
Agrita Blumberga, “Talsu Vēstis”

S klandrausis, dižrausis, burkān-
rausis jeb žograusis jau izsenis 
uzskatāms par kurzemnieku 

lepnumu. Latviešu tradicionālais rausis 
kļuvis par pirmo lauksaimniecības 
produktu Latvijā, kas tiek aizsargāts 
Eiropas Savienības līmenī, taču tradīci-
jas kopēju nav nemaz tik daudz. 

Dundadzniece Elma Zadiņa no “Jaun-
sniķeriem” šajā jomā ir īsta meistare – 
viņa cep ne tikai dižraušus, bet, izman-
tojot samaltus kviešu un rudzu graudus, 
gatavo arī pūteli.

 “Jaunsniķeru “ saimniece atzina, ka 
process līdz gala produktam ir garš un 
sarežģīts – dažkārt tas ilgst vairākas dienas. 
Ziemā, kad pieprasījums ir mazāks, Elmas 
kundze cep septiņas plātes jeb 80 skland-

raušus. Vasarā gandrīz katru nedēļu notiek 
kāds pasākums, līdz ar to darba ir krietni 
vairāk.  “Pieprasījums ir liels – visi prasa 
Dundagas raušus. Domāju, ka noteicošā ir 
saistviela, ko pievienojam masai. Vadāmies 
pēc veco laiku receptes. Dažkārt lasu jaunās 
pavārgrāmatas un domāju – ja pēc tādas re-
ceptes ir jāgatavo, nekas nesanāks. Nogaršo-
jot mūsu raušus, cilvēki atpazīst veco laiku 
recepti un atzīst to par labu esam. 

Kad ieguvām Eiropas Savienības 
garantētās tradicionālās īpatnības zīmi, 
Pārtikas un veterinārais dienests teica – ja 
sklandrausis netiks cepts pēc šīs receptes, 
tas nebūs sklandrausis, bet gan burkān-
rausis. Protams, gaumes atšķiras, un katrs 
meklē to, kas viņam sirdij tuvāks,” norādīja 
Elmas kundze.
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Sklandrauši ieguvuši 
Eiropas Savienības 

garantētās tradi-
cionālās īpatnības 

zīmi. Tiem jāizskatās 
tieši šādiem.

DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

Mākslas vēsture – kultūras un civilizācijas daļa
Iveta Grīniņa, 
“Kurzemnieks”

“Par ko mēs patiesībā 
rakstām, kad rakstām par 
mākslu? Par laikmetīgo 

mākslu nav iespējams rakstīt 
estētiskās kategorijās, vēl 
vairāk – jūs rakstāt par visu ko 
citu: par vēsturi, antropoloģiju, 
filozofiju, feminismu, naudu, 
par augstākās sabiedrības 
dzīvi, šovbiznesu, literatūru, 
par politiku vai biznesu...” tā 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
(LMA) studentiem seminārā 
teica rakstnieks un publicists 
Kirils Kobrins. 

KĀ TAS VISS SĀKĀS
“Mēs nekad nevarēsim sa

sniegt punktu, kurā mēs rakstītu 
par tīru mākslu. Tas nav iespē-
jams. Mākslas, kas būtu pati par 
sevi, nav, sevišķi ja rakstām par 
laikmetīgo. Tā vairs nav māksla 
tradicionālajā izpratnē, bet gan 
sociālās aktivitātes veids,” K. 
Kobrins norādīja lekcijā, kas 
bija viena no vairākām LMA un 
Kuldīgas novada kopīgi rīkotajā 
Vasaras mākslas vēstures skolā. 
Lektors pievērsās tam, kā vispār 
radās rakstniecības veids, kas 

apraksta mākslas darbus. K. Ko-
brins ieskicēja dažādus vēstures 
posmus, parādot, kā radās vēlme 
aprakstīt mākslas darbus un 
kad tas kļuva par profesiju un 
rakstniecības žanru. Šobrīd rak-
stīšana un runāšana par mākslu 
kļuvusi par milzīgu kultūras 
aktivitāšu lauku. 

“Antīkajā pasaulē un vidus-
laikos nebija nekā tāda, ar ko mēs 
šodien saprotam mākslas ap-
rakstus vai kritiku. Dažos tekstos 
ir aprakstīti atsevišķi mākslas 
priekšmeti, sevišķi ceļojumu 
aprakstos, piemēram, Marko 
Polo grāmatā. Mākslas darbi 
nav rosinājuši rakstītāju interesi. 
Kāpēc antīkajā Grieķijā, Romā 
un viduslaikos cilvēki neinteresē-
jās par mākslas darbiem, lai gan 
apkārt bija grandioza arhitektūra 
un neskaitāmi mākslas darbi? 
Atbilde meklējama sociālajā, 
reliģiskajā un politiskajā vēsturē. 
Māksla bija cieši saistīta ar 
reliģiju. Vienā no viduslaiku pa-
zīstamākajiem darbiem, kas tapis 
12. gs., bija aprakstīts notikums, 
kā Kenterberijas arhibīskaps 
Tomass Bekets tika nogalināts 
baznīcā pie altāra. Un tikai tāpēc 
altāris bija minēts. Arī antīkajā 
pasaulē māksla bija saistīta ar 

reliģiju, lai gan mākslas darbi 
iekļāvās apkārtējā telpā, bet vien-
mēr tiem bija reliģisks saturs, pat 
tiem, kuri bija erotiski vai ar se-
kulāru saturu. Vēl acīmredzamāk 
tas izpaužas viduslaikos. Māksla 
ir ne tikai saistīta ar reliģiju, tā ir 
reliģijas daļa. 

Otrs iemesls ir sociāli 
kulturāls – nebija publikas, kurai 
interesēja mākslas. Bija daži no 
aristokrātijas un galma, tāpēc ne-
pastāvēja tāda amata – rakstītājs 
par mākslu. Mākslas un literatū-
ras mērķis bija cits. Profesionā-
lam rakstniekam ar to jāpelna. 
Tas iespējams tikai tad, ja kāds 
dod naudu vai ja pastāv tekstu 
publicēšanas industrija. Protams, 
kaut kādi grāmatu izdošanas 
iedīgļi pastāvēja. Kāds uzrakstīja 
grāmatu, ko prezentēja galmā, 
līdz ar to cēla savu sociālo statu-
su šajā sabiedrībā. Bet modernajā 
izpratnē profesionālu rakstnieku 
nebija. Sociālā struktūra to nevei-
cināja, jo lielākā sabiedrības daļa 
bija neizglītoti.”

IDEOLOĢISKAIS IEROCIS
“Kaut kas mainījās 16. gs., 

kad radās ideja, ka rakstīšana 
par mākslu ir kas profesijai 
līdzīgs. Kad jūs skatāties uz 16. gs. 

tekstiem, interesanti konstatēt, ka 
cilvēki pēkšņi ir sākuši pamanīt 
mākslu un to aprakstīt – gleznas, 
skulptūras utt. Kas tad notika? 
Daudzas būtiskas lietas. Vispirms 
jau reformācija un tai sekojošie 
reliģiskie kari. Viena no svarī-
gākajām protestantu reliģijas 
pamatnostādnēm ir jautājums 
par tēliem. Tie tika iznīcināti. 
Protams, šī nostādne izraisīja pret-
darbību – kontrreformāciju, kad 
protestanti iznīcināja tēlus, bet ka-
toļi centās tos pēc iespējas vairāk 
radīt. 16. gs. bija lielais mākslas 
mecenātisma laiks, kad baznīca 
un pāvesti ļoti veicināja mākslas 
darbu radīšanu. Bet iemesls nebija 
vis interese par mākslu, bet gan 
ideoloģija. Māksla bija viena no 
būtiskākajām šī kara sastāvdaļām. 
Arī rakstīšana par mākslu kļuva 
tikpat svarīga un sākās šajā laikā, 
bet bija teoloģiska. 16. gs. radās 
grāmatu iespiešanas industrija. 
Gūtenbergs izgudroja grāmatu 
iespiešanu jau 15. gs. Abas puses 
ar rakstīto vārdu centās nomelnot 
viena otru un nosvērt sev par labu 
sabiedrību, veicinot gan grāma-
tu iespiešanas industriju, gan 
diskusijas par mākslu un tās vietu 
baznīcā.”

Ilze Kļepikova, “Kurzemes Vārds”

“ Drusciņ ir tāda baltā zvirbuļa sajū-
ta,” neslēpj 31 gadu vecais glezno
tājs Jānis Judins, kurš neraksturīgi 

jaunajai paaudzei pārstāv klasisko 
glezniecību un strādā lielākoties plenēra 
žanrā. Lai kāds gadalaiks pašlaik būtu, 
mākslinieks to labprāt gleznotu. Dotos 
dabā, ļautos tās harmonijai un cen-
stos tajā ieraudzīto un izjusto pārnest 
gleznās. Ikviens gada cēliens, kas aiz 
loga, zem debess, viņaprāt, ir vislabākais 
laiks gleznošanai.

– Kas jūs saista plenēra glezniecībā, 
kas jūs aicina, mudina gleznot dabā?

– Man patīk glezniecība dabiskā vidē, 
viss tāds nesamākslots un neizdomāts. 
Mani interesē pati daba – krāsas, noskaņas 
un nemitīgā maiņa. Pavasaris, vasara, 
rudens nāk, un emocionāli arī tu pats 
mainies. Jau agri bērnībā piefiksēju, ka 
daba aicina ieklausīties. Kad mainījās 
gadalaiki, sirdī izjutu tādu kā iekšēju 
pārdzīvojumu, prieku. To pat īsti nevar 
izteikt vārdos, kas tas bija. Mana pirmā 
skoliņa bija Ezerkrasta sākumskoliņa, no 
omes mājām uz turieni gāju. 

Baltā zvirbuļa 
dabas izjūta
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Kā par 
mākslu 
runāt 
tagad? 
• “Mēs nevaram runāt par 
laikmetīgo mākslu skaistu-
ma kategorijās un to vērtēt 
un izskaidrot no estētiskā 
viedokļa. Tā nav vairs 
māksla par sevi, bet gan 
sociālās aktivitātes veids. 
Par to mēs varam teikt – tas 
ir interesanti, iespaidīgi..., 
bet nekad – skaisti vai 
neglīti. Māksla mākslas dēļ 
vairs neeksistē. Kloda Monē 
gleznas tā varēja aprakstīt, 
laikmetīgo mākslu vairs 
ne. Mākslas vairs nav, tā 
ir pagātnē, šobrīd mums 
ir laikmetīgā māksla. Rak-
stīšana par mākslu šobrīd 
atrodas dziļā aizā starp 
akadēmismu, esejismu, 
populāro literatūru un ten-
ku slejām žurnālos. Lielākā 
daļa mākslas zinātnieku 
pārraksta izstāžu preses 
relīzes, ko uzrakstījuši citi. 
Mākslas kritika kā profesija 
un kulturāla aktivitāte ir 
gandrīz izzudusi,” studen
tiem sacīja K. Kobrins.

IZKALTĒTI DZĪVNIEKI  
UN CITAS DĪVAINAS LIETAS

“Sākās vidusklases slāņa augšana un 
izglītošanās. Protams, tas nebija vidusslānis 
mūsdienu izpratnē, bet gan tirgotāji, pilsētu 
turīgie pilsoņi, lielie zemes īpašnieki laukos, 
galminieki un algotņi. Tas bija vidusslā-
ņa aizsākums, un lielākā daļa no šiem 
cilvēkiem jau bija izglītoti, jo visā Eiropā 
darbojās universitātes, viņi varēja lasīt un 
rakstīt svešvalodās. Tajā laikā notika pāreja 
no viduslaiku agrārās saimniecības uz 
tirgus ekonomiku.

Tas viss deva iespēju rasties rakstniecībai 
par mākslu un tās tapšanai par žanru. 

Runājot par kultūras kontekstu un ideju 
vēsturi, tā bija Augstā renesanse, kad bija 
ļoti liela interese par vēsturi un humānismu. 
16. gs. radās vēl viena kustība, kas balstījās 
interesē par vēsturi, – antikvāri. Tā bija ļoti 
spēcīga kustība, kas apvienoja daudzus cil-
vēkus. Viņi nebija diplomēti vēsturnieki, bet 
daudz lasīja un mēģināja kaut ko izrakt par 
pagātni. Tajā laikā radās gan arheoloģijas, 
gan kolekcionēšanas iedīgļi. Cilvēki kolekcio-
nēja ļoti dažādas, reizēm ļoti dīvainas lietas: 
izkaltētus dzīvniekus, dīvainas grāmatas, 
minerālus utt. Viņi sāka domāt par savām 
kolekcijām, viņi sāka rakstīt par vēsturi, 
balstoties savās kolekcijās, un daļa no šīm 
kolekcijām bija mākslas objekti. 

Renesansē sākās mākslas sekularizācija 
– māksla pamazām atdalījās no reliģijas –, 
un sākās process, lai izveidotos tā saucamā 
māksla par sevi, kas līdz tam nepastāvēja. 
Kas notika nākošajā, baroka, periodā? Tad 
attieksme pret mākslu un vēsturi bija pilnīgi 
cita. Tika rakstīti traktāti. Piemēram, pirmais 
bija Tomass Brauns un viņa grāmata par 
seniem bēru rituāliem. Milzīga 1000 lappušu 
grāmata bija Roberta Bertona “Melanholijas 
anatomija”, kas saturēja daudzus mākslas ob-
jektu aprakstus, bet vēl aizvien paši mākslas 
darbi nebija rakstnieku intereses objekti. 
Taču māksla bija ļoti svarīga humānisma 
kontekstā. Vācu jezuīts Atanāzijs Kirhers ap-
rakstījis ļoti daudz arhitektūras un mākslas 
objektu, bet, protams, kaut kādā kontekstā, 
nevis tieši. 

17. gs. māksla beidzot kļuva par ziņkāres 
objektu, un rodas pirmās mākslas apraks-
tu pazīmes līdztekus alegoriskajiem un 
vēsturiskajiem. Radās mākslinieku biogrāfi-

jas. Žanra pamatlicējs ir Džordžio Vazāri ar 
grāmatu “Visizcilāko gleznotāju, tēlnieku un 
arhitektu dzīves”. 

Cilvēki, kuriem bija nauda un pietiekami 
daudz vietas kolekcijām, sāka just vajadzību 
pēc katalogiem. Ja jums ir kolekcija, jūs taču 
vēlaties to visu sistematizēt, uzskaitīt un 
aprakstīt.”

APGAISMĪBAS LAIKMETS
“Pa īstam rakstniecība par mākslu 

sākās 18. gs., kad tā kļuva literatūras daļa un 
profesionāla. Pašā sākumā šis žanrs attīstījās 
dažādos virzienos, ar dažādu saturu, taču tas 
kļuvis par neatņemamu kultūras sastāvdaļu. 
Savukārt rakstīšana par mākslu kā vērtība 
pati par sevi sākās tikai modernajā laikmetā. 
Kas mainījās 18. gs.? Tas bija apgaismības 
laikmets, kad ļoti populāra bija ideja par 
cilvēka dabas uzlabošanu ar zināšanām. 
Doma par to spēku un spēju uzlabot cil-
vēka būtību pavēra ceļu arī zināšanām par 
mākslu. Radās cilvēki, kuri ar rakstniecību 
sāka nodarboties profesionāli, ar to pelnīt, 
un viņu darbi tika iespiesti. Viņi bija daļa no 
vispārējas apgaismības humānistu brālības, 
kas bija internacionāla. Tas nebūtu iespējams 
bez industriālās revolūcijas, kas sākās 18. gs., 
jo ļoti attīstījās papīra ražošana un grāmatu 
drukāšana, kas padarīja tās pieejamas daudz 
plašākam cilvēku lokam, un – kas ir ļoti 
svarīgi – radās periodiskie izdevumi, kuros 
bija recenzijas. Manuprāt, pirmais izdevums, 
kurā bija recenzija, bija angļu “Spectator” 
18. gs. sākumā. Ja izdevumam ir recenzija, 
tekstā neizbēgami ir vērtējums. Piemēram, 
par Nikolasa Hoksma arhitektūru, par kuru 
bija ļoti niknas recenzijas. Kritika nebija 
par arhitektu kā sliktu kristieti, bet par ēku 
estētiku. Soli pa solim šīs recenzijas tuvojās 
mākslas žurnālistikai.”

MĀKSLAS BAUDĪŠANA  
KĻŪST DEMOKRĀTISKA

“18. gs. notika mākslas tirgus attīstība 
ārpus galmiem. Protams, kaut kāds mākslas 
tirgus bija arī viduslaikos, bet tā īsti tas 
attīstījās tikai 18. gs. Ja tas eksistē, vajadzīgi 
teksti, kas mākslas darbus skaidro un rekla-
mē, kas tos pavada. Tajā laikā vidusslānim 
un aristokrātijai bija modē tā saucamais lie-
lais ceļojums jeb Grand Tour. Jaunus cilvēkus 
sūtīja ceļojumā pa Eiropu. Tā bija izglītības 
sastāvdaļa, lai saprastu, kāda ir ekonomika, 
sabiedriskā dzīve un kultūra dažādās valstīs. 
Māksla bija šīs izglītības sastāvdaļa, un 

obligātais galamērķis, protams, Itālija. Tāpēc 
bija apraksti, ko kurā valstī apskatīt. Pirmie 
ceļveži bija populāri, un tos rakstīja profe-
sionāli literāti. Māksla kļuva aizvien vairāk 
novērtēta. Ne tikai galmā un aristokrātu 
vidusslānī, bet pat nabadzīgākās sociālajās 
grupās. 

Tas bija laiks, kad no privātkolekcijām 
radās publiskie muzeji. Mākslas baudīšana 
kļuva aizvien demokrātiskāka. 

Īstā mākslas vēsture sākās ar vēsturnieku 
Vilkenmani, ar Gēti un viņa vēstures kultu. 
Interesanti, ka Gēte bija viens no pirmajiem, 
kas sāka rakstīt par laikmetīgo mākslu. Viņa 
Itālijas ceļojuma piezīmes līdztekus senatnes 
mākslas darbu aprakstiem ir pilnas ar mo-
dernās mākslas aprakstiem. 

18. gs. sākās austrumu kults. Ceļojumu 
aprakstos bija zīmējumi un teksti, bet gad-
simta beigās sākās interese par viduslaikiem 
un tā laika arhitektūru, kas kopš renesanses 
bija ignorēta un uzskatīta par nevērtīgu. 
Interesanti, ka, piemēram, pirms Parīzes 
centra rekonstrukcijas tā bija pilnīgi viduslai-
ku pilsēta. Cilvēki tajā dzīvoja un nemanīja. 
Pēkšņi no kaut kurienes radās šī interese, un 
cilvēki atklāja, ka viduslaikos ir radīts kaut 
kas vērtīgs.”

ŠARLS BODLĒRS –  
MODERNISMA RADĪTĀJS

“19. gs. vidū jau bija radītas augsta līme-
ņa komplicētas, izsmalcinātas un izsmeļošas 
grāmatas par mākslu, piemēram, Stendāla, 
Džona Raskina u.tml. autoru darbi, kas bija 
veltīti tikai mākslai. Bet bija arī ceļojumu 
apraksti. Bija sācies masu tūrisms, parasta-
jiem cilvēkiem vajadzēja lētus ceļvežus, kas 
arī saturēja mākslas darbu aprakstus, bet 
vienkāršus.

Tad sākās arī akadēmiskās mākslas vēs-
tures industrija, universitātēs sāka sagatavot 
mākslas vēsturniekus. Totāla revolūcija 
mākslas recenzijās notika 19. gs vidū. Franču 
dzejnieks Šarls Bodlērs rakstīja par izstādēm, 
pirmajiem impresionistiem. Viņš pirmais 
sāka rakstīt par mākslu jaunā veidā – ar 
jaunu izpratni par laiku, kurā viņš dzīvoja. 
Viņš izdomāja terminu “modernisms” un to 
pirmais izmantoja sava laika mākslas ap-
rakstos – mākslai šodien ir jābūt modernai, 
un no šī skatu punkta viņš rakstīja. 

Sākās monogrāfijas žanrs. 19. gs. roman-
tisma laikā mākslinieks kļuva par varoni, par 
kuru vērts rakstīt grāmatu. Dž. Raskins bija 
pirmais, kurš rakstīja trīs grāmatas par Vil-

jamu Tēreneru. 19. gs mākslinieki paši sāka 
reflektēt par savu mākslu, balstoties vēsturē, 
teorijā. Galerists Pols Dirāns uzrakstīja ļoti 
daudzus rakstus gan par atsevišķiem im-
presionistiem, gan par šo kustību kopumā, 
cenšoties radīt par tiem sabiedrības interesi 
un piedāvāt  šos darbus. Viņš organizēja 
atsevišķu mākslinieku izstādes, kurām gata-
voja katalogus, kas jau bija komerciāli. 

Arī literatūrā rakstnieki ļoti bieži minēja 
mākslas objektus. Novelēs, romānos ļoti bieži 
un detalizēti tika aprakstīti mākslas objekti. 
Literāro darbu varoņi diskutēja par mākslu. 
Dostojevska “Idiotā” notiek diskusija par 
Hansa Holbeina Jaunākā darbu. 20. gs. Ver-
mēra darbus ļoti detalizēti apraksta Marsels 
Prusts. 

Sākās sociālā, filozofiskā, ideoloģiskā un 
nacionālā mākslas interpretācija. Tas bija 
laiks, kad radās ne tikai vispārējā mākslas 
vēsture, piemēram, pētījumi “Antīkās 
mākslas vēsture” vai “Franču mākslas vēs-
ture”, bet arī populārās grāmatas par mākslu 
plašai publikai.”

Rakstīšana par mākslu var eksistēt mo-
dernā šķiru sabiedrībā, lekcijas beigās uzsvē-
ra K. Kobrins: “Mākslas patēriņam vajadzīgs 
plašs vidusslānis, kas var veltīt laiku mākslai, 
kam ir nauda grāmatām un žurnāliem par 
mākslu un pašiem mākslas darbiem. Ir jābūt 
mākslas tirgum. Jābūt populārajiem preses 
izdevumiem, kuros profesionālie rakstītāji 
var pelnīt. Sabiedrībai jābūt izglītotai, jo tikai 
tad būs šo rakstu patērētāji. Ir jābūt laicīgajai 
mākslai, kas ir nodalīta no reliģijas, ar citiem 
mērķiem un vēstījumu.”�

1

Mākslas vēsture – 
kultūras un 

civilizācijas daļa

Rakstnieks un publicists Kirils Kobrins lekcijā mākslas teorijas studentiem uzsvēra, ka šobrīd rakstīšana un runāšana par 
mākslu kļuvusi par milzīgu kultūras aktivitāšu lauku, bet sākums tam meklējams pirms vairākiem gadsimtiem.

LĀSMAS REIMANES FOTO
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• Krasta artilērijas baterija būvēta 19. gs. beigās – 20. gs.  
sākumā. 
• Vismazāk cietusi Pirmā pasaules kara laikā, kad, vācu armijai 
tuvojoties Liepājai, Krievijas armijas pavēlniecība spridzina 
nocietinājumus pie jūras.
• Pirmās Latvijas Republikas laikā – noliktavas un treniņu vieta.  
• 1939. gadā, kad Karostu izīrē Padomju Savienībai kā 
karabāzi, notiek pārbūve par munīcijas noliktavu 180 milimetru 
dzelzceļa artilērijas baterijai un bāzes vietu bruņuvilcienam.
• 50. gadu vidū demontē lielgabalus un otrā baterija kalpo par 
sprāgstvielu un munīcijas noliktavām padomju bruņotajiem 
spēkiem līdz 90. gadu sākumam. 
• Latvijas bruņotie spēki munīciju glabā līdz 2017. gadam.

AVOTS: J. RAĶA STĀSTĪTAIS.

EGONA ZĪVERTA FOTO

Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

“ Mēs bijām tur, kur neviens nav 
bijis,” tagad visiem lepni stāsta fo-
togrāfu plenēra “Karosta – foto osta” 

dalībnieki. Tāda vieta tiešām pastāv, tā 
ir bijusī armijas munīcijas noliktava. Vēl 
senāk – krasta artilērijas baterija, būvēta 
reizē ar visu Liepājas cietoksni. Samērā 
labi saglabājusies, jo nav spridzināta un 
visu pastāvēšanas laiku tikusi apsaim-
niekota. “Mēs esam tikuši uz Tobago,” 
pieteikdamies apsargam, smejas Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepir-
kumu centra (VAMOIC) ekspluatācijas 
inženieris Andris Stolovskis.

LAIKA RATS UN LAIKA ZOBS
Uzreiz jāsaka, ka uz Kurzemes bijušo 

koloniju aizbraukt būs vienkāršāk nekā 
apmeklēt Aizsardzības ministrijai piederošo 
teritoriju Tobago ielā Liepājā. Šeit gan ziņkā-
rīgie ieklīstot ļoti reti, un tad viņiem pasaka, 
ka te ap žogu klejot nav vēlams. Sprāgst-
vielas un munīcija no šejienes pagājušajā 
gadā aizgādātas uz jaunām un modernām 
noliktavām Vaiņodē. Lai cik unikāls būtu 
šis militārā mantojuma objekts, armijas 
īpašums, visdrīzāk, tuvākajā laikā arī paliks 
apmeklētājiem slēgts.

Pie vārtiem pašu munīcijas noliktavu 
nemaz nevar redzēt. Tikai kāpjot augšup un 
ieejot dziļāk teritorijā, paveras skats uz sena-
jām būvēm un ap 40 ha plašo teritoriju. “In-
teresanti būtu pagriezt laika ratu atpakaļ un 
paskatīties, kā te viss ir kustējies,” pasapņo 
arī A. Stolovskis. Vairāk nekā simt gadu ve-
cās kaltās durvis uz vienu no trim bijušajām 
noliktavām veras džerkstēdamas. Tunelim 

līdzīgajā, garajā gaitenī dobji un drūmi atbal-
sojas runātais. Telpas ir tumšas un mitras. Šīs 
noliktavas vairs neatbilst prasībām, tāpēc arī 
bruņotie spēki munīciju pārveda. “Laika zobs 
dara savu. Šīs telpas nav tik modernas un 
pielāgotas. Iekļūst gruntsūdens, nedarbojas 
ventilācija, jo visi caurumi tikuši aiztaisīti. 
Iekšā ir kustību sensori, tāpēc bija jānovērš 
iespēja iekļūt putniem vai sikspārņiem, kas 
te dzīvo,” stāsta Andris. 

Nelielās telpas ar vismaz pusmetru bie-
zām sienām agrāk bijušas piekrautas pilnas.

Gaitenī bijušas sliedes, pa kurām trans-
portēt munīciju, lai nav jānes. No Karostas 
puses šeit bija dzelzceļa līnija. Ārpusē atro-
das platformas, uz kurām stāvējuši lielgabali. 
Agrāk no tām varēja jūru redzēt, bet gadu 
laikā ir saauguši koki. 

SPOKI KLAPĒ DURVIS
Objektu sargā tāpēc, lai nebūtu vanda-

lisma. “Būtu laika jautājums, ka pa vienam 
vien visu izvazātu un vēsturiskās lietas no-
nāktu metāllūžņos,” saka A. Stolovskis. “Paš-
laik viss ir jāpieskata. Lai cilvēki nedomā, ka 
te neviena nav.” Tā kā apkārt ir mežs, sargu 
mieru visbiežāk patraucē stirnas un žogs 
nav šķērslis zaķiem. Apsargs zina teikt – tie, 
kas agrāk te strādājuši, stāsta, ka munīcijas 
noliktavās spokojas. “Liekas, ka kāds staigā 
gar māju, durvis noklapē. Bet redzējuši viņi 
neko nav.”

“Mēs jau esam tikai apsaimniekotāji,” par 
būvju nākotni neko nevar teikt A. Stolovskis. 
“Izskatās, ka te viss prasa lielus ieguldīju-
mus, lai varētu saglābt. Vajadzētu izolēt, lai 
mitrums neturpina nākt, atbrīvot ventilācijas 
šahtas. Kādreiz te bijusi laba drenāža. Bet 
nekādu plānu nav, nezinām, kur tas viss 
ved un aiziet. Vienā galā it kā esot kaut kas 

To vajadzētu rādīt cilvēkiem

Laika zobs jau papostījis dzelzsbetona būves. 

Andris 
Stolovskis 

iededz 
lukturīti, 
lai dotos 

tumšajās 
un 

pamestajās 
munīcijas 

noliktavās.

Šajā vietā gar krasta artilērijas bateriju no Karostas reiz bija dzelzceļa sliedes. 

Kaltās durvis, eņģes un cits aprīko-
jums ir unikālas vērtības. Tāpēc 
objektu rūpīgi apsargā.

dziļāk, bet neviens jau nav līdis iekšā. Nevar 
jau zināt, ko tas krievs tur ir atstājis. Līdīs, 
un – bam!”

KARSTS KARTUPELIS MUTĒ
Vai munīcijas noliktavas reiz varētu kļūt 

par tūristiem rādāmu vietu un iekļauties 
Karostas maršrutā? Vēsturnieks un Karostas 
cietuma gids Juris Raķis ir skeptisks: “Lai 
Aizsardzības ministrijai piederošu terito-
riju sajūgtu kopā ar pilsētu, tā ir ārprātīgi 
sarežģīta juridiska birokrātija. Lai šo vietu 
iekļautu Karostas kompleksā, tur ir jāuz-
taisa normāla piekļūšana un piebraukšana, 
kas izmaksā ļoti dārgi. Pilsēta teorētiski 
var pārņemt šo milzīgo teritoriju, bet 
ir milzīgs BET. Tam ir jēga tikai tad, ja 
teritorija vairāk vai mazāk paliek šābrī-
ža statusā – ja tā ir ierobežota un tiek 
apsargāta. Citādi nedēļas laikā tur viss būs 
izdemolēts, piegānīts, ieskaitot arī kāpas. 

Tas izmaksātu dārgi, pilsētai jau tā pietiek 
kreņķu ar visādām teritorijām. Ja arī kāda 
biedrība tur sāktu darboties, apsardzes 
jautājums paliek aktuāls.”

Šogad pavasarī esot sanākusi darba 
grupa ar pārstāvjiem no Liepājas pilsētas 
pašvaldības, ministrijas un Kara muzeja. 
“Bet ir viena liela ķeza, ka tā ir problēma 
rīdziniekiem – līst ārā no Rīgas un kaut ko 
darīt uz vietām. Bija doma, ka šeit varētu 
veidot Kara muzeja brīvdabas filiāli un 
eksponēt bijušo militāro tehniku. Kara 
muzejs dikti negrib to darīt. Jau tā viņiem 
ir divas filiāles – Airītes un Ziemassvēt-
ku kauju muzejs,” stāsta J. Raķis. Tā nu 
pagaidām šis objekts esot karsts kartupelis 
mutē. “Vieta ir fantastiska, to vajadzētu 
rādīt cilvēkiem. Ja varētu vidējo aritmētis-
ko atrast ar trīspusēju sadarbību, tad kaut 
kas virzītos. Lai to dabūtu, ir šausmīgi 
sarežģītas juridiskās fineses.”�
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TRADĪCIJAS, KAS PIEKOPTAS 
PAAUDŽU PAAUDZĒS

Viņa uzsver, ka sklandrausī jābūt bur-
kānam, kartupelim, rudzu miltiem, ūde-
nim, mannai, pienam, drusciņai taukvielu, 
kanēlim un krējumam. Ir svarīgi, lai pamatne 
būtu stingra. Pirmajā dienā saimniece sataisa 
pamatnes, pēc tam mizo burkānus, tīra 
kartupeļus un visu samaļ. Recepti saimniece 
ir aizguvusi no senčiem, bet laika gaitā tā 
nedaudz pamainījusies. 

 “Bija laiks, kad necepām sklandraušus. 
Cienastu gādājām tikai īpašos gadīju-
mos, piemēram, koru vakaros. Mums bija 
laba saimniece, no kuras daudz ko esmu 
pārņēmusi. Raušus esmu ēdusi no bērnu  
dienām, bet cept tos sāku brīvvalsts laikā, 
kad vairs nestrādāju agronoma darbu. 
Toreiz saimniecība tika dibināta no jauna, 
darba un naudas vairs nebija, tāpēc, va-
jadzības spiesta, atsāku darboties. Aizbrau-
cu uz tirgu, pieprasījums bija liels, un tā tas 
aizgāja. Kad man jautā – vai tu esi atstājusi 
kādu, kas pēc tevis ceps, – varu atbildēt ap-
stiprinoši. Meitai būs jāturpina tas, ko esmu 
iesākusi,” atklāja kundze. 

Uz tirgu ar retiem izņēmumiem viņa 
brauc katru piektdienu. Visbiežāk Elmas 
kundze un viņas meita sastopamas Dundagā, 
taču reizēs, kad gardumus slikto laika aps-
tākļu vai citu iemeslu dēļ neizpērk, dodas uz 
Talsiem. Talsenieki viņas gaida ar nepacietību 
un vienmēr pajautā, kad gardos Dundagas 
raušus varēs nopirkt nākamreiz. Uz degus-
tāciju interesenti var pieteikties Dundagas 
tūrisma informācijas centrā. Šo iespēju 
lielākoties izmanto tūristi – gan latvieši un 
lietuvieši, gan citu valstu iedzīvotāji. Biežāk 
tie ir cilvēki pensijas vecumā, kuri dodas 
ekskursijās un vēlas nobaudīt senatnes garšu. 

GATAVOJOTIES FESTIVĀLAM 
Dažkārt saimniecēm jāpiedalās arī 

vietējos pasākumos. Viens no šādiem 
pasākumiem ir Dundagā dzimusī tradīci-
ja – Sklandraušu festivāls, kas pirmo reizi 
norisinājās 2015. gadā. Tā ir Dundagas 
kultūras pils direktores Baibas Dūdas ideja, 
kas radās laikā, kad sklandrausis tika atzīts 
par Eiropas garantēto tradicionālo īpatnību. 
“Vienā dienā varam izcept 200 sklandraušus 
jeb 15 plātes. Strādājam divas dienas. Mūsu 
galvenais pienākums ir sagatavot raušus 
pārdošanai. Pagājušajā reizē bija sabrau-
kuši cilvēki no visas valsts, un mēs kopā ar 
Dženetu Marinsku vadījām meistarklasi. 
Tie, kuri gribēja, varēja izcept savu rausi. 
Kopīgiem spēkiem tapa arī lielais sklandrau-
sis, kura diametrs sasniedza trīs metrus. Tajā 

tika likti citi mazi rausīši, kurus bija savedu-
šas cepējas no visas Kurzemes. Tirgotāju bija 
samērā maz, un trīs stundu laikā viss tika 
izpirkts – vesels bars man skrēja pakaļ un 
jautāja, vai nav vēl kāds rausis, ko var no-
pirkt! Domāju, ka festivāla organizatoriem, 
plānojot pasākumu, vajadzētu paaicināt arī 
mūs, cepējas. Mēnesi iepriekš avīzē vajadzē-
tu publicēt informāciju par gaidāmo pasāku-
mu un aicināt palīgā visus dundadzniekus,” 
pārliecību pauda Elmas kundze. 

Saimniece cep ne tikai dižraušus, bet 
gatavo arī pūteli, kas viņai saistās ar bērnības 
dienu atmiņām. “Ja ir vajadzība, uzcepu 
kādu speķa pīrāgu, plātsmaizi vai pagatavoju 
pūteli. Atceros, ka mamma bērnībā to taisīja 
un nesa uz pļavu launagā. Pirms kāda laika 
aizbraucu uz Igauniju, pagaršoju kamu, kas 
ir līdzīga pūtelim, un sapratu, ka man tas 
jāpagatavo,” atzina kundze. 

Pūtelis ir sens kurzemnieku ēdiens, kas 
tiek gatavots no samaltiem rudzu un kviešu 
graudiem. Agrāk saimniece izmantoja 
arī kailgraudu miežus. Sākotnēji graudus 
nepieciešams attīrīt no pelavām un citiem 
piemaisījumiem, pēc tam tie jāber katlā ar 
ūdeni, jāpievieno sāls un jāvāra, līdz kļūst 
mīksti. Kad tie ir uzbrieduši, tie jāžāvē 
mērenā temperatūrā un jāsamaļ elektriskajās 
vai rokas dzirnavās. Jāņem vērā, ka, žāvējot 
graudus pārāk augstā temperatūrā, aizies 
bojā tajos esošās olbaltumvielas. 

DABĀ VISS IR ATRODAMS
 “Aizvedām pūteli uz analīzēm, lai 

redzētu, kādas ir tajā esošās uzturvielas. 
Laborantes bija izbrīnītas, ka tajā ir 20 
procenti šķiedrvielu. Viņas secināja, ka 
graudu vārīšanas rezultātā graudu ciete ir 
stiprinājusi miltus. Dakteris Danilāns ik 
pēc pāris dienām atgādina, ka šķiedrvielas 
un pienskābes baktērijas ir tās, kas darbina 
organismu. Pūtelī tie ir sastopami abi kopā. 
Ja no rīta cilvēks iedzer krūzi kefīra, kas 
sajaukts ar pūteli, pusdienas var sagaidīt 
droši. Lai nav jāiet gulēt ar smagu vēde-
ru, to var iedzert arī vakarā. Dabā viss ir 
atrodams. Kad nav slinkums, sablenderēju 
lakšus, nātres, gārsu, virzu un citus vērtīgus 
augus. Ja jūtos nogurusi un pārāk ilgi esmu 
stāvējusi pie plīts, sameklēju dārzā virzas 
gabaliņu, ieēdu un spēki atgriežas. 

Pirms kāda laika pie mums viesojās 
bērni no Talsu novada vakara un neklātie-
nes vidusskolas un Pastendes pamatskolas. 
Viņi bija ieradušies, lai degustētu raušus un 
pūteli, bet daļa bērnu neriskēja pagaršot ne 
vienu, ne otru. Dažkārt cilvēkiem ir bijusi 
slikta pieredze, tāpēc viņi neķeras klāt 
raušiem, bet vēlāk nogaršo mūsu raušus 
un atsāk tos ēst,” piedzīvotajā dalījās Elmas 
kundze.�

1

Visi prasa sklanduraušus

DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

Process līdz gala produktam 
ir garš un sarežģīts – dažkārt 
tas ilgst vairākas dienas.

Liels palīgs virtuvē Elmai Zadiņai ir meita Dace.

Recepti saimniece ir aizguvusi no senčiem, bet laika gaitā tā nedaudz pamainījusies.
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Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

J ūlijs Saldus apkārtnē izvērties 
citāds, jo pirmo reizi līdzās roka 
daudzkārt pastiprinātai jaudai 

festivālā “Saldus saule” var baudīt arī 
akustiskas, labi pazīstamas un arī pilnī-
gi jaunas melodijas.

Svētdienās Jaņa Rozentāla Saldus vēs-
tures un mākslas muzeja pagalmā servētas 
muzikālas brokastis. Trešdienu vakaros 
brocenieki aicina uz pilsētas tirgus lauku-
mu, kas uz pāris stundām pārtop brīvdabas 
salonā. Iecerēts aicināt nelielas grupas, lai 
saikne starp mūziķiem un klausītājiem 

veidojas personiska. 25. jūlija vakarā Saldū 
pirmo reizi leģendārās grupas “Līvi” tēva 
Ērika Ķiģeļa dziesmu vakars brīvdabā. Tikai 
akustiski instrumenti un kopīga dziedāša-
na, jo apzināti nojaukta barjera starp tiem, 
kuri uzstājas, un tiem, kuri klausās.

Par agru spriest, vai Saldū un Bro-
cēnos ieskaņosies neliela formāta muzi-
kāli pasākumi brīvā dabā, taču sākums ir 
daudzsološs. Mūziķi mulst bez skatuves, 
taču arī atzīst, ka tieši tāpēc izjūt jaunus 
impulsus. Savukārt klausītājiem jāpierod, 
ka var baudīt priekšnesumu, ērti zvilnot 
pavēnī noliktā pufā vai sēžot zālē. Nedaudz 
apjukuši arī pasākumu rīkotāji, jo pēc 

pirmajiem sarīkojumiem grūti saprast, kas 
noticis, –  nupat ierušināta jauna tradīcija 
vai arī viss darīts tikai acumirkļa dēļ.

Saldus muzeja sabiedrisko attiecību 
speciāliste un pasākumu cikla “Brokastis 
zaļumos” rīkotāja Ilze Pluģe precizē: muze-
ja pagalmā īstenota siguldiešu ideja. “Pirms 
kādiem desmit gadiem kursa biedrene no 
Siguldas stāstīja par privilēģiju un atlaižu 
karti viņas pilsētas iedzīvotājiem. Kartes 
komplektā bija arī lielāko pasākumu ka-
lendārs visam gadam, un tajā izlasīju par 
brokastīm pils dārzā. Tur aptuveni stundu 
skan mūzika un pilsētnieki ierodas ar 
saviem dzērieniem un brokastu uzkodām, 

klausās dzīvo mūziku un bauda  dzīvi! 
Mani šī ideja pārņēma...” atceras I. Pluģe.

Pa šiem gadiem sakopts un labiekārtots 
muzeja iekšpagalms, atradās cilvēki, kuri 
iedrošināja neparastu brokastošanu sarīkot 
arī Saldū. Muzeja speciāliste atzīst, ka pati 
ne reizes nav piedzīvojusi muzikālu ēdien-
reizi, tāpēc organizēt bija viegli – jo nebija, 
ko atdarināt. “Man patīk, ka apmeklētājs 
nav ierobežots kā koncertā – nav jākaunas, 
ka nokavē vai aiziet agrāk prom. Bro-
kastu laikā garāmgājējs drīkst pie mums 
apstāties kaut vai uz piecām minūtēm un 
pēc tam doties tālāk savās gaitās,” viņa 
iedrošināja. � 

Titulglezna

J aņa Rozentāla Saldus 
vēstures un mākslas  
muzeja rīkotajiem mu-

zikālajiem svētdienas rītiem 
dots franču impresionista 
Eduāra Manē gleznas  
“Brokastis zaļumos”  
(Le Déjeuner sur l’herbe) 
nosaukums. 

Vēl nesen Jaņa Rozentāla 
un citu latviešu mākslinieku 
impresionisma stilā gleznotas 
gleznas un E. Manē savulaik 
skandalozais darbs “Brokastis 
zaļumos” bija zem viena jumta 
– trīs mēnešus Baltijas valstu 
kopīga izstāde “Nepieradinātās 
dvēseles. Simbolisms Baltijas 
valstīs” bija izlikta Orsē muzejā 
Parīzē. Izstādes vēsts fokusējās 
uz pašapziņu – arī mums 19. un 
20. gadsimta mijā bija pasaules 
līmeņa mākslinieki –, savukārt 
Orsē muzeja direktore Loransa 
Dekāra uzsvēra kopīgo saikni 
starp Eiropas valstīm, ko veido 
kultūra un vēsture.

E. Manē gleznas uzskata 
par robežšķirtni starp Francijas 
veco glezniecības skolu un jauno 

mākslinieciskās izteiksmes ma-
nieri. Saldus muzeja sabiedrisko 
attiecību speciālistei Ilzei Pluģei 
patīk stāstīt par vētru, ko 1863. 
gadā sacēla “Brokastis zaļumos”. 
Ne tāpēc, ka gleznā ir kaila 
sieviete (neapsegti vai daļēji 
piesegti ķermeņi bija iecienīti 
arī akadēmiskajā glezniecībā), 
bet tādēļ, ka simboliskais (kails 
ķermenis) attēlots pārlieku 
naturāli un sadzīviski.

“Brokastis zaļumos” tika 
izraidītas no tā dēvētā Parīzes 
salona – valdības finansētas 
izstādes, kurā izlika jaunākās 
un mākslinieciski vērtīgākās 
gleznas. 1863. gadā bija neierasti 
daudz atraidītu mākslinieku, 
un E. Manē gleznas izbrāķēša-
na pielika punktu nepieņemto 
autoru pacietības mēram. Viņi 
pieprasīja Napoleonam III 
personīgi apskatīties neatzītās 
gleznas, savukārt valdnieks izlē-
ma, ka galavārds jāsaka sabied-
rībai. Valsts finansēja vēl vienu 
izstādi jeb Noraidīto salonu. Tā 
apmeklētāji cerēja pazoboties 
par modernajām gleznām, taču 
rezultātā iepazina glezniecības 
jaunākās tendences un pat jutās 
saviļņoti par tām.�

Ģ itārists MĀRTIŅŠ BĒRTULIS pirmais servēja 
muzikālās brokastis Saldū. No viņa lielā mērā 
bija atkarīgs, kādas replikas publika velta 

nebijušam pasākumu ciklam.
M. Bērtulis ir profesionāls ģitārists, visbiežāk 

muzicē grupā. Arī Saldū ierodas pēc Jūras svētku balles 
– negulējis, saguris un mazliet apjucis, jo arī pašam nav 
priekšstata, kādām īsti jābūt muzikālām brokastīm. 
Ēdienkarte nav pasūtīta – lai spēlējot pēc sirds patikas, 
iedrošina organizatori. Bet Mārtiņš uz skatuves radis 
izpildīt to, ko pieprasījis klients. 

Par ģitārista pirmo joku smējās visi, tātad – sa-
tikušies līdzīgie, un mūziķis atbrīvojās. Viņš spēlēja 
leģendāras melodijas, virknēja zināmas muzikālas 
tēmas ar svešām, ilgi nebija jālūdzas, lai atklāj arī kaut 
ko no paša radītas skaņu pasaules. “Muzikālās tēmas 
rodas spontāni, un tās uzreiz jāpieraksta, jāiespēlē. Lai 
pēc laika failu var pazīt, jādod nosaukums. Pirms kāda 
laika mājās cepu rupjmaizi, un man ir muzikāla frāze 
“Cepas rupjmaize”. Mūzika pie manis nāk naktī, un bija 
tēmas, kuru nosaukumā pulksteņa laiks, cikos radusies. 
Sarindoju hronoloģiskā secībā, un iznāca interesants 

albums,” stāstīja M. Bērtulis. 
Viņš piedāvāja blūzu. Šajā mūzikas žanrā nav jābai-

dās nospēlēt aplamu noti, jo labs blūzmenis spēlē tikai 
tā, kā tobrīd patīk. “Blūzs ir izjūtas, nevis nošu skaits,” 
teica ģitārists un atdarināja Ērika Kleptona meistarstiķi 
– vienas nots blūzu. Skaņdarba sāls bija vienīgās nots 
frāzējums. Vēl Mārtiņš atklāja, ka labā blūzā vienmēr ir 
kāda pazīstama tēma, un acumirklī amerikāņu melodijai 
pārklājās Ērika Ķiģeļa “Zīlītes” motīvs. 

“Vēlajos deviņdesmitajos, kad mācījos Saldus 
mūzikas skolā, bijām pievīlējuši mūzikas skolas atslēgu. 
Mājās nebija tik aizraujoši trenēties, toties vakarā tukšā 
mūzikas skolā... O! Vai es tagad būtu ģitārists un Saldus 
mūzikas skolas direktors, ja nebūtu slepeni pievīlētu 
atslēgu?” aizdomājās M. Bērtulis. 

Skaņdarbus papildinājis ar vēl citiem stāstiem, 
Mārtiņš brokastis beidza ar pārliecību, ka melodijai 
jāizskan pirms beigu akorda, lai to turpina klausītājs, 
bet publika pēc šīm pirmajām muzikālajām brokastīm 
ieinteresējās arī par nākamajām, ko servēja senioru 
akordeonistu ansamblis “Akords”  un arī saksofoniste 
Anete Levica.�

Fragments no Eduāra Manē gleznas “Brokastis zaļumos”. 

Mārtiņš Bērtulis par daudzpusīgu un mūsdienīgu mūziķi veidojies gan Saldus mūzikas skolā 
un Londonas Mūsdienu mūzikas akadēmijā, gan ieklausoties un vērojot pieredzējušus kolēģus.

Labi, ka slepeni pievīlēja atslēgu

ANDREJA SERGEJEVA FOTO

ANDREJA SERGEJEVA FOTO

Svētdienai 
piestāv 
muzikālas 
brokastis

Šos muzikālos rītus varēja 
klausīties atbrīvoti 
no koncertzāļu etiķetes, 
tomēr saldeniekiem vēl 
jāpierod baudīt dzīvo 
mūziku laiskojoties.
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VIZĪTKARTE

Jānis Judins
◊ Dzimis 1987. gada 29. aprīlī.

◊ 2007. gadā absolvējis Liepā-
jas Mākslas vidusskolas koka 
izstrādājumu dizaina nodaļu. 

◊ Strādā par amatnieku, 
namdari.

◊ Aicinājums – glezniecība.

◊ Pēc mākslas skolas 
beigšanas patstāvīgi studējis 
zīmēšanu un gleznošanu kā 
autodidakts. 

◊ Izstādēs piedalās kopš  
2011. gada. 

Kad katru dienu tu mēro to ceļu, redzi, 
kā laiks mainās, gaisa smarža mainās. Mani 
iepriecina daba, viss, ko Dievs ir radījis, viss, 
kas nav samocīts. Man patīk arī pilsētvide, 
bet tajā es mazāk varu atpūsties. Kad tu 
izbrauc pie dabas, jūti debesis un visu apkārt.

Bērnībā, atceros, kopēju mikimausa 
žurnālus un krāsoju ar flomāsteriem, bet 
vēl nebija tik izteiktas intereses par mākslu. 
Tā vairāk atvērās pamatskolā. Vēlāk gāju uz 
mākslas skolu, bija arī zīmēšana, bet interese 
vēl nebija tik izteikta. Tagad gleznošanas 
aicinājums man ir ļoti izteikts. Cik dots būs 
dzīvot, tik to attīstīšu.

– Atceraties to robežpunktu, reizi, 
situāciju, kad sapratāt, ka glezniecība ir 
jūsu joma?

– Tā bija tā reize, kad Juris Pasternaks 
mākslas skolā mūs veda zaļajā praksē no 
Vārtājas ielejas. Tas bija vasaras sākums, bija 
lietus nolijis, rīts spirgts, saulains,  svaigs gaiss 
kā jau pēc lietavām. Braucām ar sabiedrisko 
transportu. Pirmo reizi biju tur laukos, un 
mani tas viss paņēma. Lielie gubu mākoņi 
sāka iet, ķēru tos. Meža strēle tālumā, kā jau 
mūsu Kurzemes ainavā. Akvareļiem ūdens 
beidzās, dzert gribējās, uz grants celiņa bija 
izdangātas bedrītes, tur no peļķītēm smēlām 
virspusīti, to dzidro ūdeni gleznošanai. Da-
lījām maizīti, pasēdējām, apēdām to uz ceļa. 
Kad bija jāskrien uz autobusu, lai brauktu 
atpakaļ, es vēl taisīju darbus, pat gandrīz 
mājās negribēju braukt. No tās reizes es sāku 
diezgan intensīvi pats taisīt izbraucienus pie 
dabas.

Bet plenēra glezniecībā ir ļoti jāmobi-
lizējas, lai tu kaut ko varētu izdarīt, visam 
jābūt gatavam. Vajadzētu divās stundās dabūt 
gatavu. Ja ilgāk, mainās saule, tā pagriežas, ir 
citas gaismas. Un vai nu tu taisi jau nākamo, 
vai, ja tu ar laiku esi pieredzējis, glezno pēc 
atmiņas. Ēnas jau ir izmainījušās, gaisma jau 
krīt no citas puses, bet tev bildē vēl pēdējie 
uzsvari jāsaliek. 

– Tātad plenēra glezniecība prasa arī 
meistarību mobilitātes, tempa ziņā.

– Tagad es cenšos uzreiz neķert kadru, 
kad aizbraucu pie dabas. Tev vajag pašam 
atpūsties, pastaigāties, papriecāties par to, 
gūt baudījumu pa īstam. Noklusti pie dabas, 
paskaties, cik viss brīnišķīgi radīts, paanalizē 
krāsas un tad lēnām ķeries klāt. Bet sākums 
man bija nervozs. Daudzi bija teikuši, ka ilgi 
nevar, vajag ātri, ātri. Tad tu aizbrauc pie 
dabas un pavadi laiku vienā skrējienā. Kad tu 
jau sāc ķert krāsas, sāc likt pirmos vēzienus, 
tad ir jāiet līdz galam. Tad nav nekādu pau-
zīšu, maizīšu ēšanas. Kad darbs ir gatavs, tad 
tikai vari. Jo, kamēr tu ēdīsi maizīti, tikmēr 
paies 15–20 minūtes. Tas ir liels laiks, ko tu 
pazaudē. 

Ir dažādi mākslinieki. Ir, kas uztaisa ātru 
skici un var mājās pēc tam darbnīcā strādāt. 
Tā kā mani iekštelpas tā neiedvesmo, man 
vajag gleznot laukā. Pie dabas, uz laukiem, 
mežmalās – tur ir harmonija, tur ir sava 
putnu mūzika, tur ir debesis, krāsas, nav nekā 
lieka.

– Kuri ir tie gada cēlieni dabā, kas jums 
ir tie tuvākie gleznošanai?

– Ļoti daudziem māksliniekiem rudens 
ir tas mīļākais gadalaiks, citiem pavasaris. 
Man grūti nodalīt. Patīk visi gadalaiki. 
Pavasaris ar savu pamošanās svaigumu. Tāds 
rosinošs spirgtums, kad viss plaukst. Kaut 
kur aizbrauc pie upes, ūdeņi sāk čalot. Tas 
ir tāds darbīgāks, pamošanās cēliens. Kad 
nāk vasara un tu to esi sagleznojis, iestājas 
vasaras pagurums, zaļuma ir par daudz. 
Kad iestājas rudens, gaiss paliek dzestrāks, 
rudens rīti ir svaigi dzestri, iekrāsojas pirmās 
lapas. Kad tas zaļums pāriet dzeltenumā, 
oranžumā, tas atkal ir kaut kas jauns, tad 
atkal tas tevi pārņem. Un, protams, skaistās 
ziemas. Ziemās es arī gleznoju. Cenšos. 
Līdz mīnus pieciem grādiem var daudzmaz 

komfortabli. Ir mākslinieki, kas vēl lielākos 
mīnusos iet, ir, kas baidās. Bet ziemā gleznot 
ir ļoti baudāmi, galvenais nežēlot drēbes, 
saģērbties kārtīgi. Ziemā ir ļoti svaigs gaiss, 
kad tu izej. Vasarā tā nav. Gadalaiki mainās, 
un katru reizi it kā viens un tas pats, bet 
katru reizi tas ir kā no jauna. Neapnīk. Man 
glezniecībā vienmēr aktuāls ir tas, kas pašreiz 
ir. Kad sāk ziedēt pirmie ziedi, tad gribas 
gleznot to, kas dārzā uzziedējis, ir parādījies 
zieds, ko esi lolojis, laistījis. Tagad gribas iziet 
pilsētvidē pēc plenēra “Liepājas marīna”, kur 
gleznojām vairāk ostu, jūru. Tagad jūra nebija 
tik gleznieciska, jo laiks bija mierīgs. Vairāk 
gribas to putojošo, bangojošo. To gludo jūru ir 
sarežģīti gleznot. Tad tas jādara ļoti niansēti, 
kā vecmeistars Eduards Kalniņš mācēja ar 
smalkām tonālām pārejām. 

– Pieminējāt pilsētvidi. Strādājot tajā, 
droši vien ir lielākas iespējas, ka kāds 
pienāks paskatīties, ko gleznojat, uzsāks 
sarunu. Kādam tas patīk, kādam traucē. 
Kā ir jums?

– Nesen pārlapoju par vecmeistaru 
Arvīdu Egli. Viņš rakstīja, ka uz ielas tikai 
uzmet skices, ļoti traucējušas garāmgājēju 
replikas, jautājumi un ziņkāre. Vienu daļu 
mākslinieku tas izsit, jo mākslinieks it kā ir 
vairāk introverts cilvēks. Bet es kaut kā esmu 
iemācījies ar to samierināties, un pat izvēršas 
visādi interesanti gadījumi, interesantas 
sarunas, ir arī kuriozi jautājumi, uz kuriem 
jāsaņemas, jādomā, kā tu tā mierīgi atbildēsi. 
Bet ziņkāre ir milzīga, kad izej ārā gleznot. Jo 
tas mūsdienās ir neraksturīgi – redzēt uz ielas 
topam mākslu.

Pilsētā – nezinu, kā to nosaukt, šovam 
to nevar pielīdzināt, bet tev jābūt gatavam 
uz visu. Gribas arī darbu uzgleznot, bet, kad 
tu sāc runāt, tas kavē laiku, taču tu parādi 
sevi, parādi cilvēkiem, ka eksistē tāda plenēra 
glezniecība, izglīto liepājniekus. Viņi redz, 
ka var iznākt ārā ar krāsām, redz, kā tu jauc 
paleti. Kad sāc šķaidīt, ir interesanta smarža 
– terpentīns ar damāras laku ir tāds ēterisks, 
gandrīz pat smaržīgs. Standarta jautājumi ir 
– kur jūs tās bildes pēc tam liekat, vai jūs tās 
pārdodat, cik maksā? Un kāpēc jūs gleznojat? 
Kam to vajag? 

– Un ko jūs atbildat?
– Brīžiem es apmulstu no tādiem jautāju-

miem. Īsts mākslinieks ir tāds, kurš nevar to 
nedarīt, tā gandrīz ir tāda nepieciešamība kā 
paēst vai gulēt. Tevī ir tāds aicinājums. Ja es 
nedēļā reizi neesmu ticis pie pindzelēm, tad 
ir skumīga sajūta. Gribētos biežāk, bet es cen-
šos vismaz reizi nedēļā. Plānoju pa nedēļas 
nogalēm, vai nu izeju pilsētā vai dārzā, vai 
ieplānoju braucienu uz vietām ap Liepāju 30 
kilometru robežās.

Gadās arī pie dabas satikt cilvēkus, un 
tās ir īpaši romantiskas reizes. Kad kaut kur 
pļavā esi, un izrādās, aiz koka ir stropi, nāk 
bitenieki. Es kalnā augšā gleznoju, viņi nāk 
sveicināties ar mani. Cilvēki ir ļoti izbrīnīti 
un it kā apgaroti, ieraudzījuši mākslinie-
ku. Redzu, ka viņiem tie ir gandrīz svētki. 

Viņiem ir ļoti interesanti pētīt to procesu. Un 
komunikācija ir ļoti dziļa, ieinteresēta. Pilsētā 
ir dažādi – citi tevi ignorē, citiem pat liekas, 
ko tu uz ielas maisi gaisu.

– Saprotu, ar to, ka studējat dabu, jums 
nepietiek. Jūs arī patstāvīgi studējat citu 
mākslinieku dzīvi un glezniecību, mākslas 
vēsturi. Cik svarīgi tas ir māksliniekam?

– Man liekas, tas ir automātiski, visi 
mākslinieki visos laikos ir skatījušies, ko 
darījuši mākslinieki pirms viņiem. Izgudrot 
velosipēdu no jauna ir sarežģīti un laikietil-
pīgi, labāk tomēr paskatīties, kā un ko māks-
linieki ir darījuši iepriekš, arī gūt iedvesmu. 
Man gandrīz katrs vakars tā aiziet. Ieslēdzu 
internetu, studēju arī krievu plenēristus. 
Krievijā plenērs vēl ir diezgan populārs. Man 
mākslā ir vidusskolas izglītība. Kaut gan 
gribētos studēt, Latvijas Mākslas akadēmijā 
glezniecībā daudz māca modernās lietas. Ja 
studentiem māca ar lielām krāsu bundžām 
šļakstīties uz izklātiem papīriem, man īsti 
to negribas. Cits to sauc par vecmodīgumu. 
Bet tas ir tas, kas manī iekšā. Var braukt uz 
Sanktpēterburgas akadēmiju, tur vēl ir tās 
klasiskās glezniecības tradīcijas, kas balstītas 
uz dabas studijām, bet ārzemniekiem tur ir 
ļoti dārgas studiju izmaksas. Tāpēc gandrīz 
esmu spiests mācīties no daudziem vecmeis-
tariem. Mani tas iedvesmo. Man arī patīk 
daudzi jauni mākslinieki, no kuriem mācos. 
Un es ļoti daudz priecājos par citu mākslinie-
ku darbiem, citu laikmetu. Ļoti tuva man ir 
arī krievu glezniecības vēsture. Tas viss tevi 
tikai bagātina. Ja zini glezniecības vēsturi, 
varbūt tevi grūtāk izsist no sliedēm, kad nāk 
kāda jauna vēsma un tev saka: nē, nē, Jāni, 
tā, kā tu glezno, tā nevar, tagad tikai šitā ir 
moderni. Tas viss ātri mainās. Bet patiesa, uz 
dabu balstīta glezniecība vienmēr ir vijusies 
cauri, un es domāju, ka tā arī turpinās vīties. 
Ja tev patīk, tu jau vari iet kādos modernisma 

novirzienos, es to nenoliedzu un nevienu 
nenosodu, bet tas īsti nav mans. Man tomēr 
to dzīvības elpu dod dabas patiesums.

– Runājot par gleznošanu dabā, mūs-
dienās tā tomēr iet mazumā un nav tik ļoti 
raksturīga jaunākās paaudzes mākslinie-
kiem, pie kuras pieskaitu arī jūs.

– Jā, ir tā, ka mana vecuma domubied-
ru praktiski man nav. Es zinu, ka ir Latvijā 
tādi, kurus iedvesmo daba un kuri dabā 
glezno plus mīnus reālistiskos ietvaros, bet 
te, Liepājā, man nav domubiedru. Tā ir tāda 
daļēja mana sāpe. Plenēra mākslinieku ir maz, 
pārsvarā viņi visi jau ir vidējās vai vecās paau-
dzes, un ar tiem es arī komunicēju. Bet būtu 
priecīgs, ja uzrastos arī kāds jaunais. Drusciņ 
ir tāda baltā zvirbuļa sajūta. Bet ja mani glez-
niecība dabā aizrauj, dod dzīvības elpu... 

– Bet izjūtat atbildību, ka esat plenēra 
glezniecības turpinātājs un ar savu darbu 
varbūt iedvesmosiet kādu tam pievērsties?

– Varbūt par to neesmu aizdomājies, 
bet zemapziņā atbildība ir. Šis glezniecības 
žanrs īpaši necieš halturēšanu, tev jāpiemīt 
labam līmenim un jākļūst arvien labākam, 
lai tu spētu konkurēt ar moderniem mākslas 
žanriem, jo skatītājs ir diezgan nežēlīgs. Viņš 
uzreiz pateiks – patīk vai nepatīk. Lai tu viņu 
mūsdienās spētu pārsteigt, tev ir jābūt ļoti 
augstām profesionālajām iemaņām, nepār-
traukti jāpilnveidojas. Ir atbildības sajūta šādā 
izteiksmē.

Galvenais, lai māksla manī vieš dzīvot-
gribu, prieku. Neslēpsim, pasaulē ir ļoti daudz 
negatīvu lietu, un cilvēkiem nav dzīvotgribas, 
daudziem ir depresija. Es dažreiz pārdomā-
ju, bet kādēļ man būtu tas neglītais mākslā 
jārāda? Mani ceļ putnu dziesmas, skaistas 
krāsas, viss dievišķais dod to enerģiju. Un 
gribas to arī vairot. Es gribētu, lai māksla 
vairāk vairotu skaisto, pozitīvo, tā ir arī mana 
misijas apziņa.�

Baltā zvirbuļa 
dabas izjūta

“Kad sāk ziedēt pirmie ziedi, tad gribas gleznot to, kas dārzā. Ir parādījies 
zieds, ko esi lolojis, laistījis,” stāsta mākslinieks Jānis Judins. Paša iekoptajā 
no omītes mantotās mājas dārzā viņš glezno labprāt. 

1
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Dace Vašuka (attēlā) ir biedrības “Popes 
muiža” pārstāve – aktīva jauna sieviete, 

kurai kopā ar domubiedriem radās ideja 
atdzīvināt, atjaunot lielisko Popes estrādi, 

kas gadu gaitā bija paguvusi aizaugt ar krū-
miem, lēnām pārvērtās par džungļiem un 

izskatījās lemta lēnai iznīcībai. “Mums šķita 
svarīgi savu laiku un arī līdzekļus ieguldīt šī 
objekta atjaunošanā, tādēļ aktīvākie noorga-

nizēja biedrību, un sadarbībā ar pašvaldību 
un vietējiem iedzīvotājiem ķērāmies pie 

darba. Tiešām daudz ir palīdzējis mans vīrs Mārtiņš,” stāstīja Dace. Tad arī radusies doma, ka Popi un tās 
estrādi vislabāk varētu atmodināt dziesminieki. 2016. gadā pirmo reizi D. Vašuka zvanīja uz Liepāju  

Maijai Kalniņai un Inesei, toreiz vēl Sērdienei. Viņas devās uz Popi un teica: “Te ir skaisti! Mēs piedalāmies!” 
Tilts starp Popi un Liepāju bija izveidots. Drīz vien dziesminieki ar saviem mūzikas instrumentiem  

ieradās uz pirmo festivālu “Vārti”. Tā tiešām bija kā atmoda. Dace ar lielu prieku un gandarījumu stāstīja, 
ka, tikko trešais festivāls būs beidzies, tā jau šonedēļ estrādē sāksies rekonstrukcija ar Lauku atbalsta  

dienesta un Ventspils novada domes līdzdalību.
Kāpēc mūziķi, dziesminieki no visas Latvijas tomēr brauc šurp, lai satiktos Popes muižā, estrādē?  

D. Vašuka domā, ka tādēļ, ka viņi, būdami jūtīgi ļaudis, ļoti labi sajūt šīs vietas tīro enerģiju, kurai atliek 
tikai ļauties. Un šī vieta ar savu dabiskumu un joprojām dzīvo senatnes elpu ir lieliska alternatīva visam 

modernajam, ideāli sakārtotajam un pareizajam. Kā uzsvēra biedrības “Popes muiža” pārstāve: “Šai vietai 
– Popei, tās estrādei, muižai – ir liels potenciāls. Vienkārši mums, vietējiem, jāņem lietas savās rokās, lai 

labums būtu visiem. Esam ļoti pateicīgi liepājniekiem, dziesminiekiem, ka viņi mums palīdz sākt šo ceļu.”

Festivāls “Vārti”. 
Kur elpot var un drīkst

Aizvadītajā piektdienā, Latvijas dziesminieku 3. festivāla pirmajā dienā, Popes muižas zirgu stallī, kas pārtapa 
par koncertzāli, notika dziesminieces, festivāla režisores, dzejnieces Maijas Kalniņas pirmās grāmatas “Adrese – tepat 
blakus” atvēršanas svētki. Protams, ar dziesmām! Dziesmu programmu ar Maijas tekstiem veidoja Normunds Kalniņš, 
dziedāja Liepājas teātra aktieri Viktors Ellers, Agnese Jēkabsone un Zanda Štrausa. Mūzikas autori: Kārlis Būmeisters, 
Jānis Strazds, Arnis Čakstiņš un pati Maija Kalniņa. 

Grāmatas “Adrese – tepat blakus” māksliniece Zane Ernštreite: “Tagad, kad grāmata izdota un ir man rokās, 
sajūtas divējādas. No vienas puses, prieks par padarīto, no otras – tagad jau uz to skatos ar zināmu distanci, jo Maijas 
grāmata sākusi dzīvot pati savu, patstāvīgu dzīvi. Tur ir dzejoļi – it kā ļoti vienkārši, bet vienlaikus ļoti pamatīgi un 
par dziļām un ikvienam no mums būtiskām lietām.”  

Trešo “Vārtu” laikā 
notika daudzas lietas. 
Piektdienas vakarā 
drīz vien pēc grāma-
tas atvēršanas visi 
tika aicināti uz Popes 
muižu, kur notika  
Birutas Bensones 
gleznu izstādes  
atklāšana. Vēlu 
vakarā muzicēja Artis 
Gāga un citi mūziķi. 
Sestdien Dullo dauku 
festivāls uzņēma 
apgriezienus jau no 
paša rīta, kad Popes 
luterāņu baznīcā dzie-
dāja Haralds Sīmanis. 
Vēlāk notika tā sau-
camie dziesminieku 
tuvplāni jeb akus-
tiskie koncerti dabā, 
bet septiņos vakarā 
visi pulcējās Popes 
estrādē, kur skanēju-
mu sev un klausītā-
jiem par prieku sāka 
Latvijas dziesminieku 
lielkoncerts. Protams, 
piedalījās arī Austras-
bērni. Dziedāja visi. 
Citējot Austru Pum-
puri: “Viss notika līdz 
pat rīta šausmai!” 

Daiga Lutere, “Kurzemes Vārds”

D ziesminieku festivāls “Vārti” Popē notiek jau trešo 
reizi, trešo gadu pēc kārtas. Aizvadītās nedēļas 
nogalē tas izskanēja ar sajūtu: nākošgad noteikti 

tiekamies atkal! Pie “Vārtu” jeb vēl par Dullo dauku  
festivālu dēvētā sarīkojuma šūpuļa stāvējušas četras  
lieliskas kurzemnieces: Dace Vašuka, Maija Kalniņa,  
Ilze Meiere un Inese Muižniece. 

Visi viesi tika cienāti ar brīnišķīgu putukrējuma torti, uz kuras 
bija vārdi no M. Kalniņas dzejoļa: “Griežas debesis – spēļu vilciņš 
sīks. Birst zvaigznes jukušas. Elpot var. Un drīkst.”

Popes muižas vecais zirgu stallis bija pārtapis par omulīgu  
koncertzāli un izrotāts ar palmām, lampiņu virtenēm.  
Klausītāji sēdēja uz maisiem, kas salikti uz paletēm, un jutās ērti.  
Galvenais bija kopā būšanas un dziedāšanas prieks.  
Te vietā M. Kalniņas sacītais: “Vērsim vārtus, Dullie daukas,  
neviens cits to mūsu vietā nedarīs!” 
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Māksla

Teātris
◊ 5. augustā Kuldīgas pilsētas estrādē R. Blaumaņa joku luga  
“No saldenās pudeles”.

◊ 11. augustā Brocēnu vecajā estrādē Matkules amatierteātra izrāde 
“Ģimenes. Galvas”.

Citas lietas
◊ No 3. līdz 5. augustam Ventspilī notiks Pilsētas svētki. Būs ziedu  
paklāji, svētku gājiens, koncerti Ostas ielas promenādē. Muzejā viesosies 
dzejniece Laimdota Sēle; varēs veidot dažādu priekšmetu formas;  
darbosies kalējs, zīlnieks, podnieks un trebušē meistars; būs burvju 
mākslinieku performances, cirka afišu izstāde no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un cirka izrāde, kā arī īstu ķeneru roku darbi. Piejūras  
brīvdabas muzejā tiks atklātas restaurētās zvejas laivas.

◊ 11. augustā visā Latvijā notiks Simtgades zaļumballe. Plānoti gan  
nav tikai danči, bet arī tikšanās un dažādi pasākumi ar vietējo un  
viesmākslinieku piedalīšanos. 

◊ No 18. līdz 25. augustam dažādās vietās Liepājā, kā arī Kuldīgā un 
Rudbāržos skanēs festivāls “Via Baltica”. Programmā paredzēti gan 
dažādi koncerti, gan Ērika Vilsona monoizrāde “Mana Magadana”, gan 
kino programma ar filmām “Knutifikācija”, “Dziesmuvara” un  
“Ievainotais jātnieks”. Festivāls tradicionāli izskanēs ar Senās uguns 
nakts koncertu Liepājas pludmalē, kur ar programmu “Džezs dzied  
Aspaziju” uzstāsies džeza vokāliste Beāte Zviedre.

◊ 25. augustā Staldzenes stāvkrasta pludmalē, Kolkā, Pāvilostā, 
Liepājā un citviet piekrastē notiks Senās uguns nakts. Tas ir vakars, kad 
iededz ugunskurus, simbolizējot apņemšanos rūpēties par Baltijas jūru, 
par dabas resursu saglabā-
šanu savai un nākamajām 
paaudzēm un atvadīšanos 
no vasaras.

◊ 25. augustā Kuldīgas  
pilsētas dārzā “3E” jeb 
“Eko, eho, etno”. Netradi-
cionāla mūzika, veselīga uz-
tura meistarklases, radošas 
un vides izziņas darbnīcas.

Mantojums
◊ 4. augustā ikviens mīļi aicināts uz lībiešu svētkiem Mazirbē, kur visas 
dienas garumā notiks dažādas aktivitātes. Tās sāksies ar dievkalpoju-
mu Mazirbes baznīcā, būs arī “Lībiešu gadagrāmatas 2018” atvēršana, 
animācijas filmas “Prusaku princis” pirmizrāde, deju koncerti, piemiņas 
brīži, muzicēs “Līvõd sõbrā” – Elīna Ose, Austris Kalniņš, komponists Uģis 
Prauliņš un viņa skaņu raksti, degs uguns raksti līvu krastā, bet svētki 
noslēgsies ar grupas “Jūrkant” muzicēšanu.

◊ 11. augustā Talsos norisināsies tradicionālais Dižmāras tirgus. Tajā 
šoreiz godā cels tomātus, tāpēc visas norises vienā vārdā nosauktas 
par “tomātošanos”. Paredzēti karstasinīgi ritmi un kaislīga mūzika 
kopā ar Inetu Rudzīti, uzjautrinoši un elpu aizraujoši cirka mākslinieku 
priekšnesumi, azartiskas “Tomātu cīņas” un titula “Lieltomāts” ieguvēja 
noskaidrošana. Bērniem būs iespēja veidot, krāsot un darināt radoša-
jās darbnīcās, bet vecāki kopā ar šefpavāru Andri Jugānu varēs apgūt 
jaunas receptes tomātu pagatavošanā. Noslēgumā balle.

Mūzika
◊ Visu augustu vasaras muzikālie vakari Brocēnos pie “Bodnīcas”.  
1. au gus tā indie-folk grupa “Andre & The Gigants” no Varšavas,  
22. augustā – Kuldīgas “Raibais kvintets” jeb Zigurds Turss, Agnese Čīče, 
Madara Orola, Roberts Miezītis un Ralfs Grāveris, 29. augustā – bērniem 
veltīta programma.

◊ 3. augustā Reņķa dārzā Ventspilī uzstāsies grupa “Prāta vētra” ar 
“Skārda bungu tūri”.

◊ 10. augustā Liepājas kultūras namā “Wiktorija” ar koncertu  
viesosies leģendārā grupa “Dzeltenie pastnieki”, kas tiek uzskatīta par 
vienu no jaunā viļņa un regeja pionieriem Latvijā un bijušajā Padomju 
Savienībā.

◊ 10. augustā Liepājas koncertestrādē “Pūt, vējiņi!” un 19. augustā 
Kuldīgas pilsētas estrādē notiks lielizrāde ar dziesmām, jokiem un pār-
ģērbšanos “(Ne)pareizie dziesmu svētki”. Uzvedumā skatītāji varēs tikties 
ar iemīļotām grupām un dziedātājiem aktieru atveidojumā.

◊ 10. augustā Liepājas Olimpiskajā centrā, 11. augustā Talsu Saules-
kalna estrādē un 17. augustā Saldus Kalnsētas parkā – pēc 15 gadiem 
atjaunotā versijā skanēs 2001. gadā Dailes teātrī iestudētā muzikālā izrā-
de “Tobago!”, kuras libreta autore ir dzejniece Māra Zālīte, bet mūzikas 
autors komponists Uldis Marhilevičs. 

◊ No 15. līdz 18. augustam Ventspilī izskanēs mūsdienu ritma mūzikas 
festivāls un meistarklase “Ventspils Groove 2018”. Tajā pulcēsies starptau-
tiska ritma mūzikas pedagogu un izpildītājmākslinieku komanda, lai kopā 
ar meistarklašu dalībniekiem iestudētu vairākas džeza un ritma mūzikas 
programmas. Nedēļas laikā notiks pieci koncerti dažādās pilsētas vietās.

◊ No 18. līdz 25. augustam Liepājas koncert-
zālē “Lielais dzintars” norisināsies Liepājas 
Simfoniskā orķestra rīkotais festivāls “Liepājas 
vasara”, kurā skanēs gan Verdi “Rekviēms”, pie 
diriģenta pults stājoties Gintaram Rinkevičam, 
gan muzicēs LSO mežragu mūziķi ar kolēģiem, 
gan arī viesosies soprāns Maija Kovaļevska ar 
skaistākajām operu ārijām.

◊ 25. augustā Liepājas koncert estrādē 
“Pūt, vējiņi!” – rokmūzikas festivāls  
“Līvifest” ar Līvu dziesmu svētkiem, kuros 
piedalās jaunie izpildītāji un Liepājas  
novada kori Jēkaba Ozoliņa vadībā, pa  
dienu, lielkoncertu ar grupām “Līvi”,  
“Linga”, “Pienvedēja piedzīvojumi”, “Opus 
pro”, “Bastards” vakarā un jautru ballīti ar 
grupu “bet bet” vakara noslēgumā.

◊ 31. augustā Saldus mūzikas skolas koncertzālē baroka mūzikas  
vakars “Bahmosfēra”. Johana Sebastiana Baha un Georga Filipa Tēle-
maņa skaņdarbus izpildīs Rīgas mūzikas skolu audzēkņi. 
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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.

◊ 3. augustā Kuldīgā Dizaina filmu festivāls.

◊ 4. augustā Mākslinieku rezidencē un Kuldīgas Mākslas namā tiks 
atklāta Starptautiskās vasaras fotoskolas izstāde.

◊ No 5. līdz 11. augustam Brocēnos notiks industriālās mākslas plenērs.

◊ 8. augustā Liepājas muzejā atklās izstādi “Mākslinieks glezno  
mākslinieku” no muzeja mākslas priekšmetu krājuma.

◊ 9. augustā Liepājas muzejā durvis vērs mākslinieces  
Daces Dēliņas-Lipskas personālizstāde “Saucējas”. Izstādi  
raksturo košums, dziesma un ticība. Tas ir spēka kods, ko  
māksliniece atklāj, dodoties mākslas ekspedīcijā pa suitu, 
setu un kihniešu takām. 

◊ 10. augustā Liepājas muzeja filiālē “Liepāja okupāciju režīmos” 
atklās Agneses Rudzītes personālizstādi “Stiprā Made. Latvija”. Pamats 
izstādei ir fakts, ka mākslinieces ģimenē ir padomju represiju upuri, taču 
pati izstāde ir par stipru vīru stiprajām sievām.

◊ Līdz 19. augustam Kuldīgas novada muzejā gleznu izstāde “Satikša-
nās”. Helēna Heinrihsone un audzēkņi Jolanta Ozollapa, Anita Putniņa, 
Anita Biedriņa, Nika un Ilze Stīveres, Niks Jaunzems. 24. augustā atklās 
Lolitas Zikmanes izstādi “Grafika un glezna – viss ir viens”.

◊ No 21. augusta Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā 
Miķeļa Rozentāla gleznu izstāde.


