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2006. gada maijs.
Akcija “Šauj
uz meža
piesārņotājiem”
projektā
“Talsu tiesa”.

FOTO NO KRŪMU GRUPAS ARHĪVA

Krūmu māksla ar kvalitātes zīmi
T

Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

alsu Krūmu mākslas grupu veido
mākslinieki ar vārdu, kas izskanējis
un turpina skanēt ne jau tikai Talsos
un novadā. Daļa sabiedrības apzinās, ka
krūmisti paplašina viņu apvāršņus, darot
realitāti plašāku un dziļāku, cita daļa viņus nesaprot… Bet neba jau nu tāpēc būtu
jāļauj Krūmu mākslu apcirpt par visiem
ērtu dzīvžogu! “Vai nu ir māksla, vai nav,”
atgādina māksliniece Guna Millersone.

MAIJA GĀJIENS
Viss sācies 1984. gadā, kad mākslinieki,
iepazinušies Mākslas dienās Talsos, sarunājuši
1. maijā pēc darbaļaužu gājiena satikties Vācu
kapos un doties gleznot Talsu pauguraini.
Grupas nosaukums gan radies tikai desmit
cītīgi nogleznotus gadus vēlāk, kad 1994. gadā
nolemts sarīkot kopīgu jubilejas izstādi. “Tad
Vītolam (māksliniekam Andrim Vītolam –
E. L.) izspruka, ka varētu būt tāda Krūmu
māksla. Mums taču tiešām ir šī dabas skola,
kas dod to spraigumu! Tu glezno ziemā, lietū
vai naktī… Tad ir jāsteidzas, ātri jāuzķer tas
galvenais, nevis jāuzglezno viss. Visu nevar
uzgleznot! Daži cenšas… Lai ņemas! Gan jau
laiks izmācīs! Kaut gan tagad skatos, ka daudzi mālē tik netīrīgi un pelēcīgi… Latvijā vēl
arvien glezno tā, kā padomju laikā, kā iedresēti. Cilvēki ir iestiguši, sastinguši, laikam bez
talanta, iedvesmas, labas kompānijas… Mēs,
aptuveni viena vecuma, vienkārši satikāmies,
un mums ļoti labi saskanēja. Arī šodien vēl
saskan,” Guna apliecina.
VIENĀDS MĀKSLINIEKA NERVS
1995. gadā Talsu Krūmu mākslas grupas

izstādes bija skatāmas trīs muzejos Dānijā,
bet turpmākajos gados arī Igaunijā, Zviedrijā,
Holandē, Čehijā, Beļģijā, Lietuvā, Turcijā.
Vēl nupat, augusta beigās, Talsu mākslinieki
piedalījās savas izstādes atklāšanā Vitebskas
Mākslas muzejā Baltkrievijā. “Kad Latvijas
māksla Eiropā kļuva populāra, arī mēs sākām kaut kur braukt. Redzējām, kas notiek
pasaulē. Tas vēl vairāk parāva vaļā to glezniecisko brīvību, tai pašā laikā katram paliekot
pašam par sevi. Mums tas mākslinieka nervs
ir apmēram vienāds, un to jebkurā izstādē
var just. Mūsu darbi kopā klēbējas. Tie ir Talsi, Talsu skola! Emocijas ir vienādas vai ļoti
līdzīgas. Patiesībā jau Talsos ir tas pats, kas
visur citur: ir bildīšu ražotāji un ir kaut kāda
izlase. Mēs visu neliekam ārā. Katram ir sava
vieta, sava niša, sava kompānija, tāpat kā
citur Eiropā. Ir jābūt kritērijiem – definētiem
vai nedefinētiem,” atgādina Guna.
Protams, šo gadu laikā izstādes bijušas
ne jau tikai ārzemēs. Krūmu mākslas grupa
rīkojusi arī Latvijā pazīstamas konceptuālās
izstādes, tādas kā “Plūdi Talsos”, “Katla
māksla”, “Talsu gods”, “Talsu tiesa”. Atmiņā
paliekošas ir mākslinieku akcijas un performances. “Gribējās kaut ko citādāku paveikt
un tai pašā laikā arī baroties no tā, kas šeit
notiek. Jau 1998. gadā izrādījās, ka mēs paši
varam, ka mums nav jāeksportē māksla no
citām vietām, lai pilsētas godu aizstāvētu,”
priecājas māksliniece.
Arī šobrīd valstī netrūkst norišu, no
kurām krūmisti varētu, kā Guna saka,
baroties, lai caur mākslu rosinātu cilvēkus
aizdomāties, tomēr tas prasa daudz spēka,
laika un līdzekļu, lielu komandas ieguldījumu, ievērojamu domāšanas koncentrāciju.
“Mēs to vairs nevaram, tas ir skaidrs… Bet

Performance uz Talsu ezera 2010. gada decembrī.

tik bēdīgi arī nav – mēs varam izkopt sevi kā
gleznotājus! Tas arī notiek,” atklāj Guna.

BEZ ŅIRDZĪGAS ATTIEKSMES,
LŪDZU!
Viņa atkal un atkal lieto vārdu “kritēriji”.
Bez kritērijiem neiztikt, arī jauniem krūmistiem pievienojoties. “Ir vajadzīga māksla!
Piemēram, Modris Sapuns vēl bija pavisam
mazs puika, kad redzējām viņa zīmējumus
un zinājām, ka viņš mums derēs. Tai pašā
laikā ir izglītoti mākslinieki, kuru mākslā ir
centība, kaut kas pseido… Un neder! Ir ļoti
svarīgi, kā mēs klēbējamies kopā. Vai nu ir tā
māksla, vai nav. Esam jau pietiekami seni, lai
spētu to pateikt,” uzskata māksliniece.
Šī iemesla dēļ skumjas pārdomas viņā
raisa Kurzemes dzejas un mākslas dienā
Kuldīgā redzētais. “Kurzemes mākslinieku
izstāde bija vienkārši šausmīga! Skaitījās it
kā, ka ir žūrija, bet es arī esmu bijusi visādās
žūrijās un redzējusi, kā tas mēdz būt, ka profesori atbrauc uz provinci vienkārši paņirgt.
Šī izstāde nebija organizēta. Bija paņemts,
ko nu kurš atved, un atved jau arī dažādas
šausmas. Slikto darbu klāsts bija tik liels…
Vienkārši ņirdzīgi izlikti darbi. Tas mani
visvairāk satrauc – ka ir tāda attieksme. Ir
vajadzīgs kaut kāds balanss! Viss jau nenotiek uzreiz, mākslinieki pienāk un aiziet, daži
kļūst ļoti labi, lielākā daļa – ne… Bet, ja tu
veido izstādi, tev jādara maksimālais, lai izstāde būtu labāka, tik laba, cik vien var būt!
Es arī esmu divas Kurzemes mākslas dienu
izstādes taisījusi. Ja nemaldos, par pirmo pat
dabūju kaut kādu Mākslinieku savienības
balvu, tā ka var dažādi. Jā, protams, tas prasa
darbu, bet mēs te tomēr dzīvojam. Un varbūt
tomēr gribam kaut ko labāku. Publika jāau-

dzina! Saprotu, ka dažreiz rokas nolaižas. Tā
man arī ir bijis, redzot, ka Talsos nekas diži
pa šiem gadiem nav mainījies. Bet vismaz ir
savs loks, gana liels skaits cilvēku, kuri ir cits
citam interesanti,” novērtē Guna.
NENOLAISTIES UN NESAŠĻUKT
Turēšanās pie saviem kritērijiem esot
viens no iemesliem, kāpēc Talsu mākslinieki nav ļāvušies tam, kas noticis ar tik
daudziem citiem. “Lielākā daļa Latvijas
mākslinieku nolaidās un sašļuka pēc atmodas, zaudēja kvalitātes un vēl nav atkopušies. Mums tas nekad nav bijis. Jā, protams,
dzīve ir salikusi mūs dažādās vietās, mēs
visi esam strādājoši cilvēki, ir tā, kā ir, bet
kopumā esam sabalansējuši maizes darbu
ar radošo darbu un neesam nolaidušies, tas
nu ir skaidrs,” secina māksliniece. Gunai
esot svarīgi, ko cits krūmists, piemēram,
mākslinieks Zigurds Poļikovs, par viņas veikumu saka. “Viņš jau vispār tikpat kā neko
nesaka, bet, ja viņš atzīst, ka ir labi… Vai, ja
Džemma Skulme to pasaka, tad tas arī ir,”
viņa spriež. Starp citu, viņi abi, Zigurds un
Guna, ir konkursa “Gada glezna” laureāti.
Z. Poļikova glezna “Šķūnis” šo apbalvojumu
saņēma 2015. gadā, bet G. Millersones darbs
“Aiz loga” – 2016. gadā.
Un viss jau turpinās – 16. novembrī paredzēta Talsu mākslinieku izstādes atklāšana
Rotko mākslas centrā; jau zināms, ka nākamgad būs izstāde kādā galerijā Stokholmā.
Tomēr ne jau izstādes ir svarīgākais iemesls
mākslinieku kopā būšanai. “Krūmu mākslas
grupas galvenā funkcija? Interesanta dzīve!
Izstādes, projekti un viss cits jau notiek pats
par sevi. Cilvēkiem gribas gleznot, un ko tu
tur padarīsi?” Guna smejas. �

1994. gada septembris. Fotosesija pirms izstādes
“Krūmu mākslai 10 gadu”.
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Nepieradinātās elektroniskās mūzikas
vēstneši un uzņēmuma “Dirty Deal
Audio” pārstāvji Kristaps Puķītis
(no kreisās) un Niklāvs Sekačs
Liepājas studijā ar mākslinieces
Margrietas Dreiblates gleznām fonā.

EGONA ZĪVERTA FOTO

Sēkliņas nepieradinātās mūzikas dobē
“
Ilze Kļepikova, “Kurzemes Vārds”

Dirty Deal Audio” Latvijas kultūras
telpā plašāk pazīstama kā nepieradinātās elektroniskās mūzikas
kustība. Taču jau vairākus gadus tā sauc
arī uzņēmumu, kas savu vietu atradis
reklāmas laukā. “Dirty Deal Audio”
skaņu ierakstu studija, ko liepājnieks
Kristaps Puķītis izveidoja kopā ar partneriem Niklāvu Sekaču, Ansi Kolmani
un Mārtiņu Zuti, darbojas gan Rīgā, gan
arī Liepājā. Viņi vēlas biznesu attīstīt
tiktāl, lai jau par saviem līdzekļiem
varētu turpināt popularizēt eksperimentālo elektronisko mūziku.

STUDIJA KĀ ATSPĒRIENS
NEATKARĪBAI
“Dirty Deal Audio” Liepājas studija, kur
ar fotogrāfu tiekam uzņemti, patvērusies
kāda pilsētas nama jumta stāvā. Tur klientu
reklāmas skaņu celiņus ieraksta un pie
citiem darbiem strādā mūziķis, Liepājas
Universitātes jauno mediju mākslas studiju
programmas absolvents liepājnieks Niklāvs
Sekačs, kurš pazīstams ar skatuves vārdu
NiklāvZ. Turpat ir biroja telpas arī studijas
vadītājam un līdz šim daudzu elektroniskās
mūzikas festivālu, tīklošanās pasākumu un
citu norišu rīkotājam Kristapam Puķītim,
kurš atgriezies dzimtajā Liepājā, taču, kā pats
saka, darba dēļ ar vienu kāju ir Rīgā, ar otru
Liepājā.
Pērn atvērtā Liepājas studija ir profesionāli aprīkota ar datortehniku, skaņu ierakstu
tehnoloģijām un mikrofoniem. Taču kā
laikmeta kontrasts plauktos glabājas Niklāva
ievērojamā plašu kolekcija ar ne vienu vien
desmitgadi seniem latviešu, angļu, amerikāņu, itāļu, franču un citu tautu un valstu
mūzikas ierakstiem. K. Puķītis bilst, ka liela
plašu kolekcija glabājas arī Rīgas studijā,
kas iekārtota Mākslinieku savienības radošā
kvartāla “Kombināts Māksla” telpās. Tur
strādā Ansis Kolmanis, kurš ir pazīstams kā
hiphopa mūziķis ansis. Bet dizainers Mārtiņš
Zutis, kurš nu apmeties Liepājā, jau vairākus
gadus veido “Dirty Deal Audio” vizuālo identitāti. Šī četrotne ir biznesa partneri.
Kā pazīstamie elektroniskās mūzikas
pārstāvji un popularizētāji kļuvuši par
biznesmeņiem? “Strādājot ar elektronisko
mūziku, ir grūti nopelnīt iztikai, un diezgan
daudz ir dzīvots bez mājām, birojā, studijā.
Pirms trim gadiem pieņēmām lēmumu, ka
mums vajag savu naudas avotu, lai esam
pašpietiekami un neatkarīgi no fondiem un

sponsoru naudas. Tad mēs sākām attīstīt
biznesiņu,” stāsta studijas vadītājs. “Esam
motivēti darīt darbu pēc iespējas labāk.
Strādājam ātri, kvalitatīvi. Ir jau ceturtais
gads, kopš ielauzāmies Latvijas reklāmas industrijā.” Balstoties uz atsauksmēm, Kristaps
min, ka pie viņiem klienti nāk ar tiem sarežģītākajiem darbiem. “Varam izdarīt to, ko,
iespējams, citas stūdžas nevar,” tā K. Puķītis.
Starp uzņēmuma klientiem ir tādi vārdi kā
“Lattelecom”, “Circle K”, “Viasat”, “Spotify”,
“SportMax”, “Givenchy”, “Sky TV Italia” un
daudzi citi. Pašlaik veidojas sadarbība ar
klientiem Maskavā.
Lai gan tagad “Dirty Deal Audio” pamatdarbība vērsta biznesa virzienā un četrotnes
mērķis ir iegūt vairāk klientu ārpus Latvijas,
eksperimentālās elektroniskās mūzikas atpazīstamas veicināšana un popularizēšana nav
pārtraukta. Mūzikas izdevniecība, kas klajā
laidusi piecas Latvijas elektroniskās mūzikas
izlases, vairākus minialbumus un citus ierakstus, esot pieklususi tikai uz laiku. Arī ansis un
NiklāvZ paralēli darbam skaņu studijā turpina
savus mākslinieciskos eksperimentus. Hiphopa mūziķis ansis par albumu “Balzams” šogad
saņēma Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu
“Zelta mikrofons” un guva citus panākumus.
Savukārt NiklāvZ devis lielu ieguldījumu Ozola albuma “Atpakaļ nākotnē” un “Semestris”
tapšanā un strādā pie jauna savas mūzikas
albuma. Bet Kristaps vairāk vēlētos veltīt
laiku elektroniskās mūzikas attīstībai, izdodot
mūziku, rīkojot plašus koncertus, nometnes,
festivālus un citas norises. “Esam nosprauduši
tādu mērķi – cītīgi strādājam un nopelnām
vēl tik daudz naudas, lai varētu pieņemt darbā
projektu vadītāju,” stāsta Kristaps. Tad viņam
pašam būs vairāk laika pievērsties iepriekšminētajām sociālajām aktivitātēm un jaunajai
mūzikai.

DATORMŪZIKA
UN “NEPAREIZIE” CILVĒKI
Abi liepājnieki ar elektronisko mūziku pazīstami jau sen. Niklāvs stāsta, ka viss sācies
ar mūzikas skolu Pāvilostā, kur viņu virzījusi
mamma. Arī pēc ģimenes pārcelšanās uz
Liepāju viņš turpinājis apgūt pūšaminstrumentu spēli, taču tas viņam nav īsti paticis.
Ar mammas atļauju Niklāvs mūzikas skolu
pameta. Puisis bija sapratis, ka viņam tuvāka
tā saucamā datormūzika, sāka to veidot pats.
Niklāvs atceras, ka motivāciju deva pasākums
“Toxic Street Jam” skeitparkā, kur viesojās
Roberts Gobziņš un dīdžejs Krii un parādīja,
“kā plates skrāpēt”. Bija arī citi nelieli pasākumi. “Bet tie nostiprināja to pamatu manī, ka

es vēlētos ar mūziku saistīt savu dzīvi,” stāsta
Niklāvs. “Man tagad ir 25 gadi, un es neesmu
strādājis ārpus savas mūzikas sfēras kaut ko,
kas man nepatiktu.” Par savu līdz šim vērienīgāko un emocijām bagātāko uzstāšanos
viņš sauc bītbatlu jeb mūziķu sacensību pirms
vairākiem gadiem kaimiņos Sventājā notikušajā festivālā “Satta Outside”, kur viņš uzstājās
vairāku tūkstošu mūzikas fanu priekšā un
guva uzvaru. Notikums esot neaizmirstams
un stāstāms mazbērniem.
Savukārt 35 gadus vecais Kristaps ar
elektronisko mūziku aizrāvies jau gandrīz
divdesmit gadus. “No bērnudārza līdz 16
gadiem biju tenisists. Nekā cita manā dzīvē
nebija,” viņš ļauj ielūkoties, kā viss sākās.
“Tad 16 gados “nogāju no ceļa”, satiku
“nepareizos” cilvēkus, sāku kavēt treniņus.
Izrādījās, ka tie cilvēki – vienaudži un bišķiņ
vecāki – nodarbojas ar mūziku.” Starp
viņiem bija tādi nozares pazinējiem zināmi
vārdi kā Ivo Jusis un Mārtiņš Bergmanis.
18 gadu vecumā K. Puķītis pārcēlās uz Rīgu
un turpināja būt draugos ar elektronisko
mūziku un tās pārstāvjiem, arvien nopietnāk
iesaistījās pasākumu organizēšanā. Festivāls
“Down the Tunelz”, “Neroks” klubā “Fontaine
Palace”, pasākumi klubā “Depo” Rīgā, treniņtrešdienas jaunajiem mūziķiem, “Baltic
Trail” – tie ir tikai daži notikumi, kuru
organizēšanā Kristaps piedalījies vai bijis
galvenais rīkotājs. Arī “Dirty Deal Teatro” vai
“Dirty Deal Cafe” Andrejsalā un Spīķeros ir
viņa lolojumi.

LAI NEBŪTU TIKAI NIŠAS MŪZIKA
Kristaps brīvajā laikā aizraujas ar tehno
mūzikas improvizāciju, izmantojot bungu
mašīnu PO32, taču dara visu, lai popularizētu
eksperimentālo jeb nepieradināto elektronisko mūziku un celtu gaismā jaunus tās
spīdekļus. Arī NiklāvZ ar Kristapa iniciatīvu
pirms septiņiem gadiem, kad abi iepazinās,
nonāca plašākā savas jomas mūziķu kompānijā un apritē. 2011. gads ir “Dirty Deal Audio”
aizsākuma laiks. “Sanācām kopā bars Latvijas
bītmeikeru un džeku, kas uz gadžetiem taisa
mūziku, sākām veidot tādu kā izdevniecību,
platformu,” atceras Kristaps. Tagad kodols, kas
strādā kopā skaņu ierakstu studijā, ir atsijājies,
taču ar “Dirty Deal Audio” vārdu saistītais
mūziķu loks un iecerētie notikumi un procesi
ir daudz plašāki. Par to varēs pārliecināties
kaut vai “Dirty Deal Audio” nepieradinātās
elektroniskās mūzikas seansā festivālā “Liepājas Mākslas forums” 30. septembra vakarā
koncertzālē “Lielais dzintars”.
Foruma rīkotāji informē, ka šajā seansā

piedalīsies mākslinieks Figūras ar abstraktu
sci-fi elektronisko mūziku, Maximum.Touch: Elvi+Dee izpildīs audiovizuālu koncertprogrammu, kas radīta, izmantojot tikai un
vienīgi deviņdesmito un agrīno divtūkstošo
gadu R&B mūzikas vokālu samplus, Ωtek
uzstāsies ar meistarīgi komponētu analogu tehno mūziku. Harmonisku ambienta
baudījumu piedāvās Sign Libra. Savukārt
emocijām un basa frekvencēm piesātinātu,
gaumīgām ģitārspēles partijām papildinātu
koncertu sniegs duets PRAGAII. Smagnējāku tehno dušu, izmantojot modulāro sintezatoru sistēmas, piedāvās Latvijas elektroniskās
mūzikas viens no spilgtākajiem karognešiem KODEK. Noslēgumā apokaliptisku un
futūristisku ārpuszemes mūzikas koncertu
būs iespēja baudīt skaņas mākslinieka N1L
izpildījumā. K. Puķītis norāda, ka, izvēloties
māksliniekus, gribējis, lai klausītāji gūst pēc
iespējas plašāku priekšstatu par Latvijas
nepieradinātās elektroniskās mūzikas ainu.
“Kāpēc nepieradinātā? Tāpēc, ka šie
mūziķi meklē jaunus skanējumus. Tajā vārdā
slēpjas eksperimenti. Katrs mūziķis meklē
savu rokrakstu. Citi vairāk ierakstās kādu
žanru robežās, citiem tās ir žanru mutācijas,
citi eksperimentē tā, ka pat nesaproti, kas tas
ir. Brīžiem, raksturojot šo mūziku, var vilkt
paralēles ar skaņas dizainu,” Kristaps skaidro
šo mūzikas virzienu un norāda, ka Latvijā
tā ir nišas mūzika, kamēr citur pasaulē par
to zina un tai līdzi seko daudzi. Par vienu no
saviem uzdevumiem viņš uzskata – runāt
plašāk par eksperimentālo elektronisko mūziku, rīkot ar to saistītus pasākumus. K. Puķītis
cer tuvāko gadu laikā atjaunot tīklošanās
pasākumu “Baltic Trail”, kas nedēļas garumā
pulcētu elektroniskās mūzikas izpildītājus un
producentus no visām trim Baltijas valstīm,
lai tie satiktos, apmainītos ar zināšanām un
pieredzi, piedalītos lekcijās, pa vairākiem kopā
radītu mūziku un uzstājoties to piedāvātu
noklausīties citiem. “Liepājā pēc pāris gadiem
vairs nebūs roka galvaspilsēta, bet Latvijas nepieradinātās elektroniskās mūzikas galvaspilsēta,” viņš uzbur vīziju un paskaidro, ka vēlas
Liepājā piedāvāt alternatīvas.
Turpinot attīstīt savu uzņēmumu “Dirty
Deal Audio”, kas pa daļai bāzējas Niklāva un
Kristapa dzimtajā Liepājā un ir gan Liepājas
Biznesa inkubatora paspārnē, gan saņēmis
atbalstu mazo uzņēmēju projektu konkursā,
puišiem ir visas cerības šo vīziju piepildīt.
Kā, ar vieglu smaidu runājot līdzībās, saka
K. Puķītis: “Ieliec kaut kur sēkliņu, un no
tās kaut kas izaug. Mēs ar Niklāvu esam
sēkliņas. Un šī ir mūsu dobīte.”�
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Dzeja un māksla satiekas Kuldīgā
Kristīne Āboliņa, “Kurzemnieks”

K

urzemes dzejas un mākslas
dienās septembra vidū vienuviet
satikās vairāk nekā 100 reģiona
dzejnieku un mākslinieku. Kurzemes
dzejas dienas tiek organizētas katru
gadu kādā no Kurzemes pilsētām, taču
šogad tās kopā ar mākslas dienām
izskanēja Kuldīgā. Dzejniekiem no
visas Kurzemes bija iespēja piedalīties
meistarklasēs un dzejas lasījumos, klausīties spalvas brāļu dzejoļos, satikt sen
neredzētus kolēģus, kā arī iegūt jaunus
kontaktus.
SĀKUMĀ BIJA RINDIŅA
Dzejniece Gundega Rezevska bija
atbraukusi uz svētkiem no Grobiņas un pēc
Jāņa Vādona vadītās dzejas meistarklases
apmeklējuma pastāstīja, ka tā bijusi interesanta un iedvesmojoša lekcija, kas veidota kā
saruna, jo publika varēja uzdot jautājumus
un iesaistīties diskusijā. Meistarklasē tika
runāts par dzejas zemtekstiem un tēliem, kā
arī pārrunāti dažu klātesošo autoru darbi.
“Rakstīt dzejoli ir kā noskriet maratonu 100
metros – lapa maza, bet darbs liels,” dzejas
tapšanu savā meistarklasē raksturoja Andris
Akmentiņš.
Meistarklase notika Kuldīgas Mākslas
namā, kur dzejnieki kopīgi vienojās, ka tās
laikā mēģinās uzrakstīt dzejoli, kas sākas ar
rindiņu – nav vārdu, nav mierinājuma. Paralēli dotajam uzdevumam, ko katrs centās
izpildīt, A. Akmentiņš publikai atklāja, ka
nav tādas formulas, pēc kuras jebkurš varētu
uzrakstīt dzejoli, taču viņš padalījās ar paša
veidotu dzejas rakstīšanas algoritmu, no
kura katrs varēja paņemt sev ko noderīgu,
jo ieteikumu bija gana daudz. A. Akmentiņš
uzsvēra, ka īstās rindas ļoti reti atnāk pašas,
parasti tās ir jāmeklē, kā arī ar vārdiem
jāmāk spēlēties, jo dzejnieki lieto vārdus, kas
pieder visiem. Dzejnieks prasmīgi demonstrēja spēju no it visa apkārtesošā radīt vārdu
savienojumus, kas tika pievienoti sākuma
rindai, tādējādi atklājot to, kā daži vārdi
spēj pilnībā izmainīt dzejoļa noskaņu un
pat tēmu. Arī nejauši uzšķirtās rindas uz
galda stāvošajā Bībelē tika ievītas dzejolī.
Tā kā meistarklase ilga tikai vienu stundu,
dzejniekiem neatlika laika pārspriest uzrakstīto, turklāt daudzi no klātesošajiem nebija
spējuši tik īsā laikā pabeigt iesākto, tāpēc
A. Akmentiņš aicināja ikvienu pabeigt
dzejoli vēlāk un nosūtīt to viņam.
Kristīgās dzejas pārstāve Inga Audere
uz Kuldīgu bija atbraukusi kopā ar savām
kolēģēm no Liepājas. “Bija ļoti interesanti.
Daļa jau raksta dzeju, daļa vēl tikai mēģina,
taču pasākums mūs iedvesmoja, jo mēs visas
kaut ko mazliet uzrakstījām,” viņa dalījās
piedzīvotajā. Arī Liepājas literātu un radošo
mūziķu biedrības “Helikons” biedre Irma
Markopa, kurai nesen iznāca dzejas grāmatiņa “Mākoņu kuģi”, bija izvēlējusies apmeklēt
meistarklasi. I. Markopa uzsvēra: “Man patīk
tādi dzejnieki, kas aizskar dvēseli, jo dzeja ir

Koncertā “Kurzemes
dzejoļi mūzikā” Gunas
Pūcītes radītajā mūzikā
izskanējušie dzejoļi:
• Iveta Skapste (Ventspils)
“Tad, kad dzejolis nāk...”
• Sergejs Abramovs (Liepāja)
“Huligānam”
• Inta Brūkle (Kuldīga)
“Tu manās domās”
• Andra Gaigala (Saldus)
“Savējais”
• Aigars Bricis (Tukums)
“Piedod”
• Inta Kampara (Skrunda)
“Labrīt, bērns...”
• Ieva Krotova (Talsi) “Kad
mana mazība izauga liela...”

AUTORES FOTO

Romantiskās dzejas mirklis “Saules nopaijātie”. Kafejnīcā “The Marmalade” dzeju lasa talsiniece Dace Krūmiņa.

FAKTI

• Kurzemes dzejas dienas šogad notika jau 20. reizi.
• Katru gadu tās notiek citā pilsētā.
• Šogad Kurzemes dzejas dienas notika Kuldīgā.
• Nākamgad Kurzemes
dzejas dienas organizēs Talsi.
• Līdz šim Kurzemes dzejas dienas notikušas Ventspilī, Liepājā, Saldū,
Tukumā, Kuldīgā un Talsos.
• Pirmās Kurzemes dzejas dienas notika Ventspilī 1999. gadā.
• Dzejas dienu aizsācēja ir ventspilniece Aija Bumbiere, kura toreiz strādāja par latviešu valodas un literatūras skolotāju.

Maija Laukmane lasa dzeju kafejnīcā
“Tilts”, kur notika pašpietiekamās
dzejas lasījumi “Kreisais krasts”.
vai nu dvēseles skumjas, vai lidojums, taču
vienkārši savirknēti vārdi man nepatīk.” Pēc
meistarklases liepājniece pastāstīja, ka bijis
interesanti un viņai paticis, kā A. Akmentiņš
sniedz savus iedvesmas pilnos padomus, kā
arī atklāja, ka viņai dzejas rindas bieži mēdz
ienākt prātā, rosoties dārzā, kur uz galdiņa
vienmēr stāv zīmulis un papīrs, lai varētu tās
uzreiz pierakstīt.
DZEJA AR DIEVU UN KAFIJU
Sv. Annas baznīcā notika kristīgās
dzejas lasījumi, kuros piedalījās dzejnieki
no Kuldīgas, Ventspils, Saldus, Tukuma un
Liepājas. Pasākums sākās ar kopīgi noskaitītu Tēvreizi, bet dzejniece Inga Audere savā
uzrunā atgādināja, ka par iespēju runāt dzejā
ir jāpateicas Dievam, kas tikai dažiem devis
šādu dāvanu.
Liepājniece Ingrīda Rubeža, kura Liepājā
organizējusi arī dažus kristīgās dzejas pasākumus, Sv. Annas baznīcā nolasīja vairākus
Rasmas Jonases dzejoļus no krājuma “Dzīves
epilogs”. I. Rubeža pastāstīja: “Esmu atbraukusi paskatīties, kaut ko pamācīties, lai pēc
tam to varētu nodot tālāk citiem. Man šeit
ir interesanti, jo patīk būt kopā ar cilvēkiem.
Vienmēr ir jauki iepazīties.” Viņa atklāja,
ka dažreiz mazliet padzejo, taču lielākoties
raksta tikai sev, reizēm gan parādot dzejoļus
arī draugiem.
Kafijas smaržas pavadībā dzejoļi virmoja
arī Kuldīgas kafejnīcās. Romantiskās kafejnīcas “The Marmalade” apmeklētāji kopā ar
kafiju un mazmaizītēm izbaudīja roman-

tiskās dzejas brīdi “Saules nopaijātie”, kurā
dzejnieki lasīja savus personiskākos dzejoļus.
Kafejnīcas telpās izskanēja Dzintras Dzeguzes, Daces Krūmiņas, Regīnas Treijas un citu
autoru dvēseles vārdi. Talsinieks Andžejs
Beļevičs ģitāras pavadījumā izdziedāja dažu
dzejnieku vārdus dziesmās, vienā no tām
izskanēja arī Guntas Šnipkes dzejolis.
Dzeja tika lasīta arī kafejnīcā “Tilts”,
kur satikās vairāki dzejas radītāji – Jānis
Leimants, Inta Kampara, Gundega Rezevska, Laimdota Vištarte-Leimante, Maija
Laukmane un citi. Lai arī kafejnīcā pārsvarā
bija sanākuši tikai paši dzejnieki, ikviens
klātesošais tika aicināts lasīt savus vai kāda
cita dzejoļus, taču diemžēl neviens kafejnīcas
apmeklētājs šādu iespēju neizmantoja.
DVĒSELI AIZKUSTINOŠAS DZIESMAS
Kurzemes dzejas un mākslas dienu
noslēguma pasākumā, kas notika Kuldīgas
Kultūras centrā, mākslinieki un dzejnieki
pārrunāja svētku laikā piedzīvoto, kā arī
baudīja muzikālus priekšnesumus. Pasākumu vadīja Dace Blathena, un vakaru muzikāli piepildīja Deniss Paškevičs ar grupu.
Kurzemes dzejnieku radītie vārdi izskanēja
mūziķes Gunas Pūcītes kompozīcijās un
izpildījumā, ko projektora ekrānā papildināja
bijušā kuldīdznieka Raita Skujāna veidotās
animācijas. Pasākuma laikā tika nodota
stafete tām pilsētām, kas organizēs nākamos svētkus, – Liepājai uzticēja Kurzemes
mākslas dienu organizēšanu, savukārt
Kurzemes dzejas dienas notiks Talsos.
Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras
nodaļas vadītāja Dace Reinkopa pastāstīja,
ka mākslas un dzejas dienu apvienošana
vienā pasākumā bijis izaicinājums, taču
rezultāts ir veiksmīgs, jo izdevies radīt labu,
gaišu un mājīgu atmosfēru, kurā māksliniekiem un dzejniekiem satikties un uzzināt
vairāk citam par citu.
Kultūras projektu speciāliste Agnese
Lapsiņa atklāja, ka daudzi pasākumi patiesi

izdevušies lieliski. Viņa saņēmusi labas
atsauksmes par meistarklasēm, kuras bijušas
noderīgas sava redzesloka paplašināšanai kā
dzejniekiem, tā māksliniekiem. A. Lapsiņa
uzskata, ka dzeja, kas bija dzirdama kafejnīcās, izskanējusi tuvāk cilvēkiem, dodot iespēju dzejniekiem uzrunāt lielāku auditoriju.
Mākslinieks Lauris Mīlbrets uzsvēra, ka
šis bijis māksliniekus un dzejniekus vienojošs pasākums, kas izdevies kvalitatīvs un
brīnišķīgs. L. Mīlbretam patikušas arī Gunas
Pūcītes dziesmas, viņas koncerts bijis mīļš
un patīkams. Mākslinieks teica, ka cer vēl
kādreiz šādus pasākumus piedzīvot.
Lai arī Talsu dzejniece Maija Laukmane
nevarēja izbaudīt visus Kurzemes dzejas un
mākslas dienas pasākumus, jo bija jābūt arī
Kandavā, viņa priecājās par iespēju satikt
kolēģus: “Kuldīga ir mākslas pilsēta, māksla
te virmo gaisā. Diena bija burvīga, viss bija
lieliski! Tas ir viens liels mīļums – satikt gadu
neredzētus cilvēkus.”
Pēc koncerta rīdziniece Guna Pūcīte,
kura savu pirmo dziesmu uzrakstījusi jau
12 gadu vecumā, pastāstīja, ka gada sākumā
viņai iesūtīti 150 kurzemnieku dzejoļi, no
kuriem dziesmās izskanēja tikai septiņi.
G. Pūcīte atklāja, ka tos lasījusi nesteidzoties, rimti, tāpēc vārdi paši atraduši melodiju: “Caur vārdiem es sadzirdēju, kā tiem
vajadzētu izklausīties. Pats pirmais, kas man
iekrita sirdī, bija dzejolis “Piedod”, kuru bija
uzrakstījis Aigars Bricis no Tukuma.”
Mūziķe uzskata, ka dziesmās ir vietas,
pie kurām vajadzētu vēl nedaudz piestrādāt,
lai tās noslīpētu, taču no visa dziesmu cikla
varētu izņemt kādas trīs vai četras dziesmas,
kuras jau varētu dziedāt atsevišķi kādā no
saviem koncertiem. G. Pūcīte priecājās par
to, ka bija iespēja piedalīties šādā projektā, jo
ir iegūta jauna pieredze. Viņa cer, ka varbūt
nākotnē ar kādu no dzejniekiem varētu
atkārtoti sadarboties. “Ceru, ka caur mani sadzirdēja tos cilvēkus, kas uzrakstīja dzejoļus,”
viņa sacīja.�
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Mūzika

Teātris

◊ 6. oktobrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncertā tiks atskaņots Pētera
Vaska jaundarbs “Koncerts obojai un orķestrim”, kurā solists būs
“Berlīnes filharmoniķu” pirmā oboja Albrehts Maijers. Pie diriģenta pults
– LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga.
Koncertā skanēs arī P. Vaska “Musica appassionata” un A. Bruknera
Sestā simfonija.
◊ 14. oktobrī Kuldīgas Kultūras centrā uz muzikālu programmu
“Dzimtai zemei” ielūdz koncertapvienība “Kungi” – Guntis Skrastiņš,
Artis Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs Siksna, Dainis Porgants un izcilais
saksofona virtuozs Raivo Stašāns.
◊ 16. oktobrī Liepājas koncertzālē “Lielais
dzintars” muzicēs viens no pasaules labākajiem
simfoniskajiem kolektīviem – “Leipcigas Gewand
haus orķestris” sava jaunā mākslinieciskā vadītāja, izcilā diriģenta, vairākkārtēja “Grammy”
balvas ieguvēja Andra Nelsona vadībā. Koncertā
piedalīsies starptautiski atzītais soprāns Kristīne
Opolais. Programmā – Andra Dzenīša jaundarbs
“Māra”, dziedājumi no P. Čaikovska operām un
Gustava Mālera Pirmā simfonija.
◊ 17. oktobrī Saldus Mūzikas un mākslas skolā
franču čellista Vensāna Kurtuā koncerts.
◊ 21. oktobrī Ventspils koncertzālē
“Jūras vārti” ar labāko dziesmu programmu
uzstāsies grupa “Musiqq”. Skanēs grupas
labākās dziesmas no albumiem “Šī ir tikai mūzika”, “Vēl viena mūzika” un “Silta sirds”.

◊ 6. oktobrī Liepājas teātrī pēdējo
reizi būs skatāma izrāde “1984”.
7. oktobrī pēdējo tikšanos ar skatītājiem piedzīvos iestudējums “51. fotogrāfija”, bet 13. oktobrī – “Pūt, vējiņi!”.
◊ 12. oktobrī Ventspils Kultūras centrā
viesosies “Pannas teātris” ar stand-up
komēdiju “Mačo”. Veicot vīriešu tipoloģijas pētījumus un aplūkojot sabiedrībā sastopamos vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts
mūsdienu latviešu mačo, dramaturģes
Aivas Birbeles acīm. Tas viss darīts, konsultējoties ar īstiem vīriešu sugas pārstāvjiem – aktieriem Aināru Ančevski, Ivaru
Kļavinski un režisoru Juri Rijnieku.
◊ 13. oktobrī Brocēnu Kultūras un izglītības centrā komiķis Maksims
Trivaškevičs mono komēdijā “Humors pa latviski”. Viens no pamanāmākajiem stand-up žanra māksliniekiem Latvijā publikas atzinību izpelnījies ar
kodolīgu un tiešu jokošanas stilu.
◊ 13. oktobrī Kalnu kultūras namā Dailes teātra aktrises Olgas Dreģes
80. jubilejas koncerts kopā ar gaviļnieces kino un teātra partneriem.
◊ 16. oktobrī Liepājas Olimpiskajā centrā būs iespēja noskatīties festivāla
“Zelta maska Latvijā” piedāvāto Maskavas Vahtangova teātra izrādi “Mūsu
klase”.
◊ 17. oktobrī Liepājas teātrī būs V. Majakovska teātra (Maskava) izrāde
“Vīrs, kurš noturēja savu sievu par cepuri”.
◊ 17. oktobrī Brocēnu Kultūras un izglītības centrā un 19. oktobrī Kuldīgas
Kultūras centrā Valmieras teātra viesizrāde – komisku pārpratumu pilns
stāsts “Nepabeigtās kāzas” Vara Braslas iestudējumā. Lomās: Regīna Devīte, Elīna Hanzena, Eduards Johansons, Januss Johansons, Vizma Kalme,
Arnolds Osis, Ilze Pukinska, Inese Ramute, Ģirts Rāviņš, Krišjānis Salmiņš,
Uldis Sniķers, Baiba Valante.

◊ 26. oktobrī Kuldīgas Kultūras centrā trio
“Balcardions” koncerts. Trīs akordeona virtuozi – Moriss Balaskā (Kanāda), Radovans
Popovs (Serbija) un Evita DūraAndersone
(Latvija) – aicina uz daudzveidīgu programmu: franču komponistu klasiskie skaņdarbi
akordeonam, ugunīgie Balkānu tautu ritmi,
kā arī franču estrādes dziesmas virtuozās
apdarēs, mūsdienu populārās un rokmūzikas skaņdarbi.
◊ 27. oktobrī Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” svinēs savu trīs
gadu jubileju. Īpašie viesi būs Ņujorkas apvienība “Bang on a Can
AllStars”. Šis būs vienīgais laikmetīgās mūzikas apvienības koncerts
Latvijā 2018. gadā.

Mantojums
◊ 3. oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā atvērs izstādi “Stāstu
sega Latvijai”. Tā ir lielizmēra tekstilmozaīkas sega, ko darinājuši latvieši,
kuri dzīvo ārpus Latvijas. Izstāde atklāj 1097 ārzemēs esošu tautiešu
dzīvesstāstus, domas un jūtas par Latviju.
◊ 27. oktobrī Dundagas pilī norisināsies Leģendu nakts, kad senā mūra
celtne durvis vērs vakarā. Lai apmeklētājus ieinteresētu, šoreiz uzsvars būs
likts uz skaņas un gaismas spēlēm, saka pils kultūras darba organizatore
Smaida Šnikvalde. Katru gadu interesentu loks, kas apmeklē pasākumu,
pieaugot, tāpēc arī šoreiz izceltas lietas, kas piestāv 13. gadsimtā celtai pilij.

20. un 21. oktobrī Kuldīgā jau trešo gadu pēc kārtas skatuves mākslas
tradīciju turpinās Starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Teātris ir
visur Kuldīgā”, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvājot bagātīgu,
izglītojošo un aizraujošu kultūras programmu. Mihaila Čehova Rīgas
Krievu teātris, Mazās Bronnajas teātris no Maskavas, cirka mākslinieki
no Sankpēterburgas, Ģertrūdes ielas teātris, galerija “Istaba”, Latvijas
Kultūras akadēmijas studenti un absolventi teātra, laikmetīgās dejas un
audiovizuālajā mākslā, dziedošā aktrise Karīna Tatarinova ar apvienību
“Plenēra apvienība”, režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs, kā arī momentskiču māksliniece no Ķīnas Marji Džana iedzīvinās ne tikai Kuldīgas
pilsētvidi, bet arī tuvākās apkaimes.
◊ 24. oktobrī Ventspils koncertzālē “Jūras vārti” viesosies Jaunais Rīgas
teātris ar izrādi “Pēdējā Ļeņina eglīte”. Režisors Uldis Tīrons atklāj, ka iestudējums veidots, balstoties uz vēsturiskiem dokumentiem par Ļeņina slimību
un viņa dzīves pēdējiem mirkļiem latviešu strēlnieku apsardzībā. Lomās: Vilis
Daudziņš, Baiba Broka, Inga Tropa, Kaspars Znotiņš, Ģirts Krūmiņš, Varis
Piņķis, Toms Veličko, Ivars Krasts, Emīls Krūmiņš.
◊ 27. oktobrī Brocēnu Kultūras un izglītības centrā amatierteātru festivāls
“Smaidi Brocēnos”.

Māksla

◊ 28. oktobrī Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā sezonas noslēgums
– Lielā putras diena.

◊ Līdz 14. oktobrim Talsu novada muzeja zālēs
apskatāma gleznotājas un mākslas pedagoģes
Ingemāras Treijas darbu izstāde “Renesanses
modināšana”. I. Treija ir Tukuma mākslinieku
grupas vadītāja, pagājušā gadsimta 90.
gados un šī gadsimta sākumā māksliniece
visai daudz darinājusi lielformāta gleznojumus
pilsētvidē.

Citas lietas
◊ 15. oktobrī Saldus Mūzikas un mākslas
skolā muzikāla teātra spēle “Vai pagaršot?”.
Dažādas vasaras ainiņas papildinātas ar mūziku, kura radīta no dārzeņu skanēšanas.
◊ 19. un 20. oktobrī Durbē notiks astotais mūzikas,
mākslas un vietējās ražas festivāls “Zemlika”,
kurā būs 17 koncerti. Sadarbībā ar Viļņas galeriju
“AV17” pirmoreiz tiks izrādīti ārvalstu mākslinieku
darbi – skulptora Andrjus Ermina sērija “Mutācijas” un Nerijus Ermina instalācija “Iestudējums.
Kāršu nams”. Viesosies Ģertrūdes ielas teātris ar
izrādi “Taņas dzimšanas diena”, būs skatāmas latviešu un ārvalstu filmas, kā arī notiks tirgus.

Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izplatīts kā reģionālo laikrakstu
“Kurzemes Vārds”, “Kurzemnieks”,
“Saldus Zeme” un “Talsu Vēstis”
bezmaksas pielikums.

KURZEMES KULTŪRAS PIELIKUMS

◊ No 22. līdz 26. oktobrim Ventspils muzejā notiek starptautiskais keramikas simpozijs “Navigācija”.
◊ Līdz 28. oktobrim Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā skatāma
izstāde “Kur zeme...”, kurā aplūkojami Kurzemes reģionā dzīvojošu un
rezidējošu mākslinieku darbi. Skatītājiem tiek piedāvātas visdažādākās
mākslas izteiksmes formas – glezniecība, grafika, tēlniecība, keramika,
tekstils un instalācijas.
◊ Līdz 28. oktobrim Kuldīgas Mākslas namā Kurzemes dzejas un mākslas
dienu konkursa izstāde, kas parāda reģiona mākslas kopainu. Darbus
izstādei piedāvāja gan profesionāļi, gan tie, kuriem māksla ir vaļasprieks.
Atlasi veica žūrija.

Internetā pieejams izdevniecību mājaslapās kurzemnieks.lv, sz.lv
un talsuvestis.lv, kā arī reģionālajā portālā liepajniekiem.lv.
Redkolēģija: Daiga Bitiniece (“Kurzemnieks”),
Mairita Balode (“Talsu Vēstis”), Linda Kilevica (“Kurzemes Vārds”),
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).

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