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Atsakās no izklaidēm
par labu muzicēšanai

Temats:
Māksla kā tilts
starp sapņiem un to
piepildījumu.
Madonas novadnieku
pieredze Liepājā.

Mākslinieks ir tas, kas ar to dzīvo
Gleznotājs Aldis Kļaviņš dzimis
Madonā, visu mūžu strādājis Liepājā. Absolvējis Latvijas Mākslas
akadēmijas Glezniecības nodaļu,
izstādēs piedalās kopš 1966.
gada. Viņš ir daudzu izstāžu
organizētājs, mākslinieka darbi
regulāri apskatāmi Liepājas muzeja rīkotajās izstādēs.
— Vai var teikt, ka sapņi
mākslā ir īstenoti? — uzrunājot
novadnieku, vaicāju Aldim Kļaviņam.
— Mans diplomdarba konsultants profesors Indulis Zariņš
savulaik teica, ka profesionāls
mākslinieks ir tas, kas ar to dzīvo un
no tā pārtiek. Man dzīve izveidojās
tā, ka viss aktīvais mūžs pagāja,
esot skolotājam un pasniedzējam.
Ar mākslu attiecības ir tādas, ka
jau sākumā sapratu — ja citiem ko
mācu, arī pašam jābūt formā. Tāpat
kā sportists nevar būt, ja neuztur
sevi formā, tā arī mākslas jomā.
— Vai pedagoga darbs sniedza gandarījumu?
— Noteikti! Ja redzēju, ka
audzēknis no vienkārša mākslas
skolnieka aiziet tālāk un turpina
pilnveidoties, lielāku prieku nevajadzēja.
— Ko varat teikt par Liepāju
un savu dzimto pusi? Vai abas
ietekmējušas radošo dzīvi?
— Pārcilājot gleznojumus, kur
parādās Mārciena, un atceroties, kā
šos darbus komentē kurzemnieki,
varu atklāt, ka skatītāji Kurzemē
bieži saka — tev nu gan tā Madonas
puse ir asinīs, ja tik labi un interesanti glezno! Iespējams, tā ir, un viss
mans darbs pedagoģijā pēc armijas
arī aizsākās tur. Biju beidzis dienēt,
atgriezos dzimtenē, un vienu gadu
par zīmēšanas skolotāju nostrādāju
Mārcienas skolā. No tiem laikiem
pedagoģija ir līdzās, un vēl arvien
mani dažkārt uzaicina uz eksāmeniem Liepājas universitātē. Tiku
ievēlēts par emeritēto profesoru,
un universitātei esmu joprojām
noderīgs. Arī šī mācību gada izskaņā bakalaura darbu aizstāvēšanā
piedalījos augstskolas eksāmenu
komisijā.

Gleznotājs Aldis Kļaviņš savā darbnīcā Liepājā.

Ik pa laikam mākslinieks cenšas sevi dokumentēt pašportretā.

Svarīga ir savas dzīves nepazaudēšana
Kintija
Stūre,
Liepājas
teātra
aktrise

— Gluži bērnības sapnis teātris
man nav, bet būtisks sapnis, kas
nu ir piepildījies, — tā varu teikt.
Pirmā sezona teātrī aizritējusi
spraigi, ar daudziem izaicinājumiem. Kā jauns kurss mēs tikām

sagatavoti Liepājā un teātrī uzņemti
ģimeniski un mīļi. Sapnis par aktrises profesiju man aizsākās Madonā,
kur piedalījos improvizācijas teātrī,
ko vada Inese Zīle. Tad arī radās
mīlestība uz skatuvi un improvizāciju. Inese ļāva noticēt, ka ikvienā ir
spēks, nekas, ja esi nedaudz klusāks
un rāmāks.
Esmu no Jaunkalsnavas, tur
mācījos pamatskolā, pēc tam — Madonas Valsts ģimnāzijā. Konkurss uz
aktieru kursu vienmēr bijis ļoti liels,
ir daudz gribētāju, kas vēlas apgūt
šo profesiju. Pēc četru gadu studi-
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jām varu teikt, ka tagad tikai viss
sākas. No mums gaida enerģiju,
augstas darbaspējas un drosmi.
Tā kā ir jauda un griba sevi pierādīt, tas nav grūti. Būtiska šķiet
savas dzīves nepazaudēšana, jo
brīvas ir tikai pirmdienas, pārējās
dienas strādājam. Brīvdienā līdz
ar to ir svarīgi atpūsties, satikt
draugus, parūpēties par sevi.
Man patīk būt dabā, pasportot un
braukt garus ceļus ar automašīnu.
Līdzko ir iespēja, dodos pie vecākiem uz Jaunkalsnavu, un šis ceļš
atjauno un relaksē.

— Mākslā esat strādājis visās
glezniecības tehnikās, un sevišķi
portretos var pamanīt jaunus
izteiksmes līdzekļus, mazāk
aprobētas formas.
— Pirmkārt, jābūt informētam par visu, kas notiek mākslas
pasaulē. Manā gadījumā vienmēr
daiļradē blakus stāvējis stingrs reālisms un stingrs abstrakcionisms.
Ne velti esmu dzimis dvīņu zīmē,
manī dzīvo šie divi pretmeti.
— Jūsu darbnīca ir mājas 6.
stāvā, un no tās paveras brīnišķīgs skats uz piekrasti. Vai tas
palīdz noskaņoties gleznošanai?
— Jā, esmu gleznojis arī caur
logu, un, kamēr koki nebija izauguši tik lieli kā šobrīd, no darbnīcas
varēja redzēt jūru. Tagad tikai zinu,

ka jūra tur ir. Un jūru esmu daudz
arī gleznojis.
— Kā ar ceļojumiem un to
vizuālajām piezīmēm?
— Ceļots ir daudz, un ar iespaidiem esmu daudz dalījies publiski, rādot fotogrāfijas vienlaidus
filmiņās. Vēl aizvien mani aicina
uz Liepājas dienas centru, un arī
muzejā regulāri tiek izliktas manu
darbu skates. Bija paradums ik pa
pieciem gadiem Liepājas muzejā
rīkot personālizstādi, tagad kaut
kas ir mainījies. Otro gadu sociālajos tīklos publicēju iespaidus no
ikdienas pastaigām gar jūras krastu.
Šīs bildes Facebook var apskatīt
ikviens, tās ir kā dienasgrāmatas
lappuses bez īpašiem komentāriem. Ir ziemeļi un dienvidi, kur
var gar jūras krastu staigāt, un, ja
ir spēcīgs vējš, no mājām eju pret
vēju, atpakaļ atgriežos pa vējam.
Reizēm mani uzrunā mākoņi, viļņi,
vēja un ūdens nedarbi smiltīs, tās
ir noskaņas, ko pamanu un fiksēju.
— Vai gleznošanā ir neliela
pauze?
— Pauze ir vairāk fizisku iemeslu dēļ. Šādā ceļā piefiksēju to,
ko saskatu un no redzētā veidoju
kompozīcijas, foto dienasgrāmatu.
Tāda ir uzkrājusies par pagājušo
gadu, šogad dienasgrāmatu turpinu. Muzeja iecere ir to parādīt un
šādā veidā atzīmēt manu jubileju,
kas būs nākamajā gadā. Zināms
skaits bilžu tiks izdrukātas, pārējās
rādīsim monitorā kā nemitīgi esošas pastaigas pierakstus.
— Vai var teikt, ka mākslas
pasaule ir tā vērta, un aicināt
jaunos izvēlēties to?
— Ja cilvēks izvēlas mākslu,
tad nešaubīgi jāiet uz to. Šķēršļi
vienmēr būs, bet svarīgi izšķirt, ko
Dievs devis, kāda ir iekšējā radīšanas griba. Otrs faktors ir izglītība,
skola. Ja to veiksmīgi savieno,
māksla piepilda dzīvi. Patīkami, ka
līmenis Mākslas akadēmijā noturas,
nāk jauni virzieni, tiek nojauktas
robežas, un jaunie var izpausties
dažādos veidos. Vienā projektā viņi
apvieno nesavienojamas lietas, bet
pie patiesības vienmēr taču nonāk
daudzveidībā.
— Kuri mākslinieki pašam ir
“pāri visam”?
— Pie viena gluži apstāties ir
pagrūti, bet neapšaubāmi ir tādi,
kas man ir tuvāki. Nupat bija izdevība paviesoties Rīgā, izstādē
Nacionālajā mākslas muzejā pie
Vilhelma Purvīša. Paldies komandai, kas izstādi iekārtoja — tas ir ļoti
pamatīgi, neskatoties uz to, ka no
Purvīša daiļrades pēc visiem kariem
palicis neliels skaits darbu. Izstādē
mākslinieka ceļu tomēr labi var
izstaigāt. Biju patīkami pārsteigts,
ka vēl arvien apstiprinājās arī manas
domas par to, kā tas ir ar to dabu un
ainavu. Vilhelms Purvītis savam laikam bija ļoti moderns mākslinieks,
bez viņa latviešu glezniecība ainavas žanrā nebūtu tik daudzveidīga.

Pirms nepilniem diviem gadiem
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas
skolas klavierspēles skolotāja
un nodaļas vadītāja, ērģelniece
Lazdonas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā, skolēnu un pieaugušo
koru koncertmeistare Ilze Tomsone no Madonas pārcēlās uz
dzīvi Liepājā.
Pēc aizvadītajiem 40 darba
gadiem Madonā viņa kļuva par Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles
ērģelnieci un pamazām sāka apgūt
ekskluzīvu mūzikas instrumentu
(kā pati saka “boeingu”) — pasaulē
lielākās nepārbūvētās mehāniskās
ērģeles. Ilzei tas vienlaikus bija
izaicinājums, iespēja un savā ziņā
dāvana.
— Protams, ka tā to uztvēru, jo
ērģeles dēvē par karalieni mūzikas
instrumentu vidū un, ja esi mācījies tās spēlēt, gribas iemācīto arī
pielietot, — apgalvojumam piekrīt
Ilze Tomsone. — Pie Lazdonas
baznīcas ērģelēm nokalpoju 19
gadus. Vienā brīdī sapratu: lai cik
mazas ir Madonas luterāņu draudzes ērģeles, pašmācības ceļā tās
apgūt nevarēšu. Savā būtībā esmu
perfekcioniste, un man likās briesmīgi, ja cilvēks sēž pie instrumenta,
ko līdz galam nepārvalda. Tolaik
draudzē kalpoja mācītājs Hanss
Jensons, viņš rosināja iestāties
Lutera Akadēmijā un studiju programmas „Baznīcas mūzika” ietvaros
apgūt ērģeļspēli. Sadūšojos un
Lutera Akadēmijā iestājos. Mani
ļoti atbalstīja draudze, un studiju

Ilze Tomsone šovasar piedalījās liturģiskās mūzikas darbnīcās, ko vadīja
poļu komponists un diriģents Pāvels Bembeneks.
laikā divus gadus pie ērģelēm
nokalpoju vēl kopā ar mācītāju
Hansu Jensonu. Pēc tam viņš tika
pārcelts uz Liepāju. Jau būdams
bīskaps, vairākkārt aicināja uz Liepāju arī mani. Uz mazām ērģelēm
muzicēšnas iespējas ir pieticīgas,
tāpēc varu teikt, ka Li2epājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeles,
kas ir pasaulē lielākās nepārbūvētās mehāniskās ērģeles, spēlēt ir
bauda. Mans rīts sākas ar lūgšanu,
pēc tam baznīcā palieku spēlēt vēl
apmēram 2,5 stundas, tad seko
pusdienu lūgšana.

— Mūzika manā dzīvē bijusi
vienmēr, kā profesiju to izvēlējušies arī mani bērni, — turpina Ilze
Tomsone. — Varu teikt, ka viegls
šis darbs nav. Lai gan tas ir balts
darbs, tomēr viegls nepavisam ne.
Mūziķiem nav brīvdienu, nav brīvu
vakaru, tomēr gandarījums spēlējot ir milzīgs. Ja bijis brīnišķīgs
koncerts vai dievkalpojums, kurā
izdevies skaisti muzicēt, gandarījums ir neaprakstāms. Tas iekšēji
piepilda un spārno.
Vai es nenožēloju, ka aizgāju
no Madonas, no ierastās vietas un

vides? Protams, ka nenožēloju, jo
arī Liepājā bieži atsakos, piemēram, no pilsētas apskates (joprojām visu šai pilsētā neesmu paguvusi izpētīt), priekšroku dodot
spēlēšanai. Ērģelnieku Latvijā nav
maz, bet katrā draudzē ērģelnieka
tomēr nav. Ir daudzi, kas vēlas būt
koncertējoši un pazīstami ērģelnieki, un tas nav nekas nosodāms, bet
draudzēs kalpojošu profesionāļu
trūkst. Daudzās vietās ērģeles spēlē
pianisti, kas arī ir labi, salīdzinot ar
to, ka kalpotāja pie ērģelēm nav
vispār. Un instrumenti jau arī ir
atšķirīgi. Daudzās baznīcās ir sintezatori, harmonijas vai pat klavieres.
Madonas novadā lieliskas ērģeles ir
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā
baznīcā, labas ērģeles ir Stirnienes
katoļu baznīcā un Barkavas katoļu
baznīcā. Lazdonas baznīcā ērģelītes
dievkalpojumiem ir labas, bet koncertēt uz tām ir pagrūti.
Svētās Trīsvienības katedrālē
Liepājā ik pa laikam ir ērģeļu
prezentācijas, kad cilvēki speciāli
pasūta 3—4 skaņdarbu koncertu
un tad nāk augšā pie ērģelēm, lai
es pastāstu par šo īpašo mūzikas
instrumentu. Nesen ērģeļmūzikas
koncertu nospēlēju arī valsts arhīva
darbiniekiem, un tas bija starptautisks pasākums. Šogad Liepājas
ostā sāk ienākt kruīza kuģi, kuru
pasažieri vēlas noklausīties ērģeļmūzikas koncertus. Tad piemeklēju
repertuāru un iepriecinu atbraukušos cilvēkus. Man programmā
ir zelta repertuārs, ar ko cenšos
pārsteigt ikvienu.

“Būt mūzikā ir mana identitāte”
— Joprojām dzīvoju savā izsapņotajā profesijā, kas bijusi
diezgan organiska, ņemot vērā
iesaisti Madonas kultūras dzīvē
jau kopš bērnības un pēc tam
mācības dažādās mūzikas skolās
gan Latvijā, gan ārpus tās, —
“Staram” saka vijolniece Rasa
Pole. — Šai vidē jūtos dabiski un
piepildīti, tā ir mana identitāte.
Šobrīd esmu Liepājas simfoniskā orķestra pirmo vijoļu grupas
mūziķe, uz pusslodzi strādāju arī
Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestrī. Nu jau gandrīz gadu
spēlēju apvienībā “JUUK”, kas ir
folkroka un kantrī grupa, un šo apvienību Madonas pusē varēs iepazīt
6. augustā, kad uzstāsimies Haralda Medņa kultūrizglītības centrā
“Dziesmu svētku skola”, Praulienas
pagasta “Dzintaros”, ikgadējās Arta
dienas ietvaros.
Rasa neslēpj, ka sava tēva —
Arta Kumsāra — aizmuguri jutusi
vienmēr: — Tā radīja manī piederības izjūtu, bet tagad man ir
cits uzvārds. Ar vīru salaulājāmies
pirms gada, un varu teikt, ka ir labi
sevi piepildīt profesionālajā laukā,
bet ģimene ir nākamais svarīgais
solis. Vīra pamatnodarbošanās
saistīta ar IT un spēļu izstrādi. Viņš
pasniedz arī latīņu dejas. Kad sākās
“Covid-19” un manā profesionālajā
darbā iestājās klusums, vīra lauciņš
zēla un plauka. Tad nedaudz pastrādāju viņa uzņēmumā. Vīrs tobrīd
darbojās pie jauna projekta, un man
vajadzēja meklēt pasaules mēroga
medijus un sūtīt tiem preses relīzes.
Bija labi palīdzēt, bet sapratu, ka tas

Vijolniece Rasa Pole.
galīgi nav mans.
Atceroties vēl “Covid-19” laikus, Rasa uzsver, ka tobrīd bija
“Sinfonietta Rīga” mūziķe: — Pāris
mēnešus nenotika nekas. Pēc laika sākās video koncerti, ieraksti.
Valsts orķestriem ir noteikts skaits
koncertu, kas jāizpilda, uz lauriem
gulēt nevar. Bija jāmeklē citas
izpausmes formas. Mūziķiem tas
bija noderīgi, jo palīdzēja turēties
formā. Noliekot instrumentu uz
ilgāku laiku, būtu sarežģīti atgriezties un būt kvalitatīviem savā profesijā. Pēc koncertiem, kas notika
digitālā veidā, bija izdarīta darba
sajūta, bet piepildījumu gan bija
grūti rast. Video formāts un tas,
ka nav publikas, savā veidā radīja
lielāku paša kolektīva saliedētību.
Nebija citu, kam spēlēt, tad spēlējam viens otram. Emocijas virpu-

ļoja starp mūziķiem, savukārt tad,
kad spēlējam skatītājiem, virzība
un emocionālā atdeve ir uz publiku. Ļoti priecājos, ka atkal esam
atgriezušies klasiskajā formātā: ir
izpildītājs un ir skatītājs.
Jautāta par dejas mīlestību, Rasa
atklāj: — Pateicoties dejai, iepazinos ar savu vīru. Deja tuvina mūsu
atšķirību, jo nākam no dažādām
vidēm. Dejā savijas gan mūzika, gan
ritms, un mans vīrs ļoti labi izjūt
latīņu deju muzikālos akcentus, kas
šajās dejās ir ļoti būtiski. Viņš māca
šīs dejas arī citiem, pacietīgi prot
izskaidrot visas detaļas. Un vēl —
viņš ir dīdžejs latīņu deju pasākumos. Šajā jomā tāpat nepieciešams
radošums un improvizācija.
Kad ievaicājos par mūziķes
gaitām operas orķestrī, Rasa komentē: — Operai ir pilnīgi cita

specifika. Ir orķestra bedre, nav
tieša kontakta ar skatītājiem, un
mūzikas repertuārs ir atšķirīgs no
simfoniskā orķestra partitūrām. Tās
nav simfonijas vai pavadījumi solo
koncertiem, bet mūzika baletam un
operai. Izpildot šo mūziku, jābūt
ļoti elastīgam, jābūt ciešā kontaktā
ar diriģentu, jo mēģinājumu ir maz
un var gadīties, ka izrāde jāspēlē pa
taisno. Nepieciešama pielāgošanās,
zibenīga reakcija un ļoti ātra materiāla apgūšana, noder arī lapas
lasīšanas prasmes. Operas un baleta
nošu materiāls bieži vien ir vairāk
nekā simt lappuses. Katru vakaru
sagatavoties jaunai izrādei ir izaicinājums. Operas mūziķi stāsta, ka
pēc diviem gadiem iestāsies sajūta,
ka tagad repertuāru beidzot esi apguvis. Sākuma periodā ir normāli,
ka pamazām pierodi pie jaunajiem
spēles noteikumiem. Tiek dots laiks
un ērta augsne tam, lai varētu tikt
līdzi un apgūt nepieciešamo.
Kad taujāju, vai Rasa ieteiktu
bērniem, jauniešiem izvēlēties
mūziķa ceļu, saņemu apstiprinošu
atbildi: — Šis ceļš ir tā vērts! Nav
viegli, un to katrs mūziķis pateiks,
ka ir lūzuma punkti visās vecuma
kategorijās, bet reizēm, satiekot
kādu izbijušu skolasbiedru, kurš
nav aizgājis mūziķa ceļu, man nedaudz ir žēl. Viņš taču nepiedzīvo
debesis, ko spēj iedot tikai mūzika.

Atziņas
— Liepājā
strādāju ceturto gadu,
— komentē
Andris Buiķis, bundzinieks,
komponists,
aranžētājs,
sitaminstrumentu pedagogs Liepājas Mūzikas,
mākslas un dizaina vidusskolā.
— Neesmu no pedagogiem, kas
rotaļājas: ja redzu, ka nav vērts,
tā arī saku. Skolotāja uzdevums
ir iedvesmot, bet, ja tas nestrādā,
ir jāpasaka godīgi, lai audzēknis
netērē laiku. Viņam ir slinkums,
viņam nesanāk, viņš skrūvē močus
vai mīl sēdēt un ko programmēt
pie datora, tad skaidrs, ka jāiet cits
ceļš. Mūzikas apguve prasa laiku, ir
jāiegulda vismaz 10 000 stundu ikviena mūzikas instrumenta apguvē,
lai vispār varētu sākt. Lai saprastu, ar
ko nodarbojies, cienītu mūziķa profesiju un savu instrumentu, desmit
stundas dienā spēlēšanai ir jāatrod.
Pats esmu laimīgs, ka daru to,
kas man patīk. Beidzu Madonas
mūzikas skolu, bungas mācījos
Rīgas 100. vidusskolā, absolvēju
Amsterdamas Konservatorijas džeza
sitaminstrumentu nodaļu, muzicēju
ar labākajiem vietējiem skatuves
māksliniekiem un joprojām veicu
aktīvu koncertdarbību, strādāju ierakstu studijās. Arī jaunajiem iesaku
iet mūzikas ceļu. Tas ir uzdevums,
darbs un reāls piepildījums.
Paralēli skolotāja darbam spēlēju vairākās grupās — “Very Cool
People”, “LUPA”, “Pump Trio” —,
esmu sesijas bundzinieks Marijai
Naumovai un citiem dziedātājiem.
Ar madoniešiem darbojamies apvienībā “Kolektīva Indivīdu Masa”,
kas nav komerciāls projekts, bet tajā
izliekam sevi visu.
Kopš 2016.
gada augusta Liepājas
diecēzes
bīskapa pienākumus
veic garīdznieks Hanss
Martins
Jensons. Iepriekš — no 2010. līdz 2016. gadam — mācītājs kalpoja Madonas
iecirknī par prāvestu, apkalpoja
draudzes Madonā, Cesvainē un
Liezērē. Dzimis Zviedrijā, teoloģijas
studijas 1995. gadā Hanss Jensons
pabeidza Lundā: — Tā kā esmu
konservatīvu uzskatu piekritējs,
savukārt Zviedrijā luterāņu baznīca
attīstījusies ļoti liberālā virzienā,
2000. gadā atbraucu uz Latviju.
Iemācījos latviešu valodu un apņēmos pēc ordinēšanas vismaz piecus
gadus kalpot Latvijā.
Pirmos piecarpus gadus, lai nenoslogotu Latvijas baznīcas budžetu, Hanss Martins Jensons saņēma
materiālo atbalstu no Zviedrijas
nevalstiskajām organizācijām. Tagad viņam ir radu saites Latvijā, jo
dzīvesbiedri Māru mācītājs sastapa
šeit. Madonas prāvesta iecirknī garīdznieks īpaši veiksmīgi izvērsa diakonijas darbu. Kā Liepājas bīskapam
viņam ir labs stratēģisks redzējums
par Baznīcas attīstību kopumā.
Atvērumu sagatavoja
INESE ELSIŅA
Autores foto un
foto no krājuma
Projektu finansē
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem

