
“ Šai mašīnai vārds ir  
Kārlis. Tas ir mans 
sapņu auto,” saka 

metālmākslinieks Gints 
Haņeckis. “Kāpēc Kārlis? 
Tāpēc, ka mans mīļākais 
rakstnieks ir Ēriks Marija 
Remarks. (Kārlis bija  
automašīnas nosaukums 
Ē. M. Remarka grāmatā 
“Trīs draugi” – aut.)” 

G. Haņeckis atzīst, ka 
šis ir no tiem darbiem, 
kuri dzīvo viņa mājās 

un publiski parādīti tiek 
tikai izstādēs. “Man ir 
tā – kad uznāk, tad darbs 
ir jātaisa,” mākslinieks 
atzīst, ka sirdsdarbiem 
radošais process ir diezgan 
neprognozējams. Viņš 
solās Kārli paņemt līdzi arī 
uz Kuldīgu.

Latvijas kalēju brā-
lības priekšsēdis Guntis 
Jakubovskis pastāstīja, ka 
tukumnieks G. Haņeckis  
ar saviem darbiem regulāri 

piedalās festivāla “Lido 
zivis Kuldīgā” tirdziņā, bet 
šogad izdevies viņu pieru-
nāt atvest uz Kuldīgu arī 
kalumus, ko mākslinieks 
nepārdod, bet mēdz izlikt 
izstādēs gan Tukumā, gan 
citviet. G. Haņeckis ir Tu-
kumā iedibinātās aktiera 
un režisora Žaņa Katlapa 
balvas autors.

Saietā “Laimes kalēji”, 
kas šonedēļ notiek Kuldī-
gā, piedalās Latvijas kalēju 

brālības biedri, kalēja 
amata studenti no Mākslas 
un mediju tehnikuma, 
studenti un pasniedzējs, 
kalēja amata meistars 
Jonas Kiri no Vana Vigala 
arodskolas Igaunijā, kalēja 
Nīna Hedenfelde un viņas 
mācekle no Zviedrijas 
pilsētas Eskilstunas. Stāst-
nieku festivālā “Ziv’ zup”, 
kas notiek līdzās saietam, 
28. aprīli veltīs tieši kalēju 
tēmai, un klausītājiem tiks 

piedāvātas dziesmas un 
stāsti par šo seno arodu. 

Kurzemes kultūras 
mantojuma centra “Kūrava” 
pagalmā divas dienas 
notiek atvērtā darbnīca 
ar vairākām brīvdabas 
kalvēm, kurās top apjomīgs 
kopprojekts – āra pavards. 
Tāpat kalēji uz vietas izkals 
mazākus metāla priekš-
metus, piemēram, nagliņas 
un krampīšus, piedāvājot 
iespēju iemēģināt roku 

ikvienam interesentam. 
Turpat varēs aplūkot arī  
vērienīgu kalēju darbu 
izstādi ar Rīgas Mākslas  
un mediju tehnikuma  
metālmākslas studentu 
diplomdarbiem un kalēju 
Ginta Haņecka, Mārtiņa 
Dakšas, Kārļa Zvana, Jāņa 
Vaivoda, Anta Brimerberga 
un citu meistaru darbiem.
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“Gribu uztaisīt apvērsumu. Esmu  tam radīts!”
Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

A ptuveni pirms gada mūzikas 
žurnālisti vēstīja, ka Rīgā noti-
kusi globāla mūzikas revolūcija, 

kuru radījis multimākslinieks RICK 
FEDS. Saldenieki viņā atpazīst Saldus 
Mūzikas skolas sitaminstrumentu 
nodaļas absolventu Rihardu Fedotovu. 

Pērn Baltijā nozīmīgākajā tehnoloģi-
ju konferencē R. Fedotovs, akadēmiski 
izglītots bundzinieks, bet tagad elektronis
kās mūzikas virtuozs kopā ar amerikāņu 
multimediju mākslinieci Dežu Ti (Dejha 
Ti) demonstrēja unikālu priekšnesumu – 
dzīvajā vienlaikus tika izpildīts skaņdarbs 
un radīta tā vizualizācija.

PIE BUNGĀM UZAUDZĒ MUSKUĻUS
Šogad Rick Feds kļuva par bungu un 

perkusiju korporācijas “Pearl Drums” ofi-
ciālo mākslinieku. “Man kā bundziniekam 
tas ir visu sapņu piepildījums,” atklāj Ri-

hards, kurš Latvijā, iespējams, ir vienīgais, 
kam bungu spēlē ir maģistra grāds. Viņš 
vienmēr tiecies pēc izcilības, tāpēc ritma 
studijām un treniņiem veltījis pat padsmit 
stundu diennaktī. 

Teicamnieks Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā (vēlāk, 2013. gadā, 
augstskolai izveidoja sitaminstrumen-
tu spēles bakalaura programmu) ieguva 
ASV valdības Fulbraita stipendiju maģis-
trantūras studijām Filadelfijas Mākslu 
universitātē. Stipendiju maksāja vienu 
gadu, par otro samaksāja augstskola, trešajā 
Rihards jau iztika ar naudu, ko nopel-
nīja, spēlējot bungas. Amerikas mūziķi 
pamazām bija viņu pieņēmuši, sākuši 
cienīt, pat apbrīnot, tāpēc studiju beigas 
būtu nevēlams pārrāvums bundzinieka kar-
jerā. Lai drīkstētu Amerikā uzturēties ilgāk, 
saldenieks iestājās Svētā Džozefa univer-
sitātes doktorantūrā. “Lielās konkurences 
dēļ milzīgajā mūzikas tirgū tiek tikai tie, 
kam ir milzīgs gribasspēks un jauda strādāt 

bez pārtraukuma. Amerika nepamanīs pat 
visspožāko talantu, ja tam nebūs muskuļu,” 
pirms pieciem gadiem skaidroja Rihards. 

Kāpēc gadiem izsapņotā bundzinieka 
karjera atstāta otrajā plānā? “Amerikā biju 
atzīts profesionālis, tāpēc kļuvu par sesijas 
bundzinieku slaveniem mūziķiem. Tomēr... 
Pēc laika aptvēru, ka vēlos radīt savu 
mūziku, nevis būt grupā viens no. Cilvēkam 
ir dabiski tiekties pēc attīstības, būt kaut 
kam vairāk. Sanāca, ka pēdējos gadus 
katru dienu biju slīpējis bungu spēli tiktāl, 
līdz profesionāļi mani novērtēja par izcilu, 
bet tad vienā dienā visam atmetu ar roku. 
Atgriezos Latvijā bez naudas, attiecības bija 
izšķīdušas, no bungām biju atteicies. Par 
vienīgo dzīves dzinuli kļuva vajadzība re-
montēt vecmammai māju Saldū. Iemācījos 
likt jumtu, montēt grīdas, būvēt sienas – 
visu!” mūziķis stāsta par izšķirošu pagrie
ziena punktu pirms trim četriem gadiem. 

100 
gades 
dāvana 
bērniem
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• Tie, kuriem izdevies 
rezervēt vietu kādā no dzie-
došajiem autobusiem,  
4. maijā pulksten 11.00 
dosies izvēlētajā maršrutā 
no Talsu novada pašvaldī-
bas administratīvā centra. 
• Talsenieki, kuri ar auto-
busu braukt nav vēlējušies, 
bez bēdas varēs ņemt gro-
ziņus ar cienastu kopīga-
jam mielastam un doties uz 
Talsu ezera promenādi, kas 
šogad izvēlēta par Baltā 
galdauta svētku norises 
vietu. 
• Pilsētas viesi var šo mērķi 
sasniegt personīgajās au-
tomašīnās vai sabiedriskā 
transporta autobusos, kaut 
ar klusu dungošanu padar-
ot tos vismaz mazdrusciņ 
dziedošus.

Dziedošajiem autobusiem 
pasažieru netrūkst

Dziedošie autobusi pirmoreiz devās ceļā 2010. gadā.

FOTO NO “TALSU VĒSTU” ARHĪVA

EDGARA LĀČA FOTO
2017. gads. Uz dziedāšanu vienā no autobusiem mudina Marika Laursone 
(ar akordeonu) un Talsu novada Tūrisma informācijas centra darbiniece  
Līva Dāvidsone.

Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

Ja pirms astoņiem gadiem  
4. maijā četros dziedošajos 
autobusos Talsu novadu sāka 

apbraukāt zēnu kori, tad pirms trim 
gadiem tajos no Talsiem sāka vizinā-
ties paši novada iedzīvotāji, lai piestātu 
vietās, kur viņu dzīve ikdienā neno-
rit, un, jā, ceļā vienotos arī latviešiem 
labi zināmās dziesmās. Šis gads nebūs 
izņēmums, un maz ticams, vai kādā 
no četriem dziedošajiem autobusiem vēl 
atlikusi kāda nerezervēta vieta.

UZ VISĀM DEBESPUSĒM
Pirms trim gadiem, kad šķita, ka ir 

laiks sākotnējo dziedošo autobusu ideju 
pamainīt, iecerei pievienojās Talsu nova-
da Tūrisma informācijas centrs vadītājas 
Ineses Rozes vadībā. “Toreiz izdomājām, 
ka autobusi paliek, bet tajos sēžas ceļotāji 
un kopā ar viņiem ir ne vien pavadonis, 
bet arī cilvēks, kurš spēlē kādu mūzikas 
instrumentu. Braucam, pa ceļam dziedam, 
paviesojamies novada skaistākajās vietās, 
satiekam cilvēkus un gūstam apstiprināju-
mu sev, ka tiešām dzīvojam Latvijā, esam 
Latvijai piederīgi un joprojām esam dziedā-
tāju tauta,” atceras Inese.

Pirmajā gadā pēc jaunās koncepcijas 
izveides ceļā devās četri autobusi, vedot ce-
ļotājus uz Vandzeni, Valdemārpili, Sabili un 
Laucieni. “Uz visām četrām debespusēm! 
Un tā tas turpinās ik gadu, jo Talsi ir vidū,” 
konstatē I. Roze. Pērn pasažierus vizināja 
trīs autobusi, tie veda uz trim tūrisma apritē 
esošajām novada muižām – Strazdē, Spārē 
un Tiņģerē (šoreiz apejot Talsu novada 
muzeju, uz kuru var aiziet ar kājām).

Šogad iecerēts apskatīt dabas teritorijas. 
Viens autobuss dosies uz atpūtas parku 
“Laumas” Īves pagastā. “Šī vieta, manuprāt, 
vairs komentārus neprasa,” spriež I. Roze. 
Otrs autobuss dosies uz Balgales pusi, kur 
ceļotāji varēs apskatīt Lielzeltiņu observato-
riju, Kaļķlejas svētavotu un Balgales luterāņu 
baznīcu, kuras altāri grezno novadnieces 
Aijas Baumanes gobelēns. Dabas parkā 
“Abavas senleja” ikviens braucējs varēs 
apskatīt Sabiles pusi kopā ar vides gidu Māri 
Lāci (“Vienu no Kurzemes un, es teiktu, arī 
visas Latvijas spicākajiem pavadoņiem,” 
uzsver I. Roze.) un apmeklēt “Sabiles sidra” 
ražotni. Ceturtais autobuss kursēs uz dabas 
parku “Engures ezers”, ceļā vispirms piestājot 
Ķūļciema pareizticīgo baznīcā, kas piedzīvo 
skaistu atjaunotni, pēc tam braucēji pusdie-
nos Ķūļciema Brīvā laika pavadīšanas centrā 
pie balti klātiem galdiem, iestādīs trīs simbo-
liskus ozolus pagātnei, tagadnei un nākot-
nei, dabas parkā apskatīs, cik daudz putnu 
salidojuši atpakaļ, uzzinās, kā jūtas govis un 
zirgi, un visbeidzot aplūkos Engures ezeru.

“Šis pasākums kļuvis ļoti pieprasīts. Ak-
tivitāte vienmēr ir milzīga, autobusi ir pilni. 
Katrā vietā esam parūpējušies par to, lai 
cilvēki, kuri mūs uzņem, ļautu ceļotājiem 
sajust arī Baltā galdauta svētku klātbūtni,” 
atklāj I. Roze.

LATVIETIM PIESTĀV 
BALTS GALDAUTS

Viņa smejas – šī pasākuma rīkošanai 
labi, ka runa ir par 4. maiju, nevis 4. februāri, 
kad Latvijas klimatiskie apstākļi būtu krietni 
vien nelabvēlīgāki. “4. maijā dubļainie ceļi 
tomēr ir piežuvuši, pļavas aprāvušās…” salī-
dzina Inese, lai gan arī tagad, protams, gribas 
cerēt uz siltumu un sauli. Nemaz nerunājot 

par tiem, kuri rīko Baltā galdauta svētkus – 
gribas taču tos klāt kaut kur ārā, kopā baudīt 
pavasari, nevis prātā visu laiku paturēt plānu 
B, ja nu nākas pārorientēties uz telpām… 

Tam, ka pēc dažiem gadiem, iespējams, 
arī dziedošo autobusu projektā pienāks laiks 
plānam B, šo norišu rīkotāji ir gatavi. Skato-
ties uz vispārējām tendencēm, I. Roze spriež, 
ka ik pasākums vidēji spēj pastāvēt no sep-
tiņiem līdz desmit gadiem, un tad tas sevi 
ir izsmēlis. “Ar laiku ir kaut kas jāpamaina. 
Publika, kas apmeklē pasākumus, ir kļuvusi 
ļoti prasīga. Tā sagaida, ka sarīkojumi būs kā 
piedzīvojumi! Tas, lai vispār ar kaut ko cilvē-
kus pārsteigtu, no mūsdienu režisoriem un 
cilvēkiem, kuri strādā kultūras jomā, prasa 
milzīgas radošuma izpausmes. Domāju, ka 
vēl kādus trīs gadus dziedošie autobusi varētu 
kursēt, bet tad gan būs kaut kas jāmaina. 
Pagaidām tveram šodienu. Nāks laiks – nāks 
padoms. Varbūt būs dziedošie velosipēdi!” 
smejas Inese.

Viņa vērtē, ka dažādu svētku norišu īs-
tenošana 4. maijā ir ļoti laba tradīcija. “Un 

latviešiem jau balts galdauts ļoti piestāv. 
Var, protams, gadīties pa vidu arī svētki, 
kuros tev ir puķains vai košs galdauts, bet, 
ja ir kāzas vai bēres, tad latviešiem vien-
mēr ir baltie galdauti,” salīdzina I. Roze. Tā 
nu arī Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanas dienā ir skaisti klāt tieši baltos 
galdautus, nevis izlīdzēties ar daudzkrāsai-
nām vaskadrānām, kas brīvdabas pasāku-
mā varētu būt praktiskāka izvēle…

Kad ieminos, ka šis jau Latvijai vispār 
īpašs gads, Inese neslēpj, ka visu gadu 
tomēr Latvijas simtgadi svinēt negribas, 
zinot, ka daudzi jau pērn sāka sagurt no 
tā, cik daudz par šo notikumu tiek runāts. 
“Pati šajā sakarā vairāk akcentēju Dziesmu 
un deju svētkus un 18. novembra svinības. 
Nevajag jebkuru pasākumu “palikt apakšā” 
Latvijas 100. dzimšanas dienai. Patiesībā 
tā simtgades pasākuma latiņas sasniegšana 
būtu jānopelna! Nevis ikdienišķas lietas, 
ko tāpat dari katru gadu, piepeši dēvēt par 
simtgades pasākumu tikai tāpēc, ka šis ir 
īpašs gads,” uzskata I. Roze.�

Autobusā nosēdējušies, ceļotāji labprāt ļauj 
Strazdes muižas rūķiem sevi izkustināt.
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• 27. un 28. aprīlī Kuldīgā notiek starptautisks saiets “Laimes 
kalēji”, pulcējot kalēja amata meistarus, pasniedzējus un stu-
dentus no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas. Saiets tiek rīkots 
pavasara palu šova “Lido zivis Kuldīgā” laikā, sadarbojoties 
ar tradīcijām bagāto stāstnieku festivālu “Ziv’ zup”. Uz pasā-
kumu aicināts ikviens, kurš vēlas iemēģināt roku kalšanā.
• Starptautisko kalēju saietu rīko Kuldīgas novada pašvaldī-
ba sadarbībā ar Latvijas kalēju brālību un Kurzemes kultūras 
mantojuma centru “Kūrava”. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma 
“Kultūra”.

Inguna Spuleniece, “Kurzemnieks”

Šis ir piektais gads, kad, atklājot tū-
risma sezonu, festivālā “Lido zivis 
Kuldīgā” pie Kurzemes kultūras 

mantojuma centra “Kūrava” rosās kalēji. 
Tradīcijas aizsācējs, kalējs un rotkalis 
Guntis Jakubovskis teic, ka jau pērn 
saiets ticis dēvēts par “Laimes kalējiem”, 
vienkārši šogad tas iet vairāk plašumā. 

RADU RAKSTI KULDĪGĀ
“Kuldīga ir manu senču pilsēta, visi 

mani radiņi dzīvo Kuldīgā un ap to. Mam-
ma bija no Basiem, bērnību esmu pavadījis 
Padures Keramikā kopā ar Sašu Langi 
(Aleksandrs Lange, Kuldīgas novada domes 
deputāts – aut.). Manam vecvectēvam Pau-
lim Dakšam bija ērģeļu darbnīca, Kuldīgas 
trapiere Karolīna Dakša bija mana vectēva 
māsa,” stāsta Guntis. “Dzīvoju Rīgā, bet 
vien mēr esmu meklējis iespēju pārcelties uz 
šejieni. Diemžēl pilnībā nesanāk, jo strādāju 
Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Rīgā 
man ir rotu darbnīca un smēde.” 

Tomēr iespēju darboties Kuldīgā 
Guntis ir atradis. Pirms daudziem gadiem 
laikrakstā “Kurzemnieks” izlasījis par Inu 
Celitāni, biedrības “Kūrava” vadītāju: “Sap-
ratu, ka šis cilvēks ir tuvs manai dvēselei. 
Nepagāja ne mēnesis, kad mūs iepazīstinā-
ja. Viņa ņemas ar jauniešiem, man tas pa-
tika, jo arī pats visu mūžu jauniešus mācu, 
mēģinot viņus stutēt dzīvē. Tā sākām kopā 
ar Inu veidot projektus.”

APAUDZĒ “ZIV’ ZUP”
“Man vienmēr paticis sasaistīt kopā 

stāstniekus, folkloru, senatnīgumu un 
amatniecību. Tāda iespēja ir festivālā “Ziv’ 
zup”, ko gadiem rīko Ina un viņas draugi. 
Kaut kā stāstnieku festivālu ir jāapaudzē. 
Sāku ar rotu darbnīciņu, turpinām ar 
amatnieku prasmju demonstrēšanu, kādu 

tirdziņu. Kalēja un rotkaļa amatus, ko 
pārstāvu, arī var saukt par seniem. 

Ar laiku izdomāju: ja jau visiem gribas 
to kalēju sanākšanu reizi gadā, tad jātaisa 
Kuldīgā. Rīga nav tā vieta, kur tādu rīkot. 
Mēģinājām Brīvdabas muzejā, bet Kalēju 
dienas iekrīt reizē ar pilsētas svētkiem – 
visi ņemas pa Rīgas centru, un muzejā 
vispār nekas nenotiek. Bet Kuldīgā – tūris-
ma sezonas atklāšana, cilvēki mudž.”

IGAUNIJĀ UN LATVIJĀ
Guntim daudz sanāk strādāt ar ārvalstu 

projektiem, uz skolu brauc ārzemju studen-
ti. “Sadarbojos ar igauņiem, somiem. Jau 
pagājušajā gadā trāpījās, ka ārzemju puiši 
atbrauca uz Kuldīgu pakalt. Šogad uzaicinā-
ju Igaunijas kalēju brālības priekšsēdi Ivaru 
Feldmanu. Viņš līdz šim Narvā rīkoja kalēju 
baroka festivālus. Tie vairāk nekā 10 gadu 
notika Narvas pilī, ilga vairākas dienas. Pēc 
pašvaldību vēlēšanām pie varas nāca cil-
vēciņi, kas šo festivālu neatbalsta. Valstiņas 
mums nelielas, cilvēku nav daudz, tādēļ 
piedāvāju, ka vienu gadu sanākam Igaunijā, 
otru – Latvijā. Viņi noskatījuši Sāremā salu. 
Šādiem festivāliem, kas notiek vairākas 
dienas, vajadzīga teritorija, ko uz nakti var 
noslēgt. Sāremā ir pils. Pēc tūristu apmeklē-
juma vārtus aizslēdz. Mūsu sadaļā festivāls 
varētu notikt Ventspilī, ar tur esošās pils 
vadību man ir laba sadarbība viduslaiku 
lietās. Arī tur vakaros ir slēgta teritorija. 
Pēc tūristu aiziešanas varam patusēt ar 
kolēģiem no pus Eiropas. Kuldīgā šādas 
iespējas nav.” Tomēr Guntis cerīgi domā par 
iespēju arī šo festivālu atvest uz Kuldīgu.

IESAISTĪTA VISA ĢIMENE
Lai arī kādi kalēju festivāli notiktu 

citur, Kuldīgā aprīļa beigās ēzes kvēlos arī 
turpmāk. “Šogad man apsolīja piedalīties 
septiņi igauņi – Ivars Feldmans un stu-
denti ar pasniedzēju no Igaunijā vienīgās 

Kalēji dara arī smalkas lietas

Kalēju saietā Kuldīgā pie-
dalīsies arī Nīna Hedenfelde 
no Zviedrijas. Viņai ir īpaša 
saikne ar Latviju, kaut šurp 
viņa atbraukusi pirmo reizi. 
Viņa Kuldīgā pārstāvēs unikā-
lu vietu – seno Rademahera 
kalēju ciemu (Rademachers-
medjorna – zviedru val.). Tas 
izveidojies pirms aptuveni 350 
gadiem, pateicoties Zviedrijas 
karaļa Kārļa Gustava X vēlmei 
attīstīt metālapstrādi. Lai 
īstenotu ieceri, Gustavs X uz-
runājis Livonijas labāko kalēju 
Rademaheru, kurš tolaik 
dzīvojis Rīgā. Meistars aicinā-
jumam piekritis un izveidojis 
ciematu, kurā tika apmācīti 
kalēji. Vēsturiskā kalēju ciema 
apbūve, modernas pilsētas 
ieskauta, ir saglabāta vēl 
šobaltdien, un Eskilstunas 
muzeja pārvaldītajās ēkās 
arī tagad strādā amatnieki, 
pārsvarā kalēji, kas turpina 
praktizēt senās amata pras-
mes. Tur notiek arī atvērtās 
nodarbības interesentiem un 
tiek organizētas teatralizētas 
ekskursijas, lai iepazīstinātu 
ar 17. gadsimta kalēja ikdienu. 

Kalēja Nīna Hedenfelde 
no Zviedrijas savā 
darbnīcā Eskilstunas 
Rademahera 
kalēju ciemā. 

Kad Kuldīgā notiek tūrisma sezonas atklāšanas festivāls, gandrīz 
vienmēr ir labs laiks, un kalēji var strādāt zem klajas debess, pie-
saistot garāmgājēju uzmanību.

“Būt kalējam nenozīmē 
darināt tikai kaut kādas 

raupjas lietas,” 
Guntis Jakubovskis 

lepojas ar savu veikumu – 
kamīnu Rīgā. Tas atrodas 

kādā Alberta ielas 
dzīvoklī un pēc rakstiem 

sasaucas ar klusā centra 
skaistajām mājām. 

FOTO NO GUNTA JAKUBOVSKA ARHĪVA

kalēju skolas. Arī divas dāmas no Zviedri-
jas – Nīna Hedenfelde ar mācekli,” stāsta 
Guntis, piemetinot, ka arī sievietes par 
kalēja darbu izrāda interesi. Skolā iestā-
joties, zēni un meitenes kalēja amatā esot 
vienādā skaitā. “Pēc tam viņas pazūd, kaut 
gan spēj kalt un mācās labāk nekā puiši,” 
viņš skaidro. Par kalšanu jaunatnei inter-
ese ir. Gunta dēls Andrejs ir rotkalis, rotas 
kaļ arī meita Guna un jaunākais dēls Vilis. 
“Esmu iesaistījis visu ģimeni, arī sieva 
Ingrīda ar rotām ņemas. Es jau arī smago 
veseri cilāju aizvien mazāk. Kad gadi nāk 
pāri 60, jūt rociņas. Paklapē dzel zi dažas 
stundas, bet pēc tam locītavas sāp,” Guntis 
atklāj kalēja darba grūto pusi.

“KŪRAVAI” BŪS PAVARDS
Saietā “Laimes kalēji” visi kopā taisīs 

pavardu – grilu. “”Kūravas” pagalmā ir 

ar akmeņiem izlikta ugunskura vieta, 
uztaisīsim statīvu, kur var iekarināt kat-
lu zupai, uzlikt sietu, lai izceptu zivi vai 
gaļas gabalu. Ja sanāks, būs arī plāksne, 
kur pankūku uzmest. Citus gadus arī 
bija darba tēma, visi kaut ko knibina. 
Tie, kas iet garām, var pienākt un pakalt. 
Kalējam Kārlim Zvanam ir septiņi bērni, 
pasākumos visi saģērbti skotelītēs, 
ņemas pa vidu, arī pakaļ. Veidojas tāds 
jauks ciematiņš, kurā labprāt pavie-
sojas pasākuma “Lido zivis Kuldīgā” 
apmeklētāji. Būs arī izstāde – Mākslas 
un mediju tehnikuma beidzēju diezgan 
jaudīgie diplomdarbi, tukumnieka Ginta 
Haņecka darbi. Mana ģimene strādās 
rotu darbnīcā, gribētāji uz vietas varēs 
paklapēt kādu aproci, gredzentiņu,” 
Guntis aicina nākt un mēģināt pašiem 
izkalt savu laimi.�

NEPARASTI

KRISTĪNES DUĻBINSKAS FOTO

No Gustava X laikiem



Ilze Kļepikova, “Kurzemes Vārds”

Latvijas simtgades centrālā projekta 
“Skolas soma” ideja un mērķis ir 
ikvienam skolēnam dot iespēju ie-

pazīt kultūras, mākslas, vēstures, zināt-
nes un dabas vērtības, tādējādi veicinot 
pilsoniskas, atbildīgas, kultūrizglītotas 
un kritiski domājošas sabiedrības attīs-
tību. Liela loma šī mērķa sasniegšanā ir 
kultūras iestādēm un institūcijām, kas 

piedāvā atbilstošu kvalitatīvu saturu. 
Cik lielā mērā tās ir ieinteresētas bērnu 
un jauniešu auditorijā? 

Liepāja ir lielākā pilsēta Kurzemē ar vis-
dažādāko kultūras piedāvājumu, ko patērē 
visa reģiona iedzīvotāji. Un gan Liepājas 
teātris, gan muzejs, gan koncertzāle “Lielais 
dzintars” un Liepājas Simfoniskais orķestris 
strādā arī ar bērnu un jauniešu auditoriju, 
bet Liepājas Leļļu teātrī mazais skatītājs ir 
pamatauditorija. Lai gan neviens no šiem 

Liepājas kultūras dzīves veidotājiem nav 
tiešā veidā iesaistīts “Skolas somas” projek-
tos, visu minēto kultūras jomu pārstāvju 
piedāvājums un repertuārs iekļauts arī 
projekta “Skolas soma” tā saucamajā ceļ-
vedī, kurā apkopots visas Latvijas kultūras 
piedāvājums, kas varētu būt adresēts vai 
interesants bērnu un jauniešu auditorijai. 
Un tas ir gana plašs.

Liepājas teātrī katru sezonu starp vidēji 
astoņiem jauniestudējumiem top arī izrāde 
skolēnu auditorijai. Teātra pārstāve Zanda 
Borga uzsver, ka katrā repertuāra padomē 
tiek domāts par bērnu un jauniešu izrāžu 
nepārtrauktību. Pieprasījums pēc šīm 
izrādēm no skolām ir liels. Tomēr vairāk par 
vienu izrādi sezonā šai mērķauditorijai teāt-
ris nevar iestudēt. Tagad, kad tam ir papildu 
telpa – eksperimentālā zāle koncertzālē 
“Lielais dzintars”, iespējams, varētu domāt 
par vēl kādu izrādi skolas vecuma bērniem. 

Pati koncertzāle šogad īpaši saspa-
rojusies jaunākās auditorijas piesaistē. 
Vismaz reizi mēnesī notiek tās producēts 
pasākums bērniem un jauniešiem, skaidro 
koncertzāles pārstāve Ieva Hmieļevska. Vēl 
pieskaitāmi arī Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolas organizētie no-
tikumi un Liepājas Simfoniskā orķestra 
koncerti bērniem. Ciklu “Radīšanas noslē-
pumi” orķestris rīko kopš 2016. gada, bet 
koncerti skolu auditorijai mērķtiecīgi no-
tikuši jau vairākas desmitgades. “Savulaik 
bijām pat vienīgie, kas piedāvāja koncertus 
jaunākai auditorijai,” saka orķestra pārstā-
ve Daina Vanaga.

Liepājas kultūras nodrošinātāju pārlie-

cība ir, ka skolas vecuma auditorija ir ļoti 
nozīmīga. Kā galvenais arguments izskan 
mazā skatītāja vai klausītāja radināšana 
pie mākslas un kultūras, viņa izglītošana 
un reizē arī rūpes par nākotnes auditoriju. 
D. Vanaga norāda, ka orķestra koncertos 
visbiežāk viesojas bērnudārzu vecākās 
grupiņas, bet tas atkarīgs arī no koncerta 
specifikas. Arī I. Hmieļevska stāsta, ka, pēc 
viņu pētītā, visatsaucīgākā ir sākumskolas 
vecuma auditorija, 5.–9. klašu vidū interese 
nav tik liela. Iespējams, tā vēl ir attīstāma. 
Savukārt Liepājas Leļļu teātrī, kur topošie 
teātra cienītāji un kultūras sabiedrība gūst 
pirmo teātra pieredzi, uzsver, ka viņiem 
būtu jāpievērš lielāka uzmanība skolas 
vecuma bērniem, pašlaik akcents ir uz 
bērnudārza vecumu. 

Arī Liepājas muzeja pamatapmeklētājs 
ir pieaugušais, taču aktīvu līdzdalībnieku 
ampluā bērniem un jauniešiem ļauj iejusties 
tematiskās muzejpedagoģijas nodarbības. 
Muzejpedagoģe Maruta Eistere stāsta, ka 
tās ļoti veiksmīgi iekļaujas skolēnu mācību 
saturā, to apmeklētāji pamatā ir skolēni. 
Tās ne tikai ļauj viņiem uzzināt kaut ko 
jaunu, bet dod iespēju arī aktīvi līdzdarbo-
ties, veicina domāšanu. Tomēr jaunākajai 
auditorijai ir jāpielāgojas gan nodarbību un 
ekskursiju formai, gan saturam. M.  Eistere 
uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt jaunākajai 
sabiedrības daļai gūt papildu zināšanas 
un pieredzi. D. Vanaga uzsver, ka tajā, vai 
bērni un jaunieši gūs papildu zināšanas vai 
pieredzi kultūrā un veidosies par kultūriz-
glītotu sabiedrību, daudz kas atkarīgs tieši 
no pedagogu intereses un līdzdalības. �
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Iniciatīva “Latvijas skolas soma”
• Kultūras ministrijas ierosināts un vadīts, valsts finansēts projekts 
visiem Latvijas skolēniem, ieskaitot profesionālo vidusskolu un tehni-
kumu audzēkņus. 
• Iecere – nodrošināt, lai katrs skolēns klātienē iepazīst un rod iz-
pratni par teātri, mūziku, vizuālo mākslu, laikmetīgās dejas, arhitek-
tūras, kino, literatūras un citām kultūras nozarēm. 
• Prioritātes: Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecī-
bas; Latvijas kultūras liecības un laikmetīgas izpausmes; zinātnes un 
inovāciju attīstība; daba un kultūrainava.
• Projekts sāksies 1. septembrī, noslēgsies 2021. gadā, ik gadu būs 
iesaistīti aptuveni 200 000 skolēnu.
• Valsts projektam tērēs aptuveni 3 miljonus eiro gadā (katram skolē-
nam tiks 14 eiro), pavisam kopā – 13,5 miljonus eiro. Kultūras ministrija 
paredz, ka līdzfinansējumu piešķirs arī pašvaldības un mecenāti.
• Ideja noskatīta Norvēģijā, līdzīgi pasākumi ir arī citās Eiropas valstīs. 
Ideja sasaucas ar padomju laiku lektorijiem, kuros skolēnus skolā  
apciemoja baleta, operas, teātra, mūzikas un mākslas profesionāļi.

Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

K ultūras ministrijas iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” pilotpro-
jektā bija iesaistītas visas četras 

Brocēnu novada skolas.
Pilotprojektu vadīja Brocēnu novada 

vēstures skolotāja Laura Miķelsone, kas 
strādāja arī Kultūras ministrijas veidotajā 
darba grupā, kurā vienojās par “Latvijas 
skolas somas” mērķiem un vadlīnijām. 
Brocenieku izvēlētā pieeja un secinājumi 
tiek skaidroti daudzās Latvijas skolās.

Brocēnu novada aptuveni 700 skolē-
niem valsts piešķīra 3000 eiro. Sprieda, ka 
lietderīgāk būtu, ja pasākumi notiks nova-
dā, un uzaicināja laikmetīgās dejas studiju, 
arhitektus, Goda teātri, māksliniekus, 
literātus un citus viesus. Rezultātā katrai 
klasei  noorganizēja pasākumu vismaz 
divās nozarēs. 

“Dzirdēta neapmierinātība, ka valsts 
piešķīrusi par maz naudas, aptuveni 14 
eiro katram skolēnam, taču, manuprāt, 
pieaugušajiem vispirms jāpierāda, ka ideja 
ir vērtīga, tāpēc īstenojama ilgtermiņā,” 
stāsta L. Miķelsone. 

Vai iniciatīva būs veiksmīga, noteiks 
skolotāju izpratne par to, kādi kultūras 
pasākumi iederas mācību procesā. Tiem 
arī būtu jānotiek tad, kad attiecīgo tēmu 
māca stundās. L. Miķelsone skaidro, ka 
skolotājiem teicami jāorientējas savu skolē-
nu mācību procesā un kultūras norisēs. 
Būtībā “Latvijas skolas somas” nākotne ir 
pieaugušo rokās – ja valsts naudu tērēs, 
piemēram, par izklaidi vai atpūtu, būs 
ignorēti vairāki projekta principi. Ievērots 
būs tikai viens nosacījums – kultūras 
pasākumi pieejami ikvienam skolēnam, 
neatkarīgi no viņa ģimenes finansiālās 
situācijas un dzīvesvietas.

Brocēnu vidusskolas skolotāji saskārās ar 
vēl vienu risināmu jautājumu – ir jāpaplaši-
na skolēnu priekšstats par mācību procesu. 
Tipiskam skolēnam tas saistās ar sēdēšanu 
skolas solā un skolotāja stāstījumu. 

“Sapratām, ka nauda jātērē arī skolotā-
ju redzesloka paplašināšanai, jo ne katram 
pieaugušajam ir izpratne par laikmetīgo 
deju, mūsdienu kino, arhitektūras tenden-
cēm,” piebilst L. Miķelsone.�

Brocēnu vidusskolas skolotāja 
Laura Miķelsone stāsta, ka 

“Latvijas skolas somas” 
pilotprojektā pārliecinājusies: valsts 
iniciatīva būs veiksmīga, ja skolotāji 
izvēlēsies tādus kultūras pasākumus 

un vietas, kas uzlabo skolēnu mācī-
bu sasniegumus un paplašina viņu 

redzesloku par mācību vielu. 

Bērni kā nākotnes auditorija

ANDREJA SERGEJEVA FOTO

Būs jāmaina izpratne par klases ekskursiju

Liepājas 
teātra 
repertuārā 
pašlaik ir 
četras 
izrādes 
bērnu un 
jauniešu 
auditorijai. 
Jaunākā 
no tām – 
“Smaragda 
pils@ta. 
Enter” 
(attēlā). 
Līdzīgi 
kā citiem 
kultūras 
satura 
piedāvātā-
jiem, arī 
teātrim 
jaunākais 
apmeklētājs 
ir ļoti 
svarīga, 
bet ne 
primārā 
auditorijas 
daļa. 
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# 2017. gadā mērķprogrammā “Latvijas skolas somas satura radīša-
na” KKF atbalstījis 12 projektus ar kopējo finansējumu 67 020 eiro.
# 2018. gadā atbalstīti septiņi projekti ar kopējo finansējumu  
40 800 eiro.
# Interneta vietnē lv100.lv varat atrast sadaļu “Kultūras piedāvā-
jums bērniem un jauniešiem” ar aktuālajiem pasākumiem tieši šai 
mērķauditorijai.

Iveta Grīniņa, “Kurzemnieks”

P rojekta “Skolas soma” finansē-
jums ir piešķirts divu veidu 
mērķiem – lai skolēni varētu 

nokļūt uz kultūras pasākumiem (trans-
portam un ieejas biļetēm) un lai būtu 
iespēja uz skolu uzaicināt māksliniekus 
vai kādas norises,” saka Latvijas valsts 
simtgades biroja Izglītības un jauniešu 
projekta vadītāja Aija Tūna.

 “Latvijas skolas somas” programmas 
finansējumu saņems vispārizglītojošo 
skolu un profesionālās izglītības iestāžu 
dibinātāji, atbilstoši skolēnu skaitam. 
Laika posmā no šī gada septembra līdz 
decembrim tie būs septiņi eiro uz vienu 
skolēnu. Šobrīd tiek plānots, ka pašvaldī-
bām ar zemāku ienākumu līmeni varētu 
piemērot koeficientu, lai pieejamā summa 
būtu lielāka. Pēc tam, kā paredzēts prog-
rammā, finansējums plānots 14 eiro gadā 
uz skolēnu.  

A. Tūna uzsver, ka pilotprojekts pierā-
dījis – naudas daudzums nav noteicošais, 
galvenais ir plānošana, lai šo finansēju-
mu visracionālāk izlietotu: “Ne vienmēr 
kaut kur jābrauc. Varbūt labāk uzaicināt 
māksliniekus uz skolu vai izmantot iespēju 
aiziet uz koncertu vai pasākumu, kas 
notiek pilsētā.” 

Par vienu no piedāvājumiem pastāsta 
“Dirty Deal Teatro” direktore Anna Sīle.

“Esam uzņēmušies grūtu darbu, bet 
sapratām, ka tā ir ārprātīga nepiecieša-
mība! Ir skaidrs, ka Latvijā lielākoties, ar 
dažiem brīnišķīgiem izņēmumiem, trūkst 
kvalitatīvu izrāžu bērniem un jauniešiem, 
tur ir milzīgs tukšums. Tāpēc nolēmām 
iesaistīties šajā programmā,” viņa saka. 

Teātris vienīgais piedalījies Kultūrka-
pitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas 
skolas somas satura radīšana” abās kārtās 
un kopā šajā programmā saņēmis 50 500 
eiro. 

“Ja Rīgā vismaz teorētiski izrāžu 

bērniem pietiek, tad uz reģioniem bieži 
vien brauc nekvalitatīvas izrādes, un man 
pat negribētos tās saukt par teātra mākslu. 
Mums ir liela pieredze, kā runāt ar bēr-
niem, lai viņiem teātris iepatiktos – nevis 
no augšas un pavēles formā kā pieaugušie, 
bet vienlīdzīgi. Ar savām izrādēm cenša-
mies vai nu izaudzināt bērnu garāku, vai 
mazliet pietupjamies, lai mūsu acu skatieni 
sastaptos. 

Tikpat liela nepieciešamība mums bija 
audzināt savu skatītāju,  domājot, kā mēs 
varam satikties kopīgā skatpunktā ar mūsu 
jauno skatītāju, lai viņi pieaugot nāktu pie 
mums. 

Pirmajā gadā tapa divas jaunas izrādes. 
Viena no tām dramaturga un režisora Kār-
ļa Krūmiņa “Lidojošais šķīvītis”, otra Ingas 
Gailes “Vai otrā grupa mani dzird?” pēc 
viņas brīnišķīgo dzejoļu motīviem. Izrādes 
jau sākotnēji radītas mobilas, ar mazu 
scenogrāfiju, bet tajās ir daudz fantāzijas 
un asprātības. Teātra veidotājiem tas ir 
papildu slogs – izdomāt, kā to visu salikt 
autobusiņā un aizvest uz skolu. Manuprāt, 
abi šie darbi runā ar bērniem un mēģina 
viņiem caur spēli stāstīt diezgan nopiet-
nas lietas. Piedalījāmies pilotprojektā, 
kurā kopā nospēlējām 15 izrādes dažādos 
Latvijas reģionos, lai izmēģinātu apstāk-
ļus skolās. Šīs izrādes esam paturējuši 
repertuārā.  

Par šī gada finansējumu taps trīs darbi. 
Kristīnes Brīniņas izrādē pusaudžiem “Es 
arī” tiks runāts par seksualitātes apzi-
nāšanos. Otra būs Viestura un Ludmilas 
Roziņu izrāde, kurā bērni piedalīsies un 
ar mūsdienu tehnoloģijām mēģinās atklāt, 
kas ir pieskāriens un kas ir tas, ko nedrīk-
stam pazaudēt, par daudz pieskaroties 
dažādu ierīču ekrāniem. Māras Gaņģes un 
Ksenijas Ravinas darbs, kurā tiks izmanto-
tas lielas lelles bunraku tehnikā. Šī izrāde 
meklēs atbildes uz jautājumu, ko nozīmē 
slimība, kā tā ietekmē attiecības klasē utt.” 
A. Sīle atklāj. �

Agrita Blumberga,  “Talsu Vēstis”

M undigciema iedzīvotājas  
Anitas Bērziņas-Vīksnes 
ģimene atrodas nepārtrauktā 

kustībā – viņi ne tikai atvēl laiku cits 
citam, bet arī kopīgi nododas mākslas 
un kultūras baudīšanai. Ģimenē aug trīs, 
sešus un deviņus gadus veci bērni, bet 
tas nav šķērslis, lai gūtu jaunus iespai-
dus un kvalitatīvi pavadītu brīvo laiku.

 “Kamēr jaunākais bērns bija mazs, 
pasākumu apmeklēšana bija problemātiska 
– nevēlējāmies traucēt sev un apkārtējiem. 
Šobrīd cenšamies apmeklēt pasākumus, 
kas domāti bērniem, piemēram, Lieldienu 
jampadraci un Ziemassvētku leļļu teātri. 
Ik pa laikam divatā ar vīru dodamies uz 
kādu teātra izrādi, kas saturiski uzrunā. 
Ar bērniem baudām dabu, kopā apskatām 
vides objektus – ko tādu, kas vairāk patik-
tu tieši viņiem. Mājās skatāmies dažādus 
televīzijas raidījumus un koncertus. Man 
pašai patīk raidījums “Adreses”, kurā ap-
skata arhitektūru un dzīves vidi mūsdienu 
Latvijā. Nu jau par tradīciju kļuvusi arī 
piedalīšanās Muzeju naktī. 

Tā kā bērni ir dejotāji un apmek-
lē tautiskās dejas gan skolā, gan Talsu 
novada Bērnu un jauniešu centrā, regulāri 
baudām deju uzvedumus. Papildus tam 
dodamies uz pasākumiem un koncertiem, 
kas notiek skolā un bērnudārzā. Bērnu-
dārzā koncerti ilgst no pusstundas līdz 
stundai – to laikā audzēkņi rāda, ko ir 
sagatavojuši, taču reizi mēnesī pie viņiem 

ciemos brauc mākslinieki,” norādīja  
A. Bērziņa-Vīksne.

Tagad ģimene pasākumus apmeklē rei-
zi mēnesī. “Gada sākumā bērni uz maiņām 
vairākkārt slimoja, tādēļ nekur nedevā-
mies. Pārsvarā apmeklējam pasākumus, 
kas notiek uz vietas, tālāk braucam tikai 
tad, ja apciemojam radus vai bērni uzstā-
jas. Reizēm gribētos doties ārpus mājas 
biežāk, bet ne vienmēr laika trūkuma vai 
lokācijas dēļ tas ir iespējams. 

Mūsdienās kultūras patēriņa paradu-
mi ir dažādi. Jauniešus (nesaku, ka visus, 
bet daudzus) ļoti piesaista tehnoloģijas, 
telefoni, planšetes, un bieži vien apkārtējo 
pasauli viņi pat īsti neredz. Iespējams, 
vajadzētu veikt aptauju, noskaidrot, kas un 
kādā tematikā jauniešus interesē, un tad 
organizēt šos pasākumus.

Cenu amplitūda ir ļoti dažāda –  
citi pasākumi ir bez maksas, citi maksā 
vairāk nekā desmit eiro, tāpēc ne visiem 
finanses ļauj apmeklēt kultūras pasākumus 
(mūsdienās par velti ir tikai gaiss,  
ko elpojam). Protams, nozīmīgs faktors ir 
arī laika trūkums un nevēlēšanās – sēdēt 
dīvānā ir vieglāk,” iespaidos dalījās  
A.  Bērziņa-Vīksne. �

Anita Bērziņa-Vīksne stāsta, 
ka ģimenei patīk pasākumi, 

kuros visi var iesaistīties, 
tāds bija arī “Lieldienu jampadracis 

2018”, kur mazie varēja dauzīties 
kopā ar Kašeru – Lieldienu zaķi. FOTO NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

Uz pasākumiem – reizi mēnesī

SIMTGADES 
dāvana bērniem

JĀŅA AMOLIŅA FOTO

Rudenī, 
kad sāksies 

“Latvijas 
skolas somas” 

programma, 
neatkarīgais 

teātris 
“Dirty Deal 

Teatro” 
Latvijas 

skolās rādīs 
piecas 

izrādes. 
Fragments 
no izrādes 

“Lidojošais 
šķīvītis”.
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Ilze Kļepikova, “Kurzemes Vārds”

Jauno mediju māksla cieši saistīta ar 
tehnoloģijām, digitālo vidi un virtuālo 
realitāti. “Tehnoloģijas palīdz ārējo 

pasauli apskatīt dziļāk,” skaidro Liepājas 
Universitātes Mākslas pētījumu laborato-
rijas vadītāja Anna Priedola. Tehnoloģijas 
kļuvušas par mūsu dzīves sastāvdaļu, 
un caur tām mēs pastarpināti veidojam 
attiecības ar pasauli. Un jauno mediju 
mākslinieks zināmā mērā ir mentors, 
kurš satuvina tehnoloģijas ar cilvēku. 

DATU TULKOJUMS MĀKSLĀ
LiepU jauno mediju mākslas doktorantū-

ras studente Paula Vītola akcentē, ka mediju 
māksla vienmēr saistīta ar aktuālo. “Mediju 
māksla joprojām fokusējas uz dažādu jaunu 
izteiksmes veidu meklējumiem un tehnoloģi-
jām. Piemēram, parādās virtuālā realitāte, 3D 
printeri, tieši mediju mākslinieki būs tie, kas 
strādās ar jaunajām ierīcēm un mēģinās izdo-
māt veidus, kā vēl interesantāk tās izmantot 
un kā tās varētu būt mūsu nākotnes daļa, kā 
tās no svešām un industriālām, tikai ražošanā 
izmantojamām padarīt par noderīgām un 
interesantām cilvēkiem daudz praktiskākā 
līmenī. Viņi satuvina cilvēku un tehnoloģi-
jas,” viņa skaidro.

Tradicionāli jauno mediju māksla tiešām 
saistās ar tehnoloģijām un tiek saukta arī par 
datu mākslu. “Piemēram, ja cilvēks dejo, viņa 
kustības var transformēt attēlā vai skaņā un 
tamlīdzīgi. Pēc būtības darbs ir kods, bet tas 
tiek “tulkots”, lai cilvēks ierauga to mākslā – 
vizuālā vai audiālā,” paskaidro A. Priedola. 
Taču jauno mediju mākslas jēdziena nozīme 
arvien izplešas. “Termini ļoti attīstās, visu 
laiku veidojas arvien jauni,” uzsver P. Vītola. 
Jauno mediju māksla ietver tādas jomas kā 
elektroniskā, digitālā māksla, datormāksla 
un interneta māksla. Šodien daudz ciešākas 
ir mediju mākslas attiecības ar zinātni un 
pētniecību, aktuāla ir biomāksla, kas agrāk 
netika saistīta ar šo mākslas virzienu. “Plūs-
toši intuitīvi disciplīnas pāriet viena otrā, tā 
nav apzināta starpdisciplinaritāte,” skaidro 
A. Priedola. Viņa uzsver, ka laikā, kad daļai 
sabiedrības jeb tā sauktajiem digitālajiem 
iedzimtajiem tehnoloģijas un virtuālā 
realitāte ir ikdienas un dzīves neatņemama 
un saprotama sastāvdaļa un dzīve internetā 
ir tikpat nozīmīga kā fiziskajā realitātē, pašu 
tehnoloģiju pētniecība jauno mediju māks-
liniekus interesē arvien mazāk, viņi savos 
darbos vairāk aktualizē tehnoloģiju kultūru, 
interneta mitoloģiju, simboliku, mūsdienu 
sociālo laikmetu, atgriežas pie performan-
cēm, drukas un video, pievēršas mediju 
poētikai u.tml. 

ARĪ PROCESS KĀ MEDIJS
Maija Demitere, LiepU jauno mediju 

mākslas doktorantūras studente, digitālus 

darbus izstrādā arvien retāk. “Man ir ar 
rokām taisīti un netīri darbi,” viņa skaidro, 
ka vēlas tikt prom no datora spīdīgā ekrāna. 
M.  Demiteres pētījumu un eksperimentu 
centrā ir ēdiens un pārtikas audzēšana, 
ilgtspējas jautājumi. Viņa jau piecus gadus 
fotografē, arhivē un analizē apēsto un audzē 
pati sev pārtiku – dārzā, uz balkona un 
istabā, fiksējot ūdens un elektrības patēriņu, 
izaudzētā kvalitāti un citus datus. M.  Demi-
tere eksperimentē un pēta, cik daudz no sev 
nepieciešamā var izaudzēt pati un, piemē-
ram, vai tomāts no Spānijas februārī tiešām 
ir sabiedrības nepieciešamība. “Mans mērķis 
nav moralizēt, bet rādīt piemēru, kā dzīvot 
citādāk. Un mēģināt atrast pašu vienkār-
šāko, skaidrāko un tīrāko veidu, kā jebkurš 
cilvēks varētu audzēt daļu no pārtikas savā 
pieejamajā telpā, pat ja viņam nepieder 
dārzs vai lauku māja,” māksliniece uzsver. 
Pētot un izzinot viņa vēlas noskaidrot, 
cik liela daļa viņas dzīves varētu kļūt par 
ideāli ilgstpējīgu, lai jebkurš, viņas piemērā 
balstoties, līdzīgus paradumus varētu ieviest 
savā dzīvē. Viņa uzskata, ka mediju mākslā 
un pētniecībā tam, kas tradicionāli saistās ar 
kāda medija izmantojumu, ne vienmēr jābūt 
tehnoloģiju medijam. “Manos projektos 
medijs var būt gan fotogrāfijas, gan mans 
izaudzētais ēdiens, gan datu vizualizācijas, 
citos gadījumos pats eksperiments, process,” 
M.  Demitere pauž viedokli. 

Savukārt jauno mediju mākslas dokto-
rante Paula Vītola doktora darbā pēta un 
analizē mākslas un zinātnes attīstību dažā-
dos laika posmos, sākot no 17. gadsimta. “Kā 
mediju mākslinieki strādā mūsdienās un kā 
cilvēki pirmszinātnes laikā strādāja ar dabu 
un tehnoloģijām, ko viņi redz un pieredz 
ar saviem izgudrojumiem,” stāsta pētniece. 
“Skatoties 17.  gadsimta zinātnieku metodes, 
ir interesanti, ka veids, kā viņi par atklāto 
runā, bieži vien ir līdzīgs tam, kā mediju 
mākslas pētnieki runā mūsdienās, meklējot 
savas metodes, veidojot pētījumus caur 
savu skatpunktu, personīgo mērķi, sniedzot 
ieskatu par notiekošiem procesiem un, ie-
spējams, pat kaut ko izgudrojot.” Viņas dok-
torantūras pētījuma pagaidu nosaukums ir 
“Elektriskā māksla un 17. gadsimta dabas 
filozofijas ietekme uz mediju mākslu mūs-
dienās”. Bez 17. gadsimta zinātnes praksēm 
viņa pēta arī to, kā darbojas komunikācijas 
tehnoloģijas un internets, “kāda mūsdienu 
tehnoloģiju visuresamības laikmetā ir tā 
infrastruktūra”. Pētījuma kontekstā LiepU 
telpās Kūrmājas prospektā 13 apskatāma 
viņas izstāde “Gaismas darbi”.  

GRAUSTS VAI GALERIJA? 
Lai ar izpētīto, izzināto, radīto, jaunāka-

jām aktualitātēm un tendencēm iepazīsti-
nātu kolēģus un pārējo sabiedrību, regulāri 
notiek mediju mākslas izstādes un dažādas 
citas norises, piemēram, festivāls “iWeek” 
vai festivāls “Skaņas dienas”, kas gaidāms 
maija beigās. Lai gan jauno mediju mākslas 
programma Liepājā darbojas jau gadus 
desmit, lielai daļai sabiedrības, īpaši vidējai 
un vecākai paaudzei, trūkst zināšanu un 
izpratnes par mediju mākslas nozīmi. Iespē-
jams, to veicinātu pastāvīga šiem mākslas 
darbiem piemērota izstāžu telpa, kādas 
Liepājā trūkst.

Līdz šim jauno mediju mākslas studen-
ti un arī absolventi savas kopīgās izstādes 
veidojuši vai nu augstskolas telpās, vai bieži 
vien apgūstot pamestas ēkas vai graustus, 
kuriem šāda māksla pat piestāv. Tomēr  
A. Priedola, P. Vītola un M. Demitere 
uzsver – lai gan ir interesanti “staigāt” pa 
graustiem, pastāvīgai telpai būtu cita vērtī-
ba. “Galerijā būtu ļoti ērti paslēpt instalā-
cijas vadus un komunikācijas, lai apmek-
lētājs var koncentrēties tikai uz mākslas 
darbu saturu,” norāda A. Priedola. “Mediju 
mākslas darbus ir ļoti sarežģīti izstādīt 
un producēt, bieži vien darbus pie sienām 
neļauj likt,” piebilst P.  Vītola, kura uzsver, 
ka Latvijā vispār trūkst neatkarīgu mākslas 
centru. Tomēr M. Demitere norāda, ka iz-
stādes sabiedrībai slēgtās, bet vēsturiski no-
zīmīgās ēkās ļauj piesaistīt skatītājus, kas, 
iespējams, mērķtiecīgi uz mediju mākslas 
galeriju nedotos, taču, ejot apskatīt ēku, 
iepazīst mediju mākslas jomas aktualitātes. 
A. Priedola uzskata, ka mediju mākslas 
norises šādās vietās paplašina auditori-
ju, “kam skaidrot mūsu darbību, bet arī 
prasīga publika ir nepieciešama kvalitatīvas 
mākslas attīstībai Liepājā”.�

Satuvināt cilvēku 
un tehnoloģijas

Paulas Vītolas izstāde “Gaismas darbi” ir daļa no viņas doktorantūras pētījuma. 
Izstādē aplūkojami divi darbi. Pirmajā no tiem P. Vītola atmasko internetu. Viņa 
izgatavojusi ilustratīvu ierīci, kas ar gaismas lampiņas palīdzību no viena datora 
uz otru ļoti lēnā tempā sūta signālu par datora ekrānā redzamo attēlu, kas pikseli 
pa pikselim parādās otrā ekrānā. Otrajā darbā doktorante iedvesmojusies no 
17. gadsimta telefona izgudrotāja Aleksandra Greiema Bella radītā fotofona jeb 
saules telefona un radījusi tam līdzīgu ierīci, kuras darbību demonstrē izstādē.  

“Man patīk diskusiju 
formāts un māksla 
kā darbība,” atzīst 

Mākslas pētījumu 
laboratorijas vadītā-

ja Anna Priedola. 
Viņas pēdējais pro-
jekts, kas aizvadīts 

martā un aprīlī, bija 
“Virtuves sarunas” 
par ēdienu kultūrā 
un mākslā, tās no-
tika kultūras telpā 

“Kursas putni”. “Vei-
dojām diskusijas un 
radošās darbnīcas, 
informējot Liepājas 

publiku, iepazīstinot 
ar ilgtspējīgas māk-
slas jautājumiem,” 

viņa stāsta. 
“Disku tējām par 

ilgtspējas jautāju
miem, ēdienu 

dažādību un nozīmi 
nākotnē, apspriedām 

mākslas kontekstā, 
veidojām datu re-

ceptes, fermentējām 
dārzeņus.” Arī sociāli 

nozīmīgi jautājumi 
nonāk jauno mediju 

mākslas un 
pētniecības 

uzmanības centrā.



DARA DAUDZ LABĀK PAR CITIEM
R. Fedotovs atkal ir uz viļņa, jo radoši pārgalvīgos 

eksperimentos izmainījis profesionālās dzīves fokusu. Tagad 
viņš iededzies par vizualizētu elektronisko mūziku – savus 
skaņdarbus un dziesmas papildina ar redzamiem efek
tiem, izmantojot mūzikas programmatūras un mūsdienu 
tehnoloģijas. Jau otro gadu Vācijā bāzēts mūzikas lietotņu 
ražotājs “Ableton AG” viņu uzskata par vienu no pieciem 
virtuozākajiem mūzikas radīšanas instrumenta jeb kontro
liera “Ableton PUSH” lietotājiem pasaulē. 

Pēc skata kontrolieris ir nekāds – plāksne, uz kuras 
akurātās rindās un kolonnās izkārtotas 64 kvadrātveida 
pogas. Kontrolieri lieto miljoniem cilvēku pasaulē, taču 
izcilnieki pogām pieskaras zibenīgā ātrumā. Vēl katrai pogai 
iespējams pieslēgt vizuālu informāciju (animāciju, grafiku 
u.tml.), dūmu efektus, strūklakas pacelšanos un citus šova 
elementus, un kontroliera lietotāja ziņā, kurā brīdī kādas 
pogas spiest.

Ierasts, ka kontrolieri lieto, lai spēlētu bungu partiju 
iepriekš ierakstītai melodijai. “Ableton AG” un citos mūzikas 
programmatūru ražotāju forumos un mājaslapās apgal
vo, ka Rick Feds pagaidām ir vienīgais pasaulē, kurš visu 
performanci veido dzīvajā. Vispirms viņš savā studijā Rīgā 
sagatavo skaņdarba bāzi – rada māksliniecisko koncepciju, 
ieraksta akustiskos instrumentus, vokālu, arī sadzīviskas 
skaņas, pēc tam ierakstus sašķērē un pārveido. Kopā ar mul
timediju mākslinieku, visbiežāk latvieti Mārtiņu Dāboliņu 
vai amerikānieti Dežu Ti, izveido skaņdarba vizualizāciju. 
Tikai tad, kad Rick Feds uzkāpj uz skatuves un ar vairāku 
kontrolieru palīdzību veido skaņas un attēlu virknējumu, 
publika beidzot uzzina, kāda bijusi radošā tandēma iecere.  

“Gribu uztaisīt apvērsumu – radīt un pilnībā kontrolēt 
vidi, kurā cilvēks atrodas manas performances laikā. Mani 
pieskārieni kontrolieriem nosaka, ko citi redz, dzird un 
izjūt. Esmu tam radīts! Jēzus teicis, ka atrod tas, kurš meklē. 
Buda: ja esi atradis, vairs nemeklē.

Tehniski ļoti spēcīgs kļuvu šī gada sākumā, Amerikas 
tūres laikā, jo ar M. Dāboliņu sākām spēlēties ar 3D objek
tiem un pirmo reizi radījām virtuālu realitāti. Piemēram, 
Teksasas koncertam bijām noskenējuši manu ķermeni un 
uztaisījām algoritmu, lai ilustrācijas un animācijas kustas 
līdz ar mani. Tadā brīdī var rasties jautājumi par cilvēka 
prāta un mākslīgā intelekta robežu...” atzīst mūziķis. 

Viņa maizes darbs ir mūzikas producēšana un skaņas 
dizaina veidošana. Drīzumā jāpabeidz iesāktais ar vācu 
dziedātāju Tinu In, amerikāņu reperi Mario Havenu un 
citiem mūziķiem, lai līdz jūnijam pieliktu punktu paša 
albumam un varētu koncertēt ārpus Latvijas – Īrijā, 
Lielbritānijā, Vācijā, Amerikā, iespējams, arī Japānā. “Izvai
ros no publikas, kas mani var nesaprast vai arī neizprot, ko 
daru. Nezinātājs manī redz satrakojušos dīdžeju, tāpēc arī 
saka: “Eu, dīdžej, uzliec nu to dziesmu...” Es neesmu ielu 
mūziķis, kuram vienalga, kā un ko spēlē, jo galvenais kruti 
izskatīties. Esmu interaktīvajā mākslā, un tai vajag intelek
tuālu publiku,” skaidro Rihards.

NOKĻŪST PASAULES TOPOS 
Rihards ir aktīvs globālajā tīmeklī, tāpēc viņu ievēro 

mūziķu virtuālās skolas un programmatūru izstrādātā
ji. Pagājušā gada augustā Jaunzēlandē dibināta mūziķu 
mācību lietotne “Melodics” atzina viņu par savu oficiālo 
mākslinieku, iekļaujot respektablu mūziķu izlasē, kura vei
do mācību videostundas. Šī gada janvārī R. Fedotovs kļuva 
par Francijā reģistrēta mūzikas programmatūras ražotāja 
“Arturia” oficiālo mākslinieku. Šādu godu izrādījušas vēl 
citas, mazākas, kompānijas, savukārt pasaulē pieprasītākās 
dīdžeju programmatūras “Serato” speciālisti, izvērtējuši 
simtiem pretendentu, atzina Rick Fedu par vienu no desmit 
saviem favorītiem. Ja gribētu, Rihards varētu dzīvot jebkur, 
taču viņš izvēlējies Latviju.

“Pretī Dailes teātrim esmu izveidojis tādu studiju, kurā 
jūtos lieliski. Tajā ir jaudīgs dators ar vairākiem ekrāniem, 
aptuveni 10 sintezatoru ar klaviatūru, skaņu moduļi, efektu 
paneļi un daudz dažādu elektroniskās mūzikas veidošanas 
ierīču. Ir bungas, vibrofons, perkusijas, ksilofons... Ļoti vēlos 
atrast arī labas klavieres – jo vairāk instrumentu, jo ra
došāks varu būt. Esmu sintezatoru fanāts, tāpēc kolekcionē
ju visu, sākot no veciem analogajiem sintezatoriem līdz 
supermoderniem, un orientējos visu skanējumā.  Mistiskos 
interneta veikalos esmu atradis sabojātus, taču tāāādus 
sintezatorus!... Tie sūtīti pāri visai Amerikai, pēc tam kāds 
palīdzējis nogādāt uz kuģa, lai atved līdz Eiropai. Piemēram, 
no kāda producenta Amerikā iegādājos bungu moduli, kuru 
izmantojis Maikls Džeksons,” lepojas kolekcionārs.

LATVIJĀ
Kas viņam sakāms par Latvijas mūzikas jaunumiem? 

“Pārāk daudz Rietumu atdarinājumu, tāpēc trūkst, ko 
rādīt pasaulei. Par cik Latvijā populāriem mūziķiem kaut 
vai Ņujorkas spicākā mūzikas kluba apmeklētājs sajūsmā 

noelstos: “Viņus nepazīstu, taču ir labie!?” Manuprāt, 
potenciāls ir Shipsea (Jānis Šipkēvics jun.). Džeza mūzikā 
varam rādīt ģitāristu Matīsu Čudaru, dziedātāju Kristīni 
Prauliņu (viņai gan nav dziesmu, kas izceļas uz pasaules 
fona). Ja grupa “Jumprava” tagad rakstītu dziesmas, 
kādas pirms gadiem 30, turklāt angļu valodā, arī nebūtu 
jākaunas. 

Mana mīļākā latviešu mūzika sarakstīta pirms neat
karības atgūšanas. Tik daudzus gadus esam brīvi, taču 
mūsu mūziķiem joprojām nav vienotas valodas! Mēs par 
daudz atturamies no visa jaunā, neparastā, eksperimentālā, 
drīzāk – turamies pie jau pārbaudītām lietām. Mums 
trūkst plūsmas, kurā jaunie un vecie veido vienu, otru, 
trešo muzikālo apvienību, džeza sesijas. Ņūorleānas franču 
kvartālā vakaros mūzika skan katrās durvīs, Nešvilā – tas 
pats rokmūzikā. Latvijas roka galvaspilsētā Liepājā vakari 
ir tik klusi... Lai mūziķi spēlē pēc iespējas dažādākos sastā
vos, klubos ielaiž jaunās grupas!” novēl R. Fedotovs. 

Ventspils lepojas ar popmūzikas tradīcijām, taču tās 
mūzikas dzīve ir gausa. “Ar asinīm vien nepietiek, tām 
jāriņķo. Arī popmūzikai jābūt ielās – mazos koncertos, 
klubos. Lai mūziķi dzird cits citu spēlējam, lai viņos 
mostas vēlēšanās uzspēlēt kopā!” aicina Rihards. Līdzīgs 
novēlējums arī saldeniekiem, kas lepojas ar Latvijā vecāko 
rokfestivālu “Saldus saule” un jaunu, laikmetīgu mūzikas 
skolas ēku. 

Alsungas suiti slaveni ar tradicionālo dziedāšanu, 
tomēr pasaules mērogā tas nav nekas unikāls, tikpat 
vērtīgs mantojums ir daudzām tautām. Pasaule intersējas 
par tiem, kas tradicionālo dziedāšanu pasniedz nedzirdētā 
veidā. Tas nozīmē, ka kāds pirms tam drosmīgi eksperi
mentējis. �
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Iepazīsti!
Apmeklē mūziķa RICK FEDA profilu “Instagram” 
un “Facebook”.

TĪMEKLĪ SAMEKLĒ: 
• tautasdziesmas “Teku, teku pa celiņu”  
Rick Feda un Leilas Alijevas versiju; 
• dziesmas “Forever” videoklipu – vēstnesi no 
Rick Feda albuma;
• skaņdarbu “InMaDRims pt2”;
• Rick Feda radīto Eda Šīrana dziesmas  
“Thinking out loud” kaverversiju.

“Gribu uztaisīt apvērsumu.
 Esmu  tam radīts!”

RICK FEDS jeb Rihards Fedotovs ir ambiciozs un pret sevi ļoti prasīgs mūziķis. Apvieno paša komponētu 
mūziku un mūsdienu tehnoloģijas un rada līdz šim neredzētas performances. “Zinu, ka esmu labs, taču 
apzinos, ka pagaidām izdaru kripatiņu no tā, ko varētu,” viņš atzīst.

FOTO NO R. FEDOTOVA PERSONĪGĀ ALBUMA
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Projektu finansē 
reģionālo 
laikrakstu 

izdevniecības. 

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
◊ Kuldīgas Mākslinieku rezidences izstāžu zālē Pils ielā 2 apskatāma 
Latvijas videomākslai veltīta izstāde “Lēciens”, kurā kurators Raimonds 
Kalējs apkopojis atsevišķas performanču norises Latvijā, aptverot laika 
posmu no deviņdesmitajiem gadiem līdz pat mūsu dienām. 
Izstādē piedalās: Artis Gulbis, Raimonds Kalējs, Armands Grundulis, 
Justīne Lūce, Edgars Mucenieks, Zane Hajek, Laura Feldberga, Simona 
Orinska, Modris Tenisons, Kristaps Ģelzis, Andris Priedītis, Raitis Vulfs un 
Anša Rūtentāla Kustību teātris.

Teātris
◊ 17. maijā koncertzāles 
“Lielais dzintars”  
eksperimentālajā zālē 
gaidāma Liepājas teātra 
pirmizrāde “Kur pazuda 
saimnieks?”. Pēc Paula  
Bankovska tāda paša 
nosaukuma stāstu krājuma 
iestudējumu veido režisors 
Dmitrijs Petrenko. Lomās 
iejutīsies aktieri Kaspars 
Kārkliņš, Ilze Trukšāne un 
Armands Kaušelis.

Citas lietas

Mantojums
◊ 1. maijā pie Sabiles Tūrisma informācijas centra sāksies pārgājiens, 
kas simboliski un oficiāli atklās tūrisma sezonu. To aptuveni trīs stundu 
garumā vadīs atraktīvais gids Māris Lācis. 

◊ 10. maijā Saldus Mākslas skolā un 23. maijā Liepājas muzejā notiks 
muzikāls stāsts “Elles ķēķis. Ņujorka – Latvija”. Tas ir veltīts Ņujorkas dzej
nieku grupai “Elles ķēķis”, kuras galvenie pārstāvji bija latviešu trimdas 
dzejnieki Gunars Saliņš un Linards Tauns. 

◊ 19. un 20. maijā Liepājā jau 16. reizi tiks svinē
ti “Līvas ciema svētki” – gada lielākie latviešu 
tradicionālās kultūras mantojuma svētki, kuros 
ikviens aicināts iepazīt cilvēkus un prasmes, 
ēdienus un nodarbes, mūziku un dejas, dažādas 
norises. Skanēs tautas mūzika, uzstāsies dejotā
ji, būs sabraukuši amatnieki un mājražotāji no 
visas Latvijas.

◊ 19. maijā visā Latvijā norisināsies starptautiskā akcija “Muzeju nakts”.

◊ Līdz 25. maijam Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā Latvijas Rakstniecī
bas un mūzikas muzeja izstāde “Ceļā uz Latvijas Holivudu”, veltīta lat
viešu aktierkino sākotnei, aptuveni divdesmit gadu ilgam posmam pirms 
Otrā pasaules kara. 

◊ 26. maijā Grobiņā notiks gadskārtējais dzīvās vēstures festivāls  
“Seeburga” ar seno baltu apmetni Ālandes upes krastos. Darbosies 
senās vides darbnīcas, būs iespēja vērot un mēģināt apgūt baltu arodus. 
Pa Ālandes upi kursēs kuršu liellaivas. Būs kaujas mākslas paraug
demonstrējumi un karavīru turnīrs. Bet vakarā Ālandes upes ielokā 
apkārtni piedārdinās folkmetāla grupa “Skyforger” .

◊ 3. maijā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notiks apbalvojuma 
“Laiks Ziedonim” cildināšnas ceremonija. Tajā ne tikai cildinās laureā
tus kādā no piecām apbalvojuma nominācijām, bet būs arī muzikāli 
priekšnesumi, ko sniegs Liepājas Simfoniskais orķestris un īpašs Liepājas 
apvienotais koris. 

◊ 13. maijā Talsos, Pilsētas laukumā, mazi un lieli talsenieki, kā arī 
pilsētas viesi gaidīti uz Ģimenes dienas pasākumu “Kopā būt”. Iecerēts, ka 
Pilsētas laukums pārtaps par bērnu pilsētiņu. Tajā dažāda vecuma bērni 
un viņu vecāki varēs apmeklēt īpašus kontrolpunktus, kuros būs jāizpilda 
vienkārši uzdevumi un jāveic citas aktivitātes. Vēl varēs piedalīties radoša
jās darbnīcās, spēlēt spēles un baudīt piepūšamās atrakcijas. 

◊ 25. un 26. maijā Saldus novada svētki “Ar savu krāsu Latvijas rak
stā”. 25. maijā grupas “DaGamba” koncerts un Latvijas simtgades filmu 
seanss, 26. maijā – kūku degustācija, neparasti vides objekti un projek
cijas, lielkoncertā uzstāsies lietuviešu grupa “Daddy was a milkman”. 
Vairāk informācijas www.saldus.lv.

Mūzika
◊ 5. maijā Ventspils teātra namā 
“Jūras vārti” laikmetīgās  
autormūzikas ciklā “Ma”  
savu pirmo un vienīgo koncertu 
Baltijā sniegs lautas un bungu duets 
“Xylouris White”. 
Duetā ir austrāļu bundzinieks  
Džims Vaits (Jim White) un  
prominentās krētiešu mūziķu dzimtas 
pārstāvis Jorgoss Ksiluris (George 
Xylouris). Lai gan par dueta  
aizsākumu uzskata vien 2014. gadu, 
kad klajā nāca debijas albums 
“Goat”, abi mūziķi iepazinās un 
pirmoreiz kopā muzicēja jau vismaz 
pirms ceturtdaļgadsimta.

◊ No 6. līdz 12. maijam Kuldīgas Kul tū  ras 
centrā 10. Starptautiskā Kārļa Davidova  
čellistu konkursa programma  
“Čella svētki Kuldīgā”.  
6. maijā ievērojamās latviešu čellistes, Vīnes 
filharmonijas orķestra mūziķes Martas Sudra
bas koncerts. 10. maijā  inovatīvā amerikāņu 
čellista un komponista, “Grammy” balvas iegu
vēja Maika Bloka koncerts. 11. maijā čellu trio 
“MeloM” koncerts. Bet 12. maijā 10. Starptau
tiskā K. Davidova čellistu konkursa noslēguma 

koncerts, kurā konkursa laureāti muzicēs kopā ar orķestri “Sinfonia 
Concertante” diriģenta Andra Vecumnieka vadībā.

◊ 10. maijā teātra namā “Jūras vārti” Ventspilī izskanēs komponista 
Ērika Ešenvalda “Vulkānu simfonija”. 
Jaundarba atskaņojumā piedalās flautiste Dita Krenberga, Valsts 
akadēmiskais koris “Latvija”, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 
(LNSO) un diriģents Māris Sirmais. Tas ir viens no LNSO iestudētajiem 
Latvijas komponistu jaundarbiem, kas veltīti Latvijas simtgadei. 
Simfonijas kodols ir Ešenvalda komandas biedru, režisora Renāra Vimbas 
un operatora Daiņa Juragas, nofilmētie 25 stāstnieki. 2017. gada vasarā 
triumvirāts devās radošajā ekspedīcijā apkārt pasaulei iepazīt vulkānus, 
uzmeklēt stāstniekus un ar seismologu un vulkanologu atbalstu izstaigāt 
vulkānisko aktivitāšu takas.

◊ 12. maijā Liepājā, “Lie lajā dzin-
tarā”, koncertsēriju “Pasaule Lielajā 
dzintarā” turpinās beļģu kamermūziķu 
apvienība “Het Collectief” ar pro
grammu “Brāmss. Debisī. Stravinskis. 
Šēnbergs”. Apvienība “Het Collectief” 
šogad atzīmē 20. gadskārtu. Mūziķi 
drosmīgi nojauc robežas starp tradi
cionālo, laikmetīgo un seno mūziku. 
Izmantojot neierastu stīgu instrumen
tu, pūšamo instrumentu un klavier
spēles apvienojumu, izcilie kamer
mūziķi ar emocionāli krāšņu spēles 
stilu un izkoptu meistarību valdzina 
klausītājus visā pasaulē. 

◊ 26. maijā koncertzālē “Lielais  
dzintars” izskanēs Imanta Kalniņa  
77. jubilejas koncerts. Tajā būs dzir

damas visu paaudžu iemīļotās un zināmās komponista dziesmas, teātra 
mūzika, dziesmas no multiplikācijas un kinofilmām, mazāk dzirdēti opusi, 
kā arī fragmenti no oratorijas “Dzejnieks un nāra”.


