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Tāda pils 
kā neviena 
cita Latvijā

Ilze Kļepikova, “Kurzemes Vārds”

V ēsture, politiskās norises, so-
ciālekonomiskā attīstība – tas 
viss ietekmē arī modi. Ar to, kas 

bija modē pagājušā gadsimta 20. un 30. 
gados, var iepazīties Liepājas muzeja iz-
stādē “Art Deco stils. Starpkaru perioda 
mode. 1918–1939”, kas veidota no starp-
tautiski pazīstamā modes vēsturnieka 
Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas.

Art Deco stila mode veidojās pēc Pirmā 
pasaules kara, 20. gados, izstādi ievadot ar 
lekciju, pastāstīja modes vēsturnieks  
A. Vasiļjevs. Starpkaru laika modi būtis-
ki ietekmēja Pirmā pasaules kara sekas 
– daudz vīriešu bija krituši, sieviešu bija 

krietni vairāk, dzimumu disproporcija mu-
dināja sievietes kļūt sievišķīgākām, atklāt 
vairāk no sava ķermeņa, lai savaldzinātu 
vīriešus, turklāt izmaiņas modē noteica arī 
sieviešu emancipācija un darba gaitu uz-
sākšana – daudzas ģimenes bija zaudējušas 
apgādniekus, tāpēc iztiku bija jāsāk pelnīt 
sievietēm pašām. Daudzām nācās savienot 
sievišķību, stilu un eleganci, rūpes par māju 
un bērniem ar profesionālu darbošanos.  
20. gados bija pieprasīti jauni profesiju vei-
di, ar kuriem sievietes agrāk nenodarbojās. 
Telefoniste, sekretāre. Strādājošas sievietes 
sāka izmantot sabiedrisko transportu, arī 
pašas sēsties pie auto stūres, tādēļ apģērbam 
bija jākļūst ērtākam, bija jāatbrīvo kājas, tā-
pēc tērpi kļuva īsāki. 1924. gadā Parīzē no-

tikusī olimpiāde daudzas sievietes rosināja 
nodarboties ar sportu, modē nāca sportiska 
figūra. Tā pieprasīja šaurus gurnus, nelielas 
krūtis un diezgan taisnus plecus. Tiesa, 
slaids augums bija gandrīz visām sievietēm, 
jo aizvadītie kara gadi ar ēdiena pārbagā-
tību nebija lutinājuši. Tā kā vairs nebija 
korsešu, vidukļa līnija “nokrita” līdz gurnu 
līnijai. Modē bija ienākusi ģeometrija un 
pērlīšu un stikla bumbiņu izšuvumi tērpos. 
Tas bija saistīts ar Tutanhamona kapeņu 
atvēršanu, kas notika Ēģiptē 1922./1923. 
gadā. Tajās atrada ne tikai milzum daudz 
zelta priekšmetu, bet arī lietas, kas veidotas 
no perlītēm, to izšuvumi kļuva ļoti populāri. 
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KAS
KULTŪRĀ
KURZEMĒ?

Nīcas 
aristokrātija

Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

Pirmais tenors ir diagnoze. Otrie  
tenori ir gudrāki, dzied tikai kaut 
kādas harmonijas. Otrie basi visā 

Latvijā slavēti par basso profondo*.  
Pirmie basi – kora elite. Iztēlojieties aiz 
katras diriģenta Jēkaba Ozoliņa pateik-
tās frāzes Nīcas vīru kora četrbalsīgos 
smieklus! Tā nu viņi sanākuši uz mēģinā-
jumu – no skolas, no sava uzņēmuma, no 
skaistām lauku mājām, cits no rokmūzikas 
uz kora dziesmu pārkvalificējies. “Vīri ir 
baigi iecentrēti uz to, ka ir jādzied pareizi. 
Retā korī ir tā, ka dziedātāji paši dod 
signālu, ka kāda vieta bija ne tāda, kā  
vajag. Esmu par to ļoti pateicīgs,” vīrus 
slavē kora vadītājs.

NEPARASTI VEČI
“Lai mūs sarātu,” uz jautājumu, kāpēc 

vīri otrdienu vakaros nāk kopā uz mēģinā-
jumu, ar viltīgu smaidiņu atbild visvecākais 
dziedātājs Imants Kaire. “Mūs Jēkabs ne 
pa knapi rāj. Bet mēs esam laimīgi, ka mūs 
sarāj, un ņemamies prātā.” Veci mēs neesam, 
bet seni, vīri atzīst, izskaitļojuši, ka korī vidē-
jais vecums esot ap 56 ar kapeiķiem. 

IEVA VILMANE, “Saldus Zeme”

“ Jums, jaunaucnieki, pieder puški-
nisks skaistums,” – tā 2016. gadā 
pirmajos Jaunauces pils dārza 

svētkos jūsmoja operdziedātāja Evita 
Zālīte. Elpa aizraujas arī tiem, kas mēdz 
sevi apbalvot ar pasaules kultūras deli-
katesēm. Un arī tiem, kas Saldus novada 
nomales pilī iemaldās nejauši. 

Jaunauces pils dzīvo, tāpēc tajā ir 
svētki un nevis otrādi. Pils zied aizvien 
krāšņāk, lai gan administratīvas, politiskas 
un citas pārmaiņu salnas kodušas vairāk-
kārt. Piemēram, 2009. gadā likvidēja pils 
iepriekšējo iemītnieku Jaunauces pamat-
skolu, tāpēc daudzi paredzēja ēkas bojāeju. 
Nekā! – ap muižas kompleksu sastājās un 
rokās sadevās biedrība “Mēs Jaunaucei”. 
Tās galvenā dzirkstele ir skolas pēdējā 
direktore Inguna Balcere. Viņu vada pār-
liecība, ka Jaunauces pils ir Latvijā unikāls 
arhitektūras mantojums, tāpēc ir vērts 
rauties pušu. I. Balcere rēķina, ka bied-
rība pašvaldības īpašumam piesaistījusi 
aptuveni 500 tūkstošus eiro no valsts un 
Eiropas Savienības – neaptveramu summu 
vietai, kas atrodas tālā un ekonomiski 
pasīvā Saldus novada nomalē.

Jaunaucnieki vienmēr zinājuši, ka viņu 
pils ir dārgums, taču runāt par to skaļi 
un pārliecinoši iedrošināja Rundāles pils 
direktors Imants Lancmanis. Viņš uzsvēra, 
ka baltvācu muižnieku baronu Ropu dzī-
vojamā māja Latvijā ir ievērojama tāpēc, ka 
tajā saglabājies daudz kas autentisks un ne-
sabojāts. Mākslas zinātnieks Dainis Bruģis 
“Saldus Zemei” reiz izskaidroja, ka nelielā 
pils ir vienīgā Latvijā, no kuras smelties tik 
daudz zināšanu par 19. gadsimta pirmās 
puses interjeru un arhitektūru. Jaunauces 
pils glabā informāciju, kā Latvijā restaurēt 
daudz lielākas un greznākas pilis.

* ITĀĻU VALODĀ – DZIĻŠ BASS.
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3. jūnijā pulksten 12 atkal atgriezīsies 1915. gads, kad 
pils īpašnieki Ropi rīkoja balli, pavadot karā jauno 
baronu Joahimu Ropu. 
•  Pulksten 13 mākslas zinātniece Ina Līna stāstīs par muižniecī-
bas balles tērpiem 20. gadsimta sākumā un komentēs  paraug-
demonstrējumus. 
•  Pulksten 14 Jaunauces pils seno deju kopa un Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas pasniedzēja Guna Ezermale atgādinās par 
raksturīgākajām sarīkojumu dejām 1915. gadā. 
•  Pulksten 14.30 – vokālistu un Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra mūziķu klasiskās mūzikas koncerts “Sapnis par balli”. 
•  Pulksten 15.30 – ekskursija “Jaunauces pils ampīra interjers 
laiku lokos”. 
•  Vēl programmā paredzēta kroketa spēle, izjādes, vizināšanās 
pajūgā un citas muižniecībai raksturīgas nodarbes. Ja līs, svēt-
ku norise nedaudz mainīsies. Ieeja ir bez maksas, taču tiks vākti 
ziedojumi medību trofeju istabas griestu rozetes atjaunošanai.

Ilgu laiku pils piederēja Jaunauces pagas-
ta pārvaldei. Skolai regulāri pietrūka naudas 
lielākiem remontdarbiem un pārbūvēm, to-
mēr pat ar nelielu finansējumu tika atjaunots  
parks un pils interjers, piemēram, ampīra 
krāsnis un ciļņi. Skolas kolektīvam ne vien-
mēr izdevās pasargāt pili no postījumiem. 
Vēl tagad ar šausmām jāatceras kolhoza 
laiki, kad ēkas visgreznākajā telpā, kupolzālē, 
bija ierīkota sporta zāle.

“2000. gadā Jaunauces pils bija viena no 
26 pilīm un muižām, kas dibināja Latvijas 
Piļu un muižu asociāciju. Tās virsuzdevums 
– popularizēt pareizu seno ēku apsaimnieko-
šanu. Asociācijai bija un joprojām ir svarīgi 
izglītot sabiedrību par to, kāds skaistums 
mums pieder, savukārt seno ēku īpašniekiem 
un apsaimniekotājiem mācām, ko darīt viņu 
vērtīgajos namos, un stāstām, kāpēc tas 
vajadzīgs,” stāsta organizācijas dalībniece un 
valdes triju sasaukumu pārstāve. Jāpiebilst, 
ka viņai ļoti daudz nākas skaidrot pašvaldī-
bai, jo vairākiem lēmumu pieņēmējiem Jaun
auces pils ir tik tāla perifērija, ka interese līdz 
tai nesniedzas. 

“Mēs negribam tik baisu kļūdu, kāda 
pieļauta daudzās pilīs Latvijā, tām kļūstot tik 
izsmalcinātām un dārgām, ka vietējie cilvēki 
tur vairs neiederas. Mūsu mērķauditorijā 
vienmēr būs jaunaucnieki un tikai pēc tam 
tūristi. Arī kultūras pasākumos vispirms 

vēlamies redzēt pagasta iedzīvotājus. Katru 
mūsu svētku pamatā ir Jaunauces pils gides 
Lūcijas Siliņas atrasts un pamatīgi izpē-
tīts fakts,” skaidro dārza svētku un idejas 
autore un režisore. Viņa piekrīt, ka standarta 
programma būtu lētāka un ērtāka, taču tādā 
gadījumā jaunaucnieki piedāvātu to pašu, 
ko desmitiem citu rīkotāju. “Latvijā ir tik 
daudzveidīgs kultūras un tūrisma piedāvā-
jums, ka mūsu vienīgā izvēle ir būt specifis-
kiem! Pasākumiem un visu veidu piedāvāju-
miem jābūt ģenerētiem vietējā unikalitātē,” 
piebilst I. Balcere.

Viņa ielūdz uz dārza svētkiem, jo tajos 
varēs saņemt arī Kurzemes tūrisma asociāci-
jas rīkotās akcijas “Apceļo Kurzemi!” zīmogu. 
Iepriekšējos gados šajā akcijā piedalījās Jaun
auces pils, bet pirmo gadu – tās pasākums. 
Pierobežas dārgumu lādīte ciemiņus gaidīs 
arī 24. un 25. maijā, jo tad 37 Latvijas pilīs un 
muižās rīko Atvērto durvju dienas par godu 
Eiropas Kultūras mantojuma gadam. Vēl 
Jaunauces pils piedalās Latvijas Piļu un mui-
žu asociācijas akcijā “Apceļosim Latvijas pilis 
un muižas”. Šogad sadarbībā ar radniecīgām 
organizācijām Lietuvā un Igaunijā ceļošanas 
seriāls izvērties pa visu Baltiju. Oktobra 
pēdējā sestdienā Latviju noslēpumainu dara 
Leģendu nakts, un arī Jaunaucē atdzīvojas 
veco laiku runas, nostāsti un notikumi...

Jaunaucnieki neskaita, cik daudz laika 
un darba iztērē, sagaidot tūristus un kultūras 
gardēžus. Būtiski, ka viņi arī notikumu 

2017. gadā 
jaunaucnieki 
atdarināja 1903. gadu, 
jo tad pils parkā izvei-
doja tenisa laukumu. 
Dārza svētkos 
demonstrēja tērpus, 
kādos vietējie 
muižnieki spēlēja 
tolaik Eiropā populāro 
pāru spēli. Katriem 
dārza svētkiem to 
rīkotāja biedrība 
“Mēs Jaunaucei”
uzšuj vienu vēsturiski 
precīzu tērpu 
sievietei un vīrietim. 
Kolekcija būs 
pabeigta, 
kad garderobe 
aptvers Ropu laikus 
Jaunaucē  (1815–1920). 

virpulī vai finansiāli nelabvēlīgos brīžos ne-
atsakās no pašu izvirzīta mērķa – Jaunauces 
pilij jākļūst par valsts akreditētu muzeju. 

“Mēs jau darām muzejnieku darbu, jo 
redzam pili visu Latvijas muzeju saimē. 
Darbojamies divos virzienos, ieskaitot visu, 
kas saistīts ar skolas mitināšanos pilī (mums 
ir autentiskas ekspozīcijas par padomju laika 
skolu, piemēram, 60. gados veidots fizikas 
un ķīmijas kabinets ar visu aprīkojumu, 
ir arī sporta zāle ar dažādu gadu aprīkoju-
mu un piederumiem),” precizē I. Balcere. 
Muzeja vēl nav, taču jau ir izcila darbinieku 

komanda: Ingunai Balcerei ir četras augstā-
kās izglītības, ieskaitot vēstures bakalaura 
grādu; krājuma glabātājai Ingrīdai Leibai 
divas augstākās izglītības, no tām viena 
arhitektūrā, arī gidei Lūcijai Siliņai ir divas 
augstākās izglītības. Daudzveidīga pieredze 
un zināšanas ir arī biedrības “Mēs Jaunaucei” 
biedriem. Pasākumos, projektos un citos 
atbildīgos notikumos iesaistās divdesmit 
trīsdesmit cilvēku. Tikai daži dzīvo pagastā, 
pārējie iekārtojušies pilsētās. Lai kur arī būtu, 
Jaunauce vienmēr viņiem šķitusi vien rokas 
stiepiena attālumā.�

“Un kā, lūdzu, 
jāģērbjas?” 

Svētku 
organizē-

tājiem nav 
īpašu prasību 

attiecībā 
uz viesu 

apģērbu, 
tomēr viņi 

ilgi atceras 
tos, kuru 

tērps, frizūra 
vai aksesuāri 

iederas pasākuma vēsturiskajā 
rāmī. Ievērots, ka aizvien vairāk 

sieviešu ierodas kleitās vai 
svārkos un ar vasaras platma-

li galvā. Mūsdienu vīriešiem 
lielākoties nav vasaras uzvalka, 

tāpēc viņi savā garderobē iz-
vēlas solīdāko un siltam laikam 
piemērotāko. Attēlā 1915. gada 

matu mode – iedvesmai.

Tāda pils kā neviena 
cita Latvijā

1

DĀRZA SVĒTKI JAUNAUCES PILĪ vienmēr tematiski un stilistiski citē pils vēsturi. 

JAUNAUCES PILS FOTO
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Jolanta Hercenberga, “Kurzemnieks”

Ī sā laikā popularitāti guvušajai un 
tautā iemīlētajai grupai “Rumbas 
kvartets”, kas izpilda pagājušajā 

gadsimtā no divdesmitajiem līdz agrīnā 
pēckara gadiem dziedātās dziesmas, 
26. maijā aprit pieci gadi kopš pirmās 
uzstāšanās. 

Grupas solists Artis Šimpermanis, 
kurš spēlē arī akordeonu, pastāsta, ka tam, 
lai “Rumbas kvartets” izveidotos, līdzās 
bijusi arī veiksme. Jānis Jansons, zinot, 
ka Artis spēlē akordeonu, uzrunājis viņu, 
lai Kuldīgā pilsētas svētkos nospēlē vienu 
zaļumballi. Lai arī Artis toreiz Gunti 
Stuceri neesot pazinis personīgi, taču 
zinājis, ka viņi abi ar dēlu Rolandu Stuceri 
spēlē tubas, piezvanījis un izteicis piedāvā-
jumu. Norunājuši organizēt mēģinājumu 
un nospēlēt to balli. Pie sitaminstrumen
tiem pieaicinājuši Varliju Štromani. Pilsē-
tas svētki Kuldīgā ir jūlijā, bet viņi jau bija 
šo to samēģinājuši līdz tiem, tāpēc maija 
nogalē pirmo reizi uzstājās velodienā 
Kuldīgā pils dārzā. 

LAI SAPROT, NO KURIENES
Grupas nosaukums esot radies pārdes

mit minūtēs, jo atkal zvanījis Jānis, kuram 
apsolījuši spēlēt svētkos, un vaicājis pēc 
tā, jo esot jādod drukāt reklāmas bukletus 
tipogrāfijā. Artis esot izdomājis nosauku-
mu “Rumbas ielas mazais valša orķestris”, 
bet Guntis iebildis, ka tik garu būs grūti 
drukāt uz afišas. Vārdu “rumba” tomēr at-
stājuši no sākotnējā varianta, jo gribējuši, 
lai grupa asociējas ar Kuldīgu, bet vārdu 
“kvartets” pielikuši, jo ir četri spēlētāji. Pēc 
svētkiem aizvien biežāk aicināti kaut kur 
spēlēt, un tā muzicēšana aizsākusies.

Laika gaitā mainījušies bundzinieki 
– grupā ienācis Gatis Lagzdenieks, kurš 
šobrīd spēlē “Montanā”, bet viņa vietā 
pirms pusotra gada “Rumbas kvartetam” 
pievienojies Kristers Hartmanis. 

Ikdienā mūziķi strādā katrs savā 
pamatdarbā, bet vairums brīvdienu tiek 
atvēlētas muzicēšanai. Artis uzņēmumā 
“Latvijas pasts” ir mārketinga speciālists 
Kurzemes reģionā, Guntis ir uzņēmējs, 
krodziņa “Klūdziņa” īpašnieks, Rolands 
ir mērnieka palīgs, bet jaunākais grupas 
dalībnieks Kristers, vienīgais talsinieks 
kuldīdznieku kompānijā, mācās Ventspils 
mūzikas vidusskolā sitamo instrumentu 
spēli. 

UZSPĒLĒSIET, 
KAD MANIS VAIRS NEBŪS?

Grupas dalībnieki atzīst, ka klausītāju 
mīlestību izjūtot ikreiz koncertos. Būtiski 
esot, ka šo viņu vaļasprieku un dzīvesvei-
du atbalstot ģimenes. “Reti kuras sievas 
saņem tik daudz ziedu kā muzikantu 
sievas,” saka Artis, “jo pēc koncertiem mēs 
tos vedam viņām. Arī mūsu klausītāju 
dāvinātās šokolādes, villaines, plecu laka-
tus, adītās zeķes.”

Bieži pasākumos cilvēki atnesot savu 
dziesmu kladi, nodziedot kādu sev zināmu 
dziesmu. Vecākā dziesmu klade esot 1928. 
gadā tapusī – vecajā drukā, ar tinti rakstīta.

Rolands smej, ka gandrīz katrā 
koncertā jūtot klausītāju mīlestību, jo tie 
viņus bučojot nost uz skatuves, bet Guntis 
smaidot pastāsta, ka pēc viena koncerta 
pienākusi klāt pavecāka sieviete un teikusi, 
ka nu var droši mirt, jo beidzot ir viņus 
redzējusi dzīvē. Kādā citā reizē viena 
sieviete jautājusi, vai viņi spēlē arī bērēs. 
Pēc apstiprinošas atbildes saņemšanas 

sieviete teikusi, ka vēl jau nevajagot, bet 
iedošot bērniem viņu telefona numuru, lai 
sazvana, kad pienāks vajadzība. 

RITENIS IEGRIEZĀS 
Jautāti, kā tik ātri izdevās iegūt 

popularitāti, ka nu jau vairākus gadus ik 
nedēļas nogali viņus aicina kādā pasākumā 
spēlēt, Artis saka, ka esot nostrādājusi 
televīzijas maģija. Jau pirmajā gadā esot 
piedalījušies šlāgeraptaujā ar dziesmu “Kur 
esi tu?” un ieguvuši otro vietu. Izdevuši ar 
tādu pašu nosaukumu kā dziesmai savu 
pirmo albumu un ar tā koncertprogrammu 
braukājuši pa Latviju. 

“Līdzko parādījāmies televīzijā, tā rite-
nis iegriezās,” stāsta Artis. “Nāca piedāvā-
jumi piedalīties koncertos, ballēs, privāta-
jos pasākumos. Runājām ar šlāgeraptaujas 
veidotājiem Gunti Skrastiņu un Arvīdu 
Babri, ka līdz “Rumbas kvartetam” tā 
mūzikas niša, ko mēs spēlējam, bija tukša, 
bet cilvēkiem tāda veida dziesmas patīk.”

Otrs albums nācis klajā ar nosaukumu 
“Cita dziesma”. Tas radies tādēļ, ka kādā 
pasākumā Artis sajaucis dziesmas sākumu, 
bet, labi zinot, ka pats pie vainas, paskatī-
jies uz Gunti un pateicis: “Cita dziesma.” 
No tā klausītāji varējuši saprast, ka Guntis 
sajaucis dziesmu. Šis pārpratums, kas 
grupas dalībniekiem licis ne vienu reizi 
vien pasmieties, iemūžināts albuma nosau-
kumā.

Vēl divus gadus grupa šlāgeraptaujā 
ieguvusi pa otrai vietai, bet  2017. gadā ar 
dziesmu “Tur, kur Pērse čalo” tikusi pie 
galvenās godalgas. Balvā ieguvuši iespēju 
veselu gadu izmantot “Amigo” dāvāto busu 
un degvielu braucieniem uz koncertiem. 
Mūziķi saka, ka tā ir labākā dāvana, kāda 
vien grupai var būt. 

Trešais, šobrīd pēdējais izdotais albums 
“Vecmeistara dziedātās dziesmas” klajā nā-
cis nesen. Tajā ir 11 Eduarda Rozenštrauha 
savulaik dziedāti gabali, jo albums tapis 
ne tikai Latvijas, bet arī E. Rozenštrauha 
simtgades gaidās. 

KATRS SAVU SAPNI PIEPILDA
Jautāti, kas rada gandarījumu, spēlējot 

grupā, Guntis saka, ka, lai arī pēc ga-
diem esot vecākais, kopā ar šiem puišiem 
jūtoties par 20 gadiem jaunāks. Tā esot 
viņa iespēja iet līdzi laikam. Viņš lieto 
viedtālruni, esot aktīvs sociālajos tīklos, 
kaut gan agrāk esot uzskatījis, ka viedtāl-
runis viņam nav vajadzīgs, jo telefons 
nepieciešams, tikai lai piezvanītu. Guntis 
ir pārliecināts, ka arī tas, cik vecs katrs 
cilvēks jūtas, ir katra paša galvā. 

Artis atzīst, ka līdz ar grupas izveidi ir 
piepildījies kāds viņa klusībā lolots sens 
sapnis, kam vēl pirms vairākiem gadiem 
pašam esot bijis grūti noticēt. Mazs puika 
būdams, viņš pašmācības ceļā iemācījies 
spēlēt akordeonu, bet nekad neesot atļāvies 
pat cerēt, ka varētu spēlēt arī ārpus dzim-
tas saietiem un godiem. Kristeram būtiski 
šķiet tas, ka īsā laikā guvis lielu skatuves 
pieredzi kopā ar nobriedušiem vīriem. Ie-
priekš viņš vairāk spēlējis ar vienaudžiem, 
un tas atšķiroties. Rolands atzīst, ka viņam 
patīk spēlēt kopā ar tēvu, un tas nozīmē, 
ka ļoti daudzas nedēļu nogales viņi pavada 
kopā, kopīgi gūstot arī pozitīvas emocijas. 

Nupat ir noslēgusies grupas astoņu 
koncertu tūre, kas esot bijusi ļoti veiksmī-
ga. Visur koncerti bijuši labi apmeklēti, bet 
Talsos un Cēsīs jau nedēļu pirms pasā-
kuma biļetes bijušas izpārdotas. Grupas 
dalībnieki saka, ka tā ir milzīga klausītāju 
atzinība, ko viņi novērtē.�

Sanāca kopā vienai ballei

“Rumbas kvarteta” dalībniekiem Guntim Stuceram, Kristeram Hartmanim, Rolandam Stuceram un 
Artim Šimpermanim krodziņa “Klūdziņa” dārzs ir iecienīta tikšanās vieta pirms braucieniem uz koncertiem.

JOLANTAS HERCENBERGAS FOTO
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Šī mode ātri izplatījās Parīzes modes 
namos. Un tobrīd popularitāti iekaroju-
sī džeza mūzika un dejas, kā fokstrots, 
čarlstons, sievieti, tērptu spožu pērlīšu izšū-
tā kleitā ar bārkstīm, darīja ļoti pievilcīgu. 

Strauji tika ieviesta elektrība, un pa-
rādījās jauns izklaides veids – naktsklubi. 
Un dzīve kūsāt kūsāja. Tādas līksmes un 
spožuma iemesls bija kara beigas un eiforija 
par labāku nākotni. Prieks par dzīvi 20. 
gados izpaudās košās krāsās. Modē nāca 
īss matu griezums, kam pavisam pragma-
tisks iemesls – pēc kara karstā ūdens un 
mazgāšanas līdzekļu trūkums piespieda 
sievietes atteikties no gariem matiem. Īsa 
griezuma kopšana bija vieglāka, aizņēma 
mazāk laika. Modē parādījās iedegums. Tas 
mudināja sievietes izvēlēties košākas krāsas 
apģērbā, lai tās kontrastētu ar nosauļoto 
ādu. Sievietes arvien vairāk sāka lietot 
kosmētiku, tumšu lūpukrāsu, akcentēja acis, 
aktuāls kļuva sievietes vampa tēls.

Dzīves svinēšana apstājās 1929. gadā, 
kad ASV notika banku krīze un sākās tā 
sauktā lielā depresija. Tā daudzus piespie-
da atgriezties pie ģimenes vērtībām. Arī 
modē ienāca krasas pārmaiņas. Tērpus, kas 
vēl nesen atsedza sievietes rokas, kājas un 
pat muguru, aizstāja apģērbs, kas vairāk 
nosedza ķermeņa daļas, svārki kļuva garāki, 
izšuvumu bija mazāk. 30. gados notika 
atgriešanās pie sievišķīga silueta ar akcentu 
uz krūtīm, vidukli un gurniem. Šajā laikā 
modē parādījās uzsvars uz pleciem, kas gan 
raksturoja sportiskumu, gan tolaik notieko-
šo sabiedrības militarizāciju. Un 1939.  gadā 
sākās Otrais pasaules karš. �

Art Deco. Spožums un sievišķība
1

Art Deko stila modi var iedalīt divos posmos. 20. gadi ir spožuma un greznības 
laiks, bet 30. gadi – pieticības un sievišķības apliecinājums. Taču kopumā tas 
ir sieviešu emancipācijas laiks, ko veicināja dzimumu disproporcija, kas radās, 
karā krītot daudziem vīriešiem. 

Viens no būtiskiem Art Deco stila tēr-
pu siluetiem ir tas, kurš imitē rokoko 
laiku. Tādi svētku tērpi bija efektīgi 
un pamanāmi, taču nepiemēroti, lai 
sēstos auto vai pārvietotos sabiedris-
kajā transportā. 

Ne tikai tērpi, bet 
arī aksesuāri, 
somiņas, arī apavi 
šai laikā bieži vien 
apstrādāti un 
akcentēti ar spo-
žiem elementiem. 
Tie ir gan zelts, sud-
rabs, briljanti, gan 
mākslīgie dārgak-
meņi, stikla pērlītes 
u.c. Bižutērija 20. 
gados ir populāra, 
jo ne visi var atļau-
ties īstas dārglietas, 
taču izskatīties kā 
no augstākās sa-
biedrības gan vēlas. 
Daudzi līdz tam 
vērtīgi un aktuāli 
materiāli, 
kā ziloņkauls, 
bruņurupuča 
bruņas, iziet no 
modes dārdzības 
dēļ. 
Šai laikā aktuāls 
kļūst parfimērijas 
jaunums, ko labi 
zinām līdz pat 
šodienai, – smaržas 
“Chanel N0 5”, kas 
pirmoreiz parādās 
1921. gadā.

Bārkstis, ziedu buķetes un ķekari kā 
akcents uz pleca vai citviet tērpā – 
arī šīs detaļas raksturīgas Art Deco 
stila svētku tērpiem.

20. gados modē bija eksotisku dzīvnie-
ku kažokādas. Bez parastās polārlap-
sas un ūdeles tērpu nēsātājām patika 
arī savvaļas mērkaķa kažokāda. 

Tā kā modē ir mazas 
cepures, adatas, ar 
ko tās nostiprina, ir 
īsas. Ģeometriskie 
ornamenti ir modē 
ne tikai tērpos, 
bet arī aksesuāros, 
piemēram, 
somiņās, šai laikā 
parādās tā sau-
camās clutch 
somas. Tajās 
sievietes turēja 
“Chanel N0 5” 
flakoniņu, kabat-
lakatiņu, piezīmju 
grāmatiņu, zīmu-
li, lūpukrāsu un 
pūderi. Kosmētikai 
bija ļoti liela nozīme. EGONA ZĪVERTA FOTO
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Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

Jau divus gadus talsenieki var lepoties 
ar to, ka tieši Talsos izveidojies un 
plašu interesi raisījis Latvijā pirmais 

Klaunu muzejs. Īstie muzejnieki varbūt 
savu reizi pavīpsnā, nojaušot, ka šai 
vietai ir maz kopīga ar nopietnajā vārdā 
nosaukto iestāžu pamatfunkciju veikša-
nu, un nudien – Klaunu muzejā nopietnī-
bai nav vietas. Gluži pretēji – tas radīts ar 
vienu vienīgu mērķi: dāvāt prieku.

BĒRNIEM ĻOTI PATĪK
“Kad veidoju Klaunu muzeju, nemaz 

nezināju, kas tas būs un uz kurieni tas 
mani aizvedīs. Šī vieta aug kopā ar mani,” 
apliecina Klaunu muzeja saimniece Ilze 
Pumpure jeb klaunīte Pendele. Bez izaug-
smes šajā vietā neiztikt, jo, strādājot ne-
lielā pilsētā, uz dzimšanas dienu ballītēm 
pastāvīgi ierodas vieni un tie paši viesi. “Ir 
bērni, kuri ballīti apmeklē jau sesto reizi! 
Atliek tikai gudrot un gudrot, ko jaunu 
viņiem piedāvāt. Vecāki atzīst: “Bērni tik 
ļoti atkal grib uz Klaunu muzeju!” Bet 
tas jau man ir vislielākais kompliments. 
Arī paši bērni saka daudz mīļu vārdu un 
ballītēs ik pa laikam pieskrien samīļoties,” 
priecājas Ilze.

Nereti gan vispirms jāspēj sadrau-
dzēties ar tiem, kuri no klauniem baidās. 
Tas izdodoties itin viegli, kolīdz tiek 
pieminēti joki, triki un iespēja nopelnīt 
dāvanas. Ilze spriež, ka daļā bērnu bailes 
radījušas filmas, kurās aiz klauna grima 
slēpjas ļaundaris, bet daļu vienkārši biedē 
apkrāsota, svešāda seja. Ar to rēķino-
ties, Pendeles lomā viņa nekad nekrāso 
visu seju, vien abpus sarkanajam klauna 
degunam uzzīmē pa kādam bumbulītim. 
Tas gan padara viņu vieglāk atpazīstamu 
arī ārpus Klaunu muzeja, tāpēc Ilzi pat 
bankā uzrunājot: “Jūs no tiem klauniem?” 
Savukārt bērni viņu ar aizdomām pētot 
veikalos. “Nezinu, ko viņi domā – varbūt 
par to, vai es varētu būt tā pati Pendele, 
bet varbūt par to, vai es viņus atceros. Pēc 
vārdiem visus atcerēties nespēju, bet pēc 
sejām sazīmēt varu. Viņiem tas ir svarīgi – 
ieskrien muzejā un uzreiz prasa: “Tu mani 
atceries?” Tad, protams, atbildu apstiprino-
ši,” apliecina Ilze.

Ir gan aplami iedomāties, ka Klaunu 
muzeju apmeklē tikai bērni. Mūsu sarunas 
dienā ciemoties pieteicies plašs skolotāju 
pulks, arī iepriekš te ne reizi vien laiku 
pavadījuši jaunlaulātie un atpūtas pasāku-
mus rīkojuši pat ļoti nopietnu uzņēmumu 
un iestāžu kolektīvi, klaunu mīļotāju 
pulkam paplašinoties no pavisam maziem 
bērniem līdz pat sirmām galvām. Klaunu 
muzejā vari ierasties kā ekskursants, lai 
izmēģinātu klauna amatu. Vari ekskursiju 
beigt ar radošo darbnīcu, kurā iemācīsies, 
piemēram, locīt balonus vai izgatavot 
žonglēšanas bumbiņas. Vari Pendeles va-
dībā svinēt dzimšanas dienu, iegūt jautru 
akcentu savai kāzu dienai, pavadīt laiku 
pēc bērnu kristībām. Vari savus svētkus 
aizvadīt arī sportiskā garā, ļaujot Pendelei 
pārtapt par smieklīgu treneri. Bērnu un 
jauniešu izklaidēm ārpus telpām te pie-
ejami segveji, skrejriteņi un citi neparasti 
braucamrīki.

VAR SATIKT VISU LATVIJU
Uzņemot vairākus tūkstošus cilvēku, 

pirmie divi Klaunu muzeja darbības gadi 
paskrējuši ļoti ātri. Ilze pat nav centusies 
reklamēt savu piedāvājumu. “Nespēju 
uzņemt vēl vairāk cilvēku. Vēlos būt 
labs, nevis pārskrējies un paviršs klauns! 
Kuram vajadzēs, tas mani atradīs un pie-
dzīvos kaut ko īpašu,” viņa pamanījusi.

Ekstrēmākās esot dienas, kad nākas 
novadīt trīs ballītes pēc kārtas. “Tev jāda-
ra tā, lai maziņajam ir labi, lai vidējam ir 

interesanti un lai vecākiem patīk! Kā to 
var? Nezinu! Tevī tas ir, un tu to sniedz 
citiem! Bet viegli nav. Pat pēc divām 
ballītēm, aizbraucot mājās, gribas pilnīgu 
klusumu un mieru. Gadās, ka pat nāka-
majā rītā vēl jūtos nogurusi, bet, kad ie-
raugu bērnu priecīgās, sajūsminātās acis, 
arī manī prieks atjaunojas. Ne tikai iesnas 
ir lipīgas, arī prieks ir lipīgs. Tu dāvā prie-
ku un saņem prieku atpakaļ. Mēdz teikt, 
ka skaistums izglābs pasauli, bet es saku: 
prieks izglābs pasauli!” pārliecināta ir Ilze.

Kamēr citi lielās, kur nedēļas nogalē bi-
juši un ko redzējuši, viņai sestdienas un svēt-
dienas ir karstākais darba laiks. “Toties visu 
Latviju šeit satieku!” Ilze saka un kalendārā 
lasa, no kurām vietām šonedēļ ieradīsies ap-
meklētāji: “Liepāja, Tukums, Tume, Līvbērze, 
Pastende, Rucava, Vecpiebalga!”

Apmeklētāju plūsma visintensīvākā 
esot maijā, septembrī un decembrī, kad, kā 
Ilze smejas, viņa pārvēršas “klaunrūķī”, jo 
daudzi grib, lai Pendele pasniedz bērniem 
Ziemassvētku paciņas. Tāpat izglītības ies-
tādes Pendeli regulāri aicina piedalīties  
1. septembra svinībās un izlaidumos, bet 
kultūras darbinieki vēlas, lai atraktīvs klau-
ns papildinātu pilsētu un pagastu svētkus.

Liels atbalsts bijis Talsu novada fonda 
brīvprātīgā darbinieka klātbūtne ballītēs, 
mācot bērniem žonglēt. Arī šogad Ilze cer 
tikt pie tāda palīga, šoreiz – lai varētu pie-
dāvāt ballītes angļu valodā. Bērnu patika 
apmainīties ar frāzēm angļu valodā esot 
acīmredzama, tad kāpēc gan nedot iespēju 
attīstīt svešvalodas prasmes?

Bez palīga nevarot iztikt arī tad, kad 
ciemos brauc cilvēki ar īpašām vajadzī-
bām. Viņi Klaunu muzejā ir mīļi gaidīti, 
un Ilze vērtē, ka liels ieguvums ir viņai 
atvēlēto telpu atrašanās pirmajā stāvā.

KURŠ GRIB BŪT KLAUNS?
Miniatūrajā klaunu pasaulītē pie 

sienām ir milzīgs daudzums fotogrāfiju un 
plakātu ar klauniem, pulksteni rotā klauns, 
spoguli arī, bet tas vēl ir nieks, salīdzinot 
ar ievērojamo dažādu izmēru, krāsu un 
veidu klaunu lellīšu kolekciju, kas izvietota 
uz grīdas, plauktos un pat pie griestiem. 
Te mājvietu atraduši ap trijiem simtiem 
klaunu, liekot Ilzei sākt sapņot par plašāku 
Klaunu māju. Šo lellīšu dēļ viņa regulāri 
apstaigājot humpalu veikalus. “Kā es savus 
draugus lai atstāju tur, kur viņi nevienam 
nav vajadzīgi?” Ilze jautā, rēķinoties, ka 
šajā ziņā neviens viņu nesapratīs. Daudzi 
gan arī paši uzmeklē Ilzi, lai atdotu viņai 
kaut kur dabūtos klauniņus.

Starp citu, bērniem mēdzot būt nepa-
tika pret vārdu “muzejs”. Viņi bīstoties, ka 
tā būs vieta, kur nāksies uzvesties klusu, 
būs aizliegts smieties, nekam nedrīkstēs 
pieskarties… Bet izrādās, ka Klaunu mu-
zejā ir gluži pretēji! “Beigās jautāju: “Kurš 
grib būt klauns?” Visiem rokas ir gaisā: 
“Eeeees!” Izskatās, ka Latvija varētu kļūt 
par ļoti priecīgu valsti!” Ilze smejas. Viņa 
piedzīvojusi, ka pat visskeptiskāk no
skaņotie Klaunu muzeja apmeklētāji galu 
galā atmaigst un ļaujas prieka infekcijai. 
Tā nu Ilze sevi pieķērusi cilvēkus dalām 
divās daļās: savējos (domājot tos, kuri jau 
bijuši Klaunu muzejā) un tajos, kuriem 
viss vēl priekšā.

Esot vērts paturēt prātā, ka Ilzei nav 
jēgas zvanīt, lai teiktu: “Ātri atbrauc un  
desmit minūtes kaut ko parādi!” Viņa 
skaidro: “Man tas nav desmit minūšu 
pasākums, tāpēc arī uz Klaunu muzeju ir 
iepriekš jāpiesakās. Nevar būt tā, ka tev ir 
triku pilnas kabatas un pats no rīta līdz 
vakaram esi gatavs! Tas ir gana ilgs  
process, kamēr sagatavoju visu trikiem  
vajadzīgo, noslēpju to, ko pirms laika  
nevajag redzēt, sataisos, noskaņojos…  
Tikai tad brīnumi rodas, ja pirms tam ir 
ieguldīts liels darbs.”�

“Es saku: prieks 
izglābs pasauli!”

“Ne tikai 
iesnas 
ir lipīgas, 
arī prieks 
ir lipīgs,” 
pārliecinā-
jusies 
Klaunu 
muzeja 
saimniece 
Ilze Pumpure 
jeb klaunīte 
Pendele.

EDGARA LĀČA FOTO

Mazs ieskats klaunu lellīšu kolekcijā.
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Nīcas vīru koris
◊	 Dibināts	1946.	gadā.

◊	 Iniciatore	–	skolotāja	Anna	
Neimane.	Korī	ir	Neimaņu	dinastija	–	
Voldemārs,	Jānis,	Uģis	un	 
Uģis	juniors.	

◊	 Diriģenti:	Tālivaldis	Tērauds,	 
Reinholds	Jansons,	Ruta	Pāvila,	
Valdis	Vikmanis,	Ludvigs	Leitis.

◊	 No	1983.	gada	kori	vada	 
Jēkabs	Ozoliņš.	Otrais	diriģents	–	
Aldis	Jurga.

◊	 Vīri	viesojušies	Francijā,	Austrijā,	
Polijā,	Zviedrijā,	Dānijā,	Horvātijā,	
Igaunijā	u.c.

◊	 Kori	varēs	dzirdēt	Kurzemes	vīru	
koru	dižkoncertā	Skrundā	2.	jūnijā	
un	koncertā	Bernātos	8.	septembrī.

◊	 Vīru	koru	vidū	pēc	skates	rezultāti-
em	nīcenieki	ir	8.	vietā	Latvijā.

AVOTI: NĪCAS NOVADA KULTŪRAS NAMS UN 
J. OZOLIŅŠ.

Jaunākais šajā kompānijā, jo no malas 
ienācis iekšā, – tā sevi raksturo Edgars 
Silacērps. “Šie veči ir neparasti. Iedomājie-
ties, šodien ir jāsēj, kartupeļi jāstāda, darbi 
jādara, bet šie veči nāk uz kori! Ikdienā 
viņi strādā smagu darbu, kur mākslas pat 
tuvumā nav. Kad viņus iepazīsti, saproti – 
katrā iekšā ir liels mākslinieks. Viņi taču 
nāk un dzied no sirds. Piespiedu kārtā 
neviens neko tādu nedarītu,” saka pazīs-
tamais ģitārists. Guntars Brečs piebilst, ka 
viņš ar Edžu ir rokmuzikanti, bet dzied Nī-
cas vīru korī tāpēc, ka ir prieks satikties ar 
tādiem cilvēkiem. Savukārt Uģis Neimanis 
ir visjaunākais dziedātājs, viņam ir 29 
gadi. Šajā mēģinājumā viņa nav, jo jāpa-
spēj arī uz futbola treniņiem un spēlēm. 

Imants protestē, ka neesot kora 
prezidents, tikai vecākais no visiem. Taču 
viņam priekšā visi saraksti un arī atbil-
dība par koristiem liela. Vilnis Klampis 
atceras, kā vīri reiz braukuši uz Rīgu. 
“Vajag apstāties, pitstops. Visi pa labi, pa 
kreisi. Sanākam atpakaļ. Jāzina, vai ir visi. 
Saku Imantam – sāc skaitīt! Un Imants sāk 
skaitīt “Mūsu Tēvs debesīs...”.” “Ja viņš man 
liek skaitīt, es skaitu. Viņš jau neteica, ko 
skaitīt,” smej I. Kaire. 

KOPĪGA IZPRATNE PAR MŪZIKU
“Vīru nav tik daudz, cik gribētos.  

Apmēram divdesmit. Bijusī Nīcas 
aristokrātija diemžēl aizsaulē aizgājusi. 
Neteiktu, ka kaut kas ir mainījies piegā-
jienos vai domāšanā, bet tolaik mēs varē-
jām lielas lietas darīt,” mazliet rezignēts 

Nīcas aristokrātija
13 cilvēkiem tā, ka neviens neapvainojas,” 
situāciju raksturo E. Silacērps. Taču ārpus 
kolektīva vajag arī sadusmoties. Nīcas 
vīri ir pikti uz rīdziniekiem. Jo tie nenāk 
Mežaparka estrādē uz mēģinājumiem. 
“Kad sanāk visi uz noslēguma koncertu, 
vairs nav vietas, kur stāvēt, un skan taču 
pavisam citādi,” sašutis I. Kaire. 

Arī par mīļāko dziesmu Nīcas kora 
vīriem nav nekādu diskusiju. “Spārīte”! 
Dziesmu svētkos nav dzirdēta, un neska-
nēs arī. Tā ir gruzīnu dziesma, ko koris 
pārveda no viesošanās Gruzijā. “Esmu 
pilnīgi drošs, ka šo dziesmu dziedās, 
braucot uz Dziesmu svētkiem un braucot 
mājās, kurš vēl varēs,” rezumē diriģents. 
Korim ir arī garīgo dziesmu programma, 
festivālā “Līvi Fest” viņi stāvēs aizmugurē 
un dziedās “Līvu” dziesmas.

Ir tikai viens iemesls, kura dēļ laiku 
pa laikam kāds pārstāj dziedāt Nīcas vīru 
korī. “Esmu visvecākais, un esmu teicis 
– kad es aiziešu no kora, es jums līdzēšu 
iemācīties Emiļa Melngaiļa “Rekviēmu”,” 
izskaidro Imants Kaire.  

GRŪTS DARBS
Edmunds Klajums, korī saukts par 

Badžo, māk visas dziesmas no galvas. 
“Kādreiz mēs bijām 40,” viņš saka, “bet 
arī tagad kora skanējums ir tikpat labs, 
un tas ir tikai Jēkaba nopelns. Kamēr viņš 
vadīs, koris būs, un par mums runās labus 
vārdus visur, kur vien dziedāsim.”

Kas tad pie mums, tādiem veciem, 
nāks, nopūšas vīri, par kora rindu papil-
dināšanos runājot. “Ar to jauno nākšanu 
vietā ir ļoti grūti,” saka Ilmārs Vilnis.  
“Nīcā ir mūzikas skola, bet nav kas nāk.” 
Tomēr Nīcā esot trīs kori. “Ir vīru koris, 
sieviešu koris un tad, kad akurāt vajag, 
mums ir jauktais koris. Retā ciemā tā ir,” 
uzsver Imants. Visi vīri uzteic Nīcas  
novada pašvaldību par lielo atbalstu. Do-
mes priekšsēdētājs Agris Petermanis bijis 
otrais tenors, bet, ievēlēts amatā,  
vairs nedzied.

Latvijā vīru kori šausmīgi iet mazu-
mā, un novados tie ir mazskaitlīgi, nopū-
šas J. Ozoliņš. “Šogad Dziesmu svētkos 
nav nekā grūta, tīrā klasika – dziesmas, 
kas jāzina jau gadiem. Bet vīriem ir 
jādzied arī kopkorī. Arī jauktajos koros 
vīru ir palicis tik maz, ka jākooperējas 
uz kopdziesmām. Savukārt jaukto koru 
vīriešiem jāiemācās vīru koru repertuārs.” 

Dziesmu svētkus Latvijā iesāka tikai 
vīru kori. Kur tie šodien ir palikuši? “Bet 
600 tūkstoši ļaužu oficiāli ir aizbraukuši 
uz ārzemēm. Desmitiem ārzemju latviešu 
koru brauks uz Dziesmu svētkiem no vi-
sām pasaules malām. Un muzikālā dzīve 
šeit netiek tā veidota, ka dzied no bērnu-
dārza un skolas laika. Kādreiz Liepājas 
vidusskolās bija astoņi jauktie kori. Tagad 
ir viens, ko es vadu Valsts 1. ģimnāzijā. 
Meitenes dzied, puikas – ne. Jaunatnei tas 
dziesmas tikums sāk mazlietiņ zust. Tur-
klāt cilvēki, kas sāk dziedāt koros, atklāj, 
ka tas ir garīgi grūts darbs. Jo repertuārs 
nav ziņģes, kurām var dziedāt līdzi,” 
skaidro J. Ozoliņš.�

ir J. Ozoliņš. Taču koru skatē nodziedā-
juši tā, kā pienākas, novērtēti ar 44,44 
ballēm. “Pietrūkst apmēram pusballītes, 
lai mēs būtu augstākajā pakāpē. Gribas 
jau spīdēt un laistīties pašā augšā, bet 
principā tas ir ļoti labs rezultāts. Ārpus 
Rīgas – Rēzeknē un Daugavpilī –  
vīru koros dzied gandrīz profesionāli 
mūziķi, tā ka mēs esam pašā spicītē,” 
lepojas kora vadītājs.  

Vīru attieksme pret darbu un dzies-
mu esot ļoti atzīstama. “Par skati viņi 
paši teica, ka zvaigznes ir tā sastājušās. 
Cītīgi strādājām pie visām detaļām. 
Mums ir kopīga izpratne par mūziku. Jo 
nav lielākas bēdas kopkorī par to, ja dzie-
dātājs nemāk vai dzied nepareizi. Viņam 
jau nekas, bet viņš sagādā šausmīgas cie-
šanas blakus stāvētājam, kas grib dziedāt 
pareizi,” saka J. Ozoliņš. Kādos Dziesmu 
svētkos repertuārā bijusi ielikta Pētera 
Plakida ļoti sarežģītā dziesma “Svečturi”. 
“Ap divdesmit diriģentu seminārā nobal-
soja, ka šo dziesmu nemācīsies. Bet no 
repertuārā to neizņēma. Atbraucu mājās, 
mēs par to runājām. Vīri pateica – kāda 

runa, mēs to dziedāsim! Šajos svētkos 
bija ielikta Pētera Barisona dziesma 
“Celies”. Nomainīja to pret “Lūk, roze 
zied”. Bet mūsu vīri būtu bijuši ar mieru 
mācīties, nekad nestreiko pretī. Tā ir 
augstas klases mūzika, nevis vienreizējā, 
ko nodzied un aizmirst.”

POLŠS UZ 13 UN REKVIĒMS
Ja nav muzikālās izglītības un, kā saka 

J. Ozoliņš, “tos bumbulīšus nepazīst”, kā iz-
dodas tik skaisti un pareizi dziedāt? “Ja jūs 
tā rātu, kā mūs rāj, jūs arī iemācītos,” atkal 
pareizo atbildi zina I. Kaire. “Džeki jau te 
dzied gadu desmitiem un ir iemācījušies 
pazīt notis,” iebilst E. Silacērps. “Diriģents 
mums ir teicis, ka gammā ir tikai septiņas 
notis. Kā tu pa šitiem gadiem septiņas no-
tis neiemācīsies?!” turpina Imants. “Bet es 
pa 27 gadiem neesmu iemācījies,” atzīstas 
Zigmārs Bumbulis. “Labi, ka tu pats esi 
bumbulītis,” zobojas vīri. 

Vīri atzīst, ka viss esot jāuztver 
pozitīvi, jo humoram ir liela nozīme, lai 
kolektīvu saturētu kopā. Visas apvaino-
šanās ir jāatmet. “Šeit var sadalīt polšu uz 

“Jūs dziedat sol, lai gan tur ir fa!” Jēkabs Ozoliņš (no labās) 
uzsver, ka Nīcas korī arī neliels sastāvs var iemācīties 

nodziedāt ļoti labi un pareizi.

ĢIRTA GERTSONA FOTO

NĪCAS KULTŪRAS NAMA FOTO

Nīcas vīru koris Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Vecrīgā pirms gājiena. 

Diriģents Jēkabs Ozoliņš pusnopietni, puspajokam
•	 Tēvam	bija	trīs	dēli.	Divi	normāli,	trešais	–	tenors.	
•	 Jūs	neuztveriet	manu	piezīmi	personīgi,	tā	ir	domāta	korim.
•	 Bufete	–	iesildīšanās	cehs.	
•	 Galējos	rietumos	Nīca	ir	vienīgais	kultūras	centrs.	
•	 Par	uzvaru	koru	konkursā	mums	iedeva	alus	muciņu.	Citreiz	
no	Rīgas	braucām	trīsarpus	stundas,	bet	todien	–	kādas	sešas.	
Vajadzēja	biežāk	piestāt,	lai	parunātu,	cik	garšīgs	alus.
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Daina Tāfelberga, “Kurzemnieks”

R eiz akmeņkalim Tenim Mīlbre-
tam kāds skolas puika pajautājis, 
vai viņš prot kalt arī metālu. 

Meistars atbildējis: “Ja vajadzētu, kaltu 
arī to, bet man patīk strādāt ar īstu Lat-
vijas laukakmeni.”

RĪGAS KULDĪDZNIEKS
Uz Rīgas akmeņiem augušais T. Mīl-

brets Kuldīgā darbnīcu ierīkoja pirms teju 
trīsdesmit gadiem. Kurzeme neesot bijusi 
sveša – tēvs un mamma nākuši no Liepājas 
puses, bet sieva no Kuldīgas. Mazo pilsētiņu 
izvēlējies par darbības vietu, jo tolaik te nav 
bijis neviena kapu pieminekļu akmeņkaļa, 
tikai pārdevēji. Un joprojām neesot neviena 
cita, kas ar rokām apstrādā laukakmeni, 
darinot, kā pats meistars teic, mūža pasi – to 
pēdējo liecību, ka no tāda līdz tādam laikam 
dzīvojis kāds cilvēks. Mīlbrets esot austriešu 
uzvārds, bet Tenis ar svešām zemēm nejūt 
radniecību. Reiz gan kāda Itālijā dzīvojoša 
tante, kas kara laikā apprecējusies ar itāli, 
sākusi meklēt savas saknes. Atklājusi, ka 
savulaik kāds viņu kopīgs vecvecvectēvs 
kopā ar muižnieku ģimeni kā pavārs ieradies 
Latvijā, un tā tie Mīlbreti te savairojušies. 
Dziļāku izpēti neviens nav apņēmies veikt. 
“Esmu latvietis, Rīgas kuldīdznieks, un man 
ar to pietiek,” nosmej akmeņkalis. 

TAS NAV SIEVIEŠU DARBS
Amata prasmi Tenis mācījies pie tēlnie-

kiem, sācis pie Mārtiņa Zaura, no viņa ap-
guvis pamatus. Tad ilgi strādājis kopā ar Juri 
Mauriņu. Rīgas kuldīdznieks nosmej, ka tajā 
laikā nez cik lielu un mazu ļeņinekļu izkalts, 
sazin kur tie tagad mētājas vai ir sadrupi-
nāti ceļu būvniecībā. Kādu brīdi sadarbojies 
ar Kuldīgas novadnieci Līviju Rezevsku. 
Pilsētas dārzā nesen piedalījies talkā, lai 
nospodrinātu viņas radītās suitu sievas, no 
kurām vienu pats reiz kalis. “Tēlnieka darbs 
ir izveidot no ģipša figūru, mans – izkalt 
to akmenī,” skaidro akmeņkalis. “Nē, nevis 
izkalt to figūru, bet nokalt no akmens lieko. 
Suitu sievas kalām atsevišķi. Kad ar kolēģi 
salikām kopā, Līvija nāca, skatījās. Gaidīja, 
kad krīt īstā gaisma, tad pati vaiga sviedros 

tur ņēmās, piepucēdama ar kaltu. Tāpat Lea 
Davidova-Medene. Strādājām kopā tēlnieku 
placī. Skatos, kā viņa mokās, berzdama ar ro-
kām. Eju klāt, piedāvāju pneimatisko kaltu. 
Viņa atsaka, jo no tiem aparātiem bail esot. 
Tad es viņai palīdzēju, līdz Lea pati sadūšojās 
ņemt ierīci rokās. Vēlāk atzina, ka tik traki 
nemaz neesot. Neatceros, kādu portretu 
toreiz kala Vija Dzintare. Knibināja, knibi-
nāja, atkal gāju palīgā, un viņa tik atviegloti 
nopūtās. Tēlniecība nav sieviešu darbs. Tam 
vajag spēku. Varbūt var tādas sīkas skulptū-
riņas taisīt. Bet kaut kā latviešu sievietēm ir 
diezgan monumentāli darbi.” 

KUR LATVIEŠI GUĻ
Tenis neslēpj, ka akmeņu kalšanai 

pievērsies nevis cēlu mākslas ideju virzīts, 
bet gan vienkārši finansiālu apsvērumu 
dēļ. Jau jaunībā gribējies būt patstāvīgam, 
strādāt nevis padomju valstij, bet sev. 
“Dienā kalpoju valsts darbā, vakarā gāju 
pie mākslinieku kungiem, tolaik viņi labi 
pelnīja. Tagad mēnesī tādu naudu neizkalt, 
kā tad pāris stundās. Tu vari taisīt kapu 
pieminekli, galda virsmas, skulptūras. Vari 
šķelt akmeņus ar rokām un slīpēt ar mašī-
nu. Mūsdienās akmens vairs nav jāpārzi-
na. Kā rūpnīcā. Ieliec automātikā un spaidi 
tik podziņas. Nopulē un atdod pasūtītājam. 
Es vēl daru pa sovetski. Visu ar rokām. 
Viena lieta – tās iekārtas šausmīgi dārgi 
maksā, jābūt ļoti lielam apgrozījumam, 
tām jāstrādā dienu un nakti, lai atpelnītos. 
Redzams taču, ka pilni kapi ar portreti-
ņiem, ko lāzera mašīnīte taisījusi. Katrs 
nepraša tādu var izgatavot. Tur ir tā otra 
lieta: izkalt portretu ar rokām, ar adati-
ņām – tā jau ir māksla. Pie tāda akmens tu 
strādā individuāli. Diemžēl šodien to vairs 
nenovērtē. Pasūtītājam interesē, lai būtu 
lētāk. Rūpnīcas prece vienmēr bijusi lētāka 
nekā cilvēka roku darbs. Nu jau Kuldīgas 
Meža kapi kļūst melni kā Bolderāja. Nesen 
tur biju. Kur vien skaties, visi akmeņi, stā-
vus vai guļus, melni noštancēti. Citu krāsu 
nav. Pēkšņi kaut ko brūnu ieraudzīju. Gāju 
skatīties – laukakmens. Tātad latvieši tur 
guļ. Es jau neko nesaku, akmens ir un 
paliek akmens, bet kad visus tos pataisa 
vienādus kā tādus alvas zaldātiņus…”

JAUNĀS PAAUDZES MĀKSLA
“Mūsdienu tēlniecība? Neko sliktu 

nevar teikt, gribi izrādīties, jāiet laikam 
līdzi. Tas nav priekš manis. Nesen biju 
izstādē, kopumā darbi diezgan labi. Eju 
vienam akmenim garām, skatos, ka 
palikušas borēšanas pēdas – šķemba slikti 
noplīsusi. Bet nosaukums darbam skaists 
– “Spārni”. Nu tad bija skaļi jāsasmejas, 
ka katram akmeņkalim pilna darbnīca 
ar tādiem spārniem. Citā izstādē redzē-
ju akmeni, kurā tā primitīvi ieborēts un 
atstāts perforators. Ja tā ir tēlniecība, tad es 
esmu Ķīnas ķeizars. Feldbergam (tēlnieks 
Ojārs Feldbergs, Pedvāles brīvdabas mākslas 
muzeja saimnieks – aut.) bija vides objekts – 
siena gubiņa pļavā. Kas senāk bija dabiska 
lieta lauku ainavā, to jaunā paaudze tagad 
uztver kā mākslu.” 

NAV VIEGLI ĪSTO ATRAST
Kad jautāju meistaram, kādi mūsdienās 

ir Latvijas laukakmeņi, viņš atbild, ka tie 
joprojām ir visskaistākie. Varbūt mainījusies 
cilvēka attieksme, bet akmeņi saglabājuši 
daudzveidību, krāsainību, pievilcību. “Nu 
to neviens nevar pateikt, kurš labāks vai 
sliktāks. Akmeņkalis redz, kā tās šķiedras 
iet, kā plīsīs, kaut mūsdienās var pārplēst 
arī pret šķiedru, taču tad daudz lielāks darbs 
jāiegulda. Zemnieki sūdzas, ka arkls salauzts 
– tur, kur pērn gludi gājis, pēkšņi akmens 
no zemes izaudzis. Tos lielos ilgi spiež ārā, 
bet mazie kā sēnes nāk. Akmeņu mums 
netrūkst un netrūks, vienīgi ap Rīgu viss jau 
aptīrīts. Tomēr skaistam piemineklim arī 
laukos nemaz tik viegli tos nevar sadabūt. 
Kādus tik ceļus un neceļus esmu izbraukājis. 
Četras piecas metāla birstes vienmēr līdzi, 
jo krāvumi sūnām apauguši. Jāredz, vai 
akmens nav saplaisājis. Kad minūtes 10 – 15 
esi berzis un redzi, ka apakšā tomēr nav 
meklētais, paliek žēl iztērētā laika.” 

NE SĒTS, NE STĀDĪTS, 
BET DĀRGI MAKSĀ

“Pasūtītāji gan nesaprot, ka man akme-
ņi no gaisa nekrīt. Tie jāatrod, tie ir smagi, 
vajadzīga lielā tehnika. Kabilē nomaļā vie-
tā biju noskatījis akmeni vienai kundzītei. 
Pie reizes domāju izcelt vēl kādus, jo viena 

Laukakmeņu kalējs

dēļ nav vērts braukt. Piebraucam, darboja-
mies. Skatos, nāk pār lauku tantuks ar nū-
jiņu. Drīz aiz viņas – večuks ar bisi plecā. 
Rājas, ka laukus izbraukājot. Bet tas nebija 
īstais iemesls. Sargāja savus akmeņus. Kad 
nu es iedevu dažas naudaszīmītes, tad 
tantuks bija tik pateicīgs. Vairākas reizes 
slavēja, teica, lai Dievs mūs sargā. Bet ir 
bijis tā, ka par vienu akmeni, kas cilvēka 
ne sēts, ne stādīts, bet pats no zemes nācis, 
pieprasa tādu summu, kādu ar trīs izciliem 
pieminekļiem neatpelnīt. Tas akmens ne-
maksā neko, kamēr guļ uz lauka. Tiklīdz tu 
pieskaries, tā uzrodas īpašnieks. Un grūti 
pateikt, par ko tieši jāmaksā.” 

IZSKATS UN BŪTĪBA
“Man ir bijuši pasūtītāji, kas ne tikai 

novērtē akmens izskatu, bet arī tā būtību. 
Bija tuvinieki, kas atcerējās, ka vecais-
tēvs, vedot govis ganos, vienmēr piesēdis 
uz kāda akmens. Tad nu viņi gribēja, lai 
piemineklis būtu tieši no tā. Uztaisīju tādu 
smuku, kā beņķīti, un ar uzrakstu, kam tas 
veltīts. Var jau būt, ka akmenim ir enerģi-
ja, es to nejūtu. Man akmens ir materiāls, 
no kura radīt pieminekli, pēc iespējas 
vairāk saglabājot laukakmens, tas ir, īsta 
latviešu akmens, būtību.”

Savam tēvam, Liepājas un Nacionālā 
teātra, kā arī vairāku latviešu kinofilmu 
aktierim Arnoldam Mīlbretam (1905–
1968) dēls beidzot atradis unikālu akmeni 
ar lielām porām, it kā kāds tās būtu filig-
rāni izstrādājis. Otra tāda pasaulē noteikti 
neesot. Un vispār vienādu laukakmeņu 
neesot.�

“Mainās cilvēku attieksme pret tēlniecību, kapu pieminekļiem, bet Latvijas akmeņi joprojām ir tādi paši – daudzveidīgi 
un skaisti,” teic Kuldīgas akmeņkalis Tenis Mīlbrets.

  AIVARA VĒTRĀJA FOTO

VIZĪTKARTE

Tenis Mīlbrets 
◊	 Dzimis	1954.	gadā.

◊	 Akmeņkaļa	amata	prasmi	
mācījies	praksē.

◊	 Sadarbojies	ar	vairākiem	
pazīstamiem	tēlniekiem.

◊	 Smejas,	ka	viņam	visas	
izstādes	tikai	kapos.

◊	 Mīl	Latvijas	laukakmeni.
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 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

Teātris
◊ 2. jūnijā Liepājas teātrī pirmizrāde režisora  
Dž. Dž. Džilindžera komēdijai “Paldies tev, 
draudziņ!”. Patriks Samners ir TV šova vadītājs, 
kurš pamazām zaudē savu zvaigznes statusu. 
Viņš sarunā savā dzīvoklī tikties ar Regu, produ-
centu, kas palīdzēs viņam atgūt popularitāti. Bet 
ko darīt, ja Regam ir ārkārtīgi augsti tikumības 
standarti, bet dzīvoklī uz dīvāniņa viņš ierauga 
neatvairāmi skaistu sievieti, zinot, ka Patrika sieva 
atrodas Parīzē? Patrika Samnera lomā – Egons 
Dombrovskis.

◊ 2. jūnijā Durbes 
kultūras namā vie-
sosies Ģertrūdes ielas 
teātris ar fantasmago-
riju uz slidām “Neie-
kostais elkonis”.

◊ 6. jūnijā teātra namā 
“Jūras vārti” Ventspilī 

notiks  Latvijas Nacionālā teātra Teātra dienas 
koncerts “Ideālā žurka”. Ir pienācis ilgi gaidītais 
2018. gads, bet apkārt valda nīgrums, nomāktība 
un neticība. Tieši tu esi izredzēts Roņu salā būvēt 
jaunu valsti no pašiem pamatiem. Vai ņemsi mūs 
līdzi? Vai tomēr atstāsi kādu pieskatīt veco Latvi-
ju? Kā mēs, ideālie latvieši, dzīvotu savā ideālajā 
zemē 100 ideālus gadus?

Citas lietas
◊ No 29. jūnija līdz 1. jūlijam Talsos norisināsies pilsētas svētki, kuru 
laikā jau otro gadu Talsu tirgus iekšpagalmā un paviljonā aizritēs “Tusiš 
iekš Tals tirg” jeb aizraujošs trīs dienu notikums. Tāpat kā pērn, arī 
šovasar tas būs muzikāli un gastronomiski izklaidējošs pasākums visai 
ģimenei ar iespēju baudīt virkni bezmaksas aktivitāšu, nopirkt ko sev 
tīkamu ēdināšanas teltī un bārā, baudīt ko ekskluzīvu kādā no restorāna 
seansiem vai ko demokrātiskāku svētdienas 
vēlbrokastīs.

◊ Līdz novembrim Ventspils Piejūras brīvda-
bas muzejā skatāma izstāde “Zemessar
dzes 46. kājnieku bataljons”. Tajā eksponēti 
Zemessardzes formastērpi un ekipējums no 
tās dibināšanas pirmsākumiem (1991) līdz 
mūsdienām. Ikviens var izzināt bataljona vēs-
turi, uzdevumus pagātnē un tagad.

◊ 2. jūnijā Saldū norisināsies “Ghetto Games Saldus 2018” – ielu 
kultūras, sporta un jauniešu kustības lielākais festivāls Austrumeiropā. 
Basketbols, bokss, balansa velosipēdi, grupa “Bermudu divstūris”, 
“Edavārdi”, DJ Vento un DJ Ziggy. Festivāls ikvienam, kurš vēlas pilnvei-
dot savas spējas neatkarīgi no sociālās izcelsmes un piederības!

◊ No 7. līdz 9. jūnijam Brocēnu pilsētas svētki ar daudzveidīgu un pār-
domātu programmu, lai interesanti būtu gan vietējiem, gan viesiem. Būs 
atraktīva orientēšanās pa pilsētu, iestādēm un uzņēmumiem, latvisko 
dziesmu festivāls, grupu “Jumprava” un “Vintāža” koncerts u.c.

Mantojums
◊ 9. jūnijā Ventspils Livonijas ordeņa pilī notiks II Viduslaiku mūzikas 
festivāls un bruņinieku divkaujas “Lilium Vindaviensis 2018”. Intere-
senti varēs iemācīties viduslaiku deju soļus, piedalīties stopa šāvēju 
sacensībās, dzirdēt vēlīno viduslaiku mūziku un dziesmas, ieklausīties 
klavesīna un dūdu balsīs. Pils pagalmā notiks šaušana ar loku, amat-
nieku darbnīcas, trebušē (viduslaiku metamās mašīnas) izmēģinājumi, 
darbosies “Pilskrogs”, būs zīlnieki un jokdari.

◊ 20. jūnijā Ventspils Dzirnavu laukumā notiks jau par tradīciju kļu-
vušais Zāļu dienas pasākums. Piedalīties aicināts ikviens līgotājs ar 
ziedu vainagiem un jāņuzālēm.

◊ 23. jūnijā Liepājas koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” notiks Līgosvētki. 
Šogad liepājniekus un pilsētas viesus priecēs Ogres Tautas teātris ar izrā-
di “Skroderdienas Silmačos”, kuras režisors ir Jānis Kaijaks. Koncertdārzā 
jau tradicionāli kursies jāņugunis, bet Jāņu rītu līgotāji varēs sagaidīt 
nakts ballē kopā ar grupu “Tālbraucēji”.

Mūzika
◊ 2. jūnijā jau septīto reizi Talsos izskanēs Raimonda Tigula brīvdabas 
mūzikas koncerts Tiguļkalnā, kur šajā reizē būs dzirdama ne vien viņa, 
bet arī komponista Pētera Vaska mūzika. Ozolu ielokā R. Tiguls muzicēs 
kopā ar gregorisko dziedājumu vokālo grupu “Schola Cantorum Riga” 
Guntara Prāņa vadībā, kā arī kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” un tā 
māksliniecisko vadītāju, diriģentu Normundu Šnē.

◊ 9. jūnijā koncertzālē “Lielais dzintars” 
Liepājā notiks grupas “Coolmands report” 
koncerts. Apvienību veido četri prestižajā ASV 
Bērklijas Mūzikas koledžā studējoši  
latviešu jaunieši Rihards Kolmanis,  
Elvis Artūrs Lintiņš, Sintija Grigorjeva un Pēteris 
Žīle. Grupas sapnis un mērķis ir radīt mūziku kā 
mākslas formu, kur tās attīstība un patiesums 
nekad nevar tikt zaudēts.

◊ 10. jūnijā Liepājas Latviešu biedrības namā 
leģendārās dziedātājas Noras  
Bumbieres piemiņas koncerts “Atmiņu por-
trets”. Tajā izskanēs dažādu komponistu dzies-
mas, kuras savas spožās karjeras laikā izpildī-
jusi Nora Bumbiere, kā arī mīlētākās Raimonda 
Paula kompozīcijas.

◊ 16. jūnijā Liepājas koncertzālē “Lielais  
dzintars” koncerts “Ar mums”, kurā  
uzstāsies Intars Busulis un  
Abonementa orķestris kopā ar Liepājas  
Simfonisko orķestri.

◊ 16. jūnijā Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā 
Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas kora 
“Cantus” 50 gadu jubilejas koncerts. 

◊ 16. jūnijā Kuldīgas estrādē mūzikas  
festivāls “Kuldīga dimd”, kurā vienā dienā uz 
vienas skatuves uzstāsies 12 Latvijā  

populāras mūzikas grupas, tostarp “Dakota”, “Linga”, “Eolika” u.c.  

◊ 30. jūnijā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” programmā  
“Pasaule Lielajā dzintarā” koncertēs viesi no Luksemburgas – zvaigžņots 
trio “Dock in Absolute”, kurā muzicē pianists Žans Filips Kočs, 
basģitārists Deivids Kintzigers un bundzinieks Neits Vongs. 

◊ 8. jūnijā Kuldīgas 
Mākslas namā atklās 
Latvijas Mākslas akadēmi-
jas Glezniecības katedras 
bakalaura diplomandu 
darbu izstādi un notiks 
bakalaura darbu aiz-
stāvēšana. Jau kļuvis par 
tradīciju, ka LMA glezniecī-
bas bakalauri savus 
diplomdarbus aizstāv 
Kuldīgā, kurp dodas viss 
LMA mācībspēku zieds. 

◊  Līdz 10. jūnijam Kuldīgas Vecajā rātsnamā skatāma fotoizstāde 
“Labā pilsēta”, kas tapusi sadarbībā ar Dānijas Karalistes vēstniecību. 
Tā ir vīzija par pilsētu, kas ir  kustībā, viegli pieejama, ar efektīvu un 
ilgtspējīgu infrastruktūru, veicina pozitīvu cilvēku mijiedarbību un sniedz 
estētisku baudījumu.  
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