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Etnofestivāls SVIESTS 2019 laika ritumā
Nu jau zināms, ka etnofestivāls SVIESTS vasaras saulgriežu laikā tradīciju izzinātājus un
dažādu tautu un žanru mūzikas cienītājus gaidīs 15. jūnijā Valmiermuižas parkā, lai kopīgi kultu
sviestu! Sviests tradicionāli tiek iegūts rūpīgā darbā, kuļot pienu un krējumu, līdz nevajadzīgais tiek
atdalīts, atstājot tikai pašu vērtīgāko. Tieši to arī kopīgi radīsim un baudīsim!
Šoreiz festivāls aicina lūkoties un pārsajust laiku, izceļot gadskārtu norises un nākamajam
laika posmam pieskaņotas darbības, veicinot veselību, laikapstākļus un labklājību. Šī būs īstā vieta, kur
īsi pirms vasaras saulgriežiem sajust kultūru tās dažādajās izpausmēs.
Sviestu te kulsim pa diviem lāgiem – kā dienā, tā vakarā, ļaujot dabīgi iekļauties laika ritējumā
un iespējās. Dienas kulšanā – gadskārtu svinības un mājražotāju tirdziņš „Gardu muti”, tradicionālo
amatu prasmju meistarnīcas, tautas muzikantu un tautas deju koncerts.
Vakarā kulsim brangi – ne tikai latviešu mēlē un ritmos. Kokles karaliene Laima Jansone un
elektronikas meistars DJ Monsta apvienojušies radošā muzikālā duetā „ZeMe”. Šāds nosaukums nav
nejaušs, jo viņus dziļi iedvesmojusi zemes mitoloģija. Viņu radīto dziesmu melodijas ceļas no latviešu
tradīcijās sakņotās mūzikas kombinācijā ar jaunākajām mūsdienu tehnoloģijām un brīvās
improvizācijas un dzīvas lūpošanas saspēles. Etnofestivālā nu nekādi neiztikt bez Latvijas
postfolkloras kustības aizsācējiem un līderiem, starptautiski visatzītākās mūsu zemes „world music”
grupas „Iļģi”. No Dublinas ceļu uz Valmiermuižu mēros īru grupa „Lankum”, kurai piemīt alķīmiska
spēja savienot tradicionālu folku ar mūsdienīgiem strāvojumiem, lai kaldinātu mūziku, kura ir mistiska
un transcendentāla. „Lankum” ir viena no tām grupām, kuru tu pats pat nezināji, ka vienmēr esi
meklējis. Savukārt franču grupas „Wipidoup” mērķis ir atrast īpašu transa stāvokli, bezgalīgi variējot
katras kompozīcijas tēmu. „Wipidoup” ir kļuvis par bretoņu mūzikas atskaites punktu gan
dancotājiem, gan citiem tradicionālās mūzikas cienītājiem. Klausītājus priecēs suģestējošs tautas
mūzikas un tās atspulga mūsdienās sakausējums, vienota un aizraujoša svīta „Pagānu gadagrāmata”.
„Tās ir gadalaiku nomaiņas ārpus pilsētas – tur, kur mēs parasti vairs neesam – pie upes, kas tek dienu
un nakti, pie jūras, kas dzīvo savu dzīvi neatkarīgi no mums, pļavās, kuras zied savvaļā ar saviem
putniem un mežos, kuros slēpjas zvēri. Šīs dziesmas ir domātas pilsētas cilvēka iekšējam „Es” kā vesela
gada retrospekcija – tur, kur parasti mēs neesam,” par kora „Gaudeamus” izpildīto ciklu teic pats
komponists Uģis Prauliņš. Īpaši šim ciklam videomāksliniece Katrīna Neiburga veidos uzveduma
vizuālo pavadījumu, kuru vienīgo reizi būs iespēja noskatīties festivāla laikā.
Etnofestivāla SVIESTS kulminācija ir uguns rituāls. Par „uguns pavēlnieku” jau nodēvētais
skulptūras autors Jordi NN no Spānijas būs parūpējies par vizuāli baudāmu un iespaidīgu
priekšnesumu! Savukārt izturīgākajiem un aizrautīgākajiem dancotājiem nakts dančus vadīs
pieredzējusī folkloras deju kopa „Dandari”.
Festivāla dienas daļā ieeja ir bez maksas, bet biļetes uz SVIESTA vakara daļu pieejamas
pasākumu platformā kurpes.lv (https://kurpes.lv/pasakums/etnofestivals-sviests-2019) un tirgotavā
līdzās Valmiermuižas alus darītavai.
Plašāk par pasākuma programmu: http://etnosviests.lv/.
Pirms tam gan kulsim vēl kā Valmiermuižas teātra kafejnīcā Valmieras drāmas teātrī, tā
Valmiermuižas alus vēstniecībā Rīgā. Ko un kā - par to ziņosim!
Rīko: Valmiermuižas kultūras biedrība un Kultūras menedžmenta centrs „Lauska”.
Atbalsta: Valmiermuižas alus darītava, Burtnieku novada pašvaldība, Valmieras pilsētas
pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonds, garškopju kustība „Gardu muti”, „AUDIO”, „ZAAO”, Valmieras
Kultūras centrs, „Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe””.
Plašākai informācijai: Valmiermuižas kultūras biedrība, kultura@valmiermuiza.lv, tālr.: 27337798.

