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Šķiet, vīruss piebeigs Mākslas 
dienas pavisam. Vēl jau šis zīmols 
pēdējos gados darbojās un salī-
dzinoši daudziem cilvēkiem mūsu 
valstī šīs dienas katru gadu gri-
bējās piedzīvot kaut vai bez seno 
notikumu jaudas un spozmes, 
turklāt daži vēl sentimentāli uz 
kaut ko cerēja un gribēja tā kā 
reanimēt… Taču šajā pavasarī 
mums visiem atliks priecāties ti-
kai par pavisam vienkāršu pava-
sara atnākšanu. Protams, arī par 
to, ka paši esam veseli un laimīgi 
izsprukuši no šīs garās ziemas 
murga, ko sauc par «Covid».

Ievērojot visus drošības priekš-
noteikumus un apbraukājot Talsu 
mākslinieku darbnīcas pirmajā, īsti 
siltajā pavasara dienā, zinot, ka šā 
gada Talsu Mākslas dienu izstāde ir 
jau pārcelta uz oktobri, bija patiess 
prieks satikt kolēģus pie molbertiem 
un grafikas lapām, pie mālu rullēša-
nas mašīnas vai keramikas virpas, ci-
tus redzēt pie fotogrāfiju ierāmēšanas 
vai «stellējot» kopā kādu objektu. 
Viss turpinās, un viss jau būs. Lielākā 
daļa savus pēkšņos atvaļinājumus un 
attālinātos darba laikus izmanto aktī-
vai radošai darbībai. Dažiem Mākslas 
dienas nosacīti notiks citās zemēs, 
daži gatavojas mākslas notikumiem 
tepat Latvijā un novadā. Cerams, ka 
kaut kad vasarā, atjaunotajā Pedvāles 
muižā, kura lēnām kļūst par starptau-
tisku mākslinieku rezidenci, apmek-
lētāji varēs apskatīt pirmo izstādi ša-
jās telpās: tā būs veltīta Talsu Krūmu 
mākslas grupas 35 gadu pastāvēšanas 
tik nozīmīgajam notikumam.

Andris Vītols Krūmu grupas 35 gadu jubilejas izstādei ir uzgleznojis jaunus lielizmēra darbus. Šai izstādei viņš iecerējis arī ap-
spēlēt vienu no saviem 2000. gadā radītajiem objektiem, pārvēršot to jaunradītā darbā «Plūdi. Dejotājas. Un…».

Katrīna Vīnerte, keramiķe un gleznotāja, arī ir pārdomās. Tik-
ko kļuvis zināms, ka Talsu novadā šajā vasarā daudz kas neno-
tiks; droši vien būs jāatliek uz vasaras beigām arī Katrīnas ro-
sinātais Talsu starptautiskais gleznotāju plenērs. Taču viņa cer, 
ka Jelgavā, kuras mākslinieku organizācijā viņa arī darbojas, 
tomēr notiks keramikas ugunsskulptūru simpozijs.

Gleznotājs Andris Biezbārdis tikko kā pabeidzis darbu, kurš tiks iesniegts Paņevēžas (Lietuva) 
A galerijas rīkotajā izstādē, kurā dažādu valstu fotogrāfi atļauj «apstrādāt» savas lielformāta 
fotogrāfijas gleznotājiem, tādējādi radot jaunus vizuālos un saturiskos stāstus. Šī izstāde notiks 
arī Daugavpils M. Rotko mākslas centrā šā gada novembrī.

Grafiķe un gleznotāja Baiba Kalna, arī Tiņģeres muižas kultūras pasākumu organizatore, bauda 
pēkšņo atvaļinājumu, glezno un cer, ka radīsies arī kāds grafikas darbs, kuru palikt zem šīs spiedes.

 Modris Sa-
puns pa ziemas 
vakariem ir rūpī-
gi darinājis pa-
gājušās vasaras 
Pedvāles māks-
las parka notiku-
ma — amerikāņu 
mākslinieka Kar-
la Bilingsleja ob-
jekta «Akmens 
laiva» — atklāša-
nas norisi. Mod-
rim arī vīruss ir 
nojaucis iespēju 
kopā ar vēl da-
žiem Talsu māks-
liniekiem izstādī-
ties Stokholmas 
galerijā.


