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10
lietu,
kas raksturo

Ievu

LATVIJAS TAUTA UN KULTŪRA

LIELĀKĀ BAGĀTĪBA – PIECI BĒRNI

«Dzīvojot prom no Latvijas, arvien vairāk iemīlu savu
tautu un kultūru. Man ir arī ļoti svarīgi, lai mūsu
bērniem nezustu šī kulturālā mantojuma daļa, tādēļ
atbalstām kultūru Latvijā. Lielākais projekts, kā jau
teicu, bija operete «Trīs zvaigznes. Zigfrīds». Aktīvi
darbojos arī biedrībā «Šveice – Latvija», kur pērn
sarīkojām 18. novembra svinīgo pasākumu Cīrihē.»

Ievas un Robina ģimenē aug pieci bērni: Florence (22), Anastasija (21), Rebeka (19),
Raimonds (17) un Leonora (5). Par viņiem mamma saka: «Viņi ir mūsu lielākā bagātība!
Vecākā meita Florence studē vēsturi un angļu literatūru Anglijā un brīvajā laikā aizraujas ar paukošanu (pēdējās sacensībās izcīnīja otro vietu no 27 dalībniecēm). Anastasija
izvēlējusies mācīties par pavāru, un jau kopš mazotnes viņa aizrāvusies ar gatavošanu.
Otrā viņas aizraušanās ir māksla. Gan gleznošana, gan grima prasme. Vienmēr, kad
kaut kur dodos, lūdzu, lai uzkrāso, jo zinu, ka vienmēr būs skaisti.
Rebeka šogad pabeigs ģimnāziju. Arī aizraujas ar zīmēšanu, bet
vairāk – ar grafiku un animāciju. Viņa labprāt arī komponē nelielus klavierdarbus un raksta dzeju, bet vairāk savam priekam, ne
publikai. Raimonds, kuram aprīlī būs 17, mācās ģimnāzijā un,
protams, aizraujas ar datorspēlēm, bet ir arī aktīvs sportists. Pašlaik
vēl īsti nezina, ko tieši gribētu nākotnē studēt. Leonora iet bērnudārzā (pirmo gadu), viņa arī apmeklē latviešu valodas skoliņu
«Auseklis» un latviešu bērnu deju grupu «Zvaniņš». Visi bērni aug
ar vairākām valodām: pamatā ir angļu valoda, tajā runājam arī
ģimenē; tad Šveices vācu valoda un, protams, latviešu valoda.
Raimonds tagad mācās arī krievu valodu (pēc paša vēlēšanās).»

Hullu
Mecenātes Ievas Hullas – Cīrihē (Šveicē) dzīvojošās
latvietes un piecu bērnu
mammas – vārds plašāk izskanēja pagājušā gada nogalē, kad
viņa ar vīru Robinu
kļuva par operetes
«Trīs zvaigznes.
Zigfrīds» iestudējuma patroniem.
Taču šis nav vienīgais projekts
Latvijā, ko Ieva un
viņas dzīvesbiedrs
atbalsta: pašreiz
viņi palīdz tapt
režisores Ināras
Kolmanes jaunajai
filmai «Mātes piens»,
un, kā smej Ieva, viņai
galvā rosās vēl dažādas idejas. Par to, kā
nokļuvusi Šveicē, Ieva
stāsta: «Reiz pavadīju
savu mammu – Latvijas
Universitātes Svešvalodu katedras dekāni
Ingrīdu Kramiņu – uz
kādu konferenci, kas
notika Anglijas pilsētā Mančestrā. Tur
sastapu savu nākamo vīru Robinu, un
apprecējāmies 1999.
gadā. Tā es tur dzīvoju
jau divdesmit gadus.»

SAVSTARPĒJAIS ATBALSTS
«Kopā ar vīru vadām privāto ģimnāziju Cīrihē («Hull School»), bet,
protams, Robins ir galvenais vadītājs
un direktors. Tāpēc man svarīgs ir
savstarpējais atbalsts: es atbalstu vīru
skolas vadīšanā, savukārt viņš atbalsta manas
intereses un to, kas man ir nozīmīgs. Bez vīra
palīdzības daudz no tā, ko daru un atbalstu,
nebūtu iespējams. Nemaz tik bieži negadās, ka
laulātais draugs arī ir ieinteresēts sievas (ārzemnieces) valodā un kultūrā un tā vietā, lai
nopirktu jaunu mašīnu, izvēlas atbalstīt unikālu
operetes projektu. (Tas tā nedaudz jokam.)»

KRISTĪNES ULBERGAS ROMĀNI
«Ļoti nozīmīga vieta manā dzīvē ir arī literatūrai, it īpaši – latviešu literatūrai. Tādēļ esmu
Latviešu literatūras kluba biedre. Katru mēnesi izlasām vienu latviešu autora grāmatu, pēc
tam sanākam kopā, to apspriežam, apmaināmies domām un, protams, neļaujam ierūsēt
mūsu latviešu valodai. Šobrīd manā izlasīto
grāmatu TOP 10 ir rakstnieces Kristīnes Ulbergas romāni «Kariete uz Santjago» un «Zaļā
vārna», tāpēc arī tapa nākamais projekts –
atbalstīt šo divu Kristīnes grāmatu tulkojumus
krievu un angļu valodā (tulkojums krievu
valodā jau top, un to dara Milda Sokolova).»

«MELĀNIJAS HRONIKA»,
«BILLE» UN «MĀTES PIENS»
«Protams, mums svarīgs ir arī latviešu
kino; vienmēr cenšos noskatīties jaunākās
filmas. Lai to varētu izdarīt arī citi, atbalstījām Viestura Kairiša filmas «Melānijas
hronika» un Ināras Kolmanes filmas «Bille»
izrādīšanu Cīrihē. Pašreiz ar vīra palīdzību atbalstu arī Ināras Kolmanes jaunās
filmas «Mātes piens» (attēlā) tapšanu.»

PASTAIGAS
PA KALNU
TAKĀM UN
SVEŠVALODAS
«Es ļoti mīlu
kalnus! Šobrīd
iecienītākās
takas ir kantonā
Glarus ap
mazo Elmas
ciematiņu. Ļoti
skaista, bet nedaudz
grūta taka ved uz
dabiski izveidojušos
caurumu klintī – tā
saucamo «Martins Loch».
Tā arī ir viena no manām
iecienītākajām takām.
Otra mana aizraušanās ir
svešvalodas! Brīvi runāju
un lasu sešās valodās:
latviešu, krievu, angļu,
franču, vācu, kā arī
Šveices vācu valodā (kas
tomēr atšķiras no vācu
valodas); vidējā līmenī ir
itāļu un norvēģu valoda.»

VECMEISTARU
DARBU KOLEKCIJA

LĪGO SVĒTKU SVINĒŠANA

«Manuprāt, ļoti
svarīga un spēku
dodoša ir arī latviešu māksla. Tāpēc ļoti lepojamies
ar nelielu latviešu
vecmeistaru kolekciju: Vilhelma
Purvīša, Johana
Valtera Kūrava un,
protams, Jaņa Rozentāla darbiem.»

«Manuprāt, ir svarīgi šeit, svešumā, saglabāt latviešu tradīcijas, tādēļ
kopā ar līdzdomātāju Edīti Siemeru jau sesto gadu rīkojam Līgo svētkus.
Šajos svētkos ļoti svarīga ir vainagu pīšana un Līgo dziesmu dziedāšana; protams, lecam pāri ugunskuram, dzeram alu no Latvijas un ēdam
Jāņu sieru. Šajos svētkos uzstājas arī mūsu slavenā vietējā deju grupa
«Ramtai», kuru vada Jānis Vinklers. Šajā vakarā cenšamies tērpties
tautiskās drēbēs. Svinam visu nakti!»

ČETRKĀJAINIE DRAUGI
«Ne mazāk svarīga
man ir mana lielā ģimene un mani četrkājainie
draugi – Paris un Trixie
(dalmācietis un jauktenīte no Bulgārijas),
kā arī četri kaķi – Mio,
Eduards, Čiki, un Šībī.»

SADARBĪBA AR LATVIJAS MĀJRAŽOTĀJIEM
«Tā kā man ļoti rūp arī Latvijas mājražotāju un mazo biznesu attīstība
Latvijā, pagājušogad organizēju pirmo Latvijā ražoto preču Ziemassvētku tirdziņu Cīrihē.» »VZ«
»VZ« 21.01.2022.

»VZ« 21.01.2022.
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