Tukumā notiks Latvijā pirmais figūru skicēšanas un mūzikas festivāls
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Kopiena “Drink and Draw Latvia” kopā ar draugiem un sadarbības partneriem aicina uz skicēšanas un mūzikas festivālu “saMAŅA”,
kas 13. un 14. augustā notiks Tukumā, “Tukku Magi” teritorijā.

 Festivāla idejas autore un “Drink and Draw Latvia” kustības vadītāja Kristīna Virse stāsta: “Skicēšanas pasākumus Rīgā un
Latvijā organizējam jau vairāk kā 4 gadus, un nu ir pienācis laiks pirmajam figūru skicēšanas festivālam. Ne vien “Drink and
Draw Latvia” kontā, bet pirmajam visā Latvijā. Mūsu pasākumos vienmēr bijusi svarīga audiālā nokrāsa jeb mūzika, kas palīdz
radīt īsto noskaņu. Vizuālā pasaule mūs aptver pati par sevi. Tā ir visa informācija, kuru mūsu acis redz, smadzenes apstrādā
un kuru mēs vēlāk pārnesam uz papīra. Arī garša ir maņu papildinājums visos mūsu pasākumos, veldzējot skicētājus ar
dažādiem dzērieniem. Tā radās vārdu spēle “saMANĪT” jeb būt klātesošiem un “saMAŅA” jeb iespēja piedzīvot skicēšanu caur
visām cilvēkam pieejamajām maņām.''


Zane Ozoliņa, Tukuma pilsētas Kultūras nama un norišu cikla “Tiekamies Tukumā” publicitātes projektu vadītāja par festivāla
norisi Tukumā papildina: “Tā būs iespēja saMANĪT ne vien “Tukku Magi”, bet arī mūsu pilsētas milzīgo potenciālu. Kopā ar
“Drink and Draw Latvia” un “Musica Humana Latvia” vēlamies iedvesmot Tukuma iedzīvotājus un viesus ne vien ļauties
mākslas un pašizziņas procesiem, bet arī jaunām un radošām sadarbībām. Skicēšana ir paļaušanās gan eksperimentiem, gan
savām maņām. Prasme nav nedz pašmērķis, ne priekšnosacījums. Vislielāko lomu spēlē vēlēšanās mēģināt, radīt un baudīt
notiekošo. Mans aicinājums ir piedalīties un samanīt (ne sa-mānīt) pašiem sevi: ieelpot iedvesmu, saredzēt cilvēka un vietas
arhitektūru, saklausīt mūziku, sajust skicēšanas garšu un sataustīt Tukumu kā mūsdienīgu kultūras galamērķi.”

Sestdien, 13. augustā, piedzīvosim skicēšanas mijiedarbību ar mūziku, literatūru un deju, ko palīdzēs īstenot rakstnieks Ilmārs
Šlāpins, mūziķis Ēriks Miezis, autors Krišs Grunte un Tukuma deju skola “Demo”. Dalībnieki tiks aicināti piedalīties arī īpašā kaila
modeļa skicēšanas sesijā kopā ar Rihardu Lībieti un “Musica Humana Latvia” - Kristiānu un Pēteri Vaickovskiem. Vakara noslēgumā
maņas tiks kustinātas deju ritmos. Savukārt svētdien 14. augustā, ļausimies radošumam, dodoties skičpastaigā kopā ar mākslinieci
Justīni Lūci, apmeklējot skicēšanas kinoteātri un citas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem.

SKICĒŠANAS FESTIVĀLS? TĀ KĀ POSITIVUS? Skicēšanas un mūzikas festivāls "saMAŅA" priecēs tā dalībniekus ar plašu notikumu
programmu divu dienu garumā, tomēr atšķirībā no lielajiem mūzikas un mākslas festivāliem fokusēsimies uz mājīgu un tuvu
atmosfēru. Ne velti organizējam pasākumu kopā ar ilggadējiem draugiem un sadarbības partneriem!
FIGŪRU SKICĒŠANA? TĀ KĀ PLIKŅI? Lai gan figūru skicēšana visbiežāk asociējas ar kailumu, festivālā lielākoties mācīsimies skicēt
un iemīlēt cilvēka formas un aprises tieši apģērbtā veidolā. Protams, nevaram nepieminēt audiovizuālo performanci "saMAŅA",
kas 13. augusta vakarā aicinās uz īpašu kailas modeles skicēšanas sesiju kopā ar “Musica Humana Latvia”: Kristiāna Vaickovska
(balss), Pēteris Vaickovskis (klavesīns) un Rihards Lībietis (ģitāra).
KUSTINĀSIM MAŅAS? TĀ KĀ VISAS? Ne velti “saMAŅA” tiek dēvēta par starpdisciplināru festivālu. Tajā satiksies ne vien skicēšana,
mūzika, dzeja un deja, bet būs iespēja nogaršot arī “Mūrbūdu sidrs”, “Baltais” produkciju un citus mūsu atbalstītāju labumus. Daļu
no tiem festivāla dalībniekiem dāvināsim, taču neaizmirsti paņemt līdzi arī naudas maku! Varam pačukstēt, ka biļešu īpašniekiem
būs pieejami arī īpaši piedāvājumi citur pilsētā!
SKICĒŠANAS MATERIĀLI? TĀ KĀ JĀŅEM LĪDZI? Ja mājās stāv kāds īpaši mīļš papīrs vai zīmulis, droši ņem līdzi! Tomēr visi skicēšanai
nepieciešamie materiāli (ar uzviju!) būs pieejami uz vietas, turklāt iekļauti biļetes cenā! Par to jāpateicas mūsu sadarbības
partneriem “Vilhelms” un “Royal Talens”.
TUKKU MAGI TERITORIJĀ? TĀ KĀ NE RĪGĀ? Par festivāla norises vietu izraudzīta pasaules kultūru telpa “Tukku Magi” Tukumā.
2021. gada vasarā šeit rīkojām skicēšanas sesiju "Rozes un plikņi" un... iemīlējāmies! Tāpat noteicošais faktors bija arī ērtā
loģistika: “Tukku Magi” ir 3 minūšu attālumā no autobusu un vilcienu stacijas, bet Tukums - tikai 1 stundas braucienā no Rīgas!
FESTIVĀLA DALĪBNIEKS? TĀ KĀ JĀPIEDALĀS? Festivāla aprakstos ne velti lietojam vārdu savienojumu "festivāla dalībnieks", ne
"festivāla apmeklētājs", jo vislielāko baudījumu un gandarījumu sniegs tieši aktīva piedalīšanās visās festivāla “saMAŅA” aktivitātēs.
Protams, nebūs liegts arī piesēst un baudīt, taču mudinām ikvienu sajust dažādās papīra tekstūras un nebaudīties sasmērēt
pirkstus ar ogli vai krītiņiem!
VAI JĀMĀK SKICĒT? TĀ KĀ OBLIGĀTI! It nemaz! Festivālā var piedalīties ikviens, neraugoties uz pieredzi vai zināšanām! “Drink and
Draw Latvia” rīkotie pasākumi jau pierādījuši, cik vienkārši tajos justies kā mājās un starp savējiem. “saMAŅA” nebūs izņēmums!
JĀPĒRK BIĻETES? TĀ KĀ VISIEM? Dalība festivālā līdz 14 gadu vecumam ir par brīvu! Turklāt, pateicoties Tukuma novada
pašvaldības un Tukuma pilsētas Kultūras nama atbalstam, esam spējuši tirdzniecībā palaist biļetes par īpaši draudzīgām cenām, kā
arī piedāvāt daļu no festivāla programmas bez maksas.

Tiekamies Tukumā 13. un 14. augustā! Festivāla programmu un biļetes meklē: drinkanddraw.lv/samana
Festivālu norišu cikla “Tiekamies Tukumā” ietvaros rīko “Drink and Draw Latvia”, biedrība “Connect&Create Latvia”, “Musica
Humana Latvia”, Tukuma pilsētas Kultūras nams ar sadarbības partneriem: kopienu “Radi Tukku Magi” un Tukuma deju skolu

“Demo”. Atbalstītāji: Tukuma novada pašvaldība, veikals “Vilhelms”, “Maraprint”, “Royal Talens”, “Regulārs sakars”, “Mūrbūdu sidrs”
un “Baltais”.
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