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6. LAPPUSE

FOTOSTĀSTS

Talsiem
790

Septiņas dienas deviņos pakalnos — tik plaši pilsētas svētki bija cienīga izvēle laikam, kad 
aprit 790 gadi, kopš Talsu vārds pirmoreiz minēts rakstos. Programmu veidoja vairāku izstāžu at-
klāšana, aktivitātes bērniem, dažādi koncerti, īpašs repertuārs kinoteātrī, Grāmatu svētki, vakara 
pastaiga vecpilsētā, amatnieku un mājražotāju tirgus, sporta sacensības, gardēžu prieciņi un citi 
notikumi, ņemot vērā pilsētas iemītnieku un viesu atšķirīgo gaumi un intereses. Problēma ir tikai 
tā, ka visu norišu pietiekami detalizētai atspoguļošanai būtu vajadzīga vieta aptuveni 790 foto-
grāfijām, un tādu greznību neviens laikraksts nevar atļauties. Atliek samierināties ar pavisam 
mazu ieskatu vismaz tajā, ko Talsos ikviens varēja redzēt un piedzīvot vēlā 3. septembra vakarā 
un 4. septembra pirmajā pusē.

Piektdienas vakarā, kad Talsu ezerā uzausa mēness, Fabrikas 
ielā varēja iziet cauri izgaismotam sapņu tunelim un vēlāk pama-
nīt, ka Baznīckalnā pāragri atnākušais rudens kokus ietērpis visai 
pasakainās krāsās.

Kam acis bija brīnumiem atvērušās, tiem uz Lielās ielas uzsmai-
dīja viena sevišķi gara būtne, kamēr cita aicināja piedalīties triku 
veikšanā. Savukārt kāda Lielās ielas nama fasāde ar videoprojek-
ciju palīdzību pielaikoja Talsu mākslinieku gleznas. Starp citu, ne 
viens vien krāsojums šķita pat ļoti iederīgs.

Liela piekrišana bija kādai dāmai, kura sēdēja gaisā, un daudzi 
lauzīja galvas, kā viņa to spēj.

Svētku reizē pat klavieres ar visu pianistu braukāja pa vecpilsē-
tu, par pārējiem mūziķiem nemaz nerunājot.

«Prosecco ar mākslinieku Andri Vītolu» — aiz šāda nosaukuma svētku programmā slēpās iespēja 
sestdienas rītā pavadīt kaut brīdi uz Andra Vītola improvizētās salas (netrūka pat palmu!), saskandi-
nāt ar viņu šampanieša glāzi un, protams, arī baudīt viņa lielformāta mākslas darbus.

Pilsētas laukums sestdien ap pusdienlaiku pārtapa laukumā gardēžiem. Tur pieci šefpavāri — 
Lauris Aleksejevs, Elmārs Tannis, Aigars Sīlis, Ina Poliščenko ( pirmā no labās puses) un Kaspars 
Jansons skatītāju priekšā gatavoja ēdienu, sacenšoties par labākā šefpavāra titulu. Žūrija () lēma, 
ka šis tituls pienākas Inai Poliščenko.

Uz tikšanos Talsu ielās 
un pakalnos!
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