
 

PROGRAMMA 2018 

 

3. augusts – 8. septembris, Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē. Ieeja bez maksas. 

Izstāde “Sibīrijas bērni” 

Piektdiena, 3. augusts, Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē plkst. 16.00. Ieeja bez maksas. 

Izstādes atklāšana un dokumentāla filma “Sibīrijas bērni” 

1941. gada 14. jūnija deportāciju rezultātā cieta 15 425 Latvijas iedzīvotāji, tajā skaitā 3 751 bērni vecumā līdz 16 gadiem. 
Krasnojarskas, Tomskas, Jeņisejskas un citos apgabalos palikušie bērni šobrīd ir sirmgalvji un invalīdi. Viņiem nolaupīta 
dzimtene, tuvinieki un iespēja sazināties savā valodā. Ceļojošajā izstāde “Sibīrijas bērni” rāda Sibīrijas bērnu atmiņu 
fragmentus, bērnības fotogrāfijas un unikālus uzņēmumus no izsūtījuma vietām. Sibīrijas bērnu fotogrāfijas ir lakoniskas un 
tiešas. Nevar nepamanīt uzkrītošo starpību starp bērnu sejām Latvijā un acu skatu Sibīrijā. Fotogrāfijas liek aizdomāties par 
cilvēka rīcību, cilvēcību, par neizdzēšamo Latvijas vēstures traģēdiju.  

Filmas “Sibīrijas bērni” autore ir kinorežisore un fonda “Sibīrijas bērni” dibinātāja Dzintra Geka, operatori Aivars Lubānietis, 
Igors Tūns, Ingars Leitis, montāžas un skaņas režisors Armands Zvirbulis. Filmā skan Artūra Maskata un Pētera Vaska mūzika. 
Latvija, 2001.  

Izstāde un filmas seanss notiek sadarbībā ar fondu „Sibīrijas bērni”. 

      

Sestdiena, 18. augusts, Romas dārzā plkst. 20.00 

Koncerts “Baltic Jazz Trio” 

Piedalās: Toivo Unts (Igaunija, kontrabass), Daiņus Pulausks (Lietuva, klavieres), Māris Briežkalns (Latvija, 

sitaminstrumenti) 

Iespējams, ka šis ir ne tikai viens no ļoti retajiem, bet arī smalkākajiem Baltijas valstu simtgadei par godu radītajiem visu trīs 
šā reģiona valstu mākslinieku kopdarbiem. Visi trīs mūziķi ir lieliski džeza bruņinieki ar pamatīgu pieredzi, kuri ir pilnībā tiesīgi 
pārstāvēt Lietuvas, Latvijas un Igaunijas džeza skatuvi. Mūziķu īpašā uzmanības lokā patlaban ir Baltijas džeza tradīcijas 
sakausēšana ar klasiskās mūzikas pasauli uz sliekšņa, kur radoši spilgti satiekas tradicionālais un mūsdienīgais. 

      

Svētdiena, 19. augusts, Kuldīgas Mākslas namā plkst. 16.00 

Trešdiena, 22. augusts, Rudbāržu muižā plkst. 18.00 

Monoizrāde “Mana Magadana”  

Piedalās: Ēriks Vilsons (autors, režisors, aktieris), Zigrīda Atāle (scenogrāfija), Roberts Vilsons (režisora asistents). 

Izrāde stāsta par Latvijas valsts veidošanās un attīstības procesam, uzrunājot auditoriju personiski, rosinot domāt par vēstures 
notikumiem, cēloņu likumsakarībām caur viena cilvēka dzīves stāstu. Dramaturģiskais materiāls ietver režisora bērnības 
atmiņas, mammas Zentas Vilsones vēstules un trimdā sarakstītos dzejoļus, kā arī dienasgrāmatas fragmentus par 2013. gada 
braucienu uz Magadanu kopā ar Dzintru Geku un "Sibīrijas bērniem". "Tas būs personisks skatījums uz vēstures notikumiem, 
manu dzimšanas vietu – Kolimas pilsētu Magadanu. Pirmais vārds, kuru izrunāju nebija ne latviešu, ne zviedru, ne angļu 
valodā. Tas nebija ne "Mamma", ne "Tētis". Mans pirmais vārds, ko vajadzēja izrunāt ar paceltu dūrīti, bija krievu valodā. Dam! 
– kas brīvā tulkojumā varētu nozīmēt: "Ka es tev sadošu!"," atceras Ēriks Vilsons. 

      

Otrdiena, 21. augusts, Kuldīgas Mākslas namā plkst. 19.00 

Koncerts “Baltijas laiks”  

Piedalās: Tempus Balticus – Jānis Tretjuks (Latvija, klarnete), Māra Botmane (Latvija, čells), Johans Randvere (Igaunija, 

klavieres)  

Jaunu un talantīgu latviešu – iIgauņu mūziķu apvienība Tempus Balticus atskaņos izcilu Baltijas valstu komponistu 
skaņdarbus. Kameransambļa identitātē lielu lomu spēlē Baltijas jūras reģions – akadēmiskās laikmetīgās kamermūzikas 
izzināšana, papildināšana un popularizēšana ir viens no galvenajiem Tempus Balticus mērķiem. Koncertā skanēs igauņa Erki 
Svena Tīra, lietuvieša Anatolija Šenderova, un latviešu Pētera Plakida un Ērika Ešenvalda kompozīcijas. 

      

Cetrutdiena, 23. augusts, Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzālē plkst. 17.00 

Dokumentāla filma “Knutifikācija”  

Režisors un scenārija autors – Ivars Tontegode, 100’, Latvija, 2017. 

Jauns padomju dzejnieks, atgriežoties no studijām PSRS metropolē Maskavā PSRS provincē Latvijā, saskaras ar valdošo 
stagnāciju un par biedinājumu citiem brīvdomīgajiem tiek notiesāts uz 7 gadiem Gulagā. Bet, pretēji čekas iecerei, viņš pēc 
atgriešanās no nometnes kļuvis vēl radošāks un neērtāks pastāvošajai iekārtai. Un tāds ir palicis līdz šai dienai. 



Filmu veidojis Latvijas jaunās paaudzes kulta filmas „Sēņotāji” režisors Ivars Tontegode. Tajā ar īpašu performanci, veidotu ar 
Knuta Skujenieka dzeju, piedalās arī Latvijā pazīstamais Oriole, oriģinālmūziku sacerējuši un iespēlējuši arī muzikālās 

apvienības „The Pink Elephant”, „The Future Folk Orchestra”. 

      

Cetrutdiena, 23. augusts, koncertzāles “Lielais dzintars” kamerzēlē plkst. 19.00 

Koncerts “Ūdens noskaņas” 

Piedalās: Arta Arnicāne - klavieres, Uģis Brikmanis - režija, video. 

Programma tapusi teju 20 gadu garumā. Tajā ir gan Friderika Šopēna, Kloda Debisī, Franča Lista, gan Jāzepa Vītola, 
Romualda Jermaka un citu autoru skaņdarbi, kuri ar tiem doto nosaukumu un skanējumu asociatīvi saistās ar ūdeni un tā 
netveramo matēriju. 

      

Piektdiena, 24. augusts, Liepājas Latviešu biedrības nama  kamerzālē plkst. 17.20 

Dokumentāla filma “Dziesmuvara”  

Režisors – Askolds Saulītis, scenārija autori – Dainis Īvāns un Askolds Saulītis, 58’, Latvija, 2018. 

Dziesmuvara tautai devusi spēku izcīnīt neatkarīgu valsti, izturēt karos, pretoties pārtautošanai. Dziesmu svētkos 
nostiprinājies mūsu garaspēka karaspēks, kas Trešajā atmodā izrādījies stiprāks pat par padomju okupantu bruņotiem 
spēkiem. Askolds Saulītis divas reizes Nacionālajā filmu festivālā ”Lielais Kristaps” atzīts par labāko dokumentālā kino 
režisoru. 

      

Piektdiena, 24. augusts, Liepājas Latviešu biedrības nama  kamerzālē plkst. 18.30 

Dokumentāla spēlfilma “Ievainotais jātnieks” 

Režisore un scenārija autore - Ilona Brūvere, komponists - Ēriks Ešenvalds. Lomās - Imants Strads, Dārta Daneviča, Lauris 
Subatnieks, Ģirts Liuziniks, Ieva Aleksandrova-Eklone, Dainis Gaidelis. 95’, Latvija, 2017. 

Brīvības piemineklis ir tēlnieka dzimtenes mīlestības apliecinājums, kas pastāvēs, kamēr vien būs un paliks Latvijas valsts. 
Kārlis Zāle ar viņam raksturīgo monumentālo tvērienu dzīvi redz lielās, spēcīgās līnijās, tāpat kā tēlniecību, kas prasa daudz 
vitāla spēka un uzdrīkstēšanās. Pilnmetrāžas dokumentālā spēlfilma “Ievainotais jātnieks” balstās uz dokumentāliem Kārļa 
Zāles dzīves faktiem un Brīvības pieminekļa celtniecības dokumentāciju, sniedzot ieskatu laikmetam raksturīgajā politiskajā 
un sociālajā ainā, iepazīstinot ar  izcilām kultūras un mākslas personībām un tā laika ideāliem. Īpaša uzmanība scenārijā 

veltīta tēlnieka Kārļa Zāles  personībai un nozīmīgākā tautas apziņas apliecinājuma- Brīvības pieminekļa celtniecībai.  

      

Sestdiena, 25. augusts, Liepājas pludmale pie pieminekļa bojā gājušajiem zvejniekiem un jūrniekiem plkst. 21.00.  

Koncerts ir bez maksas. 

SENĀS UGUNS NAKTS – Džezs dzied Aspaziju 

Piedalās: Beāte Zviedre (balss), Kristaps Vanadziņš (klavieres), Jānis Rubiks (kontrabass), Svens Vilsons (ģitāra), Pauls 
Ķierpe (sitaminstrumenti), Artūrs Sebris (saksafons) 

Festivāls VIA BALTICA tradicionāli noslēgsies augusta pēdējā sestdienā ar akciju “Senās uguns nakts” Liepājas pludmalē pie 
pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem. Šajā dienā daudzās vietās visā Baltijas jūras krastā tiek aizdegti 
ugunskuri, godinot Baltijas jūru, kas mūs visus vieno. Džeza dziedātāja Beāte Zviedre piedāvās Aspazijas dzeju baudīt tādās 
mūzikas niansēs, kas līdz šim vēl nav piedzīvots. 

      

Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv. Uzzini vairāk: www.viacultura.lv 

Skolēniem, studentiem, skolotājiem, pensionāriem un invalīdiem ir atlaides. Bērniem līdz 7 gadu vecumam, neaizņemot 
sēdvietu, ieeja maksas pasākumos ir par brīvu. Lūdzam izvērtēt pasākuma piemērotību bērna vecumam. 

 

https://www.filmas.lv/person/107
https://www.filmas.lv/movie/3906/
https://www.filmas.lv/person/7006
https://www.filmas.lv/movie/3906/
https://www.filmas.lv/person/6358
https://www.filmas.lv/person/7187
https://www.filmas.lv/person/6128
https://www.filmas.lv/person/6128
https://www.filmas.lv/person/6411
https://www.filmas.lv/person/7188
https://www.filmas.lv/person/7189
http://www.bilesuparadize.lv/
http://www.viacultura.lv/

