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AfišaNotikumi šomēnes
Tu esi pelnījusi labāko. Mēs piedāvājam 
tev izlasi lieliskam vakaram vai 
pēcpusdienai – izvēlies un baudi!

MĀKSLA & 
ZEMAPZIŅA
13. jūnijā

Splendid Palace

Dažkārt robeža starp ģeniālu ra-
došumu un neprātu ir pavisam 
niecīga. Filma Art&Mind pēta 
bezapziņu kā iedvesmu radošajam 
procesam. Daudzi mākslinieki ir 
balansējuši uz šīs robežas: van Gogs psihiatriskajā klīnikā nogrieza sev 
ausi, Viljams Bleiks sarunājās ar mirušiem dzejniekiem, Goja dzirdēja 
balsis, Munks bija pārliecināts, ka jau kopš dzimšanas viņam lemts 
sajukt prātā... Filmas veidotāji viesojas muzejos un mākslas kolekcijās, 
pētot spilgtu personību ceļu mākslā.

MAZLIET INTIMITĀTES
11. jūnijā

Palladium Rīga

Pēc fenomenālajiem panākumiem, ko amerikāņu ambient pop gru-
pai Cigarettes After Sex atnesusi dziesma Nothing’s Gonna Hurt You 
Baby, tā tagad koncertē visā pasaulē. Popularitāti grupa iekarojusi, 
pateicoties savam unikālajam skanējumam un atklātajiem, dažkārt 
pat provokatīvi intīmajiem tekstiem, kurus līderis Gregs Gonzaless 
teju iečukst klausītājam ausī, ļaujot ielūkoties savā dvēselē.

KR IST ĪNE RUDZIN SK A

GARASTĀVOKLIS GLEZNĀS
Līdz 27. jūlijam
Galerija Daugava

Viena no spēcīgākajām reālistiskās figurālās glezniecības pārstāvēm 
Latvijā Dace Lielā aicina uz izstādi. Viņa saka: “Gleznoju ūdens agre-
gātstāvokłi un garastāvokłi – tā es varētu  teikt par savām gleznām. 
Pavasarī gleznoju rudeni, rudenī – vasaru, ziemā – pavasari, un visu 
laiku ir brīnišķīgi. Gaisma, materialitāte un mūžīgās pārmaiņas dabā ir 
tas, ko mēģinu aptvert vizuāli.”
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Lauku ceļotājs piedāvā baudīt Latvijas dzīvās kultūras unikalitāti Suitu 
novadā un un Lībiešu krastā, kā arī iepazīt šīs puses tradīcijas. Suiti ir 
izdzīvojuši karus un padomju okupāciju, nepakļaujoties etniskai vai 
lingvistiskai asimililācijai. Tā ir lielsika iespēja apciemot lauku vien-
sētas, redzēt, kā dzīvoja un dzīvo suiti un lībieši, un nobaudīt šiem 
novadiem raksturīgos ēdienus.
Pasākums iekļauts projektā Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popu-
larizēšana kā tūrisma galamērķis, kas tiek īstenots Latvijā un Igaunijā.

GALĀ 
KONCERTS 
OPERĀ
16. jūnijā
LNO

Rīgas Operas festivāla galā 
koncerts kļuvis par vērtī-
gu tradīciju, kas piedāvā 
ielūkoties sezonas jaunie-
studējumos un nosvinēt 
opermūzikas svētkus kopā 
ar iecienītiem pašmāju so-
listiem un spožām ārzemju 
zvaigznēm. Solisti: Inga Kalna, 
Maija Kovaļevska, Sonora 
Vaice, Kristīne Zadovska, Jānis 
Apeinis un citi.

DZĪVA 
SENATNES 

GARŠA
1.- 2. jūnijs

 
Mājas kafejnīcu dienas 

Lībiešu krastā 

24. augustā SUITOS
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