Jūs

aicina izstades

Daudz draugu gadu gaitā iemantojusi Regīnas Ezeras daiļ
rade. Rakstnieces darbs izaudzis
viņas izjūtu zemē, pārbaudīts ar
personiskajā pieredzē gūto dzīves
gudrību. Ikviens R. Ezeras stāsts
.un romāns ir pašas pārdzīvots,
izsāpēts, sevī izsvērts , ar dziļu
saturu pie.sāJtināts. Katrs no tiem
veido arvien . jaunu emocionāltr
gammu, rada jaunas lezīmes prozalķes
«es~ portretā
un atspoguļo tajā līdz šim mazāk pamanītus vaibstus.
Mēdz teikt, ka
grāmatas popularltātl, kas reizē
ir arī aurt:ora popularitāte, nosaka

tas, cik lasīta ir šī grāmata. R.
Ezeras darbi <<Aka », <<Dzilnas slla balāde>>, <<Slazds>> un citi nekad nav gulējuši n e,pamanīti grā
matnīcu plauktos un arī bibliotē
kās tos sanemt nav tik vienkāršl.
Sogad, kad atz1mēsim R. Ezeras
plecdesmitgadi, rosinoši un interesanti vēlrelz ielūkoties rakstnieces daiļradē izstādē <<Dvēseles
atspulgs>>.
Rakstniekam Zanim Grīvam aprit septlņdesmitais mūža gads.
Aizvadītajos ,g ados uzrakstīti desmit stāstl, vairāki romāni, daži
dramaturģijas
darbi. Z. Grīvas

un arī viņa paša dzire'
izpratni droš! vien vislabā·k rak·
sturo vārdi: <<Ko te runāt, ko !
stāstīt. Ja tu esi cilvēks, tad d:
vo kā cilvēksl Tad pierādih> ln
autors pierāda . Ikvienā viņ a darbā jaušams
d zīves filozofisk<·
Vēntējums, apcere par cilvēka nr
ža jēgu. 2aņa Grīvas jubik
veltīto izstādi
apskatot. varb.
radīsies vēlē ša nās no jauna pi'
šķlrstīt viņa
literāros darbus.
smelties autora dzīves gu drībā.
Studentiem
ziema atnāk ,.
sesiju - kārtējo, pirmo vai 1~
dējo. Ziema nozīmē arī semes::
beigas, arī pirmo brīvlaiku . 1\
darīt tajās dienās, kad zvans r.
aicina uz le kcijām? Galvenais būt draugos ar
sportu. I z st ~
«Ziemas sports - visiem>> ŗŗ .
nās interesi par ziemas spo:·.
veidiem, sniegs izzinošu materiā·
lu par to, kā sagatavoties šai
sporta sezonai. lzstāde informē!
arī par ziemas
olimpisko spēju
daiļradi

vēsturi.

Apmeklējlet

mtlsu izstādes! Ar
varat lepazītles Ļeņlna ielā
la, 425.. lstabā, no 1. lidz 31.
decembrim.
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