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K ošo, stalto un 
pašapzinīgo suitu 
sievu gleznošanai 

Liepājas māksliniece Dace 
Dēliņa-Lipska pievērsās pirms 
dažiem gadiem. Pirmo impul-
su deva tikšanās ar suitenēm 
Jūrkalnes mākslas plenērā, 
kurā piedalīties mākslinieci 

bija uzaicinājis mūziķis Igo. 
Plenēristi tajā tika apdziedāti. 
Suitu sievu enerģija un pipars 
uz mēles laikmetā, kad par ci-
tiem jāizsakās korekti, piesais-
tīja D. Dēliņas-Lipskas uzma-
nību, un viņa sāka tās gleznot. 
Suitu kultūrtelpas unikalitāte, 
katoļticības ietekme, kas ļāvusi 

nosargāt kultūru un neizšķīst 
apkārtējās straumēs un strāvās, 
prasme kopt un nosargāt savas 
tradīcijas, uzturot tās dzīvas 
un modernai sabiedrībai 
interesantas, nevis sastingušā 
formā un noslēgtas – tās ir 
mazas kultūras īpašības, kas 
māksliniecei šķiet svarīgas 

globalizācijas laikmetā, kad 
nozīmīgi saglabāt saikni ar 
savām saknēm un kultūrvēs-
turisko mantojumu. Glezna 
pēc gleznas D. Dēliņas-Lipskas 
rokrakstā krājas suitu ciklā, 
ko novērtēt būs iespējams 
šoruden viņas personālizstādē 
Liepājas muzejā. 

Daces Dēliņas-Lipskas glezna “Saucējas”. 

Dūdu renesanse suitos
Jolanta Hercenberga, “Kurzemnieks”

L īdzīgi domājošu cilvēku  
entuziasms un it kā nejauša,  
bet tomēr likumsakarīga apstākļu 

sakritība ir novedusi pie tā,  
ka Alsungā līdz ar folkloras kopas  
“Suitu dūdenieki” aktīvu darbošanos  
ir atdzimis viens no būtiskiem suitu 
kultūras tradīciju elementiem –  
dūdu spēlēšana.

BIJA IZZUDUŠAIS ELEMENTS
Folkloras kopu alsundznieki izvei-

dojuši aptuveni pirms trim gadiem, bet 
saknes idejai meklējamas senāk.  
2008. gadā suiti sāka gatavot pieteikumu, 
lai kultūrtelpa tiktu iekļauta UNESCO 
Pasaules nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā, kas nu realizēts. Toreiz pieteiku-
ma sagatavošanā, sadarbojoties ar vietējo 

kopienu, strādāja arī Latvijas Nacionālā 
kultūras centra direktore Signe Pujāte. 
“Veicām aptauju, kā suiti sevi redz savā 
tradicionālajā kultūrā,” stāsta S. Pujāte. 
“Bija pozīcijas, ko vietējie atpazina, jo 
lieto ikdienā – dzied, valkā tērpus, cep 
sklandraušus, bet daži elementi, kas Lat-
vijā folkloras kustībā pastāv, suitu zemē 
bija zuduši. Viens no tiem – dūdu spēle. 
Reiz, braucot pie suitiem, biju paņēmusi 
līdzi savas dūdas, ko pati protu spēlēt. Ju-
ris Lipsnis palūdza, lai iedod tajās iepūst. 
Tas bija maģiskais brīdis, kad man likās, 
ka dūdu sakarā drīz kaut kas notiks. Tā 
arī bija, jo viņš iedegās par ideju atjaunot 
suitos dūdu spēlēšanu. Šobrīd ar patiku 
sekoju līdzi “Suitu dūdenieku” gaitām, 
kurus no vienkāršiem nu jau var saukt 
par slavenajiem “Suitu dūdeniekiem”, jo 
Latvijā diezgan plaši ir izskanējusi viņu 
muzicēšana.”

SKAŅAS KĀ NO JŪRAS GOVĪM
Toreizējais Alsungas Sv. Miķeļa Romas 

katoļu draudzes prāvests Andris Vasiļevskis, 
zinot, ka J. Lipsnis ieinteresējies par dūdām, 
viņam sagādājis meistara Eduarda Klinta 
darinātu instrumentu. Juris atzīst, ka sāku-
mā viņam nekas no spēlēšanas nav sanācis, 
tādēļ uz pusgadu atteicies no nodoma tās 
apgūt: “Kad iepūtu Signes dūdās, kaut kā-
das skaņas izveidojās, un tad likās, jā, šitas 
ir īstais. Bet, kad man atveda Andra dotās, 
sapratu, ka varu izdabūt pāris pīkstienu, un 
tas arī viss. Man nav muzikālās izglītības, 
citus instrumentus, izņemot blūmīzeru 
un ģitāru, iepriekš nebiju spēlējis, tādēļ 
nesapratu, ar ko lai sāk. Atdevu dūdas sievai 
Aletai, kurai ir muzikālā izglītība. Viņa 
pamēģināja, un – izdevās.”

K urš tad nezina par tuvu  
un tālu izdaudzināto  
kurzemnieku lepnību? 

Kad lūkojām, ko jaunu piedāvāt 
jums, lai iepazīstinātu ar kultūras 
notikumiem un procesiem Kurzemē, 
sapratām, ka ar ko palepoties mums 
patiešām netrūkst.

Šajā reizē kopā devāmies pie 
dullajiem, kas pēc darba dienas vēl 
aizrautīgi spēlē teātri un gatavi to 
darīt vai līdz kapa malai. Braucām 
ciemos pie suitu dūdeniekiem un 
apmeklējām unikālu tekstilmākslinie-
ci, pētījām, kā liepājniekiem veicas ar 
jauniešu lielkoncerta gatavošanu, iz-
aicinot pašiem sevi un citus jaunus un 
radošus māksliniekus, tāpat lūkojām, 
vai Talsos pietiek vietas mākslai, un, 
protams, caurskatījām afišas, lai atlasī-
tu jums daudz interesantu pasākumu, 
kas Kurzemē notiks martā. 

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu iznākošais pielikums “3K” 
jūs priecēs arī nākammēnes, kad mēs, 
Kurzemes reģionālo laikrakstu žur-
nālisti un redaktori, būsim sarūpējuši 
jaunus stāstus par tēmu “Kas kultūrā 
Kurzemē?”. Tiekamies!

“3K” komandas vārdā Anda Pūce

Kurzemnieku 
lepnība
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Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

Mākslinieks Andris Vītols savulaik 
esot izteicies, ka Talsos katrs 
des mitais piedzimstot māk-

slinieks. Iespējams! Un tieši tāpēc te 
svarīgas ir arī iespējas mākslu parādīt 
publikai. Gleznotāja, Talsu novada muze-
ja galvenā speciāliste mākslas jautājumos 
Guna Millersone spriež, ka Talsos ar trim 
izstāžu vietām ir gana, arī citur novadā 
piemērotu telpu netrūkst, toties Kurzemē 
kopumā nav vienas patiešām labas zāles 
vērienīgu izstāžu rīkošanai.

Talsu novada muzejā gadā skatāmas 
apmēram 24 izstādes. Vēl vismaz 12 vai 
vairāk izstāžu ar G. Millersones gādību 
nonāk novada pagastos, Rīgā un ārzemēs. 
Pastāvīgi dažādas izstādes ir iekārtotas 
Talsu tautas namā un Radošajā sētā, bet 
citādākā gaisotnē mākslu var baudīt brīvajā 
mākslas telpā “Baložu pasts”. “Visos novada 
pagastos ir normālas izstāžu zāles ar labām 
gaismām, ekspozīciju lampām – dažviet pat 
labākām nekā muzejā! Ir tik daudz novada 
vietu, kurām muzejs regulāri gatavo izstā-
des! Pastende, Stende, Vandzene, Tiņģere, 
Valdemārpils, Lube… Visiem vajag mākslu, 
un tas ir ļoti labi!” secina G. Millersone.

Protams, rodas jautājums – kuri ir tie 
“visi”, kam vajadzīga māksla? Kultūras 
iestāžu vadītāji, mākslinieki vai pārējā 
sabiedrība? “Šajā ziņā man nav nekādu dižu 
ilūziju,” neslēpj  Guna. “Esmu tik daudz 
gadu nostrādājusi, ka varu teikt – patiesībā 
paši pūšam un paši degam! Pie mums pat 
vēl ir labāk nekā daudzviet citur, jo ir sava 
radošā sabiedrība: mākslinieki, fotogrāfi, 
keramiķi, mākslas pulciņu apmeklētāji… 
Šis loks ir optimāls. Citur nav pat tas!” zina 
teikt G.  Millersone. Viņa pati ir pieredzējusi, 
ka citā Kurzemes pilsētā uz augstas raudzes 
mākslinieces izstādes atklāšanu perfektā 
izstāžu zālē ierodas 14 cilvēki… “Ir bijis vēl 
sliktāk! Kad galds uzklāts kā pa kāzām, 
sarīkots mūzikas skolas audzēkņu koncerts, 
tikai… nav cilvēku, kas to baudītu. Tā tas ir 
visur,” uzskata Guna. Viņa arī nedomā, ka 

Lielām izstādēm vietas 
trūkst visā Kurzemē

Kopš 2015. gada Talsos pieejama brīvā mākslas telpa “Baložu pasts”. Biedrības, kas 
nes tādu pašu nosaukumu, vadītāja Diana Dzelme paskaidroja, ka šī izstāžu telpa 
domāta kā radošu eksperimentu, amatieru un iesācēju izpausmes platforma. “Tā 

ir vieta, kur, piemēram, jauniešiem saprast, kā organizēt izstādi vai pasākumu. Sākotnēji mēs 
“Baložu pastu” sakārtojām speciāli Talsu novada amatiergleznotāju izstādei. Tad sāka nākt 
arī citi cilvēki ar savām idejām. Priecājamies par sadarbību ar profesionāliem māksliniekiem, 
kuriem arī šeit gluži labi patīk! Pagaidām paši nevienu neesam meklējuši un nevienu neesam 
noraidījuši. “Baložu pasts” jau ir izveidojies par tūrisma objektu. Trīs gadu laikā esam pārlieci-
nājušies, ka šīs aktivitātes ir vajadzīgas, arī izstāžu apmeklētība ir laba. Man pašai šķiet – izstā-
des ir bijušas tik labas, ka cilvēkiem patīk viss, ko piedāvājam!” priecājas Diana.

Viņa, pati būdama keramiķe, spriež, ka tik mazai pilsētai, kādi ir Talsi, teorētiski 
varbūt izstāžu zāļu būtu pietiekami daudz, ja “Baložu pastu” par tādu patiešām varētu 
uzskatīt, tomēr jārēķinās, ka šīs vietas tehniskais stāvoklis kļūst arvien sliktāks.�

T alsu tautas namā nav izstāžu zāles, bet izstādes tiek izvietotas pirmā un 
otrā stāva foajē, kā arī Radošās sētas pirmā un otrā stāva gaiteņos. Pasākumu 
producente Gundega Lūse stāsta, ka tautas namā visbiežāk vietu atrod foto vai 

gleznu izstādes. Regulāri tiek izlikti arī nama amatiermākslas kolektīvu darbi – audēju 
kopas “Talse”, tautas lietišķās mākslas studijas “Dzīpars” un Ceturtdienas mākslas mīļu 
kopas veikums. Tautas nama paspārnē aktīvi darbojas Talsu fotoklubs, tāpēc ierastas ir tā 
dalībnieku un viņu draugu fotoizstādes. Tautas nams sadarbojas ar Talsu novada muzeju, 
no kura tiek saņemti ieteikumi un piedāvājumi izstādēm. Tās Talsu tautas namā mainās 
aptuveni reizi mēnesī, dažreiz stāv ilgāk. “Izstāžu autori ir gan talsenieki vai mūsu novad-
nieki, gan arī mākslinieki no pārējās Latvijas. Izstādes Talsu tautas namā ir apskatāmas 
bez maksas, ir pieejamas ikvienam, bet, tā kā biļetes netiek pārdotas, nevaram uzskaitīt, 
kuras bijušas apmeklētākas un kuras mazāk apmeklētas. Visas izstādes ir interesantas un 
savā ziņā skaistas!” uzskata Gundega.�

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone (otrā no kreisās puses) aktu fotogrāfiju izstādes “Uzticēties” atklāšanā Talsu
novada muzejā.

DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

par to briesmīgi vajadzētu satraukties. “Mēs 
vēl neesam piedzīvojuši 100 gadus, kad 
attīstās modernisms, kā Rietumu Eiropā 
tas ir bijis, – kad cilvēki ar to ir izauguši, 
nomiruši, un sācies viss no gala. Viss prasa 
laiku! Un paaudzes mainās. Jaunie jau nezi-
na, kas ir Līga Purmale un Janis Rozentāls. 
Diemžēl!” konstatē māksliniece.

IZAUGT NO ŠLĀGERMĀKSLAS
“Cenšos sabalansēt, lai nav tikai tas, 

kas man pašai patīk,” smejas Guna, kad 
jautāju, kā viņa izvēlas, ko piedāvāt izstādēs. 
“Sev esmu iedalījusi uzdevumu parādīt 
Kurzemes labākos māksliniekus, bet jāsāk 
jau, protams, ar vietējiem. Krūmu grupas 
mākslinieki katrs rīko savas personālizstādes 

ik pa pieciem gadiem. Ir arī Mākslas dienu 
izstāde, kurā piedalās visi. Gribētos moder-
nās, laikmetīgās izstādes, bet mums nav tām 
piemērotu telpu,” atzīst G. Millersone.

Pērn Talsos tika īstenots projekts “Māks-
la uzzied Talsos”. Izvietojot gleznu reproduk-
cijas pie namu sienām, zināmā mērā visa 
vecpilsēta tika pārvērsta izstāžu zālē. Var 
teikt, ka Talsos māksla pavisam burtiski ir 
izgājusi pie cilvēkiem. “Publikai gan, kā mēs 
zinām, vislabāk patīk Latvijas Radio 2… Un 
tas pats attiecas arī uz mākslu. Daudziem 
cilvēkiem patīk šlāgermāksla, un tur neko 
nevar darīt. Provincē dažādība ir vajadzīga 
jebkurā gadījumā,” spriež Guna.

Viņa mudina uz šiem jautājumiem 
skatīties plašākā mērogā. “Ik pa diviem 

gadiem rīkojam Kurzemes mākslas dienas, 
bet nav jau kur tos darbus likt! Nu, kaut kur 
bibliotēkā, tūrisma centrā, tumšā kultūras 
namā, pa pickai kādos citos kambaros… Bet 
tā vērienīgi izlikt izstādi – nav tādas vietas! 
Tā ir visas Kurzemes problēma,” uzska-
ta G. Millersone. Viņa arī rosina motivēt 
māksliniekus turēt kvalitātes latiņu augstu, 
Kurzemes mērogā ieviešot kādu prēmiju. 
“Saldū, kur dzimis dižais Rozentāls, ik pa pā-
ris gadiem saviem māksliniekiem pasniedz 
viņa vārdā nosauktu prēmiju. Bet Kurzemē 
varētu būt tāda Lielā Rozentāla prēmija, žū-
rijas pamatīgi izvērtēta un pasniegta kādam 
dižam Kurzemes māksliniekam. Sāk jau 
patikt tās prēmijas! (Smejas.) Tas taču ir labi, 
ja tevi novērtē,” apliecina Guna.�

Pērn Talsos tika īstenots projekts “Māksla uzzied Talsos”, zināmā mērā visu vecpilsētu pārvēršot izstāžu zālē.
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Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

T ekstilmākslinieces BAIBAS  
RĪTERES gobelēni nonākuši 
valsts nozīmes mākslas muzejos 

Japānā, Ķīnā un Krievijā. Tie ir Polijas 
un Ungārijas muzeju krājumos, pie 
privātpersonām Amerikā, Kenijā un 
daudzviet Eiropā.

Saldus pagasta tekstildarbnīcas “Aus-
trumi” saimnieces aušanas rokraksts fasci-
nē, jo 30 gados B. Rītere iemanījusies aust 
tā, ka darba vērotājam rodas šķietamība 
par trešo dimensiju. Visbiežāk sajūsminās 
par gobelēniem, kuri radīti pēc fotogrāfijas, 
gleznas vai zīmējuma – rezultāts tikpat kā 
neatšķiras no oriģināla.

Par meistarību B.  Rītere godalgota 
starptautiskās izstādēs un konkursos, 
darbus iegādājušies prasīgi mākslas ko-
lekcionāri. Viņa gobelēnu aušanu apguva 
pašmācības ceļā, tomēr lietišķajā mākslā 
skolotie viņu uzskata par līdzvērtīgu,  
B. Rītere ir uzņemta Latvijas Mākslinieku 
savienībā un Latvijas Tekstilmākslinieku 
asociācijā. Profesionālās organizācijas cēla 
trauksmi, kad draudēja izjukt Rīgas pils 
Sūtņu akreditācijas zāles restaurācija tikai 
tāpēc, ka divu lietišķo mākslas studiju 
prasmīgākās audējas atzina: mēģinājušas 
vairākkārt, tomēr neizdodas atdarināt 
vēsturisko mēbeļu audumu. Baibai un vēl 
četrām tekstilmāksliniecēm tomēr izdevās.

TONĒ DIEGUS
“Vācu valodā ir vārds kunsthandwerk 

– māksliniecisks rokdarbs. Tas precīzi 
izsaka to, kas esmu, – pa vidu amatniecei 
un māksliniecei. Esmu ieguvusi pieredzi 
radīt kvalitatīvu amatnieka darinājumu, 
taču arī uzkrāta pieredze, lai taptu kas 
māksliniecisks. Piemēram, pati jaucu 
krāsas, diegus papildinot ar cita toņa vai 
krāsas diedziņiem, līdz iegūtas vajadzīgās 
nianses. Māksla rodas, jaucot toņus, – tas 
ir neatkārtojams process, tāpēc nevaru 
noaust divus identiskus darbus. Gobelēnu 
“Dzeltenās” esmu audusi septiņas reizes, 
nācies dublēt vēl pāris gobelēnu, taču 
rezultāts nekad nebija identisks pirmajam 
darbam,” atzīst tekstilmāksliniece.

“Gobelēns ir laika krātuve,” turpina 
B. Rītere, paskaidrojot, ka jāaizmirstas, 
stundām jaucot diegu toņus, turklāt mēne-
šiem jāzaudē laika izjūta, lai austu, sekojot 
detalizētai skicei. Gobelēnā krājas autores 
labais noskaņojums, jo viņa netuvojas 
stellēm, ja jūtas noraizējusies, sadusmota, 
nervoza vai skumīga. Ja iekšēji kaut kas 
gruzd, vienkāršas zeķes adīšana piņķerē-
sies pat rūdītām rokdarbniecēm.

IEKAPSULĒ LABSAJŪTU
Gleznotājs savu darbu vienmēr var pa-

pildināt, taču gobelēnu auž tikai vienu reizi. 
Nesanākušās vietas nesaudzīgi jāizārda, 
citādi tās visu laiku ēdīsies. “Nav jēgas radīt 

“Gobelēns ir laika krātuve”

to, kas nepatīk. Brīnišķīgi, jo mēnešiem radu 
darbu, kas visu laiku patīk! Tobrīd pat nesa-
traucos, vai arī citiem patiks. Aušanas laikā 
iegrimstu gobelēna krāsu paletē, bet neredzu 
darbu kopumā, tāpēc tad, kad to izņemu no 
stellēm, man jābūt vienai, lai saprastu, vai 
gobelēns izraisa tādas pašas emocijas, kādas 
bija, kad darbu iecerēju. Vai tā pati noskaņa? 
Vai darbs izraisa mieru, apceri? Varbūt 
uzmundrina, liek pasmaidīt? Galvenais – 
lai izraisa jebkādas emocijas, jo tāds taču 
uzdevums visiem mākslas veidiem. 

Mēs apmeklējam izstādi, koncertu vai 
teātri tāpēc, lai tiktu emocionāli izsisti 
no ikdienas. Ja tā nenotiek, mākslas nav 
bijis, un pilnīgi vienalga, vai autors sevi 
dēvē par meistaru, ģēniju, profesionāli. 
Galīgo vērtējumu vienmēr sniedz skatītājs, 
turklāt pēc tā, kas viņam nozīmīgi. Kāds 
savam mājoklim izvēlas autordarbu, kas 
raisa izjūtas, bet cits būs laimīgs, izvēlējies 
bezpersoniskus priekšmetus, kas tonāli 
nevainojami papildina interjeru.”

NEPAGURT PIEDĀVĀJOT
Tekstilmāksliniece uzskata, ka no “Aus-

trumiem” jāļauj aizvest arī tos gobelēnus, 
kas viņai kļuvuši sevišķi mīļi, jo sadzīves 
izdevumi prasa savu tiesu. Lai ar pašas radīto 
izdzīvotu, viņa neatļaujas pašapmierinātībā 

čubināties savā nodabā. Viņai jābūt mobilai, 
gana enerģiskai un ar neizsīkstošu moti-
vāciju izdomāt un radīt ko jaunu. Nemitīgi 
jādomā, kā savus darbus piedāvāt un kur 
atrast pircējus starp daudzajiem, kas saka: 
“Vai, cik skaisti!” 

Pircējs var būt tūristu grupā, kas 
regulāri ierodas “Austrumu” pagalmā. Viņu 
var sastapt, iesaistoties projektos un rādot 
darbus savā mājaslapā www.baibatextileart.lv 
un citās interneta vietnēs. Pircēju var sastapt 
pēc nodarbībām, kurās Baiba māca aušanas 
pamatus (deviņus gadus māksliniece vada 
aušanas pulciņu Saldus Bērnu un jaunatnes 
centrā), jo interesentiem rada izpratni par 
aušanas tehniskām iespējām un gobelē-
na tapšanas laikietilpīgumu. Finansiālu 
stabilitāti sniedz pasūtījumi, taču tie ir tad, ja 
rīkojusies mērķtiecīgi un tālredzīgi. 

“Esmu pārliecinājusies, ka man jāiepatī-
kas pasūtījuma idejai, jo tad var arī noticēt, 
ka gobelēns izdosies. Esmu iemācījusies 
neradīt sev mokas un neapņemties neizau-
žamo. Piemēram, vienubrīd bija jautājums, 
vai oriģinālā izmērā varu noaust [Saldus 
novadnieka] Jaņa Rozentāla slaveno dip-
lomdarba gleznu “No baznīcas”. Tajā viss ir 
aužams – baznīca, kāpnes, debesis –, bet ne 
cilvēku sejas, taču tieši tās ir vissvarīgākās. 
Bijuši pasūtītāji ar neprātīgām ambīcijām, un 

klusībā lūdzos, kaut nu ideja nenonāktu līdz 
skices izstrādāšanai,” atzīst Baiba.

Kad viesojos “Austrumos”, viņa nupat 
bija pabeigusi Priekules novada Krotes 
pagasta folkloras kopas “Traistēni” karoga 
vimpeli. Tagad tāds top Saldus pamatsko-
lai. Pavisam noausts padsmit karogu, un 
tekstilmāksliniece neslēpj, ka mēdz būt šerpa 
pret pasūtītāju, ja viņam aplams priekš-
stats par karoga simbolisko nozīmi un viņš 
nerēķinās ar karoga lietošanas praktiskiem 
jautājumiem. Karogs nav lupata, kam vējā 
jākūļājas ap kātu, bet gan konkrētas ļaužu 
kopas (visbiežāk amatiermākslas kolektīvu 
un iestāžu) simboliska paspārne. “Karogam 
jāpauž lepnums par cilvēkiem, kas zem tā 
pulcējušies, tāpēc kolektīva nosaukumam 
jābūt izlasāmam jau pa gabalu. Kātam jābūt 
pietiekami garam, citādi karogs būs pāri gal-
vām tikai tad, kad nesējs izstieps roku. Drīz 
tā nogurst, un tad karogs sāk zvāļoties.”

Māksliniecei rūp, kur nonāk viņas darbi 
un kā pret tiem izturas. Sirdsmiers par 
tiem gobelēniem, kas nonākuši labās rokās. 
Pret izstāžu vietām ir prasīga, jo gobelēni 
neizskatās labi uz visām sienām. Pie mūriem 
tie jūtas labi, tāpēc B. Rītere piekrita perso-
nālizstādei Livonijas ordeņa pilī Ventspilī. 
Tagad tā nonākusi Jaunmoku pilī, kur būs 
apskatāma līdz maija beigām.�

FOTO NO BAIBAS RĪTERES ALBUMA

“Nekad neesmu uzskatījusi, ka tekstilmāksla ir mans dzīves aicinājums, taču tā sakārtojies, ka tajā esmu. Pat nesaku, ka 
man patīk aust gobelēnus. Vienkārši noticis tā, ka to daru,” saka tekstilmāksliniece Baiba Rītere.

INGA ĶĒPUĻA FOTO

“Ozola spēks”. 180 cm x 120 cm. 
Atrodas latviešu ev. lut. baznīcā 
Vašingtonā, ASV.

“Četri”. 100 cm x 65 cm. 
Nonācis Taipejas misijā Latvijā.

“Dzeltenās”. 100 cm x 95 cm. Apskatāms 
muzejā – mākslas krātuvē Caricinā, 
Piemaskavā. Gobelēns, ko Baiba Rītere 
dublējusi septiņas reizes.

“Saskarsme”. 164 cm x 115 cm. Iegādājies 
Sniega muzejs Kagā, Japānā.
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AKTUĀLI
• Pašlaik Latvijā darbojas 428 amatierteātri, no tiem Kurzemē – 80.
• Kopumā amatierteātros iesaistīti vairāk nekā 6000 neprofesionālu 
aktieru.
• Latvijas amatierteātru iestudējumus šogad papildus skatei “Gada 
izrāde 2017” vērtē arī latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna 170. dzim
šanas dienai veltītajā skatē. 
• Latvijas labākās amatierteātra izrādes Rīgā izrādīs no 20. līdz  
22. aprīlim, vieta vēl tiek precizēta.
• XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā Vērmanes 
dārzā tiks izrādīti labākie Ādolfa Alunāna darbu iestudējumi. 
• IV Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki notiks 4. un 
5. augustā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

Būt amatierteātra dalībniekam – tā 
ir gluži vai diagnoze. Par to liecina 
arī ikgadējais amatierteātra  

dalībnieku salidojums Talsu novada 
Spārē. Tur jautrība sit augstu vilni,  
un par to gādā viņi paši – ar teātri  
saslimušie.

Sigita Līdaka amatierteātrī darbojas 
12 gadus, atzīstot, ka tas jau kļuvis par 
dzīvesveidu. Īpaša esot kolektīva kopīgā iz-
jūta, ka iespējams dāvāt cilvēkiem prieku. 
“Tas, ka skatītājs aplaudē un apliecina, ka 
paticis, sniedz gandarījumu. Tas ir dzenu-
lis, kas mudina iet uz priekšu,” viņa saka.

Aina Šteinberga teātri sāka spēlēt skolas 
gados. “Man likās, ka esmu liela aktrise 
un tāda būšu arī, kad izaugšu liela!” Aina 
atzīstas. Ir jau arī – 2016. gadā par Mariannas 
Okolokolakas lomu lugā “Ar būdu uz baz-
nīcu” viņa Talsu novada amatierteātru skatē 
tika atzīta par labāko aktrisi! “Aktierim būt 
nav viegli. Kad skaties, kā citi spēlē, liekas – 
nu, kā viņi nesaprot, ka vajag citādāk?! Bet, 
kad pats uzkāp uz skatuves, ieraugi, ka nav 
tik vienkārši to solīti paiet pa labi vai pa krei-
si, pagriezties, pareizā laikā kaut ko izdarīt… 
Aktierim brīžiem jābūt arī kā ākstam. Tev 
jābūt gatavam sevi parādīt arī no tās puses, 
ko negribētu citiem rādīt!” atgādina A. Štein-
berga. “Mēs visi esam aktieri! Vajag tikai 
pareizo pieeju, un mēs visi – labāk vai sliktāk 
– varam spēlēt teātri,” viņa ir pārliecināta.

Gandrīz visu mūžu amatierteātru kustī-
bā darbojas Aivars Eņģelis, Kaspars Boters 
un Edmunds Asplints. Kad vīri sāk saukt 
visus radiniekus, kuri pirms viņiem un viņu 
piemēram sekojot spēlējuši un spēlē teātri, 
pa trijiem izskan gluži vai vesels ciltskoks! 
Kaspara dēls Reinis jau gājis solīti tālāk un 

Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

M etalurgu Tautas teātra ak-
tieris un režisora asistents 
liepājnieks AINARS KRŪMS 

nejūtas labi, kad viņu fotografē. “Uzreiz 
gribas būt labākam, nekā ir,” viņš saka. 
Teātra spēlēšana tomēr neesot gribēšana 
būt labākam. “Tēli taču ir dažādi. Un tie 
negatīvie ir pat interesantāki. Labākam 
nesanāk būt, bet citādam gan.”

Par to, kāpēc jākāpj uz skatuves, Ainaram 
uzreiz prātā nāk visas standartfrāzes par 
iemiesošanos. “Bet man liekas, tur ir kas cits. 
Tā ir narkotika. Ja esi saslimis, tas ir neārstēja-
mi. Cik mājās nav kreņķu, ka atkal mēģinā-
jumi un izbraukumi. Varbūt tas ir kaut kas 
nepiepildīts dzīvē. Ir nogurums pēc darba, 
laukā līst vai snieg, bet tev jāiet uz mēģināju-
mu. Nomēģini tās stundiņas. Atnāc mājās un 
tu esi uzlādējies. Tiem, kas kantorī sēž, vajag 
iet zemi rakt, lai labi justos. Tiem, kas fiziski 

“Līdz koka mētelītis mūs šķirs!”

kļuvis par profesionālu aktieri. Paši par sevi 
gan šie trīs smejas: “Labāk būt labam ama-
tierim, nekā štruntīgam profesionālim!”

“Skatuve ir vieta, kur vari drusku iziet 

no sevis un kļūt par to, kas ikdienā neesi,” 
vērtē Aivars. “Tas vienkārši ir dzīvesveids! 
Kaut arī strādāju Daugavpilī un mājās 
pavadu vien nedēļu nogales, piektdienas va-

karos uz mēģinājumu ir jāpagūst!” apliecina 
Edmunds. Cik ilgi viņi ir gatavi tā turpināt? 
“Kamēr aicinās! Kamēr nedzīs prom! Kamēr 
koka mētelītī neieliks!” vīri smejas. �

DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

“Traki un vēl trakāki!” – tā var raksturot Virbu kolektīva improvizāciju par dzīves svinēšanu Talsu novada amatierteātru 
salidojumā.

strādā, kā man, kad šobrīd esmu būvstrād-
nieks, vajag garīgo atpūtu,” atklāj aktieris, kas 
absolvējis Liepājas teātra 3. studiju un savulaik 
spēlējis arī profesionālās izrādēs. 

Vai citādībā uz skatuves darīts kas tāds, 
ko dzīvē nekad mūžā nevarētu? “Lielajā teātrī 
bija detektīvizrāde, kurā es biju tāds pusķerts 
puika. Un “Vīnes meža stāstos” biju pavisam 
citāds, nekā dzīvē esmu. Teātris jau vispār ir 
fantāziju pasaule. Tu izfantazē, kāds varētu 
būt tajā lomā, kā tu staigāsi, kā runāsi,” uzska-
ta A. Krūms. No lomas arī atkarīgs, vai ceļu 
uz to meklē pats sevī vai ārpusē. “Metalurgu 
teātrī bija iestudējums “Dāmu tango”, kurā es 
meklēju no ārpuses. Nevarēju saprast, kā to 
profesoru spēlēt. Mēģināju kaut ko ņemt no 
filmām. No “Nepabeigtajām vakariņām”, kur 
policistam visu laiku zobi it kā traucēja. Bet 
smagajā izrādē “Margarēta” Advokātu vairāk 
no savas pieredzes veidoju, mēģināju sevī 
iekšā apmest kūlenīti, lai dabūtu uz āru arī 
kaut ko tādu, ko dzīvē nedarītu.” 

“Kārlēns “Skroderdienās Silmačos” 
laikam man ir uz pieres rakstīts, tāpēc jau 
spēlēju to divos iestudējumos – pie Zand-
berga un Liniņa,” lielākos sasniegumus paša 
vērtējumā min aktieris. “Arī izrādē “Vējiem 
līdzi” Skārletas pirmais vīrs, kas ātri aiziet 
no dzīves. Tautas teātrī noteikti Advokāts 
“Margarētā”. Un Roplainis “Pazudušajā dēlā”. 

Man tas bija ļoti tuvu. Pēc tam man pašam 
dēls aizgāja...”

Jaunākie skatuves kolēģi Ainaru dēvē par 
savu paraugu. “Man ir tāda dīvaina daba. Pa-
matus teātris ir ielicis, un es gribu kolēģiem 
pieiet un pateikt, klau, tur vajadzētu labāk 
darīt tā! Cenšos palīdzēt pie skatuves kustī-
bas. Negriezties prom no skatītājiem, ar dupsi 
nerunāt. Bet es saprotu, ka cilvēki šeit pēc 
darba atnāk atpūsties. Protams, grib uzvarēt 
skatēs un dabūt balvas, bet viņi nāk sava 
prieka pēc un dara to, ko māk. Es uzskatu, 
ka ļoti labi dara,” saka pieredzējušais aktieris. 
Viņš atceras kādu vasaras izbraukuma izrādi 
vienā miestiņā: “Pienāk viens laucinieks, pa-
skatās afišā. “Ek, te nav ko skatīties laikam, 
tas pat nav tautas teātris! Kaut kāds Valsts 
Liepājas teātris.” Vienā otrā lietā esam visiem 
lielajiem iegriezuši. Latvijā ir daudzi spēcīgi 
pašdarbības teātri. Viņi dara no sirds, un 
tāpēc acis deg.”

Ilgošanās pēc lielā teātra A. Krūmam 
vairs neesot. “Ir bijis. Kuram tad negribas 
no kazarmas uz kaujas lauku? Nu jau tas 
vecums, kad citādi uz visu skatos. Redzu, kā 
profesionālie aktieri ir noslogoti. Katru va-
karu darīt uz skatuves par simt procen tiem 
– tas ir grūti. Šeit, amatierteātrī, vienmēr var 
ar pilnu atdevi. Te tu esi tēvs, te mīļākais, te 
karalis. Tā ir cita dzīve un cita elpa.” � 

“No lomas arī atkarīgs, vai ceļu uz to meklē pats sevī vai ārpusē,” saka Ainars 
Krūms, kas 2008. gadā par Advokāta lomu M. Zālītes lugas “Margarēta” izrādē 
skatei “Gada izrāde” nominēts kā labākais aktieris Latvijas amatierteātros.

EGONA ZĪVERTA FOTO

Sevī apmest kūlenīti
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Latvijas amatierteātros iestudēto lugu TOP 5
◊ Andris Niedzviedzis “Trīsarpus atraitnes” – 8*

◊ Andris Niedzviedzis “Dūdene zin!” – 7
◊ Aivars Banka “Šedevrs” – 5
◊ Anna Brigadere “Sprīdītis” – 5
◊ Lelde Stumbre “Burvīgie blēži” – 5  
* Cik amatierteātros luga pašlaik ir repertuārā.

AVOTS: LATVIJAS NACIONĀLAIS KULTŪRAS CENTRS

Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

“ Neuzskatu, ka teātrim jāizklaidē 
ar lētiem jokiem un prastu valodu, 
tāpēc balagānam saku kategorisku 

nē!” savu vissvarīgāko principu atklāj 
Saldus Tautas teātra režisore INESE 
LEGZDIŅA. 

Viņasprāt, profesionālu aktieru un 
amatieru vienīgā atšķirība ir atalgojumā. 
Pirmie to nopelna uz skatuves, bet otri – bi-
rojos, būvlaukumos, iestādēs un citviet. Visi 
aktieri pakļauti režisora izpratnei par teātra 
būtību, tāpēc gan starp amatierteātru, gan 
profesionālu teātru iestudējumiem ir ne vien 
izcili kultūras notikumi, bet arī lētu joku un 
prastas valodas pārsātinātas izrādes. 

“Izvēlos tikai labu dramaturģiju. 
Ir gadījies izlasīt gandrīz 500 lugu, lai 
atrastu vienīgo, kas atbilst manai misijai 
likt cilvēkiem domāt par to, kas šobrīd 
notiek. Nevis nosodīt, bet – aizdomāties. Jo 
intelektuālāka vide, jo skatītājs prasīgāks. 
Daudzi saldenieki var aizbraukt uz pro-
fesionālu teātru izrādēm Liepājā un Rīgā, 
bet ko no teātra mākslas lai gūst cilvēks, 
kam nav tādu iespēju? Ja amatierteātris 
ir vienīgais kultūras nesējs pagastā, taču 
tas iestudē balagānu, par ko lai skatītājs 
aizdomājas? Viņš izrādes laikā smejas, taču 
ko patiešām vērtīgu ieguvis? Neko! Drīzāk 
šādas izrādes viņu gremdē vēl vairāk. 

Režisoram jābūt atbildīgam arī pret 
saviem aktieriem. Viņi atvirza malā 
ģimenes dzīvi, lai pēc darba nāktu uz 
mēģinājumiem, kur radoši izpausties un 
gūt apliecinājumu savai aktiermeistarībai. 
Mana sirdsapziņa neļauj izniekot aktieru 
brīvo laiku, liekot spēlēt kaut ko nekultu-
rālu! Manuprāt, katrai jaunai lomai jāliek 
aktierim izzināt sevi, iedziļināties citā-
dākā dzīves uztverē un viedokļos. Teātrī 
aktierim un skatītājam jāsaņem atbildes 
uz jautājumiem – tāds ir teātra galvenais 
uzdevums,” skaidro režisore. Viņas uzska-
tus un izpratni par teātri 25 gadus veidoja 
leģendārā skatuves mākslas pedagoģe un 
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra režisore 
Lūcija Ņefedova, jo I. Legzdiņa 25 gadus 
bija aktrise Jelgavas teātrī. “Lūcija Ņefedo-
va ir mans guru,” atzīst režisore. 

Desmit gados viņa Saldus Tautas teātrī 
iestudējusi 14 lugas. Visas sarakstījuši 

EKSPERTE
Nedrīkst slinkot 
un nolaist latiņu
•  DACE VILNE, Latvijas Nacionālā  
kultūras centra amatierteātru 
eksperte

Teātra spēlēšana mazumā nav gājusi ne 
laikā, kad sākās pirmais izbraukšanas vilnis, 
ne tagad. Latvietim pēc darba dienas prasās 
vēl kaut kas. Amatierteātru kolektīvu mērķis 
ir uzstāties gan pašmāju ļaudīm, gan braukt 
viesizrādēs, gan piedalīties lielākajā skatē – 
“Gada izrāde”, kad neprofesionālie aktieri var 
kāpt uz profesionālo teātru skatuvēm. Viņu 
sniegumu vērtē profesionāļu komanda – 
aktieri, režisori, teātra mākslas speciālisti, jo 
arī amatiermākslā nav pieļaujama nolaidīga 
attieksme pret sevi un skatītāju. 

• Režisori
Vairs nav atsevišķa tautas teātru režija. 

Mūsdienās visi režiju mācās kopā, Kultūras 
akadēmijā. No beidzējiem ļoti mazs procents 
vēlas strādāt ar amatierteātriem. To dara 
cilvēki, kuriem, piemēram, jau ģimenē 
ir amatierteātra tradīcijas. Talsu novada 
Balgales amatierteātri vada Reinis Boters 
paralēli tam, ka ir profesionāls aktieris. Viņa 
tēvs visu mūžu spēlējis teātri. Reiņa vadītais 
kolektīvs otro reizi ir izvirzīts reģiona fināla 
skatei. Bet pārsvarā jaunie režisori labprātāk 
paliek Rīgā, izvēloties būt kaut vai kādā no 
daudzajām televīzijām par palīga palīgu. 
Visiem kolektīvu vadītājiem jābūt gudriem, 
bet režisoriem patiešām jābūt gudriem, 
daudz zinošiem, lasījušiem. Tas atspoguļojas 
repertuāra izvēlē, skatījumā uz dzīvi. 

• Repertuārs
Neatrisināma lieta ir autortiesības. Ja 

ņemam labus ārzemju autoru darbus, uzreiz 
ir jāmaksā. Ne velti arī profesionālie teātri 
mēģina visādi šmaukties. Oriģināldra-
maturģija ir tāda, kāda ir. Ja režisoram 
nav iekšējā filtra, zināšanu un zināmas 
inteliģences pakāpes, viņš arī nesapratīs, 
ka Aivara Bankas, Andra Niedzvieša un 
tamlīdzīgu autoru darbus nevajadzētu ņemt. 
Ja gribas kaut ko nosacīti vieglu, drīzāk jāiz-
vēlas latviešu klasiķi. Tāpēc Ādolfa Alunāna 
jubilejas gadā esmu rosinājusi režisoriem 
pievērsties viņa viencēlieniem, kas ir 
izmantojami, braucot vienam pie otra uz 
pagastiem, svētkos, skatēs. Piemēram, Jaun
lutriņu kolektīvs ar režisori Sandru Medni ir 
iestudējuši Alunāna “Draudzes bazāru”, Lau-
ra Gundara “Latviešu kāzas”, izvēloties labu 
repertuāru. Tā ir tikai aizbildināšanās un 
atrunāšanās, ka šos darbus nevar iestudēt. 

• Alunāna gads
Uz labāko Alunāna darbu izrādīšanu 

Rīgā Dziesmu svētku laikā pretendē 32 
kolektīvi. Šīs izrādes neskatījām pirmajā 
skašu posmā novados. Tās sijāsim tagad – 
reģionu skatēs. Priecājos, ka ir izdevies veikt 
kultūrizglītojošu procesu. Līdz šim daudzi 
zināja tikai dažus Alunāna darbus. No 
Alunāna muzeja dabūju vecus eksemplārus, 
ieskenēju, ieliku centra mājaslapā. Sākotnēji 
tas bija vecajā drukā, ko daudzi nemācēja 
lasīt. Pārveidoju mūsdienu valodā, jo cilvēki 
ir slinki. Līdzko jāņem un jāmēģina tikt 
galā ar veco druku, tā rodas vēlme atteik-
ties. Mani ļoti iepriecināja Viļānu kolektīvs. 
Viņiem ir gan latviešu, gan krievu kolektīvs. 
Latviešu režisore pastāstīja, ka viņa veco 
druku nemāk lasīt, bet izlīdzējis kolēģis no 
krievu trupas. Tātad – ja grib, iespējams 
izdarīt visu. 

Sagatavojusi Inguna Spuleniece, 
“Kurzemnieks”.

23. februārī
◊	Liepājas	Latviešu	biedrības	
nama	kamerzālē
17.00 Margarita Perveņecka. “Civilķēde”. 
Liepājas jauniešu teātra studija. Režisors 
Juris Ločmelis.

◊	Liepājas	Leļļu	teātrī
18.30 Ēriks Vilsons. “Karuselis”. Liepājas 
Metalurgu Tautas teātris. Režisore Lelde 
Kaupuža.

◊	Liepājas	Latviešu	biedrības		
nama	lielajā	zālē
20.00 “Kuršu vikingi” (pēc Andreja Miglas 
un Valda Rūmnieka romāna). Liepājas Tau-
tas teātris. Režisore Ināra Kalnarāja.

◊	Liepājā,	folkloras	centrā	Namīns”
22.00 Ādolfs Alunāns. “Pašu audzināts”. 
Grobiņas novada kultūras nama “Robežnie-
ki” amatierteātris. Režisore Dace Liepa.

24. februārī
◊	Pāvilostas	kultūras	namā
10.00 Ādolfs Alunāns. “Pašu audzināts”. 
Pāvilostas amatierteātris. Režisore Marita 
Horna. 

◊	Ventspils	Kultūras	centra		
lielajā	zālē
12.00 Reinis Boters. “Hronika” (aizgājušo lai ku 
fragments vienā cēlienā). Talsu novada Balga-
les amatierteātris. Režisors Reinis Boters.
14.00 Ādolfs Alunāns. “Mucenieks un 
muceniece”. Talsu novada Sabiles amatier-
teātris. Režisore Ziedīte Začeste.
16.00 Lauris Gundars. “Latviešu kāzas”. 
Saldus novada Jaunlutriņu amatierteātris. 
Režisore Sandra Medne.
18.30 Ādolfs Alunāns. “Mūsu pokāls”. 
Kr. Valdemāra Talsu teātris. Režisore Jolanta 
Skujeniece.
20.00 Ādolfs Alunāns. “Draudzes bazārs”. 
Skrundas novada Rudbāržu amatierteātris 
“Spēlmaņi”. Režisore Mirdza Pilskunga.
22.00 Ādolfs Alunāns. “Pašu audzināts”. 
Talsu novada Valdemārpils amatierteātris 
“Atspulgs”. Režisore Sigita Līdaka.

25. februārī
◊	Ventspils	Kultūras	centra		
lielajā	zālē
10.00 Lauris Gundars, Ansels Kaugers. 
“Saules aptumsums”. Saldus Tautas teātris. 
Režisore Inese Legzdiņa.
11.30 Arta Dzīle. “Pagrabs”. Skrundas jau-

Neiznieko laiku prastiem 
jokiem

niešu amatierteātris. Režisore Anda Stiba.
13.30 Ādolfs Alunāns. “Bagāta brūte”. Nīcas 
amatierteātris. Režisore Daina Kandevica.
15.00 Džons Patriks. “Dīvainā misis 
Sevidža”. Skrundas amatierteātris “SAAN”. 
Režisors Aldis Zalgauckis.
17.30 Evita Sniedze. “Tie paši oši”. Kuldīgas 
novada Vārmes amatierteātris “Es un Tu”. 
Režisore Lida Čevere.

◊	Tukuma	kultūras	nama		
mazajā	zālē
21.00 Nikolajs Gogolis. “Negadījums” (pēc lu-
gas “Revidents” motīviem). Tukuma Jaunatnes 
teātris “Brīvā versija”. Režisors Ilgonis Škāns.

ZANES LĀKUTES FOTO

latvieši, jo režisorei ir pārliecība, ka vie-
tējo autoru popularizēšana arī ir Latvijas 
amatierteātru būtisks uzdevums. Kā gan 
citādi sabiedrībai uzzināt, ka latvieši prot 
meistarīgi vēstīt par mūsdienu dzīvi un 
problēmām?

Ik gadu Latvijas amatierteātru centrā-
lais notikums ir iestudējumu skate “Gada 

izrāde”. Saldus Tautas teātris vienmēr 
izvirzīts Kurzemes reģionālajai kārtai, trīs 
reizes bijis finālā starp 15 labākajiem valstī. 
Divas reizes profesionāli režisori, teātra 
zinātnieki un kritiķi saldeniekiem piešķīra 
labākās aktrises balvu. Žūrija neslēpa, ka 
amatieriem izvirza tikpat augstas prasības 
kā profesionāliem aktieriem. � 

Saldus Tautas teātra izrādēs režisore Inese Legzdiņa pievērš uzmanību tiem, 
kurus ikdienā sabiedrība izliekas neredzam. Viņa nebaidās izzināt, ko domā nar-
komānu bērni un pašnāvnieki, ko jūt transvestīti un vecāku nesadzirdēti bērni.

UZZIŅAI

Konkursa “Gada izrāde 2017” skates Kurzemē
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• Dūdas jeb somas 
stabules ir pūšamais 
mūzikas instruments. 
Gaisa tilpne izgatavota 
no dzīvnieka (visbiežāk 
– kazas vai aitas) ādas, 
tai pievienotas divas vai 
vairākas stabules.

A. Lipsne smejot piemetina, ka viņu it 
kā kāds dīdījis iemācīties spēlēt: “Skanēja, 
bet bija ļoti grūti. Nevarēju saprast, kā 
dabūt vajadzīgās skaņas, jo biju pieradusi 
spēlēt tikai pēc notīm, savukārt dūdas pēc 
tradīcijas spēlē pēc dzirdes. Sākumā ārā 
nāca tādi kliedzieni kā no jūras govīm. 
Turpināju pašmācības ceļā apgūt. Dienā 
varēju iepūst desmit līdz piecpadsmit 
minūtes, ne vairāk. Dūdas nav sieviešu 
instruments, jo ir fiziski grūti. Septiņas 
elpas jāiepūš, lai piepildītu maisu.”

APMEKLĒ MEISTARKLASES
Arī Etniskās kultūras centra (EKC) 

“Suiti” vadītājai Dacei Martinovai ideja par 
dūdu spēlēšanu patikusi, un viņa uzrakstī
jusi projektu, kurā iegādātas divas dūdas. 
Tās sākuši apgūt J. Lipsnis un Māris Lai
zāns, un 2014. gada jūnijā starptautiskajā 
burdona festivālā Alsungā dūdenieki pirmo 
reizi oficiāli uzstājušies. J. Lipsnis smej, 
ka šodienas skatījumā diez cik kvalitatīva 
tā reize neesot bijusi: “TV ierakstīja, ka 
suitu novadā atjaunota dūdošana. Klausos 
ie rakstu un pirmo minūti nevaru saprast, 
ko tur spēlējam. Šķiet haotiskas skaņas, un 
tikai pēc brīža var atpazīt “Goda soli”.”

D. Martinova uzrunājusi slaveno tautas 
mūzikas instrumentu meistaru Eduardu 
Klintu, lai iemāca suitiem spēlēt dūdas. 
Meistars piekritis, un ar Valsts kultūrka
pitāla fonda Kurzemes kultūras projektu 
konkursa atbalstu un EKC “Suiti” gādību 
Alsungā sākās dūdu spēles meistarklases. 
“Ļoti grūti un lēni apguvām instrumentu. 
Brīžiem Eduards mums kā tāds dzenis stun
dām ilgi kala vienu un to pašu, līdz visiem 
izdevās. Nofilmējām, kā Eduards spēlē, tad 
skatījāmies videoierakstā uz viņa pirkstiem 
un atdarinājām,” atceras J. Lipsnis. “Iesā
kumā instrumentu bija mazāk nekā spēlēt 

gribētāju. Reiz manas dūdas pamēģināja 
Anta Puķīte, un viņai uzreiz raisījās melodi
jas. Anta ir unikāla – viņai visi instrumenti 
skan, lai kuru mēģinātu, ir arī muzikālā 
izglītība. Atdevu viņai biedrības dūdas, jo 
man patiešām pielēca ļoti lēni – sapratu, ka 
jāspēlē tam, kuram sanāk. Bet pats internetā 
pasūtīju sev bulgāru dūdas, Eduards tās pār
būvēja pēc latviskās tradīcijas, un es atkal 
pievienojos spēlētājiem.”

TAS IR DZĪVESVEIDS
Tā nu dūdu spēle pamazām apgū

ta, dalībnieki mazliet pamainījušies, jo 
kāds aizgājis, kāds nācis klāt, un šobrīd 
folkloras kopā ir viens bundzinieks un seši 
dūdenieki. “Suitu dūdenieki” ir oficiāli atzī
ti, pērnajā pavasarī skatē ieguvuši pirmo 
kategoriju un iekļauti Latvijas digitālajā 
Kultūras kartē. Kopu vada J. Lipsnis, kurš 
gan precizē: “Mana vadīšana mazāk attie
cas uz spēlētmācīšanu, vairāk koordinēju 
mēģinājumus un organizēju braucienus 
uz koncertiem.” Jaunus gabalus pārējiem 
varot mācīt ikviens kopas dalībnieks, 
kuram gadījies noklausīt kādu interesantu 
meldiņu. Aleta, arī māsas Inta un Anta 
Puķītes (viena mācās Rīgā, otra Jelgavā, bet 
brīvdienās, kad atbrauc uz Alsungu, atrod 
laiku arī dūdu spēlei) spēj skaņdarbus 
nolasīt no notīm un tad nospēlēt pārējiem, 
kuri mācās pēc dzirdes.

Santis Vanags sākotnēji sitis bungas, 
bet nu spēlē dūdas. “Daudz brīva laika man 
nav, jo esmu Alsungas vidusskolā saimnie
cības pārzinis, studēju RTU Ventspils filiālē 
enerģētiku un elektrotehniku un dzīvoju 
lauku mājā, bet būt šajā kolektīvā man ļoti 
patīk. Tā ir iespēja ne tikai kopā muzicēt, 
bet arī satikties ar līdzīgi domājošiem 
ļaudīm no citām Latvijas vietām, jo bieži 
mūs aicina uzstāties, piedalīties kādos kop
projektos.” 

Arī Pauls Leimanis folkloras kopai 
pievienojies kā bundzinieks, līdz ticis pie 

savām dūdām. “Māte (ansambļa “Suitu 
sievas” vadītāja Ilga Leimane – aut.) uz
dāvināja, bija jāsāk spēlēt. Dūdošana man 
ir relaksiņš no ikdienas darbiem. Esmu 
audējs, amatnieks, arī celtniecībā strādāju. 
Par dūdu spēlēšanu varu teikt, ka tā ir 
mana sirdslieta,” saka P. Leimanis.

Šobrīd bungas rībina Juris Krafts. Viņš 
dzimis Rīgā, dzīvojis Dundagā, pēc tam 
Jūrkalnē, kur bijis tautas deju kolektīva 
dalībnieks, dziedājis ansamblī “Maģie suiti”, 
bet nu jau būs divi gadi, kopš dzīvo Alsungā. 
“Pirms kāda laika Rīgā, Valsts vēstures 
muzejā, tika rādīts uzvedums “Suitu kāzas”, 
kurā vajadzēja saprecināt alsundznieci ar 
jūrkalnieku,” stāsta Juris. “Es tiku izraudzīts 
par precināmo jūrkalnieti. Mūs ar Inesi uz
vedumā tā saprecināja, ka pēc gada arī dzīvē 
apprecējāmies, un nesen pasaulē nāca ma
zais Kārlītis. Pievienojos gan “Suitu vīriem”, 
gan dūdeniekiem, jo, lai gan neesmu dzimis 
suits, man patīk tādam justies, valkāt suitu 
drānas, dzīvot vietā, kur sevi gandrīz vai par 
neatkarīgu tautu ir pasludinājuši. Jūtu, ka 
manī ir tas jūras piekrastes sāļums. Dalība 
“Suitu dūdeniekos” dod kopienas sajūtu, un 
tas mums nevienam nav tikai hobijs, tas ir 
dzīvesveids.”

J. Lipsnis smej, ka vēl viens dalībnieks 
esot, tā teikt, tapšanas stadijā: “Nesen pie
vienojās Ronalds Veiss, kurš šādu nodomu 
izteica pēc tam, kad spēlējām viņa kāzās. 
Ronalds cītīgi nāk uz mēģinājumiem,  
mācās arī patstāvīgi. Tas ir mans sapnis,  
lai Alsungā būtu septiņi dūdenieki, jo  
1860. gadā tieši tik, plus vēl astoņi āžradz
nieki no mūspuses Liepājā spēlējuši Krie
vijas troņmantniekam Aleksandram II.” 
Vadītājam ir aizdomas, ka drīz var nākties 
meklēt citu bundzinieku, jo arī J. Krafts 
sācis interesēties par dūdu cenām…

ARĪ PRAKTISKS PIELIETOJUMS 
2016. gada augustā “Suitu dūdenieki” 

kopā ar E. Klinta vadīto folkloras kopu 

“Abra”, kuras bundziniece Dagnija Pārupe 
mācījusi arī bundzinieku Paulu, piedalī
jušies 22. Starptautiskajā dūdu festivālā 
Strakonicē (Čehijā). J. Lipsnis pastāsta, ka 
brauciens bijis kā kolektīva saliedēšanas 
pasākums. “Tur radās pārliecība, ka varam 
muzicēt un rādīt, ko darām, arī citiem. Ja 
pirmsākumos bija grūti nospēlēt piec
padsmit minūtes, tad Strakonicē vairāk 
nekā 30 grādu karstumā pusotru stundu 
gājām gājienā un – spēlējām. Tas nozīmē, 
ka arī mūsu varēšana jau ir izaugusi.”

“Suitu dūdenieki” uzstājušies neskaitā
mos sava un kaimiņu novadu pasākumos, 
roksāgā “Atkal Kursā”, mākslas un mūzikas 
festivālā “Bildes”, labdarības pasākumos 
baznīcās, muzicējuši kāzās un pat bērēs, 
spēlējuši danču pavadījumu vietējiem deju 
kolektīviem. “Tas bija solis uz priekšu, jo 
dūdas nav domātas, lai spēlētu fonā, kad 
citi dzer vīnu – tā ir deju mūzika. Senāk 
taču nespēlēja uz skatuves, bet gan viens 
spēlēja dūdas, citi dancoja. Arī šo tradīciju 
atjaunojam,” saka J. Lipsnis, kurš janvārī kā 
dūdenieks piedalījies Starptautiskajā danču 
naktī Ģikšos, bet šobrīd lolo ieceri maija 
beigās Alsungā sarīkot Latvijas dūdenieku 
pirmo saietu. Vēl kāds fakts – pirms gada 
J. Lipsnis kopā ar S. Vanagu četras nedēļas 
nogales pavadījis Drabešos (Vidzemē), kur 
mācījušies iz gatavot dūdas.�

Dūdu renesanse suitos

Daļa no folkloras kopas “Suitu dūdenieki” dalībniekiem (Pauls Leimanis, Santis Vanags, Juris Krafts, Juris Lipsnis un Alete Lipsne) uzstājas Kuldīgas Mākslas 
namā tautastērpu un etnogrāfijas izstādes “Latvijas dvēseles raksti” atklāšanā.

AIVARA VĒTRĀJA FOTO 

1
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Lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA”
• Norisināsies 16. un 17. martā Liepājas Olimpiskā centra arēnā.
• Koncertā piedalīsies 14 kolektīvi – 7 Liepājas kolektīvi un 7 viņu 
izaicināti kolektīvi no Rīgas, Tukuma, Ventspils, Ogres, Kuldīgas un 
Jelgavas.
• Lielkoncerta “Liepāja izAicina” rīkošanā un priekšnesumos piedalās 
ap 500 jauniešu.
• Kopā ar jauniešiem uzstāsies mūziķi Uldis Marhilēvičs, Valters Pūce, 
Jānis Aišpurs, Ivo Fomins, Daumants Kalniņš, Viņa, Kristīne Prauliņa, 
Andris Ērglis, Jānis Driksna, Žoržs Siksna, Ance Krauze, Aigars 
Kalviņš, ielu vingrošanas čempions Dainis Laizāns un BMX braucējs 
Dāvis Dudelis.
• Pasākumu vadīs Dagmāra Legante un Aigars Kārkliņš.
• Skatuve būs 200 kvadrātmetru liela.
• Lielkoncerta budžets ir gandrīz 100 tūkstoši eiro – 40 tūkstoši eiro 
ir valsts finansējums, 56 551 eiro Liepājas pašvaldības finansējums.

Ilze Kļepikova, “Kurzemes Vārds”

M arta vidū Liepājas dzimšanas 
dienas laikā izskanēs vērienīgs 
lielkoncerts “Liepāja izAici-

na” – vienīgais valsts simtgadei veltītais 
populārās mūzikas notikums, kurā 
iesaistīti tik daudz jauniešu. Projekts ir 
īpašs ar to, ka šoreiz jaunieši ir ne tikai 
lielkoncerta dalībnieki, bet cieši iesaistī-
ti tā veidošanā, rakstījuši scenāriju, 
plānojuši skatuves vizuālos risinājumus 
un domājuši par publicitāti.

DEJAS AR ORĶESTRI
Latvijas valsts simtgadē katrs ir 

aicināts pielikt roku, lai, krājot iniciatīvu 
pie iniciatīvas, apliecinātu kopīgo spēku un 
potenciālu. Mūsu nākotne pieder bērniem 
un jauniešiem. Tāpēc Liepājā dzima ideja 
par simtgades svētku lielkoncertu “Liepā-
ja izAicina”, kurā dziedās, dejos un citus 
pārsteigumus atklās 14 jauniešu kolektīvi no 
visas Latvijas, viesosies pazīstami mūziķi, 
izskanēs jaundarbu pirmatskaņojumi un 
valdīs jauneklīgs svētku noskaņojums. 

Lielkoncertam “Liepāja izAicina” 
septiņi Liepājas kolektīvi uzaicinājuši un 
izaicinājuši katrs vienu “pretinieku” no citas 
vietas Latvijā. Katrs kolektīvs gatavo savu 
īpašo priekšnesumu, ar ko vēlas pārsteigt 
publiku un otru kolektīvu, kā arī abiem 
kopīgo. Turklāt jaunieši uzstāsies arī ar kādu 
skatuves zvaigzni.

Liepājas Pop/Rok skolas ansamblis 
lielkoncertam izaicinājis Kuldīgas Bērnu un 
jauniešu centra ģitāristu ansambli, kas aktīvi 
darbojas tikai divus gadus. Tie ir deviņi 
ģitāristi no 6. līdz 12. klasei, kuri ģitārspēli 
apgūst brīvajā laikā pie ansambļa vadītājas 
Sangritas Upenieces. Sadarbība ar Liepājas 
Pop/Rok skolu kuldīdzniekiem sākusies jau 
pērn, tāpēc labprāt atsaukušies izaicināju-
mam piedalīties lielkoncertā “Liepāja izAici-
na”. Tā ir vienreizīga iespēja audzēkņiem 
būt līdzdalīgiem Latvijas simtgades svētku 
radīšanā un muzicēt uz lielas skatuves kopā 
ne tikai ar vienaudžiem, bet arī ar atzītiem 
mūziķiem. Tāpēc ansamblī valda patīkams 
satraukums. Kuldīdznieki gatavo gadalaiku 
popūriju no grupas “Prāta vētra” dziesmām 
“Plaukstas lieluma pavasaris”, “Vēl viena 
klusā daba”, “Rudens” un “Ziemu apēst”. Bet 
kopā ar Pop/Rok skolas ansambli gatavojas 
atskaņot grupas “The Sound Poets” dziesmu 
“Kalniem pāri”, ko izpildīs, piedaloties tās au-
toram, grupas solistam Jānim Aišpuram. 

Lielkoncertam vienā deju grupā apvie
nojušās Liepājas Bērnu un jaunatnes centra 
mūsdienu deju studija “Dzintari”, ko vada 
Monta Sprūde, un “Rotaļa”, kuras vadītāja ir 
Aina Apene. Kopā dejos 20 meitenes no 8. 
līdz 12. klasei. Tā kā dejai jāizmanto latviešu 
autoru mūzika, izvēlēta Imanta Kalniņa 
pazīstamā “Pūt, vējiņi!”. Mūziku dejotājām 
atskaņos Liepājas BJC orķestris “Liepāja”, kas 
lielkoncertā piedalīsies arī ar saviem priekšne-
sumiem. Orķestra pavadībā meitenes dejos 
pirmoreiz. Pretēji mūzikai, deja būs ritmiska, 
tajā savīsies mūsdienu un laikmetīgā deja. 
“Rotaļas” un “Dzintaru” apvie notā deju studija 

Jauniešu potenciāls visā krāšņumā

KONKURSS
Līdz 7. martam jaunieši 
no visas Latvijas aicināti 
pieteikties konkursam 
“Pilsēta izAicina”, ko rīko 
Liepājas Kultūras pārval-
de sadarbībā ar Kultūras 
ministrijas Latvijas valsts 
simtgades biroju. Konkur-
sa mērķis ir finansiāli 
atbalstīt jauniešu vie-
sošanos citās Latvijas 
pašvaldībās ar īpaši izvei-
dotu programmu – koncer-
tu, deju, mākslas perfor-
manci, spēli vai kādu citu 
notikumu, kas uzrunā jau-
niešu auditoriju un veicina 
jauniešu līdzdalību, sadar-
bību un piederības sajūtu 
savai valstij. Konkursā 
pieejamais finansējums ir 
10 000 eiro, pieteikumus 
var iesniegt elektroniski, 
ar konkursa nolikumu var 
iepazīties mājaslapās 
www.liepajaskultura.lv un 
www.lv100.lv. Uzvarētā-
ji tiks paziņoti lielkon-
certā “Liepāja izAicina” 
16. martā. Bet konkursā 
atbalstītās ieceres būs 
jāīsteno no 1. aprīļa līdz 
31. decembrim.

Jaunieši, kas darbojās Ritvara Embrekta vadītajā scenogrāfijas un video 
plānošanas grupā, prāta vētrās nonāca pie šāda skatuves risinājuma.

par saviem “pretiniekiem” izvēlējusies Tuku-
ma pilsētas modes deju studiju “Demo”. Tā kā 
“Demo” labā līmenī dejo hiphopu, kopīgā deja 
būs kontrastu pilna, tajā mīsies mūsdienu deja 
ar hiphopu. 

Visticamāk, daudziem jauniešu kolek-
tīviem lielkoncerta projekts būs draudzības 
aizsākums, un varbūt “Liepāja izAicina” būs 
aizsākums jaunām sadarbībām.

EKRĀNS KĀ LATVIJAS KONTŪRA
“Liepāja izAicina” ir iespēja jauniešiem 

savu radošo potenciālu, talantu un darbaspē-
jas apliecināt ne tikai kā dalībniekiem, bet 
arī kā rīkotājiem. Lielkoncerta veidošana 
uzticēta profesionālai radošajai koman dai un 
trim dažādu nozaru jauniešu grupām. 

Režijas un scenārija veidotāju grupa 
režisora Intara Rešetina un dramaturģes, 
scenāristes Rasas BugavičutesPēces vadībā 
radījusi koncerta scenāriju. “Jaunieši ir ko-
losāli, enerģijas un izdomas pilni, tieši tādēļ 
ar viņiem ir tik interesanti un saistoši dar-
boties. Viņi ir nenoslīpēti dimanti. Kopā ar 
jauniešiem un dramaturģi Rasu Bugaviču-
tiPēci esam izskatījuši vairākas tēmas un 
versijas, kā mēģināt pārsteigt un iepriecināt 
skatītājus gan zālē, gan pie TV ekrāniem, 
un nonācām pie, mūsuprāt, gaumīgi sais-
toša naratīva,” stāsta I. Rešetins. Ar scenāri-
ju galā būs jātiek pašu jauniešu izvēlētai 
lielkoncerta vadītājai Dagmārai Legantei, 
kuras partneris uz skatuves būs pieredzē-
jušais pasākumu vadītājs no Liepājas Aigars 
Kārkliņš. 

Savukārt komunikācijas un reklāmas 
grupa kopā ar festivāla “Summer Sound” 
rīkotāju un publicitātes vadītāju Lindu 
Zajarsku strādā pie tā, lai par vērienīgo 
lielkoncertu uzzinātu citi. “Mūsu darbs ir di-
namisks, grupa tiekas bieži, jo komunikācijā 
daudz jāplāno. Jaunieši ir ideju pilni,” stāsta 
L. Zajarska. Piemēram, viena no idejām bija 
par katru kolektīvu, kas piedalās lielkon-
certā, izveidot videorullīti, tie savukārt 
tapuši sadarbībā ar vienaudžiem no Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas. 
“Izmantojam jauniešu potenciālu visos 
līmeņos,” par jauniešu aktivitāti gandarīta ir 
L. Zajarska. 

SIA “Šarmants” vadītājs Ritvars Em-
brekts ap sevi pulcināja jauniešus, kuri bija 
gatavi ļauties vīzijām par to, kāda varētu 
izskatīties lielkoncerta skatuve. “Tā būs ļoti 
liela skatuve, Liepāja tādu nebūs redzējusi. 
Pēdējos mēnešus esam aktīvi strādājuši pie 
skatuves scenogrāfijas vīzijas un labākā 
tehniskā risinājuma meklējumiem. 200 
kvadrātmetru lielā skatuve būs klāta ar īpašu 
spoguļgrīdu. Uz šīs skatuves kāps jauniešu 
kolektīvi un populāri mūziķi no visas 
Latvijas, tādēļ zīmīgi, ka arī pati skatuve 
atgādinās milzīgu Latvijas karti, kas reizē 
strādās kā ekrāns,” atklāj R. Embrekts. Aktīvi 
tiks izmantotas arī videoprojekcijas, kuru 
veidošana uzticēta jauno mediju mākslinie-
cei Annai Meldrājai.

Vērienīgais Latvijas simtgadei veltītais 
jauniešu koncerts tiks arī filmēts un pār-
raidīts plašākai auditorijai.�

Viena daļa jauniešu ir lielkoncerta “Liepāja izAaicina” dalībnieki, 
bet otra – tie, kas pielikuši roku pie tā tapšanas: veidojuši scenāriju, 
izdomājuši scenogrāfiju un gādā par pasākuma publicitāti. 
Laiku pa laikam viņi tiekas sapulcēs, kur pārrunā paveikto un vēl darāmo.

PUBLICITĀTES 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”), Ilze Kļepikova (“Kurzemes Vārds”), 
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).

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

Māksla
◊ 2. martā Liepājas muzejā 
atklās jau 5. ikgadējo izstādi  
“Pavasara atmoda”,  
kurā ar saviem jaunākajiem dar-
biem vienkopus pulcēsies Liepājas 
apkaimes profesionālie un topošie 
mākslinieki. Izstāde “Pavasara at-
moda” ir īpaša ar to, ka darbi tajā 
netiek žūrēti.

◊ 8. martā Kuldīgas Mākslas namā tiks atklāta 12 slavenu latviešu 
mākslinieču kopīga izstāde. Tajā Džemmas Skulmes, Maijas Tabakas, 
Daces Lielās, Frančeskas Kirkes, Helēnas Heinrihsones, Intas Celmiņas, 
Ievas Iltneres u.c. mākslinieču darbi.

◊ Līdz 20. martam Kuldīgas vecajā 
rātsnamā skatāma pusdienu servīžu 
izstāde no Rīgas Porcelāna muzeja 
kolekcijas, savukārt 1. un 3. martā por-
celāna māksliniece Sanita Ābelīte aicina 
uz radošo darbnīcu “Porcelāna krūzīšu 
liešana”. Dalībnieku veikums no 12. mar-
ta būs apskatāms īpašā ekspozīcijā.

◊ No 18. marta Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā 
atvērta jauna ekspozīcija, kurā pirmo reizi publiskai apskatei izlikta Jaņa 
Rozentāla oriģinālu skiču un zīmējumu lielākā kolekcija. 

Teātris
◊ 10. martā Liepājas teātrī pirmizrāde – reži-
sora Ģirta Šoļa muzikāla komēdija pieau-
gušajiem “Biļete uz Tranaju”. Iestudējums būs 
visai neparasts, jo pārstāv zinātnisko fantas-
tiku – žanru, kas ne pārāk bieži tiek uzvests uz 
skatuves. Galvenajā lomā Kaspars Kārkliņš.  

◊ 19. martā Saldus Mūzikas skolas akus-
tiskajā koncertzālē varēs noskatīties izrādi 
lekciju “No Rozentāla”. Piedalās aktrieri 
Rūta Dišlere un Jānis Znotiņš, režisore Paula 
Pļavniece. Izrāde tapusi, izmantojot māk-
slinieka rakstītas vēstules laikabiedriem un 
gleznotāja iemīļotas dziesmas. 

◊ 21. martā Ventspilī, teātra namā “Jūras vārti”, ar Tenesija Viljamsa 
izrādi “Kaķis uz nokaitēta skārda jumta” viesojas Valmieras drāmas teā-
tris. Režisore Inese Mičule, lomās Rūta Dišlere, Kārlis Freimanis, Mārtiņš 
Liepa, Ieva Puķe, Skaidrīte Putniņa un Rihards Rudāks.

Citas lietas
◊ 2. martā Talsu novada Jaunpagasta Virbu kultūras namā jau trešo 
gadu norisināsies vērienīgs deju pasākums “Mūsdienu deju mozaīka”. 
Tajā piedalīsies deju grupas un individuāli pārstāvji. Šī ir lieliska iespēja 
redzēt, cik daudz dažādu dejotāju ir Talsu novadā. 

◊ 22. martā Kuldīgas Mākslas namā notiks Kurzemes reģionālā  
konference “Vēstures atbalsis Latvijas literārajos procesos pēc Otrā  
pasaules kara”.

◊ 29. martā Sabilē – Lieldienu zaķu gājiens. Piesaistot bērnus no skolas 
un bērnudārza, ar to tiks ieskandināti tuvojošies svētki. Pasākumā ierasti 
piedalās ne tikai jaunā paaudze, bet arī vecāki un vecvecāki. Gājiena 
dalībnieki, rībot bungām un skanot taurēm, dodas cauri pilsētai. Visi ir 
saposušies un sagatavojušies, sacenšoties ar dažādām zaķu ausīm.

Mantojums
◊ 3. martā Liepājā, mākslas galerijā “Romas dārzs”, 2018. gada  
Austrasdienu ietvaros ar Austrasbērnu koncertu tiks ieskandināta  
topošā “Austras istaba”. Ideja par piemiņas istabas veidošanu 
leģendārajai dziesminiecei Austrai Pumpurei radās pēc viņas  
aiziešanas mūžībā pērn janvārī.

◊ 10. martā Liepājā, folkloras centrā “Namīns”, notiks folkloras 
kopas “Vēlava” koncerts “Es dziedāju, gavilēju”, veltīts Latvijas simt-
gadei. Tajā skanēs latviešu komponista Jēkaba Graubiņa no dzimtas 
sievām un vīriem pierakstītās dziesmas, kas apkopotas krājumā “Grie
valtas dziesmu lizda”. Tas savākts pagājušā gadsimta vidū kartēs vairs 
neatrodamā ģeogrāfiskā vietā Grievaltā, tagadējā Bauskas novadā.

◊ 17. martā Talsu novada muzejā atzīmēs tautas lietišķās mākslas 
studijas “Dzīpars” 55 gadu jubileju. “Dzīpars” ir viens no senākajiem un 
tradīcijām bagātākajiem Talsu tautas nama kolektīviem, kurā top smalki 
rokdarbi dažādās tehnikās. Svētkos rokdarbnieces ļaus ielūkoties unikālā 
jubilejas izstādē “Vīru rakstainie pirkstaiņi”.

Mūzika
◊ No 3. līdz 24. martam Liepājas  
koncertzālē “Lielais dzintars”  
norisināsies 26. Starptautiskais 
zvaigžņu festivāls. Tajā līdzās Liepājas 
Simfoniskajam orķestrim muzicēs lat-
viešu pianisti Raimonds Pauls (attēlā), 
Vestards Šimkus, Reinis Zariņš, jaunie 
Dārziņskolas pianisti u.c. mākslinieki, 
kā arī ārzemju viesi – čellists  
Rustems Hamiduļļins, pianists  
Aleksandrs Kašpurins, trompetists 
Sergejs Nakarjakovs, Klaipēdas kamer-
orķestris kopā ar vijolnieku Franku 
Eriku Štadleru un japāņu instrumenta 
sjo virtuozi Tomoko Kibu. 

◊ 3. martā Ventspilī, teātra 
namā “Jūras vārti”, notiks  
Eduarda Rozenštrauha 100. jubile-
jai veltīts koncerts “Bij vasara  
toreiz tik zaiga”. Tautas dziesmi
nieka, atmodas laika simbola 
un visu laiku visvairāk dziedāto 
latviešu dziesmu utora melodi-
jas jaunās aranžijās iedzīvinājis 
Atis Auzāns, bet izdziedās solisti 
Normunds Rutulis, Dainis Skutelis, 
Anmary, Normunds Zušs, Kristīna 
Zaharova un citi.

◊ 16. martā Ventspils Kultūras centrā ar koncertu viesosies akordeonu 
trio “Balcardions” – Radovans Popovs no Serbijas, vairāku starptautisko 

konkursu laureāte Evija 
Dūra un latviešu izcelsmes 
mūziķis Moriss Balaskā 
(Kanāda). Programmā 
iekļauti franču komponistu 
klasiskie skaņdarbi akorde-
onam, ugunīgie balkānu 
tautu ritmi, kā arī franču 
estrādes dziesmas virtu-
ozās apdarēs, mūsdienu 
populārās un rokmūzikas 
skaņdarbi.

◊ 17. martā Liepājas teātrī ar koncertu “Mēs pāre-
jam uz Tu” viesosies dziedātāja Aija Andrejeva, kas 
prezentēs savu jauno albumu. Koncertā tiks izdzīvo-
tas un izspēlētas gan jaunajā albumā iekļautās, gan 
arī visu sen iemīļotās dziesmas.

◊ 23. martā Kuldīgas Kultūras centrā gaidāms 
grupas “Līvi” akustiskais koncerts “Bez štepseļiem”. 
Vienīgais, kas par šo sakāms, – ka “Līvi” ir mūžam 
dzīvi un ar jauniem spēkiem turpina pulcēt savus 
uzticamos klausītājus. 

◊ 29. martā Saldus Mūzikas skolas akustiskajā 
koncertzālē Valsts akadēmiskā kora “Latvija” koncerts “Latvijas kom-
ponisti Latvijas simtgadei”. Koncertā skanēs Jāņa Lūsēna, Valta Pūces, 
Reiņa Sējāna, Jāņa Šipkēvica un citu komponistu jaundarbi, kuros por-
tretētas piecas stihijas – ūdens, uguns, zeme, debesis un mīlestība. 

EGONA ZĪVERTA FOTO

PU
BL

IC
IT

ĀT
ES

 F
O

TO


