Saņe ts atbalsts o Norvēģijas fi a šu i stru e ta
27.07.2009.

Nekur tālu, tepat vien
To )e es

ātes daļu, kuru ilvēks spēj apsai iekot u ietek ēt, sajuzda s sevi kā lielu u
vare u, viņš epārprota i e šas sadalīt, ovilkdams redzamas
ro ežas. Nekur tālu, tepat vie esot, divas valstis - Latvija un
Baltkrievija piedzīvo katra savu tagad i. No 13. jūlija līdz . jūlija
J.Soikā a Ludzas ākslas skolas divi pedagogi: Sa dra Vorkale u
Tatja a Kivļeva, u deviņi audzēkņi: Si tija Ditļa, Džei a Bār ale,
Kristiā a Kute kova. A da Sprūža, A a Mašņikova, Ža ete
Kukurā e, Marija Sati aldijeva, A a da Lukaše oka, Krista
Pogurecka, piedalījās Norvēģijas valdī as divpusējā fi a šu
i stru e ta progra
as „Pārro ežu sadar ī a" apakšprojekta
„Latviešu u
altkrievu folkloras tradī iju vizualizā ija pārro ežu
ākslas tilta izveidē" radošajās dar ī ās „Uzzī ē fil u" Baltkrievijas pilsētā Glu okoje.
Kā atzīst ēr i des it die as aizlidoja vēja spār ie kā vie a liela die a. Jau pir ajā tikša ās
reizē tika atriti āts draudzī as pavedie s, kas e a ā i saauda vie otā audeklā visu radošās
dar ī as dalī ieku idejas vie otā audeklā. Baltkrievijas pusi pārstāvēja āksli ie e - pedagoģe
Ža a Bala ujeva, A atu ājas vadītāja - Tatja a Korņejeva, u pedagoģe Svetla a Skovirka, u viņu
des it audzēk es.
Katru die u dar ī ās tika īste ots radošs dar s, kas tuvi āja ērķi - izstrādāt a i ā ijas
fil as ideju. Multfil as pa atā ir kopīgi sa erēta pasaka, kurā iekļautie perso āži: Sprīdītis u
Nesterka, pārstāv kā Latvijas tā Baltkrievijas folkloras tradī ijas. A us pasakas varoņus gaida
pār audīju i u
rī u ai as pārvērtī as. Pasakas eigas kā vie ēr ir lai īgas u atklāj trīs
pa atvērtī as, kuras šo rīd, Ju s lasītāj, vēl epastāstīsi , jo no 1.augusta līdz
. augusta
turpi āsi Baltkrievijā iesākto dar u še pat Ludzā J.Soikā a Ludzas ākslas skolā. Vara droši teikt:
s e ārijs gatavs, projekta logo daudzie varia ti ir, pasaku tēli ir. Radošā pro esa rīvī a ir radījusi
blakus ideju, kas projektā e ija paredzēta. Ir sa erētas trīs pasakas, kuras varēs lasīt krievu,
altkrievu, latviešu, latgaliešu valodās. Ja pasaku ķē iņš e ūs pret, tad arī a gļu u orvēģu .
Des it die as e tikai aizlidoja vēja spār ie , et ija arī piepildītas kā pil s, pāri līstošs kauss
ar jau atklās ē par Baltkrievijas vēsturi u kultūru, tradī ijā u folkloru, sadzīvi u svētkie ,
lauku ie atiņie u lielpilsētā . Ļoti daudzas tradī ijas, kas āk o aizlaikie
u s ir kopīgas.

Baltkrievijā tieši tāpat kā Latvijā vasaras saulgriežos eklē papardes ziedu, rotājas ar ziedu vai agie ,
aizsargā savas ājas aizspraužot ātri vai us i pie durvju ste deres, )ie assvētku dzies ās ska
kaladū u galdā tiek likta kūča o kviešu graudie vārīta utt.
Baltkrievijas vēstures s agās die as piedzīvojā , ap eklējot
e oriālo ko pleksu
„Pārrāvu s" pilsētā Ušači, e oriālo ko pleksu Hatiņ, u Slavas Kurgā u. Katrs trešais Baltkrievijas
iedzīvotājs ieta .pasaules kara laikā. Pa atīgi iepazi ā pilsētas Glu okoje kultūras dzīvi. Mēs
ie ojā ies a atu ājā, pilsētas i liotēkā, kultūras e trā, kur oskatījā ies divas leļļu teātra
izrādes, ovadpēt ie ī as uzejā, az ī ās.
Laika apstākļu luti āti ieži audījā vasaras la u us - peldēša os ļoti skaistā u teiks ā
apvītā ezerā. Tikai pēdējās trīs die as vējš pūta vēsāku u spē īgāku elpu u lietus ākoņi da oja pa
de ess ju u, tu sā draiskoda ies ar zi eņie , u du i āda i pērko u gas. Saules siltu s kopā ar
ilvēku sirds siltu u, kas ūs uzņē a ie atiņā Ivjas, vēl u vēl reiz lie i āja, ka av ekā svarīgāka
šajā pasaulē par savstarpējā attie ī ā , rūpē vie a par otru, ieņu u
īlestī u, uzti ēša os u
paļāvī u, kas u s - sveši iekie tur ļāva justies, kā savējie .
Ne kur tālu, tepat vie

ēs ijā .

