
Florians Zellers DĒLS - Teātra izrāžu cikls GRAND PRIX 

2019-08-23 20:00 Koncertzāle “Cēsis” 

Dailes teātra iestudējums 

Režisors Intars Rešetins 

Lomās: Ģirts Ķesteris, Vita Vārpiņa, Inita Sondore, Toms Veličko vai Rūdolfs Sprukulis, Juris 

Bartkevičs, Aldis Siliņš 

 

Lai runātu par sāpīgām problēmām mūsdienu ģimenē, “tēvu un dēlu” mūžīgo, arhetipisko 

pievilkšanos-atgrūšanos, režisors izvēlējies franču autora Floriana Zellera lugu. Taču stāsts 

nav tikai par pusaudža sakāpinātajām, uz prātaārprāta robežas balansējošām emocijām 

situācijā, kad viņa vecāki izšķiras. Tas ir arī stāsts par to, cik grūti jūtīgam jaunam cilvēkam, 

ikvienam no mums, ir pieaugt, samierināties (vai nesamierināties) ar reālās dzīves likumiem. 

Izrādes centrā lieliskais Ģirta Ķestera (Pjērs) un Toma Veličko (Nikolā) duets, kas pārsteidz ar 

Latvijas teātros reti redzētu jūtīgumu un emociju atkailinātību. Dēla lomu spēlē arī Rūdolfs 

Sprukulis, jaunietis, kurš konkursa rezultātā teātrī ienāca no reālās dzīves. Nevainojamas 

savās lomās ir arī Vita Vārpiņa (Anna) un Inita Sondore (Sofija). 

 

19.00 / Teātra kritiķes Silvijas Radzobes sarunas pirms izrādes 

  



KAISLES VILCIENS - Teātra izrāžu cikls GRAND PRIX 

2019-08-17 20:00 Koncertzāle “Cēsis” 

Dailes teātra iestudējums 

Režisors Regnārs Vaivars 

Lomās: Anete Krasovska, Ieva Florence, Gints Grāvelis, Kaspars Zāle 

 

Oriģināla Tenesija Viljamsa pasaulslavenās lugas “Ilgu tramvajs” versija, kas valdzina ar ļoti 

intensīvu galēji pretēju emocionālu stāvokļu caurstrāvotas vides atveidi, kur satiekas 

nežēlība, seksuāla iekāre, par ciešanām maskējusies pavedināšana un dvēselisks trauslums. 

Katra no galvenajām personām lielākā vai mazākā mērā ir gan mednieks, gan medījums. 

Lielisks, saliedēts aktieru ansamblis: Anete Krasovska (Blanša), Ieva Florence (Stella), Gints 

Grāvelis (Stenlijs), Kaspars Zāle (Mičs). 

 

19.00 / Teātra kritiķes Silvijas Radzobes sarunas pirms izrādes 

  



VEIDENBAUMS UN VEIDENBAUMS. DIVI BRĀĻI - Teātra izrāžu cikls 

GRAND PRIX 

2019-08-08 20:00 Koncertzāle “Cēsis” 

Mūzikas nama “Daile” iestudējums 

Autors Vilis Daudziņš 

Komponists Jēkabs Nīmanis 

Lomās: Vilis Daudziņš, Mārtiņš Meiers, Jēkabs Nīmanis 

Pateicoties Viļa Daudziņa iniciatīvai un darbam, tapis modernas teātra formas uzvedums – 

izrāde-poētiska lekcija. 

Trīs mākslinieki – aktieri Vilis Daudziņš un Mārtiņš Meiers, komponists Jēkabs Nīmanis – 

vēsta par divu brāļu Veidenbaumu, vienlaikus divu dzejnieku – Eduarda un Kārļa – 

atšķirīgajiem dzīves ceļiem, kultūrvēsturiskās atkāpēs iezīmējot precīzu Latvijas 19. gadsimta 

beigu laikmeta ainu. Sirsnīgā, labdabīgas ironijas cauraustā intonācijā risināts, šis neformālais 

stāsts par abiem brāļiem-dzejniekiem iezīmē gan viņu atšķirīgos raksturus, sapņus, ikdienas 

pieredzi, gan uzvaras un sakāves mīlestības frontē. Protams, skan dzeja, Nīmanis muzicē ar 

pieciem mūzikas instrumentiem, dažkārt kopīgā muzicēšanā iesaistot arī aktierus. 

19.00 / Teātra kritiķes Silvijas Radzobes sarunas pirms izrādes 

  



WEST SIDE STORY / VESTSAIDAS STĀSTS - Leonards Bernsteins 

2019-08-03 21:00 Cēsu Pils parka estrāde 

Maria - Vanessa Becerra (USA) / Vanesa Besera (ASV) 

Tony - Andrew Bidlack (USA) / Endrjū Bidlaks (ASV) 

Anita - Sigalit Feig (Israel) / Sigalita Feiga (Izraēla) 

Riff - Daumants KALNIŅŠ (Latvija) 

Bernardo - Rihards Mačanovskis, Action - Ansis Bētiņš, Rosalia - Rūta Dūduma, Girl - Terēze 

Gretere. 

JAUNIEŠU KORIS “KAMĒR...” 

LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS 

Diriģents Andris POGA 

Režisors Viesturs KAIRIŠS 

Ievērojamā amerikāņu komponista un diriģenta Leonarda Bernsteina veikums ir viena no 

augstākajām virsotnēm Rietumu mūzikas mākslā, un tās galvenā iezīme – versmīgs 

dzīvotprieks. Ik taktī pulsē Ņujorkas un Manhetenas mūžam vitālā sirds. Populārais mūzikls 

“Vestsaidas stāsts” (West Side Story, 1957) ir pats dzirkstošākais, kontrastiem un raksturiem 

bagātākais Bernsteina mūzikls; iespējams, arī pats populārākais un iestudētākais šāda veida 

darbs ASV mūziklu vēsturē vispār. 

Sižeta attīstība šajā darbā ir līdzīga Viljama Šekspīra augstajai mīlestības dziesmai – lugai 

“Romeo un 

Džuljeta”, taču Bernsteina varoņi mīt 20. gadsimta Amerikā – urbanizētā un dinamiskā 

pasaulē, kurā tomēr iespējama dziļa, spēcīga, tīra mīlestība. Sižets īsumā: 20. gadsimta vidū 

Ņujorkā nevar sadzīvot mierā divas gangsteru bandas. Vienas bandas vadoņa labākais draugs 

Tonijs sastopas ar konkurējošās puertorikāņu bandītu grupas vadoņa māsu Mariju, un abi 

iemīlas. Vardarbības gaisotnē modusies mīlestība nav iespējama. Izrādes beigās tomēr 

dominē mīlestības, ne asiņu krāsa. 

Cēsu iestudējums būs oriģinālvalodā un pilnā apjomā. Galveno lomu atveidošanai aicināti 

pasaules klases solisti ar lielu pieredzi un spožām prasmēm mūziklu jomā. Iestudējums top, 

sadarbojoties Cēsu Mākslas festivālam un Liepājas Simfoniskajam orķestrim, muzikālā vadība 

ir diriģenta Andra Pogas rokās. Šādā radošā salikumā 2017. gadā tika iestudēta un ar lieliem 

panākumiem izrādīta mūsdienu komponista Osvaldo Golihova flamenko opera Ainadamar, 

kas ieguva Lielo mūzikas balvu kā gada labākais iestudējums.  

 

Andris Poga un Viesturs Kairišs veiksmīgi sadarbojās arī 2016. gadā, Cēsu Pilsparka estrādē 

un Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” inscenējot Džordža Gēršvina operu “Porgijs un 

Besa”. 

 

Darbojas “Radošā bērnistaba” 



 

KALNS SAUC - Kinoprogrammas KALNI  

2019-07-26 22:00 Spoguļklintis, Cīrulīšu dabas takas 

KALNS SAUC (Der Berg ruft!, Vācija, 1939) 95’ 

 

Režisors Luiss Trenkers 

 

Itāļu alpīnists Žans Antuāns Karels vēlas būt pirmais cilvēks, kas uzkāpis Materhorna virsotnē. 

Viņš iepazīstas ar britu alpīnistu Edvardu Vimperu, un, tā kā kāpiens ir ļoti grūts, viņi nolemj 

to darīt kopā. Taču vienošanās izjūk, un abi vīri kļūst par sāncenšiem – viņi dodas iekarot 

virsotni vienā un tajā pašā dienā, 1865. Gada 13. jūlijā, ar divām dažādām komandām. Karels 

no Itālijas puses, bet Vimpers no Šveices puses. Vimperam ar sešu cilvēku komandu – Čārlzu 

Hadsonu, Duglasu Hedovu, lordu Frānsisu Duglasu un gidiem: Mišelu Kro un tēvu un dēlu 

Taugvalderiem – tas arī izdodas. Līdz notiek nelaime… 

  



TRIO PALLADIO UN GUNTIS KUZMA 

2019-07-26 20:00 Koncertzāle “Cēsis” 

Guntis Kuzma (klarnete) 

 

Trio Palladio: Eva Bindere (vijole), Kristīne Blaumane (čells), Reinis Zariņš (klavieres) 

 

Programmā: Tālivaldis Ķeniņš Die Zauberklarinette, Colloquens patriae, “Parafrāze un fūga 

par Šūmaņa tēmu”;  

Dace Aperāne Otrais klaviertrio; Roberts Šūmanis “Trīs fantāzijskaņdarbi”, Otrais klaviertrio 

Tālivaldis Ķeniņš savulaik teicis, ka pirmie komponisti, kas viņam jau agros gados dziļāk 

iekrituši sirdī, esot Johans Sebastians Bahs un Roberts Šūmanis. Tāpēc iederīgi, ka šajā 

koncertprogrammā abi meistari – Šūmanis un Ķeniņš – likti vienkop. Viņus lieliski papildina 

Dace Aperāne – dzimtenes un aizjūras latviešu mūzikas aprites neaizstājama vienotāja – ar 

savu Otro klaviertrio, ko visprecīzāk raksturo apakšnosaukums “Fantāzija”. 

No Tālivalda Ķeniņa dzirdēsim mocartisko etīdi Die Zauberklarinette klarnetei solo, slavenās 

“Sarunas ar dzimteni”, kam Ķeniņš par pamatu licis sava vēstuļdomubiedra Imanta Zemzara 

opusu “Patiesība”, un “Parafrāzi par Roberta Šūmaņa tēmu” klavierēm solo. 

No Roberta Šūmaņa devuma skanēs “Trīs fantāzijskaņdarbi” un Otrais klaviertrio, kurā 

Šūmanis citē pats savu dziesmu par brīnišķo tēlu, kas noslēpts dziļi sirdī, – šī mīlošā sirds klusi 

dzied senu dziesmu, kas trauc pie tevis vēja spārniem. Smalks kamermūzikas paraugs ar 

tehniski meistarīgi savītām un vienlaikus cilvēciski vienkāršām trim instrumentālām balsīm, 

kas sien mūsu uzmanību kā gudra un mūžīga domubiedru saruna. 

Trio Palladio ir visaugstākās klases kameransamblis, kurā spēlē trīs Lielās mūzikas balvas 

laureāti. Viņi spēj apvērst mūsu priekšstatus par ikkatru opusu, pie kā vien ķeras ar pamatīgu 

iedziļināšanos un īpatnu degsmi. Prieks, ka šajā programmā kopā ar trio pianistu Reini Zariņu 

uzstāsies viens no mūsu labākajiem 

kamermūziķiem Guntis Kuzma.  

 

Darbojas “Radošā bērnistaba” 

  



MĀRIS SIRMAIS UN TĀLĀ DĀRZA PUTNS 

2019-07-20 17:00 Cēsu Sv. Jāņa baznīca 

Kormūzikas koncerts KORIS “LATVIJA”, MĀRIS SIRMAIS UN TĀLĀ DĀRZA PUTNS  

 

Jānis Porietis (trompete), Ilze Reine (ērģeles) 

 

Valsts akadēmiskais koris “Latvija” 

 

Diriģents Māris Sirmais 

 

Programmā: Maija Einfelde, Alberts Jērums, Alfrēds Kalniņš, Jānis Kalniņš, Romualds Kalsons, 

Tālivaldis Ķeniņš, Helmers Pavasars, Imants Ramiņš 

 

Koris “Latvija” un Māris Sirmais sniegs ievērojamu trimdas latviešu komponistu kordarbu 

spožu izlasi. Kanādā dzīvojošais Imants Ramiņš tiks pārstāvēts ar divām labskanīgām 

motetēm, kas rakstītas par godu Kristus upurim, žēlsirdībai, mīlestībai un Dievam. 

Savulaik Kanādā dzīvoja arī Tālivaldis Ķeniņš – viens no visu laiku profesionālākajiem, 

meistarīgākajiem, daudzveidīgākajiem latviešu komponistiem, ko stipri augstu vērtēja gan 

viņa daudzie Kanādas studenti, gan kolēģi. Klausīsimies smalko miniatūru “Svešie dārzi” un 

balādi “Nogrimušā pilī”, kas veltīta komponista tēvam dzejniekam Atim Ķeniņam. Abas šīs 

dziesmas Tālivaldim Ķeniņam bija dārgas un sevišķi nozīmīgas – būdams visumā racionāls un 

vitāls cilvēks, viņš divas stīgas – tēvu un dzimto, pazaudēto Latviju – vienmēr turēja gaišā, bet 

mazliet sāpīgā pusbalsī. 

Lai kanādiešu nebūtu par maz, pievienosim arī Jāni Kalniņu un viņa jūsmīgo piesniegošas 

pilsētas portretu “Apsniegošā pilsēta”, kas ar Jāņa Sudrabkalna tēlainiem pantiem mūsu acu 

priekšā uzvijas kā Liberta glezna. Un tad – kādreizējais londonietis Alberts Jērums. Viņa 

ieguldījums trimdas koru kultūrā un dziesmusvētku rīkošanā nepārvērtējams. Bet vēl īsti 

neesam tikuši klāt viņa savdabīgās, filigrānās mūzikas atslēgšanai. Jērums rakstīja kā 

modernists vientuļnieks, un te vēl daudz pārskatāma un no jauna ieraugāma. Arī kormūzikā, 

kur līdzās viņa, iespējams, slavenākajam darbam “Tālā dārza putns” šoreiz būs arī aumaļainās 

“Gaviles” un apcerīgāki darbi “Ielejā snieg” un “Naktij”. 

Kormūzika šajā programmā tiks likta pamīšus ar trompetes un ērģeļu saspēli. Jāņa Porieša un 

Ilzes Reines izvēle šoreiz vēršas uz Cēsīs dzimušo Alfrēdu Kalniņu, jubilāri Maiju Einfeldi, 

vecmeistaru Romualdu Kalsonu un trimdas izcilo skaņradi Helmeru Pavasaru. 

  



24-25 NEATGRIEŽAS - Kinoprogrammas KALNI / 24‒25 DOES NOT 

RETURN 

2019-07-19 22:00 Spoguļklintis, Cīrulīšu dabas takas 

24-25 NEATGRIEŽAS (LPSR, 1968) 80’ 

 

Režisori / Directors: Aloizs Brenčs, Rostislavs Gorjajevs 

 

No eksperimentālās klīnikas nozagta dārga izmēģinājuma zāļu partija. Majors Grigasts 

aizdomās tur klīnikas darbiniekus. Viņš nodod šo lietu jaunajai izmeklētājai Mārai. 

Izmeklēšana viņu aizved uz attālo robežpilsētu valsts dienvidos, kur noziedznieks gatavojas 

aizgādāt zāles uz ārzemēm. 

  



TĀLĀS UN TUVĀS LATVIEŠU SOLODZIESMAS. Vokālās kamermūzikas 

concerts 

2019-07-13 18:00 Koncertzāle “Cēsis” 

Laura Teivāne – soprāns,  

Ieva Parša – mecosoprāns ,  

Juris Vizbulis – tenors,  

Rihards Millers – baritons,  

Krišjānis Norvelis – basbaritons 

Ērika Millere – klavieres 

 

Programmā / Program: 

 

Longīns Apkalns, Ādolfs Ābele, Haralds Berino, Volfgangs Dārziņš, Alberts Jērums, Tālivaldis 

Ķeniņš, Jānis Mediņš, Imants Mežaraups, Helmers Pavasars, Eduards Šēnfelds, Arnolds 

Šturms, Jāzeps Vītols 

 

Latvijas Nacionālās operas solistu koncertmeistare Ērika Millere izveidojusi daudzkrāsu virkni 

no latviešu komponistu solodziesmām, kuru skaitā ir dažas labi zināmas, bet lielākā tiesa – 

vai nu aizmirstas, vai vismaz sen nespēlētas. 

Programmas centrā – patriarhs Jāzeps Vītols un divi jubilāri, kas savulaik studējuši pie Vītola 

un ir totāli sava skolotāja pretmeti mūzikā: abi ievērojamie simtgadnieki Tālivaldis Ķeniņš un 

viņa draugs, domubiedrs Alberts Jērums. 

No trimdas komponistiem programmā likti arī smalkstīgotie romantisma pārstāvji Ādolfs 

Ābele un Helmers Pavasars, klusie vientuļnieki Haralds Berino un Eduards Šēnfelds, tautas 

mūzikas sakņu racējs Volfgangs Dārziņš Emīla dēls, asiem kolēģu vērtējumiem slavenais 

Longīns Apkalns, Ņujorkas skaņugleznotājs Arnolds Šturms, savukārt no jaunākiem būs ASV 

dzimušais Imants Mežaraups, kurš daiļrades sākumposmā bija spožs modernists un kura 

dzīves nozīmīga daļa aizritēja atjaunotajā Latvijā. Dzirdēsim piecas lieliskas operbalsis, kas 

spēj būt arī itin kameriskas: dziedās vijīgais soprāns Laura Teivāne, skaista tembra un spoža 

skatuves nerva īpašniece Ieva Parša, pavasarīgi liriskais Juris Vizbulis, skaņukrāsu 

daudzveidībā strauji plaukstošais Rihards Millers un teksta artikulācijas lielmeistars Krišjānis 

Norvelis.  

 

Darbojas “Radošā bērnistaba” 

  



CEĻOTĀJI UN BURVJI (Travellers & Magicians, Francija, 2003) - 

Kinoprogrammas KALNI atklāšana 

2019-07-12 22:00 Spoguļklintis, Cīrulīšu dabas takas 

CEĻOTĀJI UN BURVJI (Travellers & Magicians, Francija, 2003) 108’ 

 

Režisors / Director: Kjence Norbu 

 

Jaunais ierēdnis Dondups, norīkots ārkārtīgi skaistā, bet izolētā ciemā, sapņo par došanos uz 

Ameriku. Rodoties pirmajai iespējai, viņš gadījuma mašīnā dodas uz pilsētu – kopā ar ābolu 

pārdevēju, mūku un vecu vīru, kurš ceļo kopā ar savu meitu Sonamu. Pa ceļam mūks izstāsta 

Dondupam stāstu par kādu citu jaunekli, kurš devies tālas zemes meklējumos – tas ir stāsts 

par iekāri, greizsirdību un slepkavību. Stāsta nobeigums liek Dondupam aizdomāties pašam 

par sevi un savu augošo aizraušanos ar Sonamu. “Ceļotāji un burvji” ir režisora un budistu 

lamas Khences Norbu otrā pilnmetrāžas filma. Ceļojuma filmas žanrs ļauj skatītājiem atklāt 

Butānas satriecoši skaistās ainavas. 

  



LAIKA VILCIENS - Trimdas dzejas lasījumu performance / Exile Poetry 

Reading TIME TRAIN 

2019-07-12 19:00 Koncertzāle “Cēsis” kinozāle 

Autori / Authors: Megija Jēkabsone (LMA), Agita Reķe (JVLMA), Alise Zeidaka (Rīgas Valsts 2. 

ģimnāzija) 

 

Kuratore / Curator: Astrīda Rogule 

  



TRIMDAS MŪZIKAS PERSONĪBAS UN PARĀDĪBAS - izstāde / Exhibition 

EXILE: PERSONALITIES AND PHENOMENA IN MUSIC 

2019-07-07 12:00 Koncertzāle “Cēsis” 

Autori / Authors: Krišs Salmanis, Orests Silabriedis 

 

Izstādes darba laiki: P. Slēgts / O.-C. 12.00-19.00 / P.-S. 12.00-20.00 / Sv. 12.00-18.00 

 

No trimdas latviešu mūzikas kultūras plašā un daudzveidīgā apvāršņa izceļam nozīmīgāko, 

košāko, apstrīdamāko. Tālivaldis Ķeniņš: spēle, skola, meistarība. Alberts Jērums: 

modernisms un dziesmusvētki. 

Helmera Pavasara baltie bērzi un Imanta Mežaraupa procesijas/refleksijas. Volfgangs Dārziņš 

ar tautasdziesmām. Longīns Apkalns ar aso mēli. “Dundurs” Zviedrijā un “Kolibri” Amerikā. 

Latviski nacionālais versus laikmetīgais, sastingušais versus dzīvais. Rindas iz Zinaīdas Lazdas, 

Gunāra Saliņa, Veronikas Strēlertes, Olafa Stumbra, Linarda Tauna, Gunta Zariņa. “Latvju 

Mūzika”. Ērika Biezaiša mūzikas krātuve. Leona Reitera atgriešanās dzimtenē. Kāds vīrs reiz 

trimdas mūzikas dzīves dižgaram Robertam Zuikam pēc Londonas dziesmusvētkiem teicis – 

dodiet mums mazāk mākslas, vairāk mūzikas. Mēs dosim jums stāstus. Un šajos stāstos būs 

daudz mūzikas. 

  



Izstāde SAVIENOJUMI / Art Exhibition CONNECTIONS  

2019-07-07   12:00 Cēsu Pils / Cēsis Castle Barn  

SEB banka un Latvijas Mākslas akadēmija piedāvā: 

 

LMA absolventu diplomdarbu izstāde SAVIENOJUMI 

 

Izstādes darba laiki: P. Slēgts / O.-C. 12.00-19.00 / P.-S. 12.00-20.00 / Sv. 12.00-18.00 

 

Ja domu savieno ar cilvēku, rodas ideja. Ideja, savienota ar materiālu, rada mākslas darbu. 

Savukārt māksla, savienojoties ar skatītāju, rada pārsteigumu, sajūtu, atklāsmju un jaunu 

domu vilni, kas spēj savienot mūs laikā un telpā. Šis laika un telpas savienojums sniedz 

iespēju sadzirdēt gan savu, gan pasaules pulsu. Spēja vienlaikus atrasties kā savas 

individualitātes, tā globālajā līmenī rada vien cilvēkam piemītošo prasmi ar personīgu stāstu 

iekustināt globālas norises vai, aptverot pasaules kopainu, veicināt personīgu izaugsmi. Katra 

paša un kolektīvais attīstības ceļš paredz arī īssavienojumus, kas nereti kļūst par iemeslu 

jauniem atklājumiem. Izstādē “Savienojumi” jaunie mākslinieki savieno gan pārbaudīto, gan 

nesavienojamo, tādējādi iezīmējot savu atrašanās vietu globālajā pasaules telpā. 

Kuratore Elīna Ģibiete, koordinatore Inese Bauģe 

  



Izstāde TUVPLĀNS / Visual Art Exhibition CLOSE-UP 

2019-07-07 12:00 Topošais Cēsu Laikmetīgās mākslas centrs 

Vizuālās mākslas Izstāde TUVPLĀNS 

 

Izstādes darba laiki: P. Slēgts / O.-C. 12.00-19.00 / P.-S. 12.00-20.00 / Sv. 12.00-18.00 

 

Mākslinieki / Artists:Edvīns Strautmanis (retrospekcija) 

Māris Bišofs, Svens Lūkins, Signe Baumane, Vija Celmiņš, Artūrs Virtmanis, Dovanna 

Pagovska (Dovanna Pagowski), Indriķis Ģelzis, “Elles ķēķis” u. c. 

 

Kuratores / Curators: Daiga Rudzāte, Žanete Skarule 

 

Šo izstādi radīja vēlme pastāstīt par spilgtām latviešu izcelsmes personībām, kas spējušas 

atstāt nospiedumus 

pasaules mākslas vēsturē. Par to, kā, nezaudējot patību, kļūt par kosmopolītu. Un vienlaikus 

tā ir kā jautājums/atskaites punkts 21. gadsimtā tik aktuālajai tēmai par nacionālu mākslu 

globālā laikmetā. Vai tāda vispār iespējama, vai piederība konkrētai ģeogrāfiskajai un 

nacionālajai telpai gluži likumsakarīgi un teju neapzināti nozīmē kādu vienotu iezīmju 

kopumu radošajās izpausmēs, vai pasaulē, kur pārvietošanās apkārt zemeslodei kļuvusi par 

ikdienišķu parādību, vēl ir nozīme nacionālajai identitātei un izcelsmei? Vai māksla 

mūsdienās kļuvusi universāla? Mēs nezinām un neesam atraduši atbildi. Taču atmiņā ir kāda 

cilvēka teiktais, raugoties uz Edvīna Strautmaņa abstraktā ekspresionisma enerģijas 

sprādzienu (gleznu) – ka to radījis kāds, kurš zina, kāda izskatās Baltijas jūra.  

Latviešu izcelsmes austrāliešu gleznotājs Imants Tillers, it kā jokojot un tomēr gana nopietni, 

izsaka minējumu, ka Strautmaņa vicināšanās ar lielo slotu pār audeklu varbūt ir savveida 

latviešu zemnieka gēna izpausme. 

“Tuvplāns” ir stāsts par izturību, prieku, uzdrīkstēšanos un vitalitāti. Par latviešu 

māksliniekiem Ņujorkā, kuru vidū ir arī Svens Lūkins – 20. gadsimta 60. gadu amerikāņu 

mākslas ainas viena no uzlecošajām zvaigznēm, kas 1972. gadā, būdams savas karjeras 

virsotnē, paziņoja par attiecību saraušanu ar ietekmīgo Pace Gallery un lēmumu nekad vairs 

neizstādīt savu mākslu komercinstitūcijās. Šis stāsts ir viena no tā laika Ņujorkas mākslas 

dzīves spilgtajām epizodēm, kuru atminas arī šodien. Ņujorka – pasaules mākslas epicentrs, 

nozīmīgākais atskaites punktu pasaules kreatīvajā kartē, sākot no 20. gadsimta otrās puses – 

vienmēr bijusi apsolītā zeme visiem ambiciozajiem, talantīgajiem, neprātīgajiem un 

stiprajiem. Tā vienmēr asociējusies ar pilsētu, kuras ielām ir brīvības garša. Tā bija absolūtais 

pretstats pasaulei aiz dzelzs priekškara Aukstā kara laikā, kad tur nokļuva 70. gadu sākumā 

no Latvijas aizbraukušas Māris Bišofs. Viņa filigrānie, virtuozie zīmējumi, kas bieži vien 

balstījās dzīves paradoksos un kur netrūka ne humora, ne erudīcijas, kļuva par būtisku 

izdevumu The New York Times, Village Voice, The New Yorker, The Wall Street Journal 



lapaspušu un vāku zīmi uz daudziem gadiem. 1981. gadā uz Ņujorku no Kalifornijas pārcēlās 

arī gleznotāja Vija Celmiņš. 

 

NYC nespēja zaudēt savu vilinājumu arī 21. gadsimtā – neraugoties uz skarbo izdzīvošanas 

cīņu, kas kļuvusi par neatņemu daļu no šodienas pilsētas. Roberta Mepltorpa un Ričarda 

Avedona iemīļotā modele Dovanna Pagovska, atminoties savu ierašanos Ņujorkā 1977. gadā, 

saka, ka toreiz tā bija citāda pilsēta – tu varēji kļūt par ņujorkieti jau pirmajā ierašanās dienā. 

“Cilvēki neskatījās nedz uz radu rakstiem, nedz kurpēm, bet gan uz to, cik cilvēks ir 

interesants un oriģināls.” Šodienas realitāte ir pavisam citāda, tomēr mākslinieki Artūrs 

Virtmanis un Signe Baumane nu jau vairāk nekā divdesmit gadus ir ņujorkieši. Edvīna 

Strautmaņa draugs, gleznotājs Džulians Šnābels, atminoties savu jaunību un vakarus, kas 

pavadīti Strautmaņu loftā Grīnstrītā, saka, ka māksliniekam, kas vēlējās gūt panākumus, bija 

jādodas uz Ņujorku. “Vai tā ir joprojām?” “Jā, jaunajiem māksliniekiem ir jābrauc uz 

Ņujorku,” viņš atbild. Šķiet, Indriķis Ģelzis ir gados visjaunākā liecība viņa vārdu patiesumam. 

Vai viņi – visi minēti – ir amerikāņu vai latviešu mākslinieki un vai 

viņus vispār iespējams klasificēt? 

  



Izstāde TUVPLĀNS / Visual Art Exhibition CLOSE-UP 

2019-07-07 12:00 Koncertzāle “Cēsis” 

Vizuālās mākslas izstāde TUVPLĀNS 

 

Izstādes darba laiki: P. Slēgts / O.-C. 12.00-19.00 / P.-S. 12.00-20.00 / Sv. 12.00-18.00 

 

Mākslinieki / Artists: Voldemārs Avens, Daina Dagnija, Laimonis Mieriņš, Haralds Norītis, 

Ģirts Puriņš, Raimonds Staprāns, Laris Strunke, Imants Tillers, Sigurds Vīdzirkste, Reinis 

Zusters 

 

Kuratore / Curator: Dace Lamberga 

  



LNSO, ĶENIŅŠ UN MESIĀNS. Festivāla atklāšanas koncerts / Opening 

Concert of the Festival LNSO, ĶENIŅŠ AND MESSIAEN 

2019-07-06 18:00 Koncertzāle “Cēsis” 

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 

 

Soliste Iveta Apkalna – ērģeles 

Diriģents Andris Poga 

 

Programmā: 

 

Programmas ass ir Olivjē Mesiāna un Tālivalda Ķeniņa saikne. 

Ķeniņš, ko šogad atceramies 100. jubilejā, pēc Otrā pasaules kara studēja mūziku Parīzē, un 

skaņdarbu analīzes pedagogs viņam bija ģeniālais franču ornitologs Mesiāns. Parīzē gūtais 

rūdījums izveidoja Ķeniņu par visaugstākās klases profesionāli, un Ķeniņa daiļrades 

vainagojums ir Astotā simfonija, kas līdz šim Latvijā nav skanējusi. Šajā simfonijā ir nozīmīga 

ērģeļpartija, un prieks, ka to atskaņos pasaulē cildinātā Iveta Apkalna. Dziļš garīgs spēks un 

dzidrs skaistums ir šajā simfonijā, kas likta līdzās Mesiāna vēlīno gadu šedevram – 

kompozīcijai “Smaids”, kas ir maigi humorīgs veltījums Mocartam un pēc izskanēšanas 

patiešām liek jums smaidīt. 

Koncerta otrā daļa sāksies ar vēl viena simtgadnieka – Alberta Jēruma – kompozīciju. Jērums 

bija slavens kā Londonas latviešu kora vadonis, trimdas dziesmusvētku nozīmīgs rīkotājs un 

arī kā komponists-modernists, kaut šo viņa šķautni zinām mazāk. Jērums un Ķeniņš visu 

mūžu bija sirsnīgā draudzībā, un prasīgais Ķeniņš augstu vērtēja sava drauga un kolēģa 

mūziku. Andante no nepabeigtās Simfonijas ir rokrakstā saglabājies padzisušām nošzīmēm 

pilns opuss, un tam bija vajadzīga restaurācija. Viens no ievērojamākajiem jaunajiem 

komponistiem Jēkabs Jančevskis iedziļinājās Jēruma rokraksta zīmēs un veica restaurāciju – 

ar interesi gaidām smalki režģainās kormūzikas un kamermūzikas autora simfoniskās valodas 

paraugu. 

Programmas noslēgumā likta Kloda Debisī “Jūra” – virmojoša, vilinoša, mainīga un dzīva. 

 

Darbojas “Radošā bērnistaba” 

 


