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Liena Rimkus, “Kurzemes Vārds”

N epietiekama aktieru skaita dēļ 
Liepājas Leļļu teātris ne vienu 
reizi vien saskāries ar grūtībām, 

iestudējot jaunas izrādes. Lai štatu 
kuplinātu, pagājušās sezonas sākumā 
tika meklēti cilvēki bez pieredzes, bet 
nākamajā sezonā Liepājas Leļļu teātra 
direktore Lelde Vīksna cer piesaistīt 
Latvijas Kultūras akadēmijas leļļu teātra 
kursa absolventus. 

AKTIERIS SARUNĀJAS 
PATS AR SEVI

Jaunākajā Liepājas Leļļu teātra 
uzvedumā, režisores Daces Skadiņas 
izrādē “Kā ruksītim gāja”, divpadsmit 
lomas atveido trīs aktieri. “Aktieriem 
šoreiz ir ļoti grūti,” izrādes mēģinājuma 
laikā saka D. Skadiņa. Esot pat tādi brīži, 
kad aktierim katrā rokā sava lelle un 
aizskatuvē, atveidojot lomas, viņš saru-
nājas pats ar sevi. Pavisam nesen režisore 
ļāvusi interesentiem ieskatīties leļļu teātra 
aizkulisēs, un cilvēki bijuši pārsteigti par 
to, kas īstenībā tur notiek. “Šeit ir svarīgi 
pat tas, kurā brīdī aktieris aiziet pa vienu 
vai otru pusi garām kolēģim. Var sapīties 
un beigās nesaprast, kā no tās situāci-
jas izkļūt, tā ir leļļu teātra specifika. Ir 
skumji, ka leļļu teātri nonākuši tādā kā 
pabērna lomā. Turklāt darbs ir patiešām 
grūts.” Režisore novērojusi, ka teātris 
kļūst aizvien populārāks, bērniem patīk, 
apmeklētāji ir, bet aktieri izliek sevi visu 
un daudzas lieliskas iespējas laiž garām, 
jo divās vietās vienlaicīgi atrasties vien-
kārši nespēj.

Liepājas Leļļu teātra aktieris Ingars 
Gudermanis atzīst, ka šis nemainīgais 
aktieru trūkums liedz daudzas iespējas. 
Pirmkārt, jāmin tas, ka jāspēlē vairākas 
lomas vienlaikus, otrkārt, nav iespējams 
sadalīt darbus tā, lai vieni dotos izbrau-
kumā, citi spēlētu uz vietas. “Mūsu vien-
kārši nav tik daudz. Laižam garām arī 
festivālus, kuros varētu gūt jaunu pieredzi 
un Liepājas vārdu nest tālāk. Turklāt leļļu 
teātra telpa Liepājā ir ļoti maza. Izrādē 
“Kā Ruksītim gāja” mēs esam noņēmuši 
vēl sēdvietas, lai skatuvi varētu pienācīgi 
sakārtot. Vajadzētu lielas pārmaiņas, lai 
varētu augt, celt kvalitāti un attīstīties, 
tomēr esam ierobežoti. Rīgas teātra ak-
tieri par Liepājas leļļinieku algām strādāt 
nenāks. Mēs nespējam viņus ieinteresēt,” 
skaidro aktieris.

ATALGOJUMS NEVILINA
Komentējot situāciju iestudējumā 

“Kā Ruksītim gāja”, Liepājas Leļļu teātra 
direktore saka, ka šajā izrādē gan tas 
esot bijis normāli, jo lielākam skaitam 
aktieru tur gluži vienkārši nebūtu pieticis 
vietas: “Turklāt to, cik aktieru būs izrādē, 
nosaka režisors. Teorētiski jau varēja visi 
seši aktieri spēlēt. Mums četri aktieri ir 
štatā (Denisa Braša, Ingars Gudermanis, 
Madara Enkuzena un Vija Mežale) un divi 
ārštatā (Pēteris Lapiņš un Inga Dzintare).” 
L. Vīksna skaidro, ka ir vairākas izrādes, 
kas notiek paralēli – klātienē un izbrau-
kumos, lai gan situāciju sarežģī tas, ka 
jārēķinās ar ārštata aktieru iespējām.  
Optimālais skaits Liepājas Leļļu teātrī 
būtu astoņi štata aktieri, tomēr ar māksli-
nieku atrašanu tik viegli nevedas. Iepriekš 

tika meklēti cilvēki pat bez attiecīgās  
pieredzes aktiermākslā, bet L. Vīksna 
cer, ka šogad situācija varētu mainīties, 
jo maijā Kultūras akadēmiju absolvēs 
jaunais leļļinieku kurss. 

“Topošie absolventi apzinās, ka Rīgas 
Leļļu teātrī visus uzņemt nevarēs, tāpēc 
mēs ar viņiem veicam pārrunas un ceram, 
ka kādu izdosies piesaistīt. Tomēr jāatzīst 
– nav tā, ka viņiem acis mirdzētu, izdzir-
dot par iespēju strādāt Liepājā.” Latvijas 
Kultūras akadēmijas leļļu teātra kursā 
studenti tiek gatavoti ne tikai leļļu  
teātrim, viņi ir plaša profila skatuves 
meistari, viņiem ir spēcīga dramatiskā 
aktieru skola, viņi apmeklē dažādus  
festivālus, kuros gūst papildu pieredzi.  
L. Vīksna zina stāstīt, ka viens no jauna-
jiem aktieriem jau angažēts Nacionālajā 
teātrī, arī citi teātri par viņiem intere-
sējoties. “Rīga piedāvā daudz plašākas 
iespējas. Turklāt Liepājas Leļļu teātra atal-
gojums pilnīgi noteikti pievilināt nespēj,” 
skumji atzīst teātra direktore.

L. Vīksna uzskata, ka, palielinot uzve-
dumu skaitu, teātris īpaši neko neiegūtu, 
varbūt vienīgi plašāku izrāžu spektru, 
jo pagaidām repertuāru katru gadu 
papildina četri jauniestudējumi. Varbūt 
tas paplašinātu iespēju doties regulāros 
izbraukumos, kuri peļņas ziņā ir daudz 
izdevīgāki. “Liepājas Leļļu teātrī ir 65 ska-
tītāju vietas, bet, aizbraucot uz kultūras 
namu, piemēram, Jelgavā vai Ulbrokā, kā 
minimums ir 100 sēdvietas vai pat vairāk. 
Un tā ir ievērojama atšķirība,” skaidro 
direktore. Aktieriem ideju esot ļoti daudz, 
tomēr tās visas realizēt Liepājas Leļļu 
teātrī nav iespējams. 

NAUDU DALA PIEAUGUŠIE
“Iestudējumi ir ļoti nopietni, tos veido 

profesionāli un pieredzējuši režisori. Tādus 
nevar uzcept pāris nedēļu laikā, mēģinājumi 
ir gan no rītiem, gan vakaros. Arī aktieri 
ir pietiekami atbildīgi un profesionāli, lai 
iestudējumu kvalitāte neciestu, tomēr pla-
šāku repertuāru par esošo mēs nodrošināt 
nespējam.”

Režisores Daces Skadiņas izteikumam, 
ka leļļu teātriem dažbrīd tiek piešķirta 
pabērnu loma, L. Vīksna piekrīt: “Naudu 
jau dala pieaugušie. To ļoti labi var redzēt 
arī korporatīvos pasākumos. Darbinieku 
Ziemassvētku ballēm firmas tērē vairākus 
tūkstošus, savukārt tad, kad taisa pasāku-
mu bērniem, nevēlas atvēlēt trīs vai četrus 
simtus, bet knapinās ap 100 eiro. Tāda ir 
attieksme pret bērniem!” L. Vīksna gan 
ir apņēmības pilna un saka, ka tad, ja būs 
kāds, kurš gribēs nākt strādāt uz Liepājas 
Leļļu teātri, viņa ar jaunu koncepciju vērsī-
sies Liepājas domē. Liepājas domes priekš-
sēdētāja vietnieks kultūras jautājumos Atis 
Deksnis esot ļoti atsaucīgs, pat palīdzējis 
veikt pārrunas ar jauno leļļinieku kursu. “Ne 
tik bieži Latvijā tiek izskoloti kvalificēti leļļu 
teātra aktieri, tādēļ, protams, esam ieintere-
sēti piesaistīt šos māksliniekus Liepājai. Vai 
tas izdosies, atkarīgs no pašiem studentiem, 
kuri vēl gaida atbildes no Rīgas teātriem. In-
teresi par viņiem mēs izrādām regulāri. Pēc 
šo studentu kursa darbiem redzams, ka viņi 
spētu piedāvāt plašāku redzējumu ne tikai 
leļļu teātrī, bet arī pieaugušo izrādēs,” pa-
skaidro A. Deksnis. Tiekoties ar studentiem, 
esot izrunāts arī jautājums par iespējamo 
atalgojumu, tomēr pavisam skaidri viss būs 
zināms, kad mācību gads būs galā.�

Lailas Kirmuškas režisētajā izrādē “Trīs ruksīši” piedalījās visi seši 
Liepājas Leļļu teātra aktieri: Pēteris Lapiņš, Madara Enkuzena, 

Ingars Gudermenis, Vija Mežale, Inga Dzintare un Denisa Braša.

Leļļu teātris pabērna lomā
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Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

Pēc dažiem mēnešiem apritēs septiņi 
gadi, kopš Spāres tautas nama 
saime apdzīvo Spāres muižu. Tie bi-

juši septiņi bagāti gadi, kuru augļus vērts 
baudīt klātienē, atvēlot muižas apskatei 
vismaz divas stundas, lai iepazītu to no 
pagrabstāva līdz pat bēniņiem. Saldā 
smarža no muižas ķēķa var iedvesmot 
palikt šai vietā vēl ilgāk un galu galā 
izmantot iespēju vismaz vienu nakti 
iemigt “muižnieka” statusā.

1300 AICINOŠU KVADRĀTMETRU
Spāres tautas nams uz Spāres muižu pār-

cēlās 2012. gada 5. septembrī. Tā nebija joka 
lieta – ievākties 1300 kvadrātmetru plašā ēkā 
ar gana spilgtu vēsturi, kuru acīm slēpa dau-
dzās krāsas kārtas, kas gadu gaitā bija klātas, 
cenšoties muižu pielāgot skolas vajadzībām. 
“Ienācām ar pārliecību. Es jau redzēju, kā te 
varētu būt. Zināju, ka tas nebūs viegli. Vēl 
vairāk – zināju, ka tas būs ļoti grūti! Ar savām 
rokām un savām finansēm, četriem pieciem 
saejot kopā, muižu uzstutēsim? Drīzāk 
nogremdēsim! Bija bažas, vai pašvaldība mūs 
pieņems un noticēs, ka varam. Ja nu esam uz-
lēkuši par augstu, iedomājušies par daudz? Ja 
nu gribēšana ir lielāka par varēšanu? Septiņos 
gados ir izrādījies, ka varēšana ir vēl lielāka 
par gribēšanu,” smejas Spāres tautas nama 
vadītāja Tabita Kalniņa.

Šos pēdējos septiņus gadus allaž šķitis 
jocīgi piedēvēt viņai šādu amatu, jo Spāres 
muiža ir kas vairāk par tautas namu. Galu 
galā Spāres tagadējie muižas ļaudis novada 
deputātus savulaik pārliecinājuši, paužot 
gatavību šo vietu padarīt par daudzfunkcio-
nālu tūrisma, kultūras, sporta un sabiedris-
ko aktivitāšu centru. Soli pa solītim šis ceļš 
tiek iets. “Mums te viss notiek pa gadiem, 

Muižnieku dzīve 21.  gadsimtā

nevaram visu uzreiz. Ja mums 2012.  gadā 
būtu iedots miljons, sakot: “Dariet, ko 
gribat!”, mēs visu būtu izdarījuši, bet ko 
darītu šodien? Būtu garlaicīgi! Tā vietā tu 
kārpies, domā, štuko, mēģini, tad neizdodas, 
tad izdodas, kādreiz ir nauda, kādreiz nav 
naudas, bet kaut kas izdomājas citādāk,” 
Tabita stāsta.

REDZĒT SKOLĀ MUIŽU
Ievācoties muižā, vispirms vajadzējis sa-

dalīt telpas kolektīviem. Prātā palicis, kāda 
tolaik izskatījās tautas lietišķās mākslas 

EDGARA LĀČA FOTO

Spāres muiža šopavasar.

“Varētu vēl kāds stāvs būt klāt uz 
augšu vai leju! Mēs visu piepildītu,” 
ir pārliecināta Spāres muižas 
namamāte Tabita Kalniņa.

Cik cilvēku vajag, lai vienu goldingeru piepildītu ar vārīto krēmu?

Tagad saujiņa muižas darbinieku kopā 
ar entuziasma un izdomas pārbagātiem 
kolektīvu dalībniekiem apguvuši plašo ēku 
no pagraba līdz bēniņiem. Pagrabstāvā ir 
ne tikai ģērbkambaris un kamīnzālīte ar 
īpašu gaisotni, bet arī burvīgas ēdamtelpas 
un plašs ķēķis. No tā regulāri augšup kāpj 
smarža, kas rodas, cepot slavenos ūdens-
kliņģerus un slīcinātos kliņģerus, kam šai 
aprīlī pievienojušies citi pēc senām, vietē-
jām receptēm gatavoti gardumi – pumper-
niķeļi un goldingeri, pildīti ar ievārījumu 
vai vārīto krēmu. Stāvu augstāk ir muižas 
zāle, “Nāmetiņa” telpa (nu jau bez iespai-
dīgajām elektroinstalācijām), bibliotēka, 
izstāžu zāle un novadpētniecības telpas. Vēl 
augstāk atrodams Tabitas un viņas labās ro-
kas Ainas Rozenbergas kabinets, kas iekār-
tots agrākajā matemātikas klasē, nodarbību 
telpa, guļamistabas. Un tad ir bēniņi ar seno 
lietu krātuvi un agrākās skolas klātbūtni. 
Te iespējams pat kārtot eksāmenu, mēģinot 
saprast senus vārdus un izskaitļojot senu 
priekšmetu pielietojuma iespējas. “Tur mīt 
arī tā būtne, tā kundze, nu, tā raganiņa, 
kura izstāsta muižas vēsturi. Bērniem 
neinteresē, kurā gadā muiža celta, toties tas, 
kurā gadā raganiņa ieplanēja bēniņos, jau 
liekas interesantāk,” salīdzina Tabita.

BEZ STĪVINĀTAS APKAKLĪTES
“Neko jau nevar izdarīt, ja nav atbalsta 

pašvaldībā un pagasta pārvaldē. Pašvaldība 
mums ir paps, bet pārvalde – mamma! Glu-
ži kā galva un kakls. Mēs tad cenšamies būt 
rokas un kājas, kas veic savus pienākumus,” 
Tabita apliecina.

Tām rokām un kājām darba netrūkst, 
jo vēl jau kārtībā uzturams parks un pārējā 
apkārtne. Šogad tiks atjaunotas kāpnes, kas 
ved uz muižas parādes durvīm. “Iespējams, 
ka Spāres muiža no ārpuses nekad nebūs 
tāda pērle, no kuras aizraujas elpa, tāpēc 
mēs šo sajūtu radām iekšpusē. Gribam, 
lai tas, kurš pabijis iekšā, aizmirst ārpusi! 
Valdis Atāls ir teicis, ka “nevajag jau gudri, 
bet vajag mīļi”. Pie tā es turos. Vari stīvināt 
apkaklītes un nezin ko darīt, bet ir bēdīgi, 
ja cilvēks, kas muižā ienāk, nejūt, ka mēs 
esam priecīgi par iespēju dalīt laiku ar viņu. 
Ja no ārpuses Spāres muiža nav aicinoša, 
tad, līdzko pārkāpts muižas slieksnim, 
katram jājūt, ka tieši viņš un tieši šodien te 
ir gaidīts,” savu vēlēšanos atklāj Tabita.

Gaidīti te cilvēki var justies arī tad, kad 
muižā sastopami augstas raudzes māksli-
nieki. “Aina Kalnciema, Lauris Amantovs, 
Kluču ģimene, Ziemeļkurzemes kamer
orķestris… Vērtības! Protams, uz tādiem 
koncertiem divas trešdaļas skatītāju atbrauc 
no citām vietām, bet arī tas rāda, ka ir vērts 
turpināt,” uzskata Tabita.

Tagad, pēc gandrīz septiņiem gadiem, 
1300 muižas kvadrātmetri izrādījušies mazā-
ki, nekā sākotnēji šķitis. “Par maz! Varētu vēl 
kāds stāvs būt klāt uz augšu vai leju! Mēs visu 
piepildītu. Vēl ir plāni, lieli plāni, un pa solītim 
tos īstenosim. Vēl var visu ko izdomāt un 
izdarīt,” pārliecināta Tabita Kalniņa. �

Drusciņ 
pūdercukura, 
un kārumnieki 
var berzēt 
rokas.

kolektīva “Nāmetiņš” telpa – padomju 
laika elektrības vadi kā resni zirnekļu tīkli 
stiepās pāri sienām. Glītas aprises pirmās 
ieguva Spāres bibliotēkai atvēlētās telpas, 
bet pēdējās pēc remonta pērn pašapziņu 
atguva tās, kuras atvēlētas novadpētniecības 
materiālu ekspozīcijām. “Es Spāres skolā 
neesmu mācījusies, tāpēc uz šo vietu rau-
dzījos citādāk – ar ienācējas skatu. Dēls gan 
te mācījās, tāpēc zināju, kas un kā šajā vietā 
notiek, bet vienmēr domās redzēju, kā te 
varētu būt. Redzēju muižu! Sapratu arī, ka 
agrāko krāšņu vairs nav, kamīnu vairs nav, 
tā greznuma nav, bet bija cerība, ka zem 
skolas kārtas, krāsojuma, iekarinātajiem 
griestiem, ir vēl kaut kas, ko var saglābt. Tā 
arī bija – atklājās vecās karnīzes, vecā dēļu 
grīda, tāpat logi ir vecie. Cita lieta, ka muižā 
ir daudz telpu, kuras skola nav izmantojusi, 
un tajās vairs nav nekā. Tās skolas kārtas 
daudz ko bija paglābušas, gluži vai iekon-
servējušas,” atzīst Tabita.
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Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

Liepājas Universitātes (LiepU) Māk
slas pētījumu laboratorijas (MPLab) 
projektu vadītāja un doktorante 

Maija Demitere kopā ar doktoranti Paulu 
Vītolu ir nodibinājušas biedrību “ASTE. 
Art, Science, Technology, Education”. 
MPLab ir darbu veidotāja, bet biedrī
bas uzdevums ir padarīt tos pieejamus 
sabiedrībai, uzskata Maija. Viņa stāsta: 
“Tuvākais lielais mērķis ir atrisināt 
jautājumu par galeriju. Liepājā ir tukšas 
telpas, bet tās visas prasa lielus ieguldīju
mus. Ceram tuvākajā laikā tikt līdz tam, 
ka mēs varētu piedāvāt pilsētai atbalstīt 
mūs tādā līmenī, ka mēs varētu dabūt 
Liepājai laikmetīgās mākslas galeriju.”

SKANĒS VECĀ RATIŅU RŪPNĪCA
MPLab Humanitārajā un mākslas 

zinātņu fakultātē kā pētniecības struktūrvie-
nība darbojas kopš 2006. gada. M. Demitere 
rāda, ka Kūrmājas prospekta ēkas pagrabā, 
kur laboratorija darbojas, visas mēbeles ir 
uz ritentiņiem. Lai tās varētu sastumt, kad 
jārīko kāds pasākums, piemēram, Muzeju 
nakts. Fakultātes telpās izstādēm atvēlēta tā 
sauktā Kūrmājas galerija, kas apmeklējama 
tikai darba laikā. Pašlaik tur skatāma MPLab 
vadītājas Annas Priedolas izstāde “Ilgtspē-
jas seja”, kas vēsta par senioriem, kuri spēj 
izdzīvot ar mazumiņu. 

M. Demitere stāsta, ka ir gan studentu 
un absolventu, gan pētnieku un uzaicināto 
viesu darbi: “Lai mēs citiem varētu parā-
dīt, ko šeit darām, ir jāorganizē izstādes, 
notikumi. Biedrības mērķis ir pieradināt 
liepājnieku, parādīt, ka te ir interesanti, ļaut 
nākt un paskatīties.” A. Priedola piebilst, ka 
izaicinājums ir infrastruktūra, jo galerijas 
Liepājā nav. 

No 29. aprīļa līdz 5. maijam Liepājā 
norisināsies ikgadējais starptautiskais skaņas 
mākslas festivāls “Skaņas dienas”, to rīko 
Elektroniskās mākslas un mediju centrs 
E-LAB un MPLab. Darbnīcās studenti 
ārzemju pasniedzēju vadībā apgūs jaunu 
tehnoloģiju un veidos darbu, ko vēlāk izstādīs. 
Vairāki publiskie pasākumi notiks Tirgus ielā 
9, bijušajā ratiņu rūpnīcā. “Mūsu sadarbības 
biedrība “BDRB”, Artis Kuprišs, grib atjaunot 
ratiņu rūpnīcas ēku, padarīt to par publikai 
pieejamu vietu, kur baudīt koncertus un 
citus pasākumus. 4. maijā šajā vietā atklās 
skaņas instalāciju, būs izstādes atklāšana un 
“atvērtā minidžeka vakars”, kurā varēs nākt 
un pieslēgt pie datora jebkādu aparatūru un 
20 minūtes uzstāties,” pastāsta Maija.  
3. maijā koncertzālē “Lielais dzintars” notiks 
elektroakustiskās mūzikas koncerts. 

SAGLĀBT UN SAGLABĀT
Vaicāta, vai laikmetīgās mākslas galerija 

varētu rast mājvietu bijušajā ratiņu rūpnīcā, 
M. Demitere saka, ka tur pašlaik notiekot 
smags remonts. “Cik ātri tas notiks, tik ātri 
mēs varēsim saprast, vai tā vieta mums ir 
piemērota vai nav. Tā pieder citai biedrī-
bai, mēs tur viesojamies. Viņi labprāt mūs 
uzņem, priecājas, ka kaut ko darām,” stāsta 
M. Demitere.

Pagājušajā gadā Maija mēģinājusi ratiņu 
rūpnīcā izveidot publisko dārzu, kas esot 
daļa no viņas pētījuma. “Esmu iemācījusies 
un mēģināšu otrreiz,” viņa smej. “Ideja ir 
nelielā vietā izaudzēt pēc iespējas vairāk 
pārtikas. Tā ir ideja dārzam uz balkona un 
iekšējā pagalmā, kur pagājušajā gadā jau 
audzējām kartupeļus un tomātus vienreiz 
izmantotās kastēs no veikaliem.” 

“Mēs ar Maiju pētām ilgtspēju un cenša-
mies to visiem uzspiest,” atzīst A. Priedola. 
“Studentus vairāk interesē tehnoloģijas, mūs 
– ilgtspēja. Tehnoloģijas nav nevainīgas, tās 
sastāv no derīgajiem izrakteņiem, no kuriem 
daudzi ir toksiski. Runājam ar studentiem, 
kādos brīžos izmantot tehnoloģijas un kad 
varbūt nevajag, stāstām, ka jāpaskatās uz 
tām arī kritiski.” Maijā Rīgā, kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma” būs E-LAB izstāde “Saglābt 
– saglabāt”. Tur tiks parādīti jauno mediju 
mākslas absolventu darbi. Izstādes kuratores 
ir A. Priedola un bakalaura programmas 
“Jauno mediju māksla” 3. kursa studente Ieva 
Vīksne. “Būs skaņas instalācijas ūdenstornī, 

Starp fizisko un virtuālo dimensiju
Ieva Vīksne (no kreisās), Anna Priedola 
un Maija Demitere vēlas popularizēt 
jauno mediju mākslu. “Ne vienmēr 
cilvēki izprot, kā tehnoloģijas darbojas, 
vai arī viņi sagaida no medijiem vairāk, 
nekā tie ir 
spējīgi dot,” 
saka Anna.

parkā, videoinstalācijas, skulptūras – formas, 
kurās saglabāt dabu virtuālajā realitātē, ja 
reiz neizdotas to saglābt,” skaidro Anna.

SAUKS SVILPES PŪTĒJS
Par cilvēku un dabu novembrī vēstīs 

starptautiskā jauno mediju mākslas 
nedēļa  “iWeek: Update”. “Daba vairs īsti 
nav modernā cilvēka ikdienas sastāvdaļa,” 
domā M. Demitere. “Daba ir tas, pār ko mēs 
nevaram valdīt, kas pastāv neatkarīgi no 
mums un darbojas pēc saviem likumiem. 
Modernam cilvēkam daba vairāk būs rindas 
lielveikalā vai sastrēgums uz ielas, nevis 
parks vai mežs, kurp došanās ir ļoti organi-
zēta. Mums ir interesanti, kā cilvēks iekļaujas 
dabā, tāpēc ceram, ka taps darbi, kas ļaus 
skatītājiem padomāt.”

Taču pirms tam būs daudz citu iespēju 
iepazīt jauno mediju mākslinieku veiku-
mu. Muzeju nakts tēma šogad ir – “Tālavas 
taurētājs”. “Visai izaicinoša digitālās mākslas 
pētniekiem,” domā Anna. “Tēmu apvienojām 
ar trauksmes cēlājiem, kas tiešā tulkoju-
mā no angļu valodas būtu svilpes pūtēji 
(whistleblowers).” Darbi Muzeju nakts izstādē 
aicinās kritiski paskatīties uz politiskiem 
notikumiem, ekonomisko situāciju un varas 
rīkiem, kas cilvēkus ierobežo ikdienā. 

Ar projektiem izdevies piesaistīt pasnie-
dzēju no Lietuvas Petru Saulenu, kurš saved 
kopā pieredzējušos māksliniekus, kas gatavi 
kļūt par mentoriem, un studentus. Plānotas 
vairākas fotomākslas izstādes. 

MĪTI UN PIEREDZE
Mēroga ziņā lielākais pasākums, kas 

saistīts ar LiepU pētnieci Rasu Šmiti un 

viņas izveidoto Jauno mediju kultūras 
centru “RIX-C”, ir akadēmiska konference 
Rīgā, kas notiks jūlijā. “Tēma – “Un/Green”, 
latviski – atmaskot zaļo. Izstādi Nacionālajā 
mākslas muzejā palīdzēs iekārtot MPLab 
tehnikas pārzinis Pēteris Riekstiņš, nav jau 
daudz cilvēku, kuri prot uzstādīt un izstādīt 
mediju mākslu,” saka A. Priedola. 

Septembrī Liepājas Mākslas foruma 
laikā “Lielajā dzintarā” būs skatāma izstāde 
“Starp liktuvē”. “Tajā pārsvarā būs mūsu 
studentu un absolventu darbi,” atklāj Anna. 
“Tēma ir saistīta ar mītiem, kas apvij tehno-
loģijas. Mēģināsim mītus graut. P. Vītola vei-
do fotofonofonu – translē skaņu ar gaismas 
mediju palīdzību. Būs arī citi darbi, kuros 
cilvēks varēs nokļūt attēlu pasaulē, redzēt 
sevi starp fizisko un virtuālo dimensiju.” 

Virtuālā realitāte nav tikai spēlīte, bet 
arī mākslas pieredze, uzskata I. Vīksne. 
Turklāt tai ir iespējams arī praktisks 
pielietojums. Ieva uzzinājusi par virtuā-
lās realitātes izmantošanu fizioterapijā. 
“Cilvēkiem rada vidi, kas motivē. Piemē-
ram, ir jāatvaira bumbiņas, kas lido virsū. 
Cilvēks ieiet spēlē, sāk vairāk kustēties, 
bet neuztver to kā medicīnisku procesu 
un apgrūtinājumu. Eiropas Komisijas 
finansētais projekts “VR not Bullies”, kurā 
MPLab ir sadarbības partneris, paredzēts 
vardarbības novēršanai jauniešu vidū. 
“Jaunās tehnoloģijas var būt iedarbīgs 
rīks, ļaujot jaunietim virtuālajā realitātē 
izjust pieredzi, ko nozīmē būt upurim, var 
izmēģināt veidus, kā apturēt vardarbību,” 
stāsta Ieva.�

Bijusī ratiņu rūpnīcas ēka Tirgus ielā 9 
vērs durvis “Skaņas dienās” maijā. 
Vēl neesot iespējams atbildēt uz jautājumu, 
vai šī vieta būtu atbilstoša laikmetīgās 
mākslas galerijas izveidei. 

“Šeit ir lauks, kur attīstīties,” par virtuālo realitāti saka studente Ieva Vīksne 
(no labās). Pieredzi var izjust pats, nevis vērot vai runāt par to.

EGONA ZĪVERTA FOTO
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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
◊  Līdz 5. maijam Kuldīgas novada muzejā skatāma Latvijas Mākslas 
akadēmijas Zīmēšanas katedras pasniedzēju darbu izstāde, bet līdz pat 
15. septembrim – izstāde “Nianses un silueti”, kurā attēlota Kuldīgas 
Baznīcas iela miniatūrā, fotogrāfijā, video un skaņās.

◊  10. maijā Kuldīgas novada muzejā 
atklās Ingas Pūces gleznu izstādi, kas 
būs skatāma līdz 9. jūnijam.

◊  11. maijā Jaņa Rozentāla Saldus vēs-
tures un mākslas muzejā māla trauku 
veidošana “Black folk pottery” kopā 
Andru Cvetkovsku. 

◊  18. maijā Kuldīgā, 1905. gada parkā, 
notiks piektais mākslas kaleidoskops 
“Uguns (un) nakts”.

◊  Līdz 19. maijam Kuldīgas Mākslas namā 
skatāma gleznotāja Valda Līcīša 80. jubilejas 
izstāde.

◊  No 21. maija Kuldīgas Mākslas namā varēs 
aplūkot Kuldīgas Mākslas skolas diplomdarbu 
izstādi.

Teātris
◊  8. maijā Kuldīgas kultūras 
centrā režisoru Zanes un Mārtiņa 
Vilsonu izrāde jauniešiem “Brīnu-
mu laiks”. Izrādē ieskicēta 
problēmu un emociju gamma, ko 
izdzīvo pusaudži, kad sākas viņu 
pieaugšana. Tās ir gan attiecības 
ar skolotājiem un mammu, kas 
krīt uz nerviem ar pamācībām un prasībām, gan pārvērtības ķermenī un 
interese par pretējo dzimumu.

◊  14. maijā Ventspils “Jūras vārtos” viesosies Jaunais Rīgas teātris ar 
izrādi “Jaunības putns ar saldo balsi” (režisors Vladislavs Nastavševs). 
Novecojis žigolo atgriežas dzimtajā pilsētiņā kopā ar Holivudas zvaigzni, 
lai atgūtu savu jaunības mīlestību. Plāns viņam ir, bet jaunības mīlestī-
bas tēvs ir gatavs darīt jebko, lai to izjauktu.

◊  19. maijā Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā viesosies Liepājas 
teātris ar Dž. Dž. Džilindžera izrādi “Paldies tev, draudziņ!”. 

Citas lietas
◊  4. maijā Liepājas muzeja dārzā svinēs Brīvības svētkus, pulcējoties 
pie svinīgi klātiem galdiem, baudot Ivo Fomina un Līgas Libertes dejas 
teātra sniegumu, kā arī skatoties latviešu filmas un piedaloties izzinošās 
nodarbībās.

◊  4. maijā Rojas kultūras centrā izskanēs jau devītais muzikāli atrak-
tīvais pozitīvo emociju šovs “Meklējam solistu”, pēc kura būs balle ar 
grupu “Roja”.

◊  4. maijā Mērsragā notiks fotoorientēšanās sacensības ar novada 
vēstures faktu pārbaudi, atraktīviem jautājumiem un balvām. Līdzi jāņem 
telefons ar fotokameru vai fotoaparāts. Komandā drīkst būt ne vairāk kā 
septiņi cilvēki, pārvietošanās ar kājām (ar velosipēdiem drīkst  
pārvietoties tikai mazākie dalībnieki). 

◊  12. maijā Kuldīgas novada muzejā ģimenes ar bērniem aicinātas uz 
Mātes dienai veltītu pasākumu “Ģimeņu padarīšana”.

Mantojums
◊  3. maijā Zvārdes pagasta “Puteņos” tradīciju nakts par godu 
Ūsiņiem. Piedalīsies folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači”. 

◊  18. maijā visā Latvijā norisināsies Muzeju nakts.

◊  18. un 19. maijā Liepājas promenādē 
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs 
aicina uz gada vērienīgāko tradicionālās 
kultūras notikumu Liepājā – “Līvas ciema 
svētkiem”, kas vienkopus pulcē amatniekus, 
dziedātājus, dejotājus un citus tautas māk-
slas kolektīvus. Tajos apvienots senatnīgais 
ar mūsdienīgo, tradīcijas ar jaunradi, kopā 
radot svētkus visām paaudzēm.

Mūzika
◊  2. maijā Saldus Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē koklētāju 
ansambļa “Kārta” koncerts “Neskarts un nepieradināms”. Programmā 
Emīla Dārziņa, Kārļa Lāča, Kaspara Zemīša un Viļņa Salakas skaņdarbi, 
kā arī Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu oriģinālmūzika, radīta pēc 
“Kārtas” pasūtījuma.

◊  3. maijā Ventspils “Jūras vārtos” izskanēs Intara Busuļa koncerts, 
kurā piedalās arī Abonementa orķestris un Liepājas Simfoniskais orķes-
tris. Programmā dziesmas no albuma “Nākamā pietura”.

◊  4. maijā Dundagas kultūras pilī notiks Dundagas jauktā kora 150 
gadu jubilejas koncerts, kurā uzstāsies arī kora draugi, tostarp koris 
“Ziemeļmeitas” no Somijas. Atzīmēt nozīmīgo jubileju aicināti arī bijušie 
kora diriģenti un dziedātāji. 

◊  6. maijā koncertzālē “Lielais dzintars” 
Jura Pavītola 70. jubilejas koncerts “Starp 
debesīm un zemi”. Tajā piedalīsies viņa draugi 
un domubiedri: dziedātāji Ieva Akuratere, Igo, 
Ingus Ulmanis, aktieris Juris Bartkevičs, kom-
ponists Mārtiņš Brauns, mūziķi Aivars Hermanis, 
Vilnis Krieviņš, Ritvars Knesis, Valdis Skujiņš u.c. 
Spēlēs Lejaskurzemes Simfoniskais orķestris.

◊  10. maijā koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas Simfoniskā orķestra 
sezonas noslēguma koncerts. Pie diriģenta pults būs Gintars Rinkevičs, 

piedalīsies solisti 
Margarita Vilsone 
(soprāns) un Mihails 
Čuļpajevs (tenors). 
Programmā – skais
tākās operu ārijas un 
A. Dvoržāka Devītā 
simfonija “No Jaunās 
pasaules”.

◊  11. maijā koncertzālē “Lielais dzintars” grupa “Credo” aicina uz 45 
gadu jubilejas koncertu “Credo 45 / zelta sastāvs”. Uz skatuves kāps 
grupas zelta sastāvs, lai izpildītu kopīgi radīto un cauri vairākiem gadu 
desmitiem izskanējušo mūziku, kā arī nosvinētu ģitārista un grupas 
kādreizējā dalībnieka Armanda Alkšņa 60. dzimšanas dienu.

◊  15. maijā Ventspils teātra nams “Jūras vārti” svin 10. jubileju. 
Koncertā uzstāsies nīderlandiešu pianists Jūps Bēvings un čellists un 
komponists Pīters Gregsons no Lielbritānijas kopā ar Latvijas čellu  
all-star kvintetu.

◊  24. maijā Saldus Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra veltījums izcilajam latviešu komponistam 
Tālivaldim Ķeniņam viņa 100. jubilejā – kamermūzikas koncerts “Sarunas 
ar dzimteni”. 

◊  25. maijā koncertzālē “Lielais dzintars” koncerts “Liepājas dzintaram 
55! / Labākais no festivāla “Liepājas dzintars””. Šajā vakarā uz skatuves 
kāps mūziķi un muzikālās apvienības, bijušie festivāla “Liepājas dzintars” 
laureāti un viesi. Klausītājus piekrituši priecēt arī tādi mūziķi, kas šobrīd 
vairs aktīvi nekoncertē, piemēram, Maija Lūsēna, Olga Pīrāgs, Arnis 
Mednis un daudzi citi. 

◊  25. maijā Sauleskalna estrādē sāksies mūzikas festivāls “Zvaigznes 
virs Talsiem”. Vienuviet uzstāsies tādas mūzikas apvienības kā “Credo”, 
“Tautumeitas”, Aija Andrejeva ar grupu, “Līvi”, “Tranzīts”, “Bermudu 
divstūris”, “Transleiteris” un šova “X faktors” 3. vietas ieguvēji “Radio 
trio”. Katra grupa muzicēs stundu, izpildot savus populārākos hitus. 
Uzstāšanās starplaikos publiku izklaidēs un foršu mūziku spēlēs Latvijā 
populārākais DJ – Roberts Lejasmeijers. Šis festivāls ir pasākums ģi-
menēm, tajā būs mūzika visdažādākajām gaumēm un vecumiem, kā arī 
notiks dažādas aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Brīnišķīga 
atmosfēra, jautrība un ugunīgas dejas garantētas līdz pat pieciem rītā. 


