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NOTIKUMI

Dzīve jelgavnieku logos
un melnbaltas fotosesijas
īpašā fotoprojektā
pie kā fotografēsimies, – situācijas ir dažādas, un arī logi ir dažādi. Tās ir ne tikai
mājas, bet arī biroji, veikalu skatlogi,
autobusu stikli. Arī dodoties no vienas
fotosesijas uz citu, vēroju, kas notiek
pilsētā, vai kādā logā varu ieraudzīt vēl
kādu stāstu, un nereti to izdodas atrast.»
Projektā publicētās fotogrāfijas ir
melnbaltas, kas galvenokārt ir fotogrāfes radoša izvēle, jo šādā stilā viņa
iecienījusi strādāt, taču tik un tā attēlus visbiežāk caurstrāvo dzīvesprieks:
«Protams, nedaudz skumjas tajā visā ir
klātesošas, jo redzams, cik ļoti cilvēkiem
pietrūkst ceļošanas, sporta treniņu,
dejotājiem mēģinājumu, bet, kamēr
fotografējamies, ir jūtams prieks un tas,
ka cilvēkiem šis process uzlabo dienu.»
Dz.Žvagiņa piebilst, ka darbs šajā laikā
palīdz gūt jaunas atziņas arī sev, galvenokārt apstiprinot mūžseno «pastāvēs,
kas pārvērtīsies», redzot, kā cilvēki pielāgojas dzīvei ārkārtējās situācijas laikā.
Dz.Žvagiņas mudināts, ar līdzīgu
projektu klajā nāca E.Kapša, kurš
bez maksas fotografēja jelgavniekus
projektā «Covid-19». Cilvēkus aicinot
fotografēties salonā Sudrabu Edžus
ielā 9, E.Kapša pārbaudīja savu un arī
fotomodeļu radošo izdomu, piešķirot
katrai fotosesijai kādu īpašu akcentu.
«Ja cilvēks piesakās un viņam ir ideja,
tad to arī īstenojam un katrā reizē
meklējam, kā padarīt fotogrāfijas interesantas. Ir bijusi dejotāja kustībā, «Mis
Jelgava 2005» ar iegūtajiem tituliem,
bijuši pat bēru muzikanti ar visiem instrumentiem,» stāsta E.Kapša. Arī viņa
publicētās fotogrāfijas ir melnbaltas,
tādējādi vizuāli balansējot starp pozitīvo
fotosesiju pieredzi un ne vienmēr priecīgo noskaņu, kas valda laikā, kad dzīves
ritums ir mainījies teju visiem.
Fotogrāfs atzīst, ka darbs nav apstājies pilnībā un turpinās gan personīgi
projekti, gan ik pa laikam tiek saņemts
kāds fotopasūtījums. Lielākā šī laika apņemšanās E.Kapšam ir iegūt starptautiski atzīto Starptautiskās Fotomākslas
federācijas mākslinieka titulu AFIAP.
Lai to iegūtu, jāiegulda daudz darba,
piedaloties starptautiskos konkursos
vairākās valstīs viena gada garumā,
līdz ar to sagaidāms, ka atzīto titulu
fotogrāfs varētu saņemt nākamā gada
martā. E.Kapša šajā laikā jau paspējis
piedalīties vairākos starptautiskos
konkursos, tostarp Krievijā, Zviedrijā
un ASV.
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Ārkārtējā situācija valstī ir
ieviesusi izmaiņas teju katra
ikdienā – mainās ikdienas
darba kārtība, publisko vietu apmeklējums, un daļa
cilvēku šo laiku pavada mājās. Dokumentējot šī laika
liecības un sagādājot arī
patīkamu atkāpi no dažbrīd
vienmuļās ikdienas, Jelgavas
fotogrāfi Dzintra Žvagiņa
un Eduards Kapša īpašās
fotosesijās iemūžinājuši jelgavniekus. Ārkārtējai situācijai noslēdzoties, uzņemtās
fotogrāfijas tiks apkopotas
un nodotas Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejam kā vizuāli šī laika
vēstneši.
Ideju Jelgavā aizsāka fotogrāfe
Dz.Žvagiņa, vēloties šajā laikā uzturēt
radošuma garu un vienlaikus sagādājot
brīdi prieka citiem. Ideja par šādām
fotosesijām radusies, vērojot Lietuvas
amatbrāļu radošo darbību, kuri vietējos
iedzīvotājus viņu mājas logos fotografējuši ar dronu. Darbs, iemūžinot jelgavniekus, sācies vien nedēļu pēc ārkārtējās
situācijas izsludināšanas, un šajā laikā
Dz.Žvagiņa aizvadījusi vairākus desmitus fotosesiju ar jelgavniekiem, tostarp
ģimenēm, medicīnas darbiniekiem,
māksliniekiem – dažāda vecuma un profesiju cilvēkiem. Bijušas pat reizes, kad
vienas dienas laikā jāpagūst uz četrām
vai piecām fotosesijām, kas notikušas,
satiekot jelgavniekus pie māju, biroju
un transportlīdzekļu logiem, fotogrāfei
paliekot ārpusē, bet fotomodeļiem – iekšpusē. Lai arī Dz.Žvagiņa darbā dronu
neizmanto, fotokameras objektīvs spēj
kvalitatīvi uzņemt portretus pat trešā
stāva logā.
«Fotografējot cilvēkus logos, nācās
aizdomāties par to simbolisko nozīmi
šajā laikā – logi mūs reizē vieno un šķir.
Šajā projektā sastopos ar daudziem
pārsteigumiem, kā cilvēki ir iedomājušies fotografēšanās procesu – mājās tiek
svinētas dzimšanas dienas, bijuši pat
koncerti no māju logiem. Iemūžināti arī
divi jaunlaulāto pāri,» stāsta fotogrāfe.
«Viena šāda fotosesija aizņem aptuveni
15 minūtes. Citreiz cilvēki pastāsta par
savu situāciju, skatāmies, kas ir tas logs,
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Jelgavai jubilejā
dāvina musturdeķi
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Noslēdzot trīs mēnešus
ilgu akciju, kurā iesaistījās
vairāk nekā simts dalībnieku, biedrība «Mans tautastērps» Jelgavai 755. dzimšanas dienā uzdāvinājusi
īpašu dāvanu – musturdeķi, ko veido 1350 adīti
un tamborēti kvadrātiņi.
Tos radījuši gan individuāli
veidotāji, gan kolektīvi no
Jelgavas, citām pilsētām
Latvijā un pat ārzemēm.
Dāvana turpmāk tiks glabāta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā.
Dāvanu muzejā Jelgavas domes
priekšsēdētājam Andrim Rāviņam
pasniedza biedrības «Mans tautastērps» dalībnieces, kuras ir musturdeķa idejas autores, vairāk nekā
trīs mēnešu garumā pašas radot un
apkopojot biedrībai nodotos un iesūtītos 10 x 10 centimetrus lielos adītos
un tamborētos kvadrātiņus. Iecere
par musturdeķi no 755 kvadrātiņiem
pārspēta teju dubultā – tajā iekļauti

1350 krāsaini kvadrātiņi, kas pa krāsām izvietoti 30 rindās un 45 slejās.
Musturdeķis ir 4,5 metrus garš, trīs
metrus plats un sver 9,6 kilogramus.
Apjomīgo segu kopā sašuva biedrības «Mans tautastērps» dalībnieces
Ilze Strēle, Evita Lisovska, Ilze Buivida un Jurgita Červinska. «Katrs
kvadrātiņš ir divkārt samīļots, gan
sākotnēji to darinot, gan piemeklējot
un iešujot to vajadzīgajā vietā. Šūšana mums aizņēma 90 stundas, katrai
no dalībniecēm strādājot pie savas
musturdeķa daļas un tad tās sašujot kopā, bet tas, cik daudz stundu
pavadīts, adot un tamborējot kvadrātiņus, nav saskaitāms, jo dažam
tie bija viens vai divi, citam – vairāki
desmiti kvadrātiņu, turklāt tapšanā
iesaistījušies arī kolektīvi, mākslas
studijas un izglītības iestādes. Ļoti
ceram, ka ikkatrs sajutīs to siltumu
un mīļumu, kas ieadīts, ietamborēts,
iepērļots šajā kopīgajā dāvanā,» teic
biedrības «Mans tautastērps» dibinātāja I.Strēle.
Nereti saņemtajiem kvadrātiņiem
bija pievienots stāsts un atmiņas, ar
ko autoram saistās Jelgava. Kāds
musturdeķī ieaudis Zemgales līdzenuma krāsas, cits – atmiņas par stu-

diju gadiem, bet vēl kāds – rakstus,
kas atgādina par vecmāmiņas adītām
zeķēm un cimdiem. Starp krāsainajiem kvadrātiņiem vairākkārt parādās arī Jelgavas pilsētas simbolika
– karoga krāsas, ģerbonī redzamais
alnis, skaitlis «755» un citi ar pilsētu
un tās svētkiem saistīti raksti.
Saņemot unikālo dāvanu, Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
uzsvēra, ka šī ir viena no sirsnīgākajām svētku dāvanām, kas lieliski
parāda cilvēku savstarpējo sapratni
un saikni ar pilsētu, dāvanas tapšanā piedaloties ne vien Jelgavas
iedzīvotājiem, bet arī tiem, kas šeit
mācījušies, uzauguši vai viesojušies.
Kvadrātiņus musturdeķim iesūtījuši
arī latvieši no Briseles, Zviedrijas,
Luksemburgas, Gērnsijas un citām
vietām, vēloties parādīt, ko tieši
viņiem nozīmē Jelgava. Kopā ar musturdeķi pilsētai pasniegta grāmata,
kurā apkopots tā tapšanas process,
nosaukti dāvanas radīšanā iesaistītie
cilvēki un pievienoti viņu iesūtītie
stāsti. Musturdeķis turpmāk atradīsies Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā, un paredzēts,
ka apskatei tas tiks izlikts valsts
svētkos, 18. novembrī.

«Mītavā» sākas brīvdabas koncertsezona
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28. MAIJA KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES
Horizontāli
1. Parki.
2. Skatu.
3. Platone.
4. Mītavai.
5. Ģederts.
6. Junda.
7. Inese.
8. Lūsim.
9. Piena.
10. Kaupers.
11. Čakstes.
12. Spīdola.
13. Ielas.
14. Ledus.

Vertikāli
15. Maijs.
16. Alnis.
17. Alunāns.
18. Istabai.
19. Alkamo.
20. Kante.
21. Aleja.
22. Klīst.
23. Repše.
24. Lielupe.
25. Kapenes.
26. Zemgale.
27. Medem.
28. Vaļņu.
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Brīvdabas koncertzālē
«Mītava» izziņoti pirmie
pasākumi brīvdabas koncertsērijā «uz Tu». Mākslinieki, tāpat kā skatītāji, ir
noilgojušies pēc kopējām
sajūtām, dzīvām emocijām
un skaļiem aplausiem,
tāpēc pašvaldības iestāde
«Kultūra» 11. un 12. jūnijā
ielūdz uz diviem īpašiem
koncertiem un satikšanos
klātienē – ar ģitāristiem
Mārci Auziņu un Kasparu
Zemīti un šarmantajām
māksliniecēm Rēziju Kalniņu un Aiju Vītoliņu.
11. jūnijā pulksten 19 uz muzikālu tikšanos aicina ģitāras virtuozs
M.Auziņš ar soloprogrammu «Aizrautība». «Ir liels izaicinājums un
reizē unikalitāte, kad tikai viens
mākslinieks spēj noturēt skatītāju
uzmanību ar savu priekšnesumu
vairāk nekā stundas garumā, šajā
gadījumā – ar ģitārspēles virtuozitāti. To var tikai ar aizrautību, un

Mārcis Auziņš ir gatavs aizraut savā
mūzikas pasaulē arī klausītājus. Īpašā vakara viešņa būs dziedātāja Aija
Vītoliņa,» informē brīvdabas koncertzāles «Mītava» mākslinieciskais
vadītājs Sandis Kalniņš.
Savukārt 12. jūnijā pulksten 19 uzstāsies unikāls duets – aktrise R.Kalniņa un ģitārists K.Zemītis. Dzeja un
mūzika vienosies programmā «Brīdis
pēc vakariņām», kurā mākslinieki
dalīsies ar tiem dzejoļiem, kuri uzrunājuši viņu sirdi.
S.Kalniņš skaidro, ka koncertsē-

rijas «uz Tu» mērķis ir savest kopā
mūziķus un klausītājus, lai atkal
būtu kopā «uz tu».
Ievērojot situāciju valstī, koncertu
rīkotāji īpašu uzmanību pievērš visiem noteiktajiem ierobežojumiem.
Šobrīd pārdošanā nonākušas pirmās
40 biļetes, taču, ja līdz koncertu
norisei tiks lemts par papildu pulcēšanās ierobežojumu atvieglojumiem,
biļešu skaits tiks palielināts. Biļetes
pieejamas «Biļešu paradīzes» kasēs
un internetā www.bilesuparadize.lv.
Vienas biļetes cena – 15 eiro.

