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Viena no Kurzemei raksturīgām tradīcijām ir rīkot Kurzemes Mākslas dienas (katru otro
gadu nu jau desmito reizi) un Kurzemes Dzejas dienas (katru gadu kopš 1999.g.).
Svētku mērķis ir parādīt Kurzemes mākslinieku un literātu jaunākos sasniegumus,
kopīgi analizēt procesus un izvirzīt tālākos mērķus. Sagadījies, ka 2014. gadā ir
Tukuma kārta rīkot gan Kurzemes Mākslas dienas, gan Kurzemes Dzejas dienas, tāpēc
novada mākslinieki un literāti nolēma abus pasākumus apvienot vērienīgos kultūras
svētkos ar devīzi “Vārti uz Kurzemi”. Apvienotas Mākslas un Dzejas dienas
Kurzemē notiks pirmo reizi. Rīkotāju galvenais mērķis ir kvalitāte, tāpēc gan
izstādēs, gan dzejas lasījumos piedāvāsim tikai iepriekš rūpīgi atlasītus darbus. Māksla
Māksliniekiem notiks konference “Mākslas nozīme sabiedrībā sociāli ekonomiskajos
apstākļos Kurzemē 2011.-2014.” un būs apskatāmas vairākas vizuālās mākslas
izstādes, kas papildinās cita citu. Ekspozīcijās tiks pārstāvēti gan tradicionālie, gan
laikmetīgie mākslas veidi. Būs skatāmi gan Kurzemes vecmeistaru darbi (J. Rozentāls,
A. Anuss, L. Āriņš, A. Artums, K. Neilis, J. Spriņģis u.c.), gan Pastariņa balvas laureātu
grāmatu ilustrāciju izstāde, gan sabiedrībā atpazīstamu autoru, gan jauno mākslinieku
sniegums. Dzeja Dzeja pirmo reizi skanēs nevis novadu lasījumos, bet piecos
tematiskos Dzejas vārtos. Īpašs lasījums veltīts Kurzemes izcilākajiem dzejniekiem
(I. Ziedonis, M. Zālīte, J. Peters, M. Čaklais, O. Gūtmanis u.c), bet Tukuma bibliotēkā
būs eksponēta šo autoru grāmatu izstāde. Kurzemes Dzejas dienās iekļausies arī jau

par tradīciju kļuvušais Dzejas dienu pasākums jauniešiem “Sirds uz perona”, kas
vienlaikus notiks 12 dzelzceļa stacijās visā Latvijā, kā arī Islandes pilsētā Kopavogurā
(Kópavogur). Vienoto norišu gadījumā mērķis ir radoši sapludināt abas mākslas kopīgā
sintēzē, kas varētu kļūt par tradīciju arī citur Kurzemē. Nebijis notikums visas
Latvijas mērogā būs “Izstādes lasījumi”: iedvesmojoties no Kurzemes vecmeistaru
gleznām, literāti radījuši jaunus darbus, un šie veltījumi būs izvietoti līdzās gleznām
izstādē “Kurzemes māksla” Tukuma muzejā, savukārt mākslinieki iedzīvinājuši krāsās
kurzemnieku dzeju. Taču spilgtākais notikums būs videofilmas “Pretī” pirmizrāde.
Filmas stāstu veido Kurzemes jaunākās dzejas izlase, kas ilustrēta ar novada mūsdienu
mākslinieku gleznām. Visas aktivitātes būs brīvi pieejamas ikvienam interesentam.
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