Klāt Dzejas dienas!
16.septembrī plkst.9.00 no autoostas ikgadējā reisā dosies tradicionālais dzejas
autobuss, un tā dalībnieki šogad mēģinās uzbūvēt tiltu no vārdiem, jo brauciena tēma
- „Dzeja – tilts starp valodām un tautām”.
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, iekļaujoties pilsētas Dzejas dienu pasākumos,
sadarbībā ar Ventspils bibliotēku jau ceturto gadu atbalsta dzejas autobusa braucienu,
kas jau tradicionāli sākas autoostā un pēc dodas uz dažādām Ventspils izglītības
iestādēm un publiskām vietām, lai popularizētu dzejas rakstīšanu, klausīšanos un
lasīšanu, kā arī uzņēmuma sniegtos pakalpojumus netradicionālā veidā.
Šogad autobuss pie klausītājiem aizvedīs dzejnieku Andri Akmentiņu, kas dzejas reisā
dosies jau otro reizi, un dzejnieku un žurnālistu Tomu Treibergu, Ventspils Augstskolas
studentus un Ventspils 6.vidusskolas sākumskolas skolēnus kopā ar skolotāju Ilzi
Šnepsti, savukārt krāsaināku noskaņu, atveidojot brauciena tēmu gan uz papīra, gan
autoostas ielas seguma, centīsies radīt 6.vidusskolas 5.-9. klašu audzēkņi skolotājas
Zandas Bites vadībā. Par muzikālo noformējumu jau tradicionāli gādās Ventspils
Mūzikas koledžas audzēkņi Renāra Lāča vadībā.
Tā kā pasākuma tēma ir „Dzeja – tilts starp valodām un tautām”, tad repertuārā
iekļauti dažādu tautu dzejnieku darbi, ko gan oriģinālvalodās – franču, spāņu, angļu,
krievu -, gan latviešu valodā lasīs Ventspils Augstskolas studenti – topošie tulki.
Šogad autobuss apstāsies 4 pieturās: Ventspils autoostā, Ventspils Augstskolā,
4.vidusskolā un Pārventas bibliotēkā. Ventspils Augstkolas pieturā autobusa
pasažieriem piebiedrosies arī profesore un tulkotāja Astra Skrābane, spāņu valodas
pasniedzējs Rafaels Martins Kalvo un lektors Guntars Dreijers, lai dalītos savās
pārdomās par dzeju, tās lasīšanu un tulkošanu.
Dzejas autobuss Ventspilī pirmoreiz kursēja 2012.gadā, un pasākuma mērķis ir
popularizēt dzeju jauniešu vidū. Katru gadu dzejas lasījumus noklausās aptuveni pus
tūkstotis interesentu.
Plānots, ka šogad dzejas autobuss varētu pārtapt tādā kā kultūras autobusā, un
popularizētu ne tikai dzeju, bet dotu iespēju uzstāties talantīgiem un radošiem
pasažieriem, kas ar saviem priekšnesumiem padarītu krāsaināku ikdienas braucienu
sabiedriskajā transportā ne tikai Dzejas dienu laikā un plānotās pieturās, bet arī
jebkurā dienā un maršrutā, ko šis autobuss apkalpo.

