaušanās 
sabiedrībā un saprašanās ar citiem.

◊  27. janvārī pulksten 13 Liepājas teātrī būs Dž. Dž. Džilindžera iestudē-
juma “Polianna” pirmizrāde. Režisors veido jau otro bērnu izrādi Liepājā, 
tās pamatā ir rakstnieces Eleonoras Porteres darbs “Polianna”. Bērnu 
literatūras klasikai pieskaitāmā darba skatuves versiju radījusi un līdz ar 
to Liepājas teātrī debitē dramaturģe Justīne Kļava.

◊  30. janvārī pulksten 19 Ventspils 
“Jūras vārtos” ar Antona Čehova lir-
iskās komēdijas iestudējumu “Plato novs 
un viņa sievietes” viesosies Liepājas 
teātris. Dž. Dž. Džilindžers lugas darbī-
bu no 19. gs. beigām pārcēlis uz 20. gs. 
60. gadu Ameriku. Lugas varoņi slīgst 
garlaicībā, līdz pēc ilgākas prombūtnes 
mājās atgriežas Platonovs un viņa sieva 
Nensija, saceļot pamatīgu kaislību 
vētru. Ikdienas mieru pārtrauc gan 
skaļās ballītes, gan Platonova spēja 
savaldzināt ikvienu – viņu ciena vīrieši 
un mīl sievietes. Pārāk mīl. Bet cik ilgi tā 
var turpināties?

Citas lietas
◊  2. janvārī pulksten 18 Saldus pilsētas bibliotēkā atklās Saldus fo-
tokluba “Es daru” izstādi “Ainava”. Tā iesāks bibliotēkas novadpētniecī-
bas pasākumu ciklu “Sajūtu mednieki”. 

◊  7. janvārī pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” Maskavas teātris 
“Klasiskais balets” Latvijas skatītājiem piedāvās leģendāro P. Čaikovska 
baletu “Riekstkodis”. Gan bērniem, gan pieaugušajiem šī baleta izrāde ir 
kļuvusi par aizraujošu un burvīgu gadu mijas stāstu, jo gandrīz neviena 
Ziemassvētku un Jaunā gada svinēšana nenotiek bez šīs pasakas brīnišķīgo 
un dzīvesgudro varoņu klātbūtnes.

◊  25. janvārī Tiņģeres pilī, Talsu 
novada Īves pagastā, notiks ik-
gadējais, ļoti gaidītais pasākums 
– pils balle “Ziemas rezidence”, 
kurā netrūks ne pārsteigumu, ne 
izklaižu, tāpat būs gan eleganta 
uzvešanās, gan aizrautīga dan-
cošana. Pils balle, kā vienmēr, 
būs saviesīga kopā būšana 
elegantos tērpos, laika kavēšana 
sendienu noskaņās, protams, 
neiztikt arī bez galda spēlēm un 
kultūras norišu baudīšanas.

Mantojums
◊  4. janvārī pulksten 17 Kuldīgas Mākslas namā uz tautas dziesmu  
kopdziedāšanu aicina folkloras kopa “Kūrava”.

◊  Līdz 12. janvārim Kapelleru namā Saldū izstādē “Kurzemīte stūru 
stūriem, viņas cimdi – rakstu rakstiem” apskatāmi 367 pāri cimdu, tos 
darinājušas Saldus, Jaunpils, Talsu, Liepājas, Kuldīgas un Aizputes nova-
da rokdarbnieces. 12. janvārī pulksten 11 izstādes noslēgums un tikšanās 
ar cimdu autorēm.

Mūzika
◊  6. janvārī pulksten 19 Kuldīgas Sv. Annas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā dziedātāja Ieva 
Kerēvica un kontrtenors Sergejs Jēgers aicina uz 
satikšanos mūzikā ziemas sajūtu koncertprogram-
mā – dziedkalpojumā “Gaisma no sirds”. Koncertā 
būs dzirdama oriģinālmūzika, kuras autori ir 
pianists, aranžētājs un komponists Madars Kalniņš 
un mūziķe, dziedātāja Ieva Kerēvica, dzirdēsiet arī 
Jāņa Lūsēna, Riharda Dubras un citu komponistu 
radīto mūziku.

◊  6. janvārī koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājā skanēs koncertpro-
gramma “Gregoriskie dziedājumi”, kas kopā ar improvizācijas sitaminstru-
mentiem veidos dialogu starp laikmetiem. Viduslaiku dziedājumus, kādus 
savulaik klosteros dziedāja mūki, izpildīs vokālā grupa “Schola Cantorum 
Riga”. Marimbu spēlēs Rihards Zaļupe, sitaminstrumentus – Ivars Kalniņš, 
bet viduslaiku stīgu instrumentu rata liru – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas rektors un profesors Guntars Prānis. 

◊  19. janvārī pulksten 18 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” koncerts 
“Duende. Flamenko karalis”, kurā flamenko ģitārists Karloss Pinjana kopā 
ar Liepājas Simfonisko orķestri meklēs atbildes uz jautājumu, kā iespējams 
apvienot klasisko mūziku ar flamenko temperamentu un lirismu. Koncerts 
piedāvās ekstraordināru un neparastu skatījumu uz tradicionālo flamenko.

◊  20. janvārī pulksten 17 Ventspils teātra namā “Jūras vārti” izskanēs 
koncerts “Sirds prieks”, kurā uzstāsies dziedātājs Daumants Kalniņš kopā 
ar Kristapu Vanadziņu, Mārci Auziņu, Tomu Poišu un Rūdolfu Dankfeldu. 
Koncertā piedalīsies arī Ventspils Mūzikas vidusskolas koris “Nošu planētas”, 
kultūras centra koris “Venda” un ansamblis “Mundus”. 

◊  22. decembrī Kuldīgas Sv. Annas baznīcā koncerts “Sirds ledus 
trauslumā”: Uģis Roze, Kristaps un Ginta Krievkalni, Ēriks Upenieks, Ēriks 
Kiršfelds; 25. decembrī dziesmas “Klusa nakts, svēta nakts” 200 gadu 
jubilejai veltīts koncerts: vokālā grupa “Putni”, Ieva Saliete, Matīss Čudars, 
Jēkabs Nīmanis; 6. janvārī Ievas Kerēvicas un Sergeja Jēgera Ziemassvētku 
koncerts “Gaisma no sirds”.

◊  25. janvārī pulksten 19 “Jūras vārtos” Ventspilī – koncerts “Mans draugs 
Mārtiņš Freimanis”. Ar jaunieskaņotām Mārtiņa Freimaņa dziesmām uz-
stāsies Lauris Reiniks, Aija Andrejeva, Ralfs Eilands, Ivo Fomins, Andris Ērglis, 
“Līvi”, “Refleksija”, Kārlis Būmeisters, “ZScars”, Olga Rajecka, Katrīna 
Bindere, Madara Grēgere, Maija Kalniņa u.c. 

◊  27. janvārī pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” notiks koncerts 
“Krēmers. Kremerata Baltica. Cirks.” Būdams liels cirka cienītājs,  
pasaulslavenais vijolnieks Gidons Krēmers ar šo koncertu vēlējies radīt 
sava veida kamermūzikas versiju par cirku – aizrautīgu priekšnesumu, kurā 
teatrālas etīdes apvienojas ar mūziku un klauns sadarbojas ar orķestri un 
pašu Krēmeru.


