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Evija Timbaka "apjoza" Sēnu Parīzē Imerias filistre Vita Začesta pie Latvijas-
Lietuvas robežas (Turpināts 5. lpp.)

KuLTūržurnāLISTES PIEZīmES no ŅujorKAS

ELEONORA
ŠTURMA

Galerija iespiedusi mistificētu 
skaidrojumu lapu, kas runā par 
„mākslinieces iedziļināšanos do 
mas, valodas un producētu lietu 
sakarībās, par definīciju un ka  tē
goriju radīto robežu sajaukšanu... 
utt.” Mākslas darbs ir visas telpas 
kopums, kuŗu katrs varam uz 
tvert savādāk. Godīgi atzīšos, ka 
šī paveida māksla mani neuzrunā: 
tomēr jāredz, lai būtu apjēga. 
Toties izstāde izpelnījās Amerikas 
intelektuālo lasītāju vidū iecienītā 
žurnāla The New Yorker elektro
niskajā versijā lasāmu īsu izvēr
tējumu, kuŗā rakstītājs latviešu 
jaunās mākslinieces debiju Ņu 
jorkā apzīmē par „rosinošu”, arī 
cenzdamies iztulkot projicēto zī 
mējumu, skulptūru un vienkāršu 
ikdienas lietu kopsakarības. Caur
mēra skatītāja normālā reakcija – 
vai tāda māksla ir piedāvājama 
kollekcionāriem un vai ar ar to 
var gūt ienākumus? – Izrādās, tas 
vairs nav būtiski, jo avangardis
kos meklējumus (arī šo izstādi) 
financē starptautiski mākslas at 
balstfondi un pats mākslinieks pa 
rasti iesaistījies kādā algotā darbā. 
Arī Oļa Vasiljeva dzīvo un strādā 
(mākslas skolā) Amsterdamā un 
ir izmantojusi pieejamās izstādī
šanās iespējas daudzviet Eiropā. 
Izstādes atklāšanā bija daudz 
ļaužu, kas, vīnu malkodami, jutās 
pacilāti, bija ieradusies pati māk
sliniece, kā arī izstādes kurātore 

Latviešu mākslinieku iekrāsojums
gaidāmajā un aizvadītajā Ņujorkas

kultūras notikumu ainavā
(Nobeigums, sākums Nr. 34.) no Rīgas. Otrā dienā abas vadīja 

intervijas veida pārrunu sesiju, 
kuŗā Zanes Onckules klusā un 
milzum steidzīgā runāšana angļu 
valodā māksliniecei uzstādītos 
jautājumus padarīja klausītājiem 
neuztveŗamus. Bija ieradušies 
pā  ris duču interesentu.

Otra atzīmējamā izstāde norisa 
tradicionālā gultnē, un latviešu 
skatītājiem tā tika pieteikta Laikā 
oktobŗa sākumā, iespiežot ar glez
nu attēliem papildinātu aicināju mu, 
kas vedināja sagaidīt nozīmīgu, 
izcili prezentētu notikumu. Māk
sli nieki – Latvijas Mākslas akadē
mijas rektors Aleksejs Naumovs 
un prorektors Kristaps Zariņš;  
Ināras un Borisa Teterevu fonds 
un vēl citi piešķīrumi. Tā bija 
iecerēta kā daļa no akadēmijā 
iedzīvinātā izglītojoši eksperi men 
tālā projekta „Dalīties pieredzē”. 
Izstādes doma bija rādīt abu 
mākslinieku jau agrāk gleznotus 
darbus un tādus, kas gleznoti uz 
vietas – no dabas – abiem māk
sliniekiem uzturoties Ņujorkā un 
Vašingtonā. Taču mākslinieku 
rīcībā nodotā galerija (no publi
kācijām spriežot, pašas galerijas 
īpašnieces piedāvāta) bija pilnīgi 
nepiemērota – ne izstādes māk
slinieciskai iecerei, ne reprezen ta
tīvajam nodomam. Nomaļās, tik
pat kā nezināmās galerijas „One 
Twenty Eight” mazā, nepievilcīgā 
telpa izstādei piešķīra nepro fe sio  
nālu gadījuma rakstura pakāpi 
un nekādi nesaderējās ar faktu, 

ka, abiem māksliniekiem klātesot, 
Latvijas vēstnieks Andris Razāns 
bija atbraucis to atklāt. Mazs pul
 ciņš Ņujorkas latviešu izstādes 
atklāšanā tomēr ieradās, pārējie – 
gadījuma rakstura klaiņojošā „at 
klāšanu publika”. Pašu izstādi nā 
kas raksturot kā neizlīdzinātu un 
sasteigtu, jo sākotnējās ieceres, 
par nožēlu, pilnībā neīstenojās. 

Aleksejs Naumovs ar saviem 
košajiem Vidusjūras zemju pil
sētu motīviem ne pārsteidza, ne 
pievīla, bet sagādāja tieši gaidīto: 
acumirklīgas iejūtas iedvesmotu 
tiešamības ainojumu, novien kār
šoti brīvu, atraisītu un tomēr 
pakļautu labas glezniecības no 
sacītām likumībām. Var patikt vai 
nepatikt viņa gaišo, spalgo krāsu 
pretmeti, bet tie izstaro gaismu 
un optimismu. Nenoliedzami – 
viņa gleznas dzīvo un reizē arī 
nepārprotami pavēstī, kas tās 
gleznojis. Tāpat šeit, uz vietas, 
gleznotie Amerikas motīvi bija 
saistoši.

Kristapa Zariņa devums izstā
dei problemātisks. Uz vietas glez
notie Ņujorkas un Vašingtonas 
motīvi visumā atraisīti, bet ap 
dare tīši raupja. Agrāk gleznotās, 
no klasiskās mītoloģijas ņemtās 
figūrālās kompozicijas liekas it 
kā ar citu roku gleznotas. Anato
miski pareizi, bet neatraisīti zīmē
tās, viegli modulētās sieviešu fi 
gūras statiski ievietotas raupji 
gleznotos plakanos dabas fonos; 
tās likās it kā skatītas caur tīša 

naivuma prizmu. Varbūt ar no 
lūku, lai sekotu valdošajām „pret
akadēmisma” un primitīvisma cil
dināšanas nosliecēm? Uz šādu jau
tājumu māksliniekam bija norai
doša atbilde. Tieci nu gudrs (a)...!?!

Pēc Ņujorkas izstāde bija ap  
lūkojama arī Vašingtonā. Žēl, ka 
Ināras un Borisa Teterevu fonds, 
kas piešķiŗ naudu daudziem svē
tīgiem Latvijas kultūras projek
tiem, kā arī citi labvēļi, bija at 
balstījuši notikumu, kuŗa īsteno
jums, pielaisto aplamību dēļ, ne 
kādi nevarēja cerēt uz atbalsojumu 
šejienes mākslas presē. Manuprāt, 
labi, ka tā, jo baidos zīlēt, kāda šī 
atbalss būtu bijusi. Mēs, mazās nā 
cijas, cīniņā par savas identitātes 
atpazīstamību kritizējamus „izgā  
jienus” nemaz nedrīkstam atļau
ties! Bet izlietu ūdeni nevar sa 
smelt, tādēļ veltīgs būtu bijis 
mans jautājums, kāpēc abi māk
slinieki nebija lūguši mūspus
nieku padomu piemērotas iz 
stādes vietas atrašanai.

Lai savas piezīmes beigtu gai
šākā noskaņā, atļaušos nedau
dzos vārdos pieminēt mūzikālu 
notikumu, kuŗš gan, par nožēlu, 
bija pieejams vienīgi latviešu pub
likai – latviešu populārās dzies
mas žanrā nepārspējamās, tikpat 
vai leģendārās Ievas Akurateres 
un viņas mūzikālo pavadoņu – 
pazīstamā ģitarista Leona Sējāna 
un sitamo instrumentu māksli
nieka, dziedones dēla Matīsa Aku
ratera viesošanos Ņujorkā DV na 

mā 9. novembrī. Tas bija Ņujorkas 
Daugavas Vanagu ik gadus atzīmē
tajā Lāčplēšu dienā, kuŗu Latvijas 
mūzikālie ciemiņi izvērsa nepare
dzēti pacilājošu.

Pēc Daugavas Vanagu kultūras 
daļas vadītāja Marģera Piņņa ievad
vārdiem, kuŗos viņš nedaudzos 
trāpīgos teikumos raksturoja Lāč
plēšu dienas lielo nozīmību mūsu 
Brīvības cīņu vēsturē, sekoja kon
certs ar dziesmām, kuŗās tās dienas 
noskaņai atbilstošie dzej nieku 
vārdi, mūzikas spārnos pacelti, un 
Ievas Akurateres silti un iejūtīgi 
dziedāti, Lāčplēšu dienas ideju 
piepildīja ar pavisam īpašu, lat
viešu psīchei tuvu latviskumu, 
saviļņojot necerēti daudzos sarī
ko juma apmeklētājus. Bez šau bām, 
visi bija nākuši tautā tik ļoti iemī
ļotās dziedones dēļ. Ievas Akura
teres dabiskais, muzikālais priekš
nesums, iejūtība un dzidrā, vieglā 
balss – kas, gadiem uz priekšu 
ejot, liekas, nekā nav zaudējusi – 
klausītājus ir valdzinājusi jau 
kopš Atmodas laikiem 1980. ga  du 
beigās. Toreiz viņa bija iemanto
jusi īpašu vietu latviskās pašap
ziņas atdzimšānas kustībā, kā arī 
visu pārējo latvisko dziesmu dzie
doņu vidū, un šo vietu paturējusi 
vēl šodien. Abu pazīstamo instru
mentālistu Leona Sējāna un Ma 
tīsa Akuratera radošais sniegums 
bija pilns svaigu ideju, un visu 
triju mākslinieku kopmūzicēšana 
saistoša un krāšņa.

Kā imerietes apjoza Baltijas jūru
ELīNA ŠMITE, imeriete

Jau šī gada pavasarī studenšu 
korporācijas Imeria locekles sāka 
aktīvu rosību, plānojot tuvās ju 
bilejas pasākumus. Ar vērienīgu 
ideju mūs pārsteidza filistre 
Anita Straujuma, ierosinot ime
rietēm noskriet gar visu Baltijas 
jūras robežu jeb – apjozt jūru. Jā, 
ideja tiešām varena – sportiskā 
garā apliecināt mūsu vienotību, 
kā arī piederību savai valstij. Taču 
kā to īstenot dabā? Anita un 
imerietes, ko viņa aicināja palī
gos, visas vasaras gaŗumā veica 
pamatīgu prāta vētru un plāno
šanu, lai jūras apjošana notiktu 
raiti. Visa jūras robeža tika sa 
dalīta deviņos posmos, katru no 
tiem pieskatīja viena imeriete. 
Katrs posms savukārt tika sadalīts 
vairākās dažāda gaŗuma iedaļās, 
ko, skrienot, ejot vai braucot ar 
velosipēdu tur, kur iešana ir 
pavisam grūta, veica katra imer
iete. Lai iesildītos pirms lielās 
iešanas, notika vairāki plānoša
nas un kopīgu treniņu pasākumi 
pie kādas no imerietēm.

Lai visas būtu drošas par to, 
kas jādara un kas jāvelk mugurā, 
pirms skrējiena notika kopīgs 
vakars mūsu konventa dzīvoklī 

Rīgā. Anita instruēja, kā par 
pasākumu mums katrai ir jā  pa
ziņo sociālajā tīklā Facebook. 
Savukārt filistre Zane Liepa iz 
stāstīja par visu, kas mums palī
dzēs justies labi un komfortabli, 
izvēloties līdzņemamo ēdienu, 
apavus, apģērbu un citas lietas. 
Par godu akcijai ar mākslinieces
imerietes Gunas Pogas spēkiem 
tapa elegants „Apjoz jūru” logo, 
ko izmantojām visos publicitātes 
pasākumos, kā arī varējām pasū
tināt to uz īpašiem dzelteniem 
krekliņiem, džempeŗiem, termo
krūzēm un galvas lakatiņiem. 
Daudzas imerietes šo iespēju ne 
laida gaŗām, tāpēc bildēs izskatās, 
ka mums ir dzeltenas formas!

Lai mūsu skrējienam būtu virs
vērtība, nolēmām, ka jubilejas 
reize ir lielisks iemesls, lai pie
vērstu uzmanību Imerias goda 
filistra Viļa Vītola sirdsdarbam – 
Likteņdārzam. Droši vien daudzi 
zina, ka unikālais projekts top 
Koknesē, Daugavas krastos, kā 
simboliska vieta, kur apvienojas 
mūsu tautas pagātne, tagadne un 
nākotne, ļaujot izstaigāt gan sā 
pīgu atmiņu ceļus, gan cerību un 
prieka taciņas.


