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Imanta Ziedoņa muzejs aicina uz Reiņa Runča dzejas vakaru
Piektdien, 17. jūnijā plkst. 20:00 Imanta Ziedoņa mājās „Dzirnakmeņi” notiks apbalvojuma „Laiks
Ziedonim 2014” nominanta, dzejnieka Reiņa Runča trešā dzejas krājuma „Gaismas ķermenis” dzejas
lasījumi, kur muzikālu priekšnesumu sniegs dziedātāja Lorete Medne.
Dzejas krājums “Gaismas ķermenis” ir Reiņa Runča trešā grāmata, to izdod apgāds “Ameija” sadarbībā ar
Imanta Ziedoņa fondu “Viegli”. Līdz šim apgādā “Neputns” iznākušas divas dzejas grāmatas – 2011. gadā Healja, 2014. gadā – elementi / 分 身 . Par dzejas krājumu elementi / 分 身 Reinis Runcis nominēts
apbalvojumam “Laiks Ziedonim 2015” kategorijā Dzīve literatūrā “Bize”.
"Reiņa prāts ir kā virtuozs pianists, kurš improvizē oktāvā ar 48 ceturtdaļtoņiem. Viņa asais skatījums dzejā
ir smalks, trāpīgs, dzēlīgs un pamatīgs. Apbrīnojams autors," saka Reiņa Runča draugs, mūziķis Jānis
Šipkēvics.
“Grāmatas nosaukums ietver sevī gan manu nebeidzamo saules trūkumu (dzīvoju mājas ēnas pusē), gan
ideju, ka dzīvība jāmeklē nevis uz citām planētām, bet uz pašu zvaigznes. Gaismas ķermenis ir arī mūsu
deviņstāvu mājas lieliskais melnais runcis, kuram šī grāmata veltīta. Un, visbeidzot, gaismas ķermenis ir
katrs dzejolis, kuru esmu uzrakstījis. Rindas ir elektrības pilnas, un, ja ieklausās, tās sīc gluži kā spuldzes ,”
stāsta Reinis Runcis.
Krājumā “Gaismas ķermenis” ir apkopots spēcīgākais no desmit gados sarakstītā. Dzejnieks atzīst, ka pēc
literāriem kanoniem, iespējams, tie nav vislabākie dzejoļi, taču viņa mērķis bija parādīt savu patieso “es” –
dabisku, aizskartu un aizskarošu, mīlošu, ar kritieniem, pacēlumiem un ironiju gan pret sevi, gan pārējo
pasauli. R. Runcis aicina nemeklēt grāmatā atskaņas, plūdumu, zilbju skaitu, jo viņa mērķis esot uzkurbulēt
lasītāju, likt tam domāt un just un ļaut kaut uz brīdi ieraudzīt pasauli citādāku.
Dzejas krājums “Gaismas ķermenis” no 1. jūnija pieejams Jāņa Rozes grāmatnīcās, grāmatu namā Valters un
Rapa, Latvijas Grāmata veikalos. Elektronisko grāmatu iespējams iegādāties interneta vietnē fabula.lv.
Grāmatu izdod apgāds “Ameija” sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu “Viegli”, Normunda Naumaņa biedrību,
ar SIA Jelgavas tipogrāfija, AS Latvijas Finieris un Rīgas domes atbalstu.
Imanta Ziedoņa muzejā nav tradicionālās ekskursijas un gidi, visi viesi aktīvi iesaistās muzeja notikumos.
Piektdienu vakari tiks veltīti dzejai un mūzikai. Imanta Ziedoņa muzejs ir tikšanās vieta diskusijām un
kultūras notikumiem, kur jaunie un radošie dzejnieki un mūziķi iepazīstina ar savu veikumu.
Informāciju par visām mūsu programmām iespējams atrast muzeja mājas lapā www.ziedonamuzejs.lv.
Par Imanta Ziedoņa muzeju:
2010. gadā Imants Ziedonis novēlēja sava muzeja veidošanu fondam „Viegli”, lai īstenotu senu sapni par to, ka viņa
vasaras māja Murjāņos top par netipisku muzeju - vietu jaunradei. Iecerēts, ka Ziedoņa muzejs būs katra ceļš uz
radošu ideju īstenošanu un sevis izzināšanu. 2015. gada vasarā topošais muzejs sāka piedāvāt dažādas aktivitātes
apmeklētājiem.
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