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Muzejs atplaukst Spānijas krāsās
l ROBERTS DŽERIŅŠ

Piektdienas vakars Lie-
pājas muzejā tika atvēlēts 
Spānijas kultūrai. Šogad ap-
rit Latvijas un Spānijas dip-
lomātisko attiecību simtgade, 
un tai par godu Liepājā tika 
svinēta starpkultūru diena. 
Izskanēja zinātniskie lasī-
jumi, svinīgi atklāja spāņu 
fotogrāfa Tonjo Vilas izstādi 
“Gasīlijas bākas”, bet vakaru 
noslēdza dārza svētki spānis-
kās noskaņās.

Neraugoties uz to, ka klāt bija 
augstas amatpersonas, tostarp 
Spānijas vēstniece Latvijā Susa-
na Kamara Angulo, pasākumā 
valdīja draudzīga noskaņa – at-
klāšanas daļā runātāji nebaidījās 
pajokot, kas ļāva starp aplausiem 
ieskanēties arī smiekliem, savu-

kārt ģimeniskumu svinīgajai gai-
sotnei piešķīra zālē dzirdamās 
bērnu čalas.

Zinātnisko lasījumu daļā, kur 
bija ap 40 klausītāju, ar pētījumu 
kopsavilkumu uzstājās Latvijas 
Universitātes profesore Maija 
Kūle, kas pētījusi Latvijas un Spā-
nijas literāro dialogu, ietekmes 
un saskarsmes punktus. Latvijas 
vēstniece Spānijā Argita Daudze, 
savukārt, demonstrēja vairākus 
vēsturiskus dokumentus par abu 
valstu diplomātisko attiecību aiz-
sākumu, tostarp arī kādu Miķeļa 
Valtera parakstītu vēstuli, dažā-
das vēsturiskas fotogrāfijas un at-
tēlus no privātā arhīva. A. Daudze 
Liepājas muzejam dāvāja vairā-
kas grāmatas. Savukārt Latvijas 
Universitātes doktorantes Ilzes 
Andresones lasījums tika veltīts 
sievietes lomai spāņu kultūrā, bet 

punkts nelielajai konferencei tika 
pielikts ar spāņu daiļliteratūras 
fragmenta lasījumu.

Spāņu fotogrāfa Tonjo Vilas 
izstāde “Gasīlijas bākas” palīdzē-
ja savilkt vēl kādas paralēles ar 
Latviju. “Viņš patiesībā ir farma-
ceits, bet ar mākslas fotogrāfi-
ju aizrāvies jau kopš bērnības,” 
iepazīstināja Liepājas muzeja 
vadītāja Dace Kārkla. T. Vila ap-
ceļojis Galīsijas piekrasti, mek-
lējot īpašas vietas un mirkļus, 
lai savos darbos parādītu mums 
ne tikai arhitektūras darbus vai 
piekrastes skaistumu, bet arī 
bāku vēsturi. “Bākai viņa foto-
grāfijās gan ir sekundāra loma, 

priekšplānā izvirzīti citi elementi, 
domas un emocijas,” skaidroja 
muzeja pārstāve Ieva Dzintare. 
Un tik tiešām – dažādos vēstures 
nogriežņos celtas bākas gozējās 
visos spāņu fotogrāfa darbos, 
bet tās nebūt nebija to centrā. 
Piemēram, 2. gadsimtā celtā Her-
kulesa torņa bāka kā spilgts pret-
stats stāv iepretim mūsdienīgai 
apbūvei, nostatot imperiālisma 
plakanumu pret seno romiešu 
augšuptieci. Citā fotogleznā re-
dzam labības laukā iešmaukušus 
ziedus, kas izkrāso kādas bākas 
pakāji. Svētā Antona pils bākas 
fotogrāfijā vēsture satiekas ar 
mūsdienīgumu. Pie pilskalna at-

rodas ūdenstilpe, kurā izveidota 
moderna jahtu osta.

Pavīd arī cilvēka pirksts – gra-
fiti. “Šis darbs atgādina par skarbo 
realitāti un to, ka Spānija atrodas 
uz tās pašas zemes, kur mēs,” sa-
cīja izstādē satiktā māksliniece 
Dzintra Vīriņa. “Melnbaltajās 
fotogrāfijās labi jūtama kalnu, 
akmeņu, ūdens faktūra. Labi re-
dzamas gradācijas. Skaista este-
tizācija,” viņa uzsvēra. “Saprotu 
tās krāsas, Spānijas daba ir ļoti 
spilgta, tas ir labi redzams, bet 
melnbaltie darbi ir tiešām iespai-
dīgi, tur redzam īsto fotogrāfa 
talantu,” sacīja kāda cita izstādes 
apmeklētāja.w

Tonjo Vilas izstādē “Gasīlijas bākas” Liepājas muzejā līdz septembra vidum aplūkoja-
mi gan melnbalti darbi, gan arī spilgtas krāsu spēles. 

Zinātnisko lasījumu ievadā sirsnīgu uzrunu teica Spā-
nijas vēstniece Latvijā Susana Kamara Angulo. Viņa 
bija dzirdama runājam angļu, spāņu un arī latviešu valodā, 
pasākumā valdīja draudzīga, pat ģimeniska gaisotne. EGONA ZĪVERTA FOTO

l LINDA KILEVICA

Patiesībā zemūdenes nav, 
ja nu vien kāds no 41 māks-
linieka to nav ieslēpis savos 
darbos, kas skatāmi gale-
rijā “Romas dārzs” izstādē 
“Zemūdeņu karš. 11. epizode. 
“MELNS-BALTS-SARKANS””. 
“Tā ir vērienīga mūsdienu 
mākslinieku kopizstāde, kurā 
pārstāvēti dažādi mākslas 
žanri,” saka galerijas vadītāja 
Astra Dzērve. 

Izstāžu sērija “Zemūdeņu 
karš” aizsākās 90. gados kā 
mākslas dizaina projekts, taču 
Liepājā kāda no tās epizodēm 
skatāma pirmoreiz, stāsta ku-
rators, dizainers un mākslinieks 
Valters Kiršteins. Šajā laikā pa-
mazām klāt nākusi glezniecība 
un lietišķā māksla. Redzami arī 
jaunākās gleznotāju paaudzes 
darbi, jau piedalās tēvi un mei-
tas. “Viss sākās ar Mākslas aka-

dēmijas beidzēju diplomdarbu 
izstādi 1995. gadā. Uzpeldēja 
nosaukums, tad pazuda, pēc 
tam atkal atgriezās. Tā ir fir-
mas zīme. Projekts sāka apaugt 
ar cilvēkiem. Līmeni un latiņu 
esam uzstādījuši, zināma atlase 
ir. Arī šoreiz nācās atteikt, jo 
zemūdene pilna,” viņš atzīmē.

Galvenajās līnijās izstāde 
gadu gaitā neesot mainījusies. 
“Kas to vairs atceras, ko tas 
nozīmē un kā radās!” par jau-
tājumu pasmaida V. Kiršteins. 
“Kāds kaut ko pajokoja, tas jau ir 
miglā tīts pasākums. Uzpeldēja, 
un viss, te mēs esam.”

Kuratoram esot liela piere-
dze, kā salikt kopā tik daudz 
autoru, turklāt tie visi ir pa-
zīstami. “Šī bija reize, kad deg, 
ātri jāsavācas pēc krīzes. Divas 
iepriekšējās izstādes bija “Balts” 
un “Melns”. Lai nebūtu sarežģīti, 
pielikām klāt sarkano krāsu,” 
viņš atklāj.w

Zemūdene uzpeldējusi Liepājā

Izstādes kurators Valters Kiršteins ir pateicīgs kolēģiem māksliniekiem. “Finansējam 
mēs paši, nekļaņčījam, tas ir viens no sarežģītākajiem momentiem,” viņš saka. EGONA ZĪVERTA FOTO


