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5. numurs

MĒNEŠRAKSTS

Noras GRASMANES foto

LIELDIENAS
Pavasaris nāk ar ziediem un vieniem no
jaukākajiem svētkiem gadā - Lieldienām.
Šogad Lieldienas bija skaistas, bet aukstas,
toties Pūpolsvētdienā pūpolu pašu gandrīz
vairs nebija - ziedēja dzelteni!

NUMURA TĒMA:

ŠAJĀ NUMURĀ

KĀ MĀKSLAS
IENĀK MĀJĀS

SARUNAS

Arī sarunas ārkārtas situācijas
laikā esam ieraduši risināt no
mājām ar mediju tehnoloģiju
starpniecību. Šajā numurā Ko skatīties - "Rīdzes" skolotāju intervijas ar jauno aktieri Martu
Mālderi - 2.lpp. ieteikumi
un mūziķiem no hip hop
Tā kā pasākumi nenotiek, Latvijas Literatūras Gada
Balvu šogad pasniedza televīzijā.. Kas balvu šogad
grupas "Alejas"
ieguva - 4.lpp.
- 3. lpp.

KULTŪRA
Teksts – Elizabete DZALBE

Tieši 13. martā, piektdienā, nenotika atklāšana apvienības
Skuja Braden izstādei “Samsāra” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.
Patiesībā atklāšanu bija iespējams redzēt virtuālajā vidē (video meklē Facebook),
kur mākslinieces Ingūna Skuja un Melissa D. Braden iepazīstināja skatītājus ar
izstādi. Taču man kopā ar Mākslas muzeja Jauniešu klubu laimējās to apmeklēt
pāris dienas pirms atklāšanas, un varu droši sacīt, ka tā ir viena no
neparastākajām un spilgtākajām izstādēm, ko esmu apskatījusi. Mākslinieces ir
keramiķes, kuras šajā ekspozīcijā ir izvietojušas vairāk nekā 200 porcelāna
darbu, kas kopā veido Skuja Braden skatījumu uz SAMSĀRU – “mūžīgo dzimšanas,
nāves un atdzimšanas apli”.Turpinājums - 4. lpp.

1.lpp.

Kā jau zināt apkārt vēl
joprojām plosās Covid19, taču tas nav
apstādinājis Rīdzes Ziņu
redaktorus turpināt
avīzi. Aprīļa numurs ir
par kultūru. Lielākie
jaunumi kultūrā ir tādi,
ka gandrīz visi muzeji,
teātri un koncertzāles ir
vēruši savas durvis ciet.
Taču ir atraduši
risinājumu, rādot savas
pērles internetā un citos
medijos.
Jūsu - L.E.M.
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SKOLOTĀJI IESAKA: KĀDAS FILMAS NOSKATĪTIES BRĪVAJĀ LAIKĀ: Skolotāja Zanda Batņa: "7.-9.klasēm
mūsu pašu vēsturisko "Mērijas ceļojumu" un "Dvēseļu puteni", "Billi" , seriālu par pusaudžu problēmām
"13iemesli, kāpēc", dabas draugiem "Darelu ģimene", mazliet romantikas un smeldzes filmā "Pirms atkal
tiksimies", 1996. gada versija "Romeo +Džuljeta", pērn godalgotās "90.gadu vidū" un "Los Bando". "

4. lpp.
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