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Māksla
◊  Jaunauces pilī apskatāma mākslinieka Edmunda Lūča un viņa meitas 
Justīnes izstāde “Luce/Luce”. Tā gaišās nokrāsās piemin pāragri mūžībā 
aizgājušo E. Lūci. Viņa radošo mantojumu rāda dažādos periodos tapu-
šas gleznas, bet Justīne pievienojusi darbus, ko gleznojusi Venēcijā.

◊  No 3. oktobra Liepājas muzejā skatāma unikāla dzīvo gleznu izstāde 
“Simbolisms”, kurā jaunās krāsās, skaņās un kustībā uzmirdzēs vairāk 
nekā 40 spilgtākās 20. gadsimta sākuma gleznas. Izstādē būs redzami 
tādu latviešu vecmeistaru kā Jaņa Rozentāla, Vilhelma Purvīša, Johana 
Valtera, Pētera Kalves, Rūdolfa Pērles u.c. autoru darbi, kas savulaik 
izstādīti Orsē muzejā Parīzē.

◊  Līdz 9. oktobrim Kolkas Lībiešu saieta namā skatāma Jeļenas Redisas 
gleznu izstāde “Brīvbrīdis Kolkā”. Tās autore saka: “Man Kolka ir vieta, 
kur tiekas jūra un vēji. Vieta, kur valda miers, harmonija un pirmatnējā 
daba, mierinoši pelēkzilā krāsa, dzeltenā smilts, baltie mākoņi un pasa-
kainās priedes.”

◊  Līdz 11. oktobrim Kuldīgas Mākslas namā – laikmetīgās glezniecības 
izstāde “Sazobe”. Latvijas Mākslas akadēmijas un Viļņas Mākslas akadē-
mijas rektoru, mācībspēku un studentu gleznu izstāde. 1. oktobrī fotoiz-
stādes atklāšana sadarbībā ar Slovākijas vēstniecību. 

◊  ◊  Līdz 11. oktobrim Talsu novada muzejā aplūkojama Jēkabpils glez-
notāja Ulda Čamana gleznu izstāde “Mirkļa piezemēšanās”. Tikšanās 
ar mākslinieku, privātās mākslas galerijas “Mans’s” īpašnieku 3. oktobrī 
šīgada Mākslas dienu izstādes atklāšanā.

◊  ◊  16. oktobrī Liepājas muzejā atvērs Liepājas un tās apkārtnes māksli-
nieku ikgadējo vizuālās mākslas kopizstādi, kam šogad dots nosaukums 
“Tuvplāni”. Tas ir aicinājums ielūkoties apkārt notiekošajā, lietās, cilvē-
kos un notikumos, atmetot virspusējos vispārinājumus, stereotipus un 
tverot detaļas, sajūtas un emocijas, fokusējoties uz personīgo, intīmo un 
uzreiz pat nesaskatāmo. Tuvplāns šajā gadījumā ir gan optisks tuvums, 
gan ciešas klātbūtnes sajūta saturiski.

◊  ◊  Līdz 18. oktobrim Līvijas Rezevskas izstāžu zālē Kuldīgā apskatā-
ma mākslinieces Brigitas Stenclavas darbu izstāde. 

Teātris
◊  3. oktobrī Liepājas 
teātrī paredzēta režisora 
Viestura Meikšāna iestu-
dējuma “Dēmōns” pirm-
izrāde. Mihails Ļermon-
tovs poēmā “Dēmons” 
risina stāstu par izraidīto 
eņģeli, kurš spiests dzīvot 
vientulībā un naidā, līdz 
negaidīti iemīl skaisto 
meiteni Tamāru. Galvenās 
lomas atveido Egons Dombrovskis un Anete Berķe. Izrādes vizuālo tēlu 
veido Monika Pormale, tajā skanēs dzīvā mūzika, kuru izpildīs džeza trio 
“Auziņš – Čudars – Arutyunyan”.

◊  10. oktobrī Ventspils “Jūras vārtos” Latvijas Nacionālā teātra izrāde 
“Oligarhs”, bet 13. oktobrī Liepājas teātra izrāde “Paldies tev, draudziņ!”.

◊  24. oktobrī Saldus sporta kompleksā būs komponista Mārtiņa Brauna 
un dzejnieka Ulda Bērziņa rokopera “Mauglis”. Jaunajā iestudējumā 
piedalās Igors Siliņš, Jānis Jarāns, Edgars Lipors, pussimts Tautas deju 
ansambļa “Dzintars” dejotāju un citi mākslinieki. 

Citas lietas
◊  1. oktobrī Saldus pagasta Druvas kultūras namā Guntara Rača 
radošais vakars.

◊  6. oktobrī Kuldīgas bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti 
VKKF atbalstītā projektā “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs”, bet 14. oktobrī 
ceļotāja Žigimanta Krēsliņa jaunās grāmatas “Centrālamerika pāris 
mēnešos” prezentācija un stāstu vakars. 

◊  20. oktobrī Kuldīgas Mākslas namā tikšanās ar rakstnieci  
Daci Zvirbuli ciklā “Grāmata tapusi Kuldīgā”. 

◊  No 21. līdz 24. oktobrim Liepājas ielās notiks pastaiga “Izgaismotā 
Liepāja”. Pasākums priecēs ar vairāk nekā 20 gaismas objektiem, insta-
lācijām un priekšnesumiem. Četras dienas katru vakaru liepājnieki un 
pilsētas viesi varēs aplūkot gaismās pārvērsto Liepāju un kājām izstaigāt 
īpaši radītu gaismas objektu maršrutu, vērojot ar gaismu saistītus objek-
tus, instalācijas un priekšnesumus.

Mantojums
◊  Jaunauces pilī skatāma zaudētās baronu fon Ropu mākslas kolekcijas 
digitāla versija. Papildinātās realitātes aplikācija “Vārti” mājās ļāvusi at-
griezties itāļu Rafaēla un Leonardo da Vinči darbiem, 19. gs. tēlnieka Bertela 
Torvaldsena veidotiem marmora krūšutēliem un citām mākslas pērlēm.

◊  Līdz 4. oktobrim Kuldīgas novada muzejā izstāde “Drukātais vārds: 
Kuldīgas preses vēsture”. 

Mūzika
◊  1. oktobrī, Starptautiskajā senioru dienā, Talsu tautas namā seniorus 
iepriecinās Mārtiņš Ruskis ar koncertprogrammu “Pieskāriens”, bet  
3. oktobrī gaidāms Jāņa Stībeļa akustiskais koncerts. 

◊  1. un 12. oktobrī koncertzālē “Latvija” Ventspils kamermūzikas dienas. 

◊  3. oktobrī koncerts “Lai vēji pūš” Kuldīgas Kultūras centrā. Latviešu 
un lietuviešu tautas dziesmas džezā. Piedalās Laura Amantova džeza 
kvartets. 

◊  8. oktobrī Kuldīgas Kultūras centrā grupas “Carnival Youth” kino 
dziesmu koncertsērija “Naivais ku-kū”.

◊  10. oktobrī koncertzālē “Lielais dzintars” notiks meco-
soprāna Elīnas Garančas solo koncerts. Slavenā dziedā-
tāja Liepājā uzstāsies ar kamermūzikas programmu. Viņas 
skatuves partneris būs viens no pasaulē labākajiem kon-
certmeistariem – izcilais skotu pianists Malkolms Martino.

◊  11. oktobrī Ventspils koncertzālē “Latvija” jauniešu kora “Kamēr” 
jubilejas koncerts.

◊  17. oktobrī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā un 25. oktobrī 
Talsu tautas namā viesosies ekoloģiskās mūzikas grupa “Ducele” ar 
programmu “Monika”. 

◊  23. oktobrī Talsu tautas namā viesosies Vjačeslavs Mitrohins un Aivars 
Hermanis ar akustisko kopprojektu “Divi no pilsētas, kurā piedzimst vējš”.

◊  25. oktobrī koncertzālē “Lielais dzintars” skaistākās 
krievu romances dziedās Latvijas Nacionālās operas solists, 
tenors Mihails Čuļpajevs. Pie klavierēm – Mārtiņš Zilberts. 
Programmā pazīstamās Rahmaņinova un Čaikovska liriskās 
romances, kā arī būs iespēja iepazīt romanču žanra attīstību 
krievu mūzikā līdz pat mūsdienām.

◊  30. un 31. oktobrī koncertzāle “Lielais dzintars” svinēs piecu gadu 
jubileju. Koncertā tiks godināti pilsētai nozīmīgākie pagājušo gadsimtu 
mūzikas meistari – diriģents Arvīds Jansons un operdziedātāja Ira-
īda Jansone, Liepājas operas solists Mariss Vētra, komponists Alfrēds 
Kalniņš, ilggadējais orķestra mākslinieciskais vadītājs Imants Resnis un 
citas spožas personības. Ieskatu Liepājas bagātajā muzikālajā vēsturē 
klausītāji gūs, retrospektīvā ceļojumā dodoties kopā ar pianisti Agnesi 
Egliņu, soprānu Margaritu Vilsoni un tenoru Artjomu Safronovu.
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