Skrundā atkal "dullojas" pašdarbnieki

Aizvadītās sestdienas vakarā uz Skrundas kultūras nama skatuves atkal dullojās
novada pašdarbnieki, tā tradicionālo amatiermākslas kolektīvu kopīgo koncertu vērtēja
tā rīkotāji. Parādīt, ko iemācījušies Pirmā daļa bija vairāk nopietna: pašdarbnieki
rādīja iepriekšējā un jaunajā sezonā apgūto. Kultūras nama direktore Loreta
Robežniece atzina, ka iepriekš esot prātots, kā šo atskaites koncertu saīsināt vai varbūt
vispār noņemt, lai vakars nebūtu tik garš. Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos ir
vairāk nekā 20 kolektīvu, kuros darbojas vismaz 300 pašdarbnieku. Par spīti
ekonomiski nelabvēlīgajai situācijai un tam, ka daudzi pametuši laukus, šeit
amatiermākslā ir iesaistījušies pat vairāk cilvēku nekā treknajos gados. Ir vairāki jauni
kolektīvi, pagastos atdzimis pašdarbības teātris, vokālie ansambļi. „Katrs grib parādīt,
ko iemācījies. Sapratām, ka koncertam jābūt, to vēlas arī skatītāji,” tā L.Robežniece.
Papildus darbs un spēki Jau vairāk nekā 15 gadu kultūras nams turpina arī jautru
tradīciju, liekot pašdarbniekiem sagatavot uzvedumu par kādu noteiktu tēmu. Uz
skatuves iepriekšējos gados ir apspēlēti dažādi mākslas žanri, filmēts, dziedāts, ceļots.
„Ir sācies Saeimas vēlēšanu gads, tātad dzīvosim politiskā gaisotnē,” norāda kultūras
nama direktore. „Mūsu pašdarbnieki ir spēcīgi savā izvēlētajā mākslas žanrā, kurā
regulāri darbojas. Politisko spēļu, populāru tēlu kariķēšana nav viegla. Tas prasa
papildu izdomu, spēku, darbu un laiku. Man šķiet, ka visi vairāk vai mazāk veiksmīgi,
bet tika galā.” Par to liecināja arī skatītāju aplausi kā vienmēr šādos pasākumos
pārpildītajā zālē. Pasmejas par to, kas kaitina Tematisko daļu Kaut kā personīgi
vadīja vokālā ansambļa Romance vadītāja Guna Pavilaite un ugunsdzēsējs Gatis

Bajinskis, kuriem bija jāiejūtas līdzīga nosaukuma televīzijas raidījuma žurnālistes Ilzes
Jaunalksnes un Jāņa Krēvica tēlā. „Man tas atkal bija kaut kas jauns,” atzīstas
G.Pavilaite, kura ikdienā sēž pie klavierēm vai strādā ar skaitļiem Skrundas komunālajā
saimniecībā. „Bija interesanti, piekritu uzreiz, jo man patīk tādas neierastas lietas.
Tiesa gan, mēģinājumiem daudz laika nebija. Par laimi, tikām galā arī ar neparedzētām
situācijām. No citiem esmu dzirdējusi tikai labas atsauksmes. Kāda sieviete man atzina,
ka šis pasākums vienmēr ir ļoti gaidīts, jo var izrauties no ne tik gaišās ikdienas, un, ja
vēl spējam pasmieties par to, kas kaitina politikā, tad viss kārtībā. Mans teksts beidzās
ar to, ka viss jādara no sirds un personīgi – vai tā ir māksla, zemkopība vai politika.
Skrundas TV sagatavoto video var noskatīties ŠEIT. Informācija pārpublicēta no
laikraksta "Kurzemnieks” (15.01.2014) Teksts: Daina Tāfelberga Foto: Aivita
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