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Inguna Spuleniece, “Kurzemnieks”

K ad dzejnieks Imants Ziedonis 
uzsāka savu ceļojumu, kas vēlāk 
pārtapa grāmatā “Kurzemīte”, 

viss aizsācies Kuldīgas novada Rendas 
pagastā, kur kādā lauku sētā viņš  
piedalījies kartupeļu talkā. Maija  
brīvdienās Imanta Ziedoņa fonds 
“Viegli” un tā draugi iestādīja kulturālos 
kartupeļus Kuldīgā, Pārventas parkā. 

KRIETNI, BRANGI UN KULTURĀLI
Kulturālus tāpēc, ka kartupeļi aug, 

klausoties speciāli radīto “Kartupeļu lauka 
radio”, paskaidroja projekta vadītājs Emīls 
Lukjanskis. Radio izveidots, lai atskaņotu 
labu mūziku, ziņotu par svarīgāko Latvijas 
kultūras dzīvē, cildinātu cilvēku vērtīgās 
domas un izceltu skaisto Latvijā. Iecerēts, 
ka kartupeļu ziedēšanas laikā ikviens varēs 
piesēst uz priedes sola, lai austiņās paklausī-
tos, kā I. Ziedonis lasa savu dzeju un atziņas. 
Zīmīgi, ka priedes koks vests no I. Ziedoņa 
mājām Murjāņos. 

“Jebkuru augšanu un attīstību ietekmē 
vide un fons, kurā aug konkrētā būtne vai 
dzīvības forma. Arī augi iespaidojas no tā, ko 
dzird, jūt un redz sev apkārt. Radio muzi-
kālo rokrakstu veido latviešu un ārvalstu 
mākslinieku skaņdarbi, kas izceļas ar savu 
kvalitāti, gaumīgumu un pārlaicīgumu. Kar-
tupeļiem tiks piedāvāti arī autorraidījumi par 
kultūru, mākslu, zinātni, literatūru un citām 
jēgpilnām, kulturālu sabiedrību veidojošām 
nozarēm. Iespējams, tas palīdzēs kartupe-
ļiem izaugt krietniem, brangiem, veselīgiem 
un kulturāliem. Kā nekā – kartupelis pēc 
savas būtības ir kultūraugs,” stāstīja Ziedoņa 
muzeja radošais direktors, mūziķis Jānis 
Holšteins-Upmanis (Goran Gora), kurš arī 
piedalījās stādīšanas talkā.

Fonda pārstāvji sola, ka visu vasaru 
ap kartupeļu lauku norisināšoties dažādi 
mākslas un mūzikas pasākumi, kas aicinās 
sabiedrību vērot, piedalīties un priecāties par 
skaisto visapkārt. “Projekts ir neparasta sim-
bioze starp mākslu un ekonomiku. Ziedonis ir 
teicis, ka dzīves jēga ir prieks. Šis augšanas un 
ziedēšanas skaistums radīs dzirkstošu prieku 
mums visiem vietā, kur reiz Imants sāka savu 
Kurzemītes gājienu,” skaidroja E. Lukjanskis. 

NE TIKAI ĒDAMS, BET ARĪ SKAISTS
Ideja tapusi sadarbībā ar Kuldīgas nova-

da pašvaldību, kas padziļināti pēta Kurze-
mes hercoga Jēkaba Ketlera dzīvi. Viena no 
leģendām vēsta, ka tieši Jēkabs uz Latviju 
atvedis kartupeļus kā ziedus. Tikai vēlāk tos 
sāka izmantot ēšanai. Tieši tādēļ māksli-
nieki Velga Vītola un Voldemārs Johansons 
izstrādāja sarežģītu algoritmu, lai ziedu laikā 
violetie un baltie kartupeļu ziedi veidotu 

acij tīkamu mākslas darbu. Mazo zelta rāmīti 
laukam veidos saulespuķes. Talcinieki šķirņu 
‘Brasla’ un ‘Magdalēna’ bumbuļus zemē lika 
noteiktā rakstā pēc stingriem norādījumiem. 
“Izstrādājām jaunu diagonālās dārzniecības 
metodi, kā kartupeļus stādīt. Katram stādītā-
jam jādarbojas radoši,” uzsvēra V. Johansons. 

Lai pļavā iekoptu kartupeļiem paredzē-
to zemi, talkā nāca Padures zemnieku 
saimniecība “Upeskalni AB”. Saimniecības 
vadītājs Normunds Feters-Fekters pastāstī-
ja, ka zeme apstrādāta ar četriem trakto-
riem. Kamēr tas darīts, kuldīdznieki nākuši 
lūkot, kam pie Ventas ierīko mazdārziņu. 
“Upeskalni AB” par kartupeļiem rūpēsies 
visu vasaru. Raža tiks izmantota Hercoga 

Jēkaba tirgū 5. oktobrī, kad fonda dalībnie-
ki sola cept kartupeļu pankūkas. Darboties 
šajā laukā fonds “Viegli” paredzējis sešus 
gadus. “Ja Kuldīgas novada dome nebūtu 
tikpat traka, cik mēs, tas viss te nenotiktu,” 
atzina E. Lukjanskis. Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa atzina, ka viņai patīk trakas 
idejas un iespēja padarīt skaistāku Kuldīgu 

•  “Kartupeļu lauka radio” šobrīd dzirdams interneta vietnē 
fondsviegli.lv/lv/radio, arī lejupielādējot iOS vai Android aplikāciju. 
•  Visām kartupeļu lauka aktivitātēm iespējams sekot līdzi fonda 
“Viegli” sociālo mediju profilos feisbukā un instagramā @fondsviegli.

“Mani interesē 
viņas (Kurzemītes) 
individualitātes, 
viņas personības 
un arī viņas 
savādnieki un 
dīvaiņi. Tikai 
personības spēj 
izaudzināt otrā 
personību,” 
 tā grāmatā 
“Kurzemīte” raksta 
Imants Ziedonis. 

Mākslinieks Voldemārs Johansons skaitļo, kā stādīt kartupeļus, lai ziedēšanas 
laikā lauks pārtaptu mākslas darbā.

Imants Ziedonis, pirms iet savu Kurzemīti, teicis: “Valsts nav skaitļi, valsts ir cil-
vēki.” Kaut kādā ziņā valsts ir arī kartupeļi, pirms uzdziedāt dziesmiņu, atzina 
Renārs Kaupers un Jānis Holšteins-Upmanis. 

Parunāt ar Ziedoni 
un kartupeļu ziediem

Lai kartupeļi labāk augtu, visi klātesošie veica indoeiropiešiem raksturīgu rituālu, iedomājoties jau izaugušus milzu 
bumbuļus.

un Latviju. Viņasprāt, ir būtiski tieši 
jauniešiem parādīt, kā kartupeli stāda, kā 
tas zied.

Kuldīgas novada domes izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga atzinās, ka mājas, 
kurās dzejnieks stādījis kartupeļus, piederē-
jušas viņas vectēvam Kristapam Rolšteinam.

LABIE DARBI IEDVESMO
Pirms kartupeļu stādīšanas talkas 

uzstājās grupas “Prāta vētra” solists Renārs 
Kaupers un Goran Gora. Visi klātesošie, iz-
kustējušies viņu dziedātās dziesmas ritmos, 
sūtīja labas domas gan I. Ziedonim, gan 
kartupeļiem.

R. Kaupers pastāstīja, ka vienlaikus šis 
pasākums iezīmē “Mazās kavalērijas”, kas ir 
fonda “Viegli” aizsācēja, desmitās jubilejas 
ieskandināšanu. “Pirms 10 gadiem tikpat 
brīnišķīgā maija dienā traks bariņš izdomāja, 
ka kaut kas jādara lietas labā. To, kādas lietas, 
paši vēl nesaprata. Viņi saprata, ka Rīgā to 
kustēšanu un rosīšanos izdarīt nevar, jāmek-
lē lauki. Visi ar ģitārām un lāpstām salēca 
autobusā un devās uz Bērzpili Latgalē. Tur 
satikām brīnišķīgus jaunus cilvēkus, kopā 
padarījām nelielu, bet labu darbiņu. Bijām 
ļoti iedvesmoti, uzspēlējām futbolu, iegājām 
pirtiņā, uzspēlējām ģitāru un braucām uz 
Rīgu. Tad sapratām, ka to vajag turpināt. Šis 
bariņš sevi nosauca par “Mazo kavalēriju”. 
Lai dzīvo trakas idejas, radošums un taut-
saimniecība!” uzsvēra R. Kaupers.�

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra direktore Inese Astaševska 
liek zemē pirmo bumbuli. Viņa 
atceras, ka ideja par kulturālo 
kartupeļu lauku radusies jauniešu 
forumā Kuldīgā.

LAILAS LIEPIŅAS FOTO
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Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

Ģ imenes nodibinājumam “Kultūr-
prieks” īsā laikā izdevies mani 
pārsteigt jau trīs reizes. Bieži 

tā nenotiek. Neesmu cimperlīga, vien 
darbs tāds, ka nemitīgi jābūt uz kultūras 
devītā viļņa. Uz tā ir viss, arī amatieru 
talantu spilgti uzplaiksnījumi un profe-
sionāļu izgāšanās. Līdz garlaicībai pare-
dzami pasākumi mijas ar fantastiskiem 
risinājumiem, oriģināliem skatpunktiem 
un radošu attapību. 

BEZ PĀRSPĪLĒJUMIEM
Bijušā brocenieka Vadima Koroļova 

un viņa sievas Ramonas dibināto “Kul-
tūrprieku” pirmo reizi pamanīju pagājušā 
gada martā, kad virtuālas afišas aicināja 
uz Francijas dienu Brocēnos. Programma 
solīja vietējai kultūrvidei netipiskus noti-
kumus: profesionālas pantomīmas etīdes, 
daudzsološas jaunās paaudzes akordeo-
nistes koncertēšanu un slavenā Francijas 
mūzikla “Šerbūras lietussargi” seansu. 
Ieeja bija bez maksas. Atnāca ļoti maz, 
toties ieinteresēta publika. Joprojām dzirdu 
atsauksmes par izsmalcinātiem, šarman-
tiem un neuzbāzīgiem svētkiem.

“Tolaik “Kultūrprieks” bija pavisam 
nepieredzējis – bijām to tikko nodibinā-
juši. Mums vajadzēja saņemt drosmi, lai 
vispār izsludinātu publisku pasākumu, 
tāpēc priecājāmies par katru, kurš atnāca. 
Atsauksmes iedrošina organizēt vēl citus 
sabiedriskus pasākumus. Mums gribētos, 
lai arī  par tiem nav jāprasa ieejas maksa,” 
stāsta abi rīdzinieki. 

Nodibinājuma tīmekļvietnē saskatāmi 
visi trīs “Kultūrprieka” darbības virzieni. 
Pirmais – veidot publisku resursu sarakstu 
ar īsākajiem ceļiem līdz Latvijas kultūras 
kanonam, klasiskās mūzikas radio raidī-
jumiem un kultūras pārraidēm televīzijā, 
folkloras krātuvei, arī iestādēm utt. Otra 
darbības joma ir pasākumu rīkošana. 
To nav bijis daudz, taču nākotnē darī-
šot vairāk. Vadims uzskata, ka par agru 
minēt konkrētas aprises, taču  piemēra 
pēc ierunājas: viņam patiktu tikšanās ar 
populāriem māksliniekiem. “Kultūrprieka” 
rīkotajos ceļojumos pa Latviju viņš piere-
dzējis, ka īsa, toties personiska satikšanās 
ar pazīstamiem skatuves māksliniekiem 
atstāj neizdzēšamu iespaidu. Kultūras 
ceļojumu plānošana nodibinājumam ir 
visizvērstākā joma.

DAŽĀDĪBAS IETEKME
Aptuveni reizi mēnesī “Kultūrprieks” 

ved nelielu grupiņu saldenieku un bro-
cenieku tematiskos braucienos. Vienam 
centrālam notikumam izstāžu zālē, teātrī, 
operā, baletā vai citviet tiek pieskaņoti 
daži pilnīgi cita rakstura, tomēr tematiski 
atbilstoši notikumi. “Kultūrprieka” domu-
biedriem spilgta un strīdīgi uztverama bija 
Dailes teātra izrāde “Salemas raganas”. 
Diskusijas raisījās spraigi, iespējams, arī 
tāpēc, ka pirms izrādes tika apmeklēta 
daktera Tereško zāļu tēju aptieka. Vadi-
mam un Ramonai izdodas savus domu-

biedrus ievest aizkulisēs – reiz tur viņus 
gaidīja un īsai sarunai ļāvās leģendārais 
komponists, pianists Raimonds Pauls un 
pasaulē slavenais čellists Miša Maiskis.

““Kultūrprieku” nodibinājām 2017. gada 
rudenī. Toreiz sev atzināmies, cik grūti 
izrauties no ikdienas – visu laiku darbs un 
mājas... Jutām, ka pietiek ar vienu citādāku 
dienu, lai atgrieztos spēki un uzlabotos 
noskaņojums. Sapratām, ka mums nevajag 
tālus ceļojumus, vien labu izrādi, koncertu, 
vakaru ar draugiem. Toreiz iedomājāmies: 
“Ja reiz mums ir sarežģīti izrauties no ik-
dienas, varbūt citiem ir tāpat?” Nodibinā-
jumam bija jākļūst par mūsu iespēju labā 
kompānijā iepazīt Latviju un piedzīvot 
kultūras aktualitātes,” skaidro V. Koroļovs. 

Bez “Kultūrprieka” viņš daudz ko 
palaistu garām kaut vai tāpēc, ka atrunām 
un aizbildinājumiem ir milzīgs spēks 
noturēt cilvēku mājās. Piemēram, Va-
dims vairākkārt atlika atjaunotā Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja apmeklējumu, 
lai gan par renovēto namu un ekspozīcijas 
modernizāciju vēstīja katrs vērā ņemams 
informācijas kanāls. Vispirms sev iegal-
vojis, ka jāpagaida aptuveni mēnesis, – lai 
noplok interesentu jūra. Tad cita aizbildi-
nājuma dēļ muzeja apmeklējumu atlika 
vēlreiz. Atrunas radās arī vēlāk. Sarosīties 
organizētam braucienam tomēr vieglāk, 
turklāt ceļabiedri prot motivēt. Visgrūtāk 
ir spert pirmo soli ārpus mājas, taču, līdzko 
tas izdarīts, sākas piedzīvojumi. 

AR TRENĒTU PACIETĪBU 
Par pirmā soļa nozīmi rīdzinieki 

pārliecinās katru reizi, kad “Kultūprieks” 
aizvedis pie interesantiem cilvēkiem – 
piparmētru audzētājas, lokālu ražojumu 
pārdevējas, rododendru dārza īpašnie-
kiem, zaļās kafijas gatavotājiem un citiem. 
“Mani ļoti interesē viņu pieredze – tā ir tik 
pamācoša un iedvesmojoša!” saka Vadims. 
Viņš spriež: kultūras norises atklāj, ka 
cilvēki iepazinuši pasauli. Viņi ceļo, strādā 
un mācās ārzemēs, tur redzējuši apbrīnoja-
mus piemērus un pārgalvīgas idejas. Mājās 
latvieši atgriežas drosmīgi un apņēmīgi, 
tāpēc nebaidās arī no ekstravagantiem 
plāniem. Vēl viņš priecājas, ka latviešiem 
ir trenēta neatlaidība – savas idejas dēļ viņi 
ne reizi vien visu sākuši no sākuma.

Noteikti vēlos izstāstīt, kā “Kultūr-
prieks” mani izbrīnīja pagājušā gada Bro-
cēnu novada svētkos. Nelielajā gadatirgū 
bija visvisādi mājražotāju košumi un gar-
dumi, taču es uzkavējos tikai vienā punktā 
– pie 2018. gada grāmatu mākslas konkur-
sa “Zelta ābele” izcilākajiem eksponātiem. 
Pirmo reizi pieredzēju, ka gadatirgū tiek 
rādīti mākslinieciski augstvērtīgi izdevu-
mi. Dienas gaitā ievēroju, ka pie grāmatu 
stenda visu laiku bija kāds, kurš baltos 
cimdos šķirstīja Latvijas Grāmatizdevēju 
asociācijas prēmētos eksemplārus. 

Izrādījās, ka oriģinālo preci bija atve-
duši Vadims un Ramona Koroļovi. “Kultū-
ru nedrīkst tvert šauri. Mēs vēlamies, lai 
cilvēkiem ir paplašināta izpratne. Lai viņi 
ar interesi uzlūko arī ēdienus, sarunāšanās 
mākslu,” aicina Ramona. �

Solis ārpus 
ikdienas

“Kultūrprieka” ceļojums uz Liepāju. Koncertzālē “Lielais dzintars” saldenieki un brocenieki satika Liepājas Simfoniskā orķestra galveno diriģentu Gintars Rinkeviču un 
čellistu Mišu Maiski. 

Ramona un Vadims Koroļovi Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. 
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Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

J au 60 gadus Talsu tautas namā dar-
bojas audēju kopa “Talse”. Šopavasar 
vairāk nekā 400 cilvēku audēju 

vadībā piedalījās 6,6 metrus garā baltā 
galdauta tapšanā, bet visu maiju tautas 
namu citās, mūžam aktuālās krāsās ie-
krāso “Talses” jubilejas izstāde. “Aušana 
ir ļoti mūsdienīga, tā nav omīšu nodar-
bošanās,” pārliecinājusies audēju kopas 
jaunākā dalībniece Una Rozentāle.

NEIZŠĶĪST SĪKUMOS
Viņa vēlas, kaut pati aušanu būtu 

atklājusi agrāk. Tā vietā nācies iet līkloču 
ceļus, izmācoties par kultūras menedžeri un 
amatierteātra režisori un vispirms iemēģinot 
roku sekretāres, gides, skolotājas, televīzijas 
un laikraksta žurnālistes profesijā. “Uz audē-
ju pulciņu atnācu brīdī, kad meklēju, kas vēl 
manā dzīvē varētu būt bez darba un mājām,” 
Una atklāj.

Kopš tās dienas pagājuši piecarpus gadu, 
un šajā laikā Una pārliecinājusies, ka aust 
var katrs. “Aušana nav grūta. Pat ja ir jāauž 
kas rakstains, tu apgūsti tehnisko zīmēju-
mu, raksta soli un aud. Sarežģītāka ir steļļu 
iekārtošana, bet aust var jebkurš,” viņa vērtē. 
Neesot arī noteikti vajadzīga iepriekšēja 
pieredze citos rokdarbos. Unai gan tāda 
ir – viņa rokdarbu prasmes gluži organiski 
pārņēmusi no mammas un vecmammas. 
“Tikai tagad, gadiem ejot, pamanu, ka protu 
to, ko daudzi neprot. Jautājums ir – vai es to 
izmantoju? Nē! Bet viens cilvēks nevar darīt 
visu. Nevajag darīt visu, pat ja proti! Citādi 
tu izšķīsti sīkumos,” atgādina Una.

Tieši aušanas dēļ viņa izlēma vairs ne-
tērēt sevi sīkumos un mest pie malas darbu, 
uz kuru neizdevās iet ar prieku. “Tev dzīve ir 
pa posmiem jāizdzīvo, jāpieredz pat posms, 
kurā dari to, ko negribi, lai nonāktu līdz 
nākamajam nogrieznim. Laimīgi ir tie, kuri 
jau vidusskolā zina, ko viņi grib darīt! Es to 
nezināju ilgi – līdz kļuvu par audēju, visu 
laiku biju darījusi to, ko dzīve man piespēlē-
ja. Šobrīd jūtos tā, ka neko citu negribu darīt. 
Nevienu dienu neesmu gribējusi atkal strā-
dāt skolā vai atgriezties žurnālistikā. Pilnīgi 
noteikti ne! Es gribu aust, es gribu iekārtot 
stelles – jā, pat to! Tas ir lēns un piņķerīgs 
darbs, bet tas mani neuztrauc, jo es zinu, ka 
pēc tam varēšu aust. Man šis process patīk 
no sākuma līdz beigām. Katram ir kaut kas 
savs zvaigznēs ierakstīts un nolemts. Ja tu to 
nedari, tad mokies,” pārliecinājusies Una.

ZAUDĒJOT LAIKA IZJŪTU
Par to, ka ar aušanu var saslimt uz ilgu 

laiku, liecina kaut vai tas, ka “Talses” dalīb-
niece Vija Dovgalova auž jau gandrīz 40 ga-
dus. Minot, kas aušanas procesā – no malas 
šķietami visai vienveidīgā – ir tas saistošā-
kais, piesaucu mūsdienās tik aktuālo vārdu 
“meditācija”. Una gan iebilst: “Sevišķi meditēt 
nevari, jo ir jākontrolē audekls, jāskatās, vai 
neielaid kļūdas, vai neierauj malas. Diezgan 
saspringti ir jādomā, ko darīsi tālāk, vai 

saderēs kopā krāsas, ko esi iedomājies. Aužot 
tu pilnībā esi šajā procesā, un reizēm ir tādi 
audekli, pie kuriem strādājot, nevari pat sa-
runāties ar citiem, jo visu laiku jāskaita līdzi, 
cik rindiņas noaustas. Aušana tevi pārņem 
pilnībā, un stellēs tu nejūti, kā paiet laiks.”

Nemanot pagājuši arī pieci gadi audēju 
kopā, un Una nezina, cik daudz vienību 
viņai šo gadu laikā izdevies noaust. Skaidrs 
vien, ka austas ir segas, brunči, mazie un 
lielie linu dvieļi, grīdceliņi un plecu lakati. 
Galdautus Una neauž, bet, protams, viņa 
pielika roku pie tā viena baltā galdauta, kas 
tik īpašas padarīja šī gada Latvijas Re-
publikas Neatkarības atjaunošanas dienas 
svinības Talsu tautas namā. “Ļoti daudz 
laika veltīju komunikācijai ar cilvēkiem, 
kuri nāca ieaust savu daļu šajā galdautā. 
Sākām februārī, kad ārā bija balts sniegs, 
un balto galdautu aizaudām līdz baltajiem 
ķiršu un ābeļu ziediem,” salīdzina Una. Visu 
paaudžu cilvēku atsaucība bija tik liela, ka 
iecerēto trīs metru vietā kopīgiem spēkiem 
izdevās noaust vairāk nekā sešus metrus 
garu galdautu. Zīmīgi, ņemot vērā “Talses” 
60 gadus! “Kad dejotāji 4. maijā galdautu tik 
skaisti ienesa zālē un tik skaisti klāja, asaras 
saskrēja acīs. Aizkustinājums bija milzīgs, 
jo apziņā saslēdzās tas, cik daudz var vienā 
galdautā ietvert, cik lepni un gandarīti bija 
cilvēki, kuri piedalījās aušanā, cik daudz bija 
priecīgu sirsniņu,” Una stāsta. Šis galdauts 
kļuva par vienojošu dāvanu pilsētai un tās 
cilvēkiem audēju kopas jubilejas gadā.

KRĀSAS, KAS RADA PAŠAPZIŅU
Priekšstats par aušanu kā vecām tantēm 

piemērotu nodarbi nudien neizturot kritiku. 
“Latvijā aušana kļūst arvien populārāka. Ir 
ļoti daudz individuālu audēju, ir audēju ko-
lektīvi un ir jauni cilvēki, kuri nodarbojas ar 
aušanu biznesa nolūkā. Arī pasaulē aušana 
ir populāra – tur gan vairāk jārunā par maz-
formāta stellītēm vai gobelēnu rāmīšiem,” 
skaidro Una.

Par formātu nereti jādomā ne vien audē-
jiem, bet arī pircējiem. Lai cik ļoti cilvēkam 
patiktu austo segu krāsu salikumi, dzīvoklī 
tādām segām var arī neatrasties vieta, atzīst 
Una. “Man arī nav. Kur tādu likšu? Uz stūra 
dīvāna neuzklāsi… Austai segai vajadzīga 
māja, divguļamā gulta. Kaut gan – manis 
austa sega ir pirkta arī klāšanai uz grīdas un 
likšanai pie ziemeļu puses sienas,” viņa atklāj.

Interesanti, ka “Talses” 13 audējas īsti ne-
konkurē cita ar citu. “Ja cilvēks ienāk kaut ko 
meklēt, bieži ir tā, ka viņa acis piesienas tieši 
viena audēja darbiem. Tas parāda, ka katram 
ir savs darba stils, kas uzrunā konkrētus 
cilvēkus. Ja tu strādā no sirds, radi to, kas tev 
patīk, tad kaut kur ir pircējs, kuram patīk 
tieši tas, ko tu radi,” pamanījusi Una.

Arī viņa aužot paliek sev uzticīga. “Ir la-
katu rūtiņu izkārtojumi, kas mani neuzrunā. 
Tādus negribu aust. Atradu rūtiņu izkār-
tojumu, kas man patīk, un tādu arī aužu. 
Krāsas salieku pēc savas izjūtas. Tā ir tāda 
smadzeņu vingrināšana – brīžiem sēdi ar 
acīm ciet un mēģini iztēloties, kā viena krāsa 

“Es gribu aust, gribu 
pat iekārtot stelles!” 

“Ja tu strādā no sirds, radi to, kas tev patīk, tad kaut kur ir pircējs, kuram patīk 
tieši tas, ko tu radi,” pamanījusi audēja Una Rozentāle.

DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

izskatīsies blakus citai, cik platas varētu būt 
svītras. Manas dziļās lietuviešu saknes vai 
temperaments prasa izteiksmīgas krāsas. 
Pat tad, ja aužu kaut ko pelēku, visticamāk, 
tajā iešaušu kādas košu krāsu strīpas!” Una 
smejas.

Citādi gan ir, radot tautas tērpa daļas – 
brunčus un plecu lakatus. “Tad tu zini, ka 

sieviete ir izvēlējusies sev tīkamu svītrojumu 
un ka rezultāts viņu iepriecinās. Es svārkus 
arī pati šuju, un pēc manis produkts jau ga-
tavs nonāk pie sievietēm, tāpēc varu redzēt, 
kā viņas izslejas, kļūst staltākas un pašapzi-
nīgākas, svārkus uzvelkot mugurā. Gandarī 
katra reize, kad pircēja prieks rāda, ka darbs 
nonācis pie īstā cilvēka,” apliecina Una.�

Unai aušana ir kļuvusi par vismīļāko nodarbi. Dažkārt krāsu salikumus viņa izsapņojot, acīm ciet mēģinot iedomāties, 
kā viena krāsu josla blakus otrai izskatās. Un lietuviešu sakņu dēļ temperaments prasot košus salikumus.

FOTO NO U. ROZENTĀLES PERSONĪGĀ ARHĪVA
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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
◊  1. jūnijā Talsu novada muzejā tikšanās ar lirisko abstrakciju gleznotāju 
Madaru Gulbi. Viņas izstāde “Mežs ir burvis” skatāma līdz 19. jūnijam.

◊  Līdz 5. jūnijam Kuldīgas Mākslas namā ikviens var aplūkot Kuldīgas 
Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbus, bet pēc tam – Latvijas Mākslas 
akadēmijas bakalauru darbus.

◊  Līdz 9. jūnijam Kuldīgas novada muzejā apskatāma Ingas Pūces gleznu 
izstāde “Labrīt”. Tajā ir dažādos laikos radīti darbi, sākot ar “Ringlu” un 
“Zilo Marlēnu”, kas ir vieni no pirmajiem, un beidzot ar gleznu “Viņš”, 
kas tapusi šogad un kur redzama autore un viņas kaķis. Iespaidīgas ir 
arī šogad radītās gleznas “Būt kokam I” un “Būt kokam II”, kurās attēlots 
ziedošs koks pavasarī, – abas veido māksliniecisku kopumu.

◊  12. jūnijā Kuldīgas novada muzejā tiks atklāta tēva un dēla  – Aivara un 
Indara Vētrāju – fotoizstāde “Mana Kuldīga”, ko varēs aplūkot līdz 14. jūlijam.

Teātris
◊  1. jūnijā Ventspils “Jūras vārtos” nedzirdīgie no visas Latvijas, 
kā arī viesi no Baltijas valstīm un Francijas pulcēsies 23. nedzirdīgo 
amatiermākslas festivālā “Prieku sirdij rodi Ventspilī”. Piedalīsies 14 
kolektīvi, kas iepriecinās skatītājus ar dejām, teatrāliem uzvedumiem, 
melodeklamācijām, poēziju un pantomīmu.

◊  6. jūnijā Ventspils “Jūras vārtos” 
viesosies Latvijas Nacionālais teātris ar 
režisora Toma Treiņa izrādi “Dūja”. Tā ir 
komēdija par mūsdienu teātra aizkulišu 
saspringto un briesmu pilno dzīvi – 
jauns režisors nāk ar neaprakstāmām 
ambīcijām, vecais premjers nav ar 
mieru tām pakļauties, lokālā zvaigzne 
kārtējo reizi gaida bērnu, skatuves 
strādnieks labprāt nosvilinātu teātri, 
Kultūras ministrija negrib dot naudu, 
direktoram paliek sirmi mati, bet 
teātrim ir savi fani, kas gatavi atdot 
pusdzīvi, lai nokļūtu šajā “paradīzē”.

◊  14. jūnijā Liepājas teātrī notiks pēdējā 
šīs sezonas pirmizrāde – Antona Čehova 
“Ķiršu dārzs”. Režisore Dita Lūriņa to 
nodēvējusi par “rēgu sonāti”. “Ķiršu 
dārzs” ir viena no tām autora lugām, 

kuru vismaz pēc nosaukuma atpazīst lielākā daļa skatītāju, līdz ar to arī 
par lugas tēliem mūsu iztēle jau ir saveidojusi savu personisko mītu. Tad nu 
šie rēgi līdīs ārā no putekļainām pažobelēm, lai vēl vienu reizi satiktos un 
paklimstu kopā pa ķiršu dārzu, kurš kārtējo pēdējo reizi uzziedēs. Lomās: 
Inese Kučinska, Everita Pjata-Gertnere, Signe Dancīte, Leons Leščinskis, 
Karīna Tatarinova, Agnese Jēkabsone, Edgars Ozoliņš, Kaspars Kārkliņš, 
Viktors Ellers, Rolands Beķeris, Gatis Maliks, Sandis Pēcis.

Citas lietas
◊  2. jūnijā Jaunauces pilī notiks Dārza svētki. Programmā – 
muižniecības balles tērpu parāde, muižnieku balles deju demonstrēšana, 
klasiskās mūzikas koncerts “Vasaras sapnis” (piedalās Latvijas 
Nacionālās operas soliste Ilona Bagele un kvartets “Undertango”), būs 
apskatāma izstāde “Krustceles Hildegarde Feldt.” un pils gida pavadībā. 

◊  7. jūnijā visā Latvijā norisināsies Baznīcu nakts.

◊  9. jūnijā Karostā, Redānā, notiks Karostas cietuma rīkotā, Brīvības 
cīņu simtgadei veltītā Karostas festivāla noslēgums. Varēs apskatīt 
starptautiskā mākslinieku plenēra un fotogrāfu plenēra “Karosta – foto 
osta” darbus, atklās piemiņas vietu Brīvības cīņu dalībniekiem, koncertēs 
džeza ansamblis “Magone”. Varēs doties ekskursijā pa Brīvības taku.

◊   29. jūnijā Brocēnu pilsētas svētki. 

Mantojums
◊  1. un 2. jūnijā Dundagas novadā notiks ikgadējās Slīteres ceļotāju 
dienas, kurās pirmo reizi Latvijā norisināsies arī Mājas kafejnīcu dienas, 
kad savas durvis dažādu lībiešu piekrastei raksturīgu ēdienu baudīšanai 
vērs vietējie novada iedzīvotāji. Zivis un zupa no tām, sklandrauši, 
lībiešu slorkam, skābputra, grūbu putra ar baravikām vai žāvētu gaļiņu, 
pankūkas un daudz kas cits būs nogaršojams pie Lībiešu krasta ļaudīm 
jūnija sākumā. Ēdienu par simbolisku samaksu varēs baudīt 22 vietās, 
ļaujot Lībiešu krastu iepazīt no Valpenes līdz pat pašai Kolkai. 

◊  7. jūnijā Jāņa Čakstes laukumā Liepājā bezmaksas brīvdabas 
koncertu sniegs muzikālā apvienība “Zari”. Grupa pēc albuma 
“Sazaroti” izdošanas sākusi darbu pie oriģinālmelodijām, ko tuvākā 
nākotnē paredzēts laist klajā EP albumā. “Zari”, radot jaunus 
skaņdarbus, palikuši uzticīgi latviešu tautasdziesmu tekstiem un 
buramvārdiem, jo tas ir ļoti bagāts un neatkārtojams mantojums. Grupa 
to vēlas atdzīvināt jau ar citu muzikālo sajūtu.

◊  23. jūnijā visā Latvijā svinēs vasaras saulgriežu svētkus.

◊  No 27. līdz 29. jūnijam Liepājā norisināsies vēsturisku notikumu 
rekonstrukcija – “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā 100”. Kuģa 
sagaidīšanas iestudējumu 27. jūnijā varēs vērot laukumā pie Muitas mājas. 
No Vecās ostmalas līdz Jāņa Čakstes laukumam vīsies svētku gājiens. 
28. jūnijā pie Muitas mājas – koncerts “Ar prieku un gandarījumu” un 
zaļumballe 20. gs. sākuma noskaņās. 29. jūnijā šeit un Liepājas vēsturiskajos 
kvartālos būs pasākumi ģimenēm un bērniem, bet LOC Olimpiskajā centrā 
vairāk nekā 2000 Latvijas koru, deju kolektīvu un pūtēju orķestru dalībnieku 
tiksies Kurzemes Dziesmu svētkos “Es esmu dzīvība”.

◊  15. jūnijā, Publiskās adīšanas dienā, Kuldīgas novada muzejā 
interesenti aicināti adīt kopā ar rokdarbu kopu “Čaupe”.

◊  28. jūnijā Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā Latvisko 
dziesmu festivāls. 

Mūzika
◊  1. jūnijā Talsos jau astoto reizi norisināsies Raimonda Tigula 
 brīvdabas koncerts, kas pulcēs komponista draugus un domubiedrus, 
radot īpašu sajūtu vakaru ikvienam koncerta apmeklētājam. Šogad 
Tiguļkalna ozolu ielokā R. Tiguls būs kopā ar kameransambli  
“Trio ART-i-SHOCK”, dziedātāju Jolantu Strikaiti-Lapiņu, džeza ģitāristu 
Matīsu Čudaru, Armēnijas pūšaminstrumentu virtuozu Levonu Tevanjanu, 
džeza saksofonistu Denisu Paškeviču, basģitāristu Robertu Rasu un Arti 
Orubu pie bungām.

◊  1. jūnijā Liepājas koncertzālē 
“Lielais dzintars” tenors Juris 
Vizbulis un pianists Rūdolfs Vanks 
atskaņos Franča Šūberta dziesmu 
ciklu “Skaistā dzirnavniece”. Tas ir 
romantisks un aizraujošs mīlas stāsts 
par romantisku varoni, viņa ilgām pēc 
laimes, kuras liek doties ceļojumā, 
kurā jauneklis atrod savu dzīves 
mīlestību – skaisto dzirnavnieci, 
piedzīvo laimes nojausmas un dziļu 
mīlestību, kaisli, kam seko vilšanās, 

izmisums un greizsirdība, sastopoties ar sāncensi un zaudējot mīļoto, un 
sāpēs meklējot mierinājumu strauta dzelmē.

◊  No 7. līdz 9. jūnijam Saldus Sv. Pētera un Pāvila katoļu baznīcā 
notiks Vasarsvētku kamermūzikas festivāls. 7. jūnijā – ērģeļmūzikas 
koncerts, 8. jūnijā – Līgas Baltābolas kameransambļa koncerts ar 
Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem, 9. jūnijā – koncertsaruna 
“Iedvesmas spēks radīšanas procesā” kopā ar muzikoloģi Intu Zēgneri 
un teoloģijas profesoru Andri Mariju Jerumani. Sarunas laikā muzicēs 
Liepājas Simfoniskā orķestra arfiste Dārta Tisenkopfa. Noslēgumā – 
orķestra mežragu kvarteta koncerts.

◊  8. jūnijā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” atklās vasaras 
koncertu sezonu ar franču džeza, fanka, hiphopa un soula grupu 
“Electro Deluxe”. Mūziķi sevi dēvē par vilkiem jēra ādā. Ar dinamītam 
līdzīgu jaudu viņi iekarojuši pasaules koncertzāļu lielākās skatuves 
Ķīnā, Indijā, Kanādā, Meksikā, Turcijā, kā arī Eiropā. Liepājā grupa 
izpildīs dziesmas no sava jaunākā albuma “Circle” un arī populārākos 
skaņdarbus no iepriekšējiem albumiem.

◊  26. jūnijā Ventspils “Jūras vārtos” leģendārā baltkrievu ansambļa 
“Pesņari” 50. jubilejas koncerts. Mūziķi koncertējuši 72 valstīs. Pēdējo 
piecu gadu laikā aizvadīti vairāk nekā 380 koncertu. Pēdējos desmit 
gados grupa ierakstījusi septiņus albumus ar vairāk nekā 60 jaunām 
dziesmām.

◊  28. jūnijā Saldū Intara Busuļa un “Abonementa orķestra” labāko 
dziesmu brīvdabas koncerts.


