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7. LAPPUSE

FOTOREPORTĀŽA

Fotogrāfi Uldis Balga (kreisajā pusē) un Dainis Kārkluvalks, iespējams, nav 
pārāk priecīgi par to, ka pandēmijas dēļ droši vien nenotiks četru Talsu māksli-
nieku izstāde Stokholmas galerijā «ID:I», kuru noorganizējuši mūsu labie drau-
gi — zviedru mākslinieces. Labi, ka paspējām šo galeriju vismaz apskatīt, un 
Uldim ir radies jauns darbu cikls par šo braucienu ar prāmi neilgi pirms visu 
briesmīgo stāvokļu ieviešanas. Tas, cerams, būs apskatāms Pedvālē.

Laurai Feldbergai (labajā pusē) un Gunai Millersonei Mākslas dienas šogad sanāks atzīmēt (arī 
diemžēl bez pašu mākslinieču klātbūtnes) Minhenes galerijā «Platforma», kur pašlaik notiek šīs 
izstādes iekārtošanas darbi. Tas ir starptautisks mākslas projekts «Micēlijs», kurā piedalās piecas 
vācu un piecas latviešu mākslinieces; pieci mākslinieču pāri veido kopējus darbus, kuros jāmēģina 
atrast ideālā savienojamība, neskatoties uz to, ka strādā katra, protams, attālināti, un radikāli pre-
tējos mākslas veidos vai tehnikās. Izstādi organizē lielākā un senākā (dibināta 1926. gadā) sieviešu 
mākslas apvienība Vācijā — «Gedok».

Gatis Spalvēns, fotogrāfs, ir pārdomās. Viņš vēl 
nezina, kurus darbus izstādīs un kurā vietā liks. Šķiet, 
būs jāapspēlē pašam savs uzvārds — spalvu ēnas…

Īstu Lieldienu foto no pavasarīgās Beļģijas 
pilsētas Namuras atsūtījusi gleznotāja Gun-
ta Kalsere. Jaunākās gleznas ar kurjeru uz 
Talsiem veiksmīgi jau atsūtītas (tās būs re-
dzamas Pedvālē).

Grafiķi un akvarelisti Inesi Mīlbergu savās mājās sastopam 
pie īsta grafiķa rakstāmgalda, uz kura ar asu skalpeli tiek dari-
nāts pamats sarežģīta arhitektūras zīmējuma vienas krāsas no-
vilkumam īpašajā kologrāfijas tehnikā. Turpat pamanām Ineses 
zīmētas ilustrācijas kādai bērnu grāmatiņai; kā izrādās, lēnām 
top arī Ineses pašas rakstīts stāstu krājums par savu bērnību. 
Šis gads viņai būs sarežģīts: paredzētas personālizstādes gan 
Jelgavā, gan Talsu muzejā.

Pie podniekiem «Ciparnīcā» Dia-
nas Dzelmes (labajā pusē) un Naura 
Galviņa vienmēr ir silti un mājīgi. 
Krāsns kuras, Nauris gatavo pusdie-
nas, Diana strādā ar publiku — pie-
dāvā, demonstrē, kaut ko interesan-
tu pastāsta. Keramiķi gaida vasaru, 
ir radīts paliels skaits dažādu trauku 
tirgošanai, bet viņi ir nobažījušies 
par to, vai vispār ir gaidāmi ikvasa-
ras lielie notikumi — pilsētu svēt-
ki, koncerti un citas norises, kuros 
notiek tirdziņi un aktīva komunicē-
šana. Taču viņi abi ir uzsākuši gata-
vošanos savai trešajai kopizstādei 
Talsu muzejā nākamgad. Tad biedrī-
bai «Ciparnīca» paliks 15 gadu.

Dziļā lauku klusumā Armands Zēfelds četrus mēnešus gleznojis savu jaunāko darbu 
«Mākslas telpa/objektu riņķa dancis», kurš būs redzams izstādē «Talsu Krūmu māks-
las grupai 35». Šoreiz Armands ir sirreālists un bildē redzams, ka viņš arī labi fotografē.


