
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Starptautiskās teātra dienas vēstījums 2018 – Eiropa 

 
 

Saimons Makbērnijs (Simon McBurney), Apvienotā Karaliste 
Aktieris, rakstnieks, skatuves režisors un Sadraudzības teātra (Théâtre de 

Complicité) līdzdibinātājs. 
 
 
 
 
 
Pusjūdzi no Kirenaikas (Cyrenaica) krasta Lībijas ziemeļos atrodas plaša klinšu 
nojume. Tā ir astoņdesmit metrus plata un divdesmit metrus augsta. Vietējā dialektā 
to dēvē par Haufteahu (Hauh Fteah). 1951. gadā veiktā oglekļa datu analīze 
parādīja, ka cilvēka darbības ietekme tur nepārtraukti norisinājusies vismaz 100 000 
gadu garumā. Starp tur uzietajiem artefaktiem bija arī no kaula darināta flauta, kuras 
izcelsme tiek lēsta laika posmā no 40 līdz 70 tūkstošiem gadus senā pagātnē. Zēns 
būdams, es to izdzirdēju, un vaicāju savam tēvam: 
 
“Vai viņiem bija mūzika?” 
Tēvs man uzsmaidīja. 
“Kā jau visās cilvēku kopienās.” 
 
Viņš bija Amerikā dzimis vēsturnieks, pirmais, kurš veica izrakumus Kirenaikas Hauh 
Fteah apgabalā.  
 
Esmu ļoti pagodināts un laimīgs pārstāvēt Eiropu šī gada Starptautiskajā teātra 
dienā.  
 



1963. gadā mans priekšgājējs, dižais Artūrs Millers (Arthur Miller) sacīja, ka 
kodolkara draudi smagi gulstas pār visā pasauli: "Kad tieku lūgts rakstīt laikā, kad 
diplomātijai un politikai ir tik briesmīgi īsas un vājas rokas, pienākumu nastu par 
cilvēku kopienas kopā saturēšanu jāuzņemas smalkajam, bet reizēm tālajam 
mākslas tvērienam.”  
 
Vārds "Drāma" nozīme cēlies no grieķu valodas "dran", kas nozīmē "darīt" ... un 
vārds “Teātris” veidots no grieķu "Theatron", burtiskā nozīmē "redzēt vietu". Ne tikai 
vieta, kur mēs skatāmies, bet kur redzam, uztveram, saprotam. Pirms 2400 gadiem 
Polikleits jaunākais veidoja lielo Epidaura teātri. Ar izvietojumu līdz 14 000 cilvēkiem, 
šīs brīvdabas telpas satriecošā akustika ir brīnumaina. Tās centrā uzšķiltais 
sērkociņš ir dzirdams visās 14 000 vietās. Kā tas bija ierasts Grieķijas teātros, 
veroties aktieros, ir redzama arī ainava fonā. Tas vienlaikus saved kopā ne tikai 
vairākas vietas, kopienu, teātri un dabisko pasauli, bet arī vairākas laika dimensijas 
uzreiz. Tā kā izrādes atmodināja pagātnes mītus esošajā laikā, pāri skatuvei varēja 
pavērties uz to, kas būtu vistālākā nākotne. Uz dabu.  
 
Viens no izcilākajiem atklājumiem Šekspīra Globe teātra rekonstrukcijas laikā 
Londonā arī ir par saredzamo. Šis atklājums ir saistīts ar gaismu. Gan skatuve, gan 
auditorija ir vienlīdz izgaismotas. Izpildītāji un publika var labi redzēt viens otru. 
Vienmēr. Visur, kur vien paveras skatiens, ir cilvēki. Un viens no tā izrietošais ir 
atgādinājums, ka lieliski solo priekšnesumi, piemēram, Hamleta vai Makbeta, nav 
bijušas tikai privātas meditācijas, bet gan publiskas debates. 
 
Mēs dzīvojam laikmetā, kad to ir grūti skaidri saskatīt. Mūs ieskauj vairāk 
daiļliteratūras nekā jebkurā citā laikā vēsturē vai aizvēsturē. Jebkuru "faktu" var 
apstrīdēt, jebkura anekdote var piesaistīt mūsu uzmanību kā "patiesība". Jo īpaši 
viena šāda fikcija mūs ieskauj nepārtraukti. Tā, kas cenšas mūs atšķelt. No 
patiesības. Un vienu no otra. Ka mēs esam atsevišķi. Tautas no cilvēkiem. Sievietes 
no vīriešiem. Cilvēciskas būtnes no dabas. 
 
Bet gluži tāpat kā mēs dzīvojam sašķeltības un sadrumstalošanās laikā, mēs 
dzīvojam arī prātam neaptveramas kustības laikā. Vairāk nekā jebkad vēsturē cilvēki 
visā pasaulē ir kustībā – bieži bēgot no kaut kā, staigājot, ja vajadzīgs - peldot, 
migrējot. Un tas ir tikai sākums. Kā zināms, risinājums bija slēgt robežas. Uzcelt 
sienas. Izslēgt. Izolēt. Mēs dzīvojam pasaules kārtībā, kas ir tirāniska, kur valūta ir 
vienaldzība, bet cerība – kontrabandas krava. Un šī tirānija kontrolē ne tikai telpu, 
bet arī laiku. Laiks, kurā mēs dzīvojam, vairās no tagadnes. Tas koncentrējas uz 
neseno pagātni un tuvāko nākotni. Man tāda nav. Es labāk izvēlos šo.  
 
Kad esmu savu izvēli izdarījis, man vajadzīga nākamā ... lieta. Senā pagātne ir 
dzēsta. Nākotnei nav nozīmes. 
 
Daudzi saka, ka teātris neko no tā visa nemainīs vai nespēs mainīt. Bet teātris 
neizzudīs. Tā kā teātris ir vieta, es krītu kārdinājumā saukt to par patvērumu. Kur 
cilvēki pulcējas un uzreiz veido kopienas. Kā vienmēr esam to darījuši. Visi teātri pēc 
izmēra ir pirmo cilvēku kopienu lielumā – ar ietilpību no 50 līdz 14 000 dvēselēm. No 
ceļojošas karavānas līdz seno Atēnu trešdaļai. 
 
Un, tā kā teātris pastāv tikai tagadnē, tas arī apstrīd šo postošo laika redzējumu. 
Esošais brīdis vienmēr ir bijusi teātra tematika, un tā daudzās nozīmes izpildītājs un 
publika veido kopīgi. Ne tikai šeit, bet tagad. Bez aktiera darbības auditorija nevarētu 
ticēt. Bez auditorijas ticības izpildījums nebūtu pilnīgs. Mēs smejamies vienlaikus. 
Mēs jūtamies aizkustināti. Mēs noelšamies vai satriekti klusējam. Un tajā brīdī drāma 
mums atklāj visdziļāko patiesību – tam, ko uzskatījām visprivātāko mūs sadalošo 



faktoru, mūsu individuālās apziņas šķirtni, vienlaikus arī nav nekādu robežu. Tas ir 
kaut kas mums kopīgs. 
 
Un viņi mūs nespēs apturēt. Ik vakaru mēs būsim no jauna klāt. Ik vakaru aktieri un 
auditorija savāksies kopā no jauna, un tā pati drāma tiks izspēlēta no jauna. Jo, kā 
teicis rakstnieks Džons Bergers: "Dziļi teātra dabā gulstas rituālā atgriešanās sajūta", 
tāpēc tā vienmēr ir bijusi izstumto mākslas forma, un mēs visi tādi esam, jo mūsu 
pasaule ir izjaukta. Kur vien būs izpildītāji un auditorijas, tiks izspēlēti stāsti, ko citur 
nevar izstāstīt – gan mūsu lielo pilsētu operu namos un teātros, gan patvērumu 
meklētāju un bēgļu nometnēs Lībijas ziemeļos un visā pasaulē. Mēs vienmēr būsim 
saistīti kopā šajā atkārtotajā tēlojumā. 
 
 
Un, ja mēs būtu Epidaurā, mēs varētu pavērties augšup un ieraudzīt, kā šis ir kas 
vienojošs arī plašākā kontekstā. Ka mēs vienmēr esam daļa no dabas, un nevaram 
no tā izvairīties, gluži kā mēs nevaram izvairīties no planētas. Ja mēs tagad atrastos 
Londonas Globe teātrī, mēs redzētu, kā acīmredzami privāti jautājumi tiek uzdoti 
mums visiem. Un, ja šobrīd turētu rokās pirms 40 000 gadiem radītu Kirenaikas 
flautu, mēs saprastu, ka  pagātne un tagadne šeit ir nedalāmas, tāpat kā cilvēciskās 
kopienas ķēdi nekad saraus tirāni un demagogi. 
 
 
 
 
 
Biogrāfija – Saimons Makbērnijs (Simon McBurney), Apvienotā Karaliste 
 
 
Pīters Bruks (Peter Brook): "Angļu teātrim ir labas un godājamas tradīcijas. 
Saimons Makbērnijs un Complicité nav daļa no tā – viņi ir izveidojuši savu 
tradīciju, un tāpēc ir tik īpaši, tik vērtīgi." 
 
Aktieris, rakstnieks un režisors Saimons Makbērnijs ir viens no visnovatoriskākajiem, 
dzīvīgākajiem un ietekmīgākajiem mūsdienu teātra veidotājiem. Viņš ir sabiedrības 
Complicité (iepriekš – Sadraudzības teātra (Théâtre de Complicité) līdzdibinātājs, 
kas izveidota Londonā 1983. gadā. Kopš tā laika viņš joprojām sadarbojas ar 
daudziem tiem pašiem dizaineriem, producentiem, skatuves vadītājiem, aktieriem, 
rakstniekiem, ieskaitot 25 gadus ilgu tuvo sadarbību ar rakstnieku Džonu Bergeru 
(John Berger) kurš nomira 2017. gadā, veidojot darbus, kā pamatā ir padziļinātas 
izpētes un ciešas sadarbības process, apvienojot patiesu aizrautību ar valodu un 
pārliecību, ka visiem teātra aspektiem būtu jāspēj runāt. 
 
Neatkarīgi no tā, vai tiek radīti teātra, operas vai kino oriģināldarbi vai adaptācijas, 
vai arī atkārtoti klasikas uzvedumi Brodvejā, viņš pastāvīgi izaicina teātra formas 
robežas.  
 
Saimons Makbērnijs ir ne tikai sacerējis un radījis oriģinālus darbus un izcilu lugu 
uzvedumus – Beketa, Brehta, Bulgakova, Durenmata, Jonesko, Danila Karmsa, 
Artūra Millera, Bruno Šulca, Šekspīra un Rucantes – bet arī skatuviski adaptējis 
daudzus literatūras darbus. Piemēram, viņa "Meistars un Margarita" skatuves 
adaptācija kļuva par 2012. gada Aviņonas festivāla nozīmīgāko uzvedumu, kura 
ietvaros viņš darbojās šī gada asociētais mākslinieks (Artiste Associe), kā arī nesen, 
2016. gadā, adaptēja un režisēja Stefana Cvīga (Stefan Zweig) "Sargieties 
žēlošanas" (“Beware of Pity”) sadarbībā ar Schaubühne Ensemble Berlīnē. 
 



Pēdējo 20 gadu laikā viņa darbs ir pastāvīgi atgriezies pie politiskiem, sociāliem un 
filozofiskiem jautājumiem par to, kā mēs dzīvojam, domājam un rīkojamies kā 
sabiedrība. Viņa darbos ar satriecošu teatralitāti tiek apskatītas un atklātas 
sarežģītas idejas, kas nebaidās sapludināt senākās teātra formas ar visjaunākajām 
mūsdienu tehnoloģijām. 
 
Mnemonisks (Mnemonic) (1999-2004), luga par atmiņas, izcelsmes un identitātes 
attiecībām aizsāka viņa aizraušanos ar prātu un apziņu. Lugas pamatā ir aizgūts 
stāsts par Oetzi – līķi, kas 1991. gadā tika atrasts Austrijas un Itālijas pierobežas 
ledājā un par kuru zinātnieki parādījuši, ka tas dzīvojis pirms 5000 gadiem, 
apvienojot to ar mūsdienīgu personīgo stāstu par zaudējumu un sabrukumu. Šo pašu 
tēmu izpētīšana visdažādākajos veidos turpinās arī pēdējos gados, visnesenākā no 
tiem – “Sadursme” (“The Encounter”), kas tika izveidota kā pieteikuma darbs 
Edinburgas starptautiskajam festivālam 2015. gadā. 
 
Pašlaik lugas “Sadursme” jaunuzvedumam notiek Eiropas viesizrādes, kas ir 
vienlaikus gan instalācijas, gan filozofiska meditācija par apziņas būtību un skaudrs 
kliedziens pret mūsdienu patērētāju sabiedrības koloniālajiem pieņēmumiem. Tā 
uzdod politiskus, sociālus un formālus jautājumus, ko šodien nozīmē būt cilvēkam. 
 
Uzvedumā apvienotas senākās teātra formas, vienkāršs vēstījuma veids un 
mūsdienu tehnoloģijas ar dzīvo bināro skaņu, kam ar atsevišķām austiņām izveidots 
individuāls savienojums katram klausītājam auditorijā.   
 
Bet uzsvars nekad nav uz tehnoloģiju izmantošanu, bet gan par pamatjautājumiem, 
ko Makbērnijs uzdod par apziņu un rietumu sabiedrības "domāšanu", atgādinot, ka 
mums jāuzklausa tie, kas atrodas mūsu pasaules attālākajās malās, ja vien vēlamies 
izdzīvot. 
 
Līdzīga savstarpēja prāta izziņas un satriecošas teatrālās formas krustošanās ir 
izrādes “Izzūdošais skaitlis” (“A Disappearing Number") 2007. gada uzveduma 
galvenā tēma. Makbērnijs sacerēja šo lugu, iedvesmojies no G. H. Hārdija 
“Matemātiķa Apoloģija” (A Mathematician Apology”), un tā stāsta par attiecībām 
starp Kembridžas matemātiķi Hārdiju un izcilāko Indijas 20. gadsimta matemātiķi 
Srinivasu Ramnujanu. Integrējot sarežģītus matemātikas aspektus visas izrādes 
kontekstā, radītais stāsts vijas un apvieno kultūras identitāti, mīlestību un mirstību ar 
matemātiskā skaistuma izpēti, un tiek izspēlēts ar klasiskās Indijas dejas un mūzikas 
elementiem un video projekcijām. 
 
Kultūras identitāte un prāta darbība ir arī pamatā darbiem, kas veidoti sadarbībā ar 
Setagajas tautas teātri (Setagaya Public Theater) Tokijā. Pirmais uzvedums “Zilonis 
pazūd” (“The Elephant Vanishes”) tika pielāgots no Haruki Murakami īsstāstu 
grāmatas. Otrais tika izveidots no divu Junichiro Tanizaki darbu adaptācijas – “Stāsts 
par Šunkinu” (“The Story of Shunkin”), noveles par aklu šamisena mūzikas 
instrumenta (Shamisen) spēlētāju 19. gadsimtā un Tanizaki esejas par estētiku 
“Slavinot ēnas” (“In Praise of Shadows”). Abi stāsti, vienā no kuriem darbība 
norisinās mūsdienu Tokijā, un otrā starp radiostaciju Kioto un Japānu 19. gadsimta 
sākumā, satura un formas ziņā apvienojas, lai uzdotu Japānas, kā arī patiesībā 
visām kultūrām būtiskus jautājumus par attiecībām starp tagadni un pagātni, 
vienlaikus arī izaicinot rietumniecisko izpratni par uztveri un skaistumu. Un arī par 
izpratni, ka gluži kā vārdi veido pamatu mūsu apzinātajai prāta daļai, tāpat arī mūzika 
atklāj un vedina mūs dziļi zemapziņā. 
 



Šis uzsvars uz teātra "muzikalitāti" ir bijis acīmredzams kopš Makbērnija radošās 
darbības sākuma ne tikai mūzikas izmantošanas kontekstā, bet arī to pašu radīto 
darbu formā, ko viņš pats dēvē par mūzikas rezultātu. 
 
Šī muzikalitāte bija īpaši izteikta uzvedumā “Krokodilu iela” (“The Street of 
Crocodiles”), kuras pamatā bija poļu rakstnieka un mākslinieka Bruno Šulca darbi, 
kam, savukārt, par iedvesmu kalpoja Alfreds Šnitkes pirmais lielkoncerts. “Laika 
troksnis” (“The Noise of Time”), kas izveidots sadarbībā ar Emersona kvartetu un 
Lincoln centru Ņujorkā, par galveno izvēloties Šostakoviča 15. kvartetu. Šis darbs 
integrē teātri un mūziku pavisam jaunā veidā, un kvartetam jāiemācās šo neparasto 
darbu no galvas, lai viņi varētu pārvietoties kopā ar aktieriem visā izpildījuma laikā. 
Tas veicināja uzsākt sadarbību ar Losandželosas Filharmoniju Volta Disneja 
koncertzāles pirmajā sezonā kopā ar Strange Poetry, meditāciju Berliozā, 
izmantojot visu orķestri kā izpildītājus. Kopš tā laika Makbērnijs ir veidojis arī operas 
uzvedumus sadarbībā ar De Nederlaandse Operu Amsterdamā. 
 
Sašas Raskatova 2010. gada jaunajai operai “Suņa sirds” (“Dog's Heart”) 2012. 
gadā sekoja “Maģiskā flauta” (“The Magic Flute”) un Stravinska “Izvirtības 
hronika” (“The Rake's Progress”) 2017. gadā. 
 
Makbērnijs un sabiedrība, kurā viņš darbojas kā mākslinieciskais vadītājs, veidotie 
darbi ir atzīti par seismisko pārmaiņu radītājiem pēdējo 30 gadu laikā ne tikai britu 
teātrī - to ietekme atstājusi ievērojamu iespaidu uz daudzu cilvēku darbu visā 
pasaulē. Starp neskaitāmajām saņemtajām balvām jāmin, ka viņš bija pirmais 
ārvalstnieks, kam tika piešķirta prestižā Yomiuri balva Japānā 2011. gadā, viņš 
darbojies kā asociētais mākslinieks (Artiste Associee) Aviņonas festivālā 2012. gadā, 
kā arī ir saņēmis piedāvājumus goda doktora titulam no vairākām universitātēm, 
tostarp Lundas universitātes Zviedrijā, Londonas Metropolitēna Universitātes un 
Kembridžas universitātes. 
 
 
No angļu valodas tulkoja  Maira Jēgere 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starptautiskās teātra dienas vēstījums 2018 – Amerikas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sabīna Bērmane (Sabina Berman), Meksika 
Rakstniece, dramaturģe, žurnāliste 

 
   
 
 
Mēs varam iedomāties. 
 
Visa cilts sviež mazus akmeņus, lai no gaisa notriektu zemē putnus, kad redzes lokā 
iebrāžas milzīgs mamuts un izdod RĒCIENU - un tajā pašā laikā - sīks cilvēks izdod 
RĒCIENU gluži kā mamuts. Tad visi metas bēgt ... 
 
To mamuta rēcienu, ko izdeva cilvēks, sieviete - es gribētu iedomāties viņu kā 
sievieti - ir pirmsākums tam, kas mūs veidojis par cilvēku sugu, kas mēs esam. 
Cilvēku, kas spēj imitēt to, kas mēs neesam. Cilvēku, kas spēj attēlot Citu. 
 
Pārlēksim desmit gadus vai simts, vai tūkstoti gadus uz priekšu. Cilts ir iemācījusies, 
kā atdarināt citas būtnes – dziļi alā, trīsošā ugunskura gaismā, četri vīrieši ir mamuts, 
trīs sievietes ir upe, vīrieši un sievietes ir putni, bonobo šimpanzes, koki, mākoņi – 
cilts attēlo rīta medības, tādējādi ar savu teatrālo talantu notverot pagātni. Vēl 
lielākas apbrīnas vērts ir tas, ka cilts pēc tam iztēlojas iespējamās nākotnes formas, 
apcerot iespējamos veidus, kā uzvarēt mamutu, cilts ienaidnieku. 
 



Rēcieni, svilpieni, murmināšana – mūsu pirmā teātra onomatopoēze - kļūs par 
verbālo valodu. Izrunātā valoda kļūs par rakstisku valodu. Ejot citu ceļu, teātris kļūs 
par rituālu un pēc tam – par kino. 
 
Bet pa vidu šiem pieminētajiem, kā arī katras šīs pieminētās formas iedīglī vienmēr 
būs teātris. Visvienkāršākais attēlojuma veids. Vienīgais dzīvais attēlojuma veids. 
 
Teātris – jo vienkāršāks tas ir, jo ciešāk tas mūs savieno ar visbrīnumaināko cilvēka 
prasmi, proti, attēlot Citu. 
 
Šodien visos pasaules teātros mēs svinam šo izcilo cilvēka prasmi izpildīt. Prasmi 
attēlot un tādējādi notvert savu pagātni un prasmi iztēloties iespējamās nākotnes 
formas, kas ciltij var atnest vairāk brīvību un laimi. 
 
Kas ir tie mamuti, kuri jāuzveic šodienas cilvēku ciltij? Kādi ir tās mūsdienu 
ienaidnieki? Par ko jābūt teātrim, kas vēlas būt kas vairāk par izklaidi? 
 
Manuprāt, vislielākais mamuts ir atsvešināšanās cilvēku sirdīs. Tas, ka zaudējam 
spēju sajust kopā ar Citiem – just līdzjūtību pret līdzcilvēkiem un līdzās esošajām 
citām sabiedrotajām dzīvības formām. 
 
Kāds paradokss. Šodien, Humānisma laikmeta - Antropokēna nobeigumā, kurā 
cilvēki ir tas dabiskais spēks, kas mainījis planētu visvairāk, un arī turpinās to darīt, 
teātra galvenā misija, manuprāt, ir pretēja tai, kas pulcēja cilts, kad teātris tika 
izspēlēts alas dziļumā – šodien mums ir jāsaglābj saikne ar dabisko pasauli. 
 
Vairāk nekā literatūra, vairāk nekā kino, tieši teātris, pieprasot cilvēku klātbūtni citu 
cilvēku priekšā, ir apbrīnojami piemērots, lai glābtu mūs no pārtapšanas algoritmos 
un tīrās abstrakcijās. 
 
Atbrīvosim teātri no visa, kas lieks. Izģērbsim to kailu. Jo vienkāršāks teātris, jo 
vairāk tas spēj mums atgādināt par vienīgo neapstrīdamo – mēs esam tikai tikmēr, 
kamēr mēs pastāvam laikā, ka mēs esam tikai tikmēr, kamēr pastāvam kā miesa un 
kauli un kamēr mūsu krūtīs sitas sirds, ka mēs esam tikai šeit un tagad, un vairs 
nekad. 
 
Saules mūžu teātrim. Vissenākajai mākslai. Mākslai būt klātesot. Visbrīnišķīgākajai 
mākslai. Saules mūžu teātrim. 
 
 
 
 
Biogrāfija - Sabīna Bērmane (Sabina Berman), Meksika 
 
 
Sabīna Bērmane ir rakstniece un žurnāliste, dzimusi Meksikā, un tiek uzskatīta par 
Meksikas visatzītāko un komerciāli veiksmīgāko mūsdienu dramaturģi, kā arī par 
vienu no visproduktīvākajiem dzīvajiem autoriem, kas raksta spāņu valodā. 
 
Pirms viņas piedzimšanas Sabīnas Bērmanes vecāki dzimtajā Polijā piedzīvoja pret 
ebrejiem vērstās represijas un meklēja patvērumu Meksikā. Sabīna uzauga kopā ar 
saviem diviem brāļiem un māsu, labi apzinoties grūtības, ko šis konflikts uzspiedis 
dzimtas liktenim, un joprojām uzskata, ka tas ir bijis izšķirošs faktors viņas dzīvē. 
 



Savā profesionālajā rakstnieces darbā viņa galvenokārt pievēršas jautājumiem, kas 
saistīti ar daudzveidību un tai liktajiem šķēršļiem. Viņas stilam ir tendence uz humoru 
un vajadzību pārkāpt valodas robežas. Viņa ir četrkārtīga Nacionālās dramaturģijas 
balvas laureāte Meksikā (Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz Alarcón) un 
divreiz ieguvusi Valsts žurnālistikas balvu (Premio Nacional de Periodismo). Viņas 
lugas ir iestudētas Kanādā, Ziemeļamerikā, Latīņamerikā un Eiropā. Sabīnas 
Bērmanes romāns "Es" (“La mujer que buceó en el corazón del mundo” / “Sieviete, 
kas ienira pasaules sirdī”) ir tulkots 11 valodās un publicēts vairāk nekā 33 valstīs, 
tostarp Spānijā, Francijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Lielbritānijā un Izraēlā. 
 
Pašlaik Sabīna Bērmane strādā pie filmu veidošanas un televīzijā. 
 
 
 
 
No angļu valodas tulkoja  Maira Jēgere 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starptautiskās teātra dienas vēstījums 2018 – Āzija un Klusā okeāna 
valstis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rams Gopals Badžadžs,  Indija 

Teātra režisors, teātra un kino aktieris, akadēmiķis, bijušais Nacionālās drāmas 
skolas direktors, Deli. 

 
 
 
 
No visiem stāstiem par evolūciju mēs īsumā esam izpratuši tikai vienu lietu - ka visas 
dzīvības formas tiecas izdzīvot līdz mūžībai. Ja iespējams, dzīvība tiecas pēc 
turpinājuma pāri laika un telpas robežām, lai kļūtu nemirstīga. Šajā procesā dzīvības 
formas arī vispārīgi sevi kropļo un iznīcina. Tomēr mums ir jāierobežo apsvērumi par 
cilvēces izdzīvošanu un emancipāciju no akmens laikmeta alu cilvēka līdz mūsdienu 
kosmosa laikmetam. Vai tagad esam kļuvuši uzmanīgāki? Jutīgāki? Līksmāki?  
Mīlošāki pret dabu, no kā esam cēlušies? 
 
Kopš mūsu pirmsākumiem dzīvo izpildītājmākslu (deja, mūzika, aktiermāksla jeb 
drāma) rīcībā ir attīstīts valodas instruments, ko veido patskaņi un līdzskaņi. Patskaņi 
galvenokārt pauž jūtas vai emocijas, bet līdzskaņi veic formas un domas vai 
zināšanu saziņu. Matemātika, ģeometrija, bruņošanās un mūsdienās arī 
datorzinātnes ir tā rezultāts, tādēļ tagad mēs vairs nevaram atgriezties no šīs 
valodas rosinātās evolūcijas. Pati planēta Zeme neizdzīvos, ja dzīvā teātra mākslas 
un zināšanu, ieskaitot tehnoloģiju, radītais kolektīvais prieks netiks atbrīvots un 
attīrīts no ikdienišķā, no dusmām, alkām un ļaunuma. 
 



Masu mediji, zinātne un tehnoloģijas ir darījuši mūs stiprus kā velnus. Tādējādi teātra 
forma nav šodienas krīze, bet tā ir satura, apgalvojuma un nozīmes krīze. Mums ir 
jāspēj uzrunāt šodienas Zemes cilvēku, mudinot glābt pašu planētu un tādējādi arī 
"teātri". Pragmatiskā līmenī ir jāpanāk aktiermākslas un dzīvā izpildījuma mākslas 
pieejamība bērniem pamatizglītības ietvaros. Manuprāt, šāda paaudze būs jutīgāka 
pret dzīvības un dabas taisnīgumu, tādējādi valodas priekšrocība varētu kļūt daudz 
mazāk kaitīga Mātei Zemei un arī citām planētām. Turklāt "teātris" kļūtu vēl svarīgāks 
pašas dzīvības saglabāšanai un uzturēšanai, tādēļ tam ir jāiespējo gan izpildītāju, 
gan skatītāju, neradot savstarpējus draudus vienam otram šajā kosmiskajā kopības 
laikmetā. 
 
Es sveicu teātri un aicinu pasauli to veicināt un atvieglot tā attīstību zāles stiebra 
saknes līmenī visur gan laukos, gan pilsētās. “Ķermenis, valoda un līdzcietība kopā 
izglītībai paaudžu paaudzēm”. 
 
 
 
 
Biogrāfija – Rams Gopals Badžadžs (Ram Gopal Bajaj), Indija 
 
 
Rams Gopals Badžadžs, dzimis Darbangā, Indijā, 1940. gadā, ir godalgots un ļoti 
plaši atzīts aktieris, režisors, rakstnieks un teātra pedagogs. 
 
Pēc Bīhara universitātes pabeigšanas 1960. gadā viņš 1965. gadā iestājās 
Nacionālajā drāmas skolā – izglītības iestādē, kurai viņš kopš tā laika ir kļuvis par 
sinonīmu, kur specializējās aktiera profesijā. Pēc absolvēšanas Badžadžs kļuva par 
Nacionālās drāmas skolas fakultātes locekli, kur viņš izkopa savas teātra teorijas. 
Kopš tā laika viņš ir strādājis par institūta direktoru un vieslektoru, kā arī ieņēmis 
amatus Pendžābi universitātē, Haiderabadas universitātē un prestižajā Modernajā 
skolā Ņūdeli pilsētā. 
 
Pēc teātra izglītības iegūšanas Badžadžs kļuva par 1967. gadā izveidotās 
profesionālās teātra darbinieku grupas "Dishantar" vienu no dibinātājiem, kas kļuva 
par galveno platformu viņa karjeras attīstībai un nopietnam uzplaukumam. Viņa 
agrīnie  Indijas, kā arī starptautisku lugu uzvedumi bija ļoti plaši iecienīti. Vēlāk viņš 
nostiprināja savu atpazīstamību kā režisors, praksē pielietojot lielu daļu to zināšanu, 
ko bija uzkrājis kā aktieris un zinātnieks. 
 
Kopš sākotnējiem sasniegumiem Badžadžs ir turpinājis kā aktieris darboties 36 lugās 
un režisējis 45 izrādes. Viņš ir ieguvis godalgas abās disciplīnās, piemēram, 
Nacionālās preses piešķirto Indijas Valsts tēlotāja teātra mākslas balvu (National 
Award for Imaginative Indian Theatre) par teātra izrādes režiju 1992. gadā un ”Doda 
Saheb Phalke" Filmu festivāla labākā aktiera balvu 2017. gadā. Viņš ir tulkojis no 
dažādu valodām hindi valodā un veidojis adaptācijas kopumā 19 lugām, un ir slavens 
ar savu unikālo dzejas deklamēšanas stilu. 
 
Par savu milzīgo ieguldījumu teātra nozarē Rams Gopals Badžadžs 2003. gadā 
saņēma Indijas prezidenta Padma Sri apbalvojumu. Viņam ir piešķirti vēl vairāki citi 
apbalvojumi par mūža ieguldījumu 2015. gadā un 2016. gadā, bet 2017. gadā viņš 
apbalvots ar Hindi Academy Natak Samman godalgu par izcilo ieguldījumu hindu 
valodas un literatūras kanonā. Pašlaik Rams Gopals Badžadžs joprojām darbojas kā 
aktieris, režisors un rakstnieks gan teātrī, gan kino. 
 
 No angļu valodas tulkoja  Maira Jēgere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starptautiskās teātra dienas vēstījums 2018 – Arābu valstis 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maija Zbiba (Maya Zbib), Libāna 
Teātra režisore, aktrise, rakstniece,  

Zoukak teātra sabiedrības (Zoukak Theatre Company) līdzdibinātāja. 
 
 
 
Tas ir kopības brīdis, neatkārtojama satikšanās, kam līdzīgu neatrast nevienā citā 
laicīgā darbībā. Tas ir vienkāršs notikums, kad cilvēku grupa izvēlas sanākt kopā 
vienā un tajā pašā laikā un vietā, lai piedalītos kopīgā pieredzē. Tas ir aicinājums 
indivīdiem kļūt par kolektīvu, apmainīties idejām un iztēloties veidus, kā sadalīt 
darāmā nastu..., lai lēnām atgūtu savstarpējo cilvēcisko saikni un rastu sevī līdzības, 
nevis atšķirības. Tas ir brīdis, kad kāds īpašs stāsts spēj iezīmēt vispārīgo... Tieši tur 
slēpjas teātra burvība - kad tēlojums atklāj attēlotā arhaiskās īpašības. 
 
Vispasaules kultūrā, kur valda nevaldāmas bailes vienam no otra, nošķirtība un 
vientulība, būt klātesot kopā, tieši šeit un tagad – tā ir mīlestības izpausme. Lēmums 
nesteigties, atsakoties no tūlītējas labuma gūšanas un individuālas paša iegribu 
apmierināšanas mūsdienu strauji attīstītajās patērētāju sabiedrībās, uzkavēties, lai 
kopā apcerētu un pārdomātu – tā ir politiska rīcība, dāsnuma izpausme. 
 
Kad sabrukušas galvenās ideoloģijas, un pašreizējā pasaules kārtība jau desmitgadi 
pēc desmitgades pierāda savu nespēju, kā mēs varam no jauna iztēloties savu 



nākotni? Tā kā valdošajos diskursos drošība un ērtība ir galvenie risināmie jautājumi 
un prioritātes, vai mēs joprojām esam spējīgi iesaistīties neērtās sarunās? Vai varam 
šķērsot robežu, pārejot uz bīstamām teritorijām, nebaidoties zaudēt savas 
privilēģijas? 
 
Šodien informācijas apmaiņas ātrums ir svarīgāks par zināšanām, saukļi ir vērtīgāki 
par vārdiem, un līķu attēli ir lielākā cieņā nekā reāli cilvēki. Teātris pastāv, lai 
atgādinātu mums, ka mēs esam veidoti no miesas un asinīm, un mūsu ķermeņiem ir 
svars. Tas ir šeit, lai modinātu visas mūsu sajūtas un pastāstītu, ka lietas nevajag 
uztvert un izbaudīt tikai ar redzes maņu. Teātris ir šeit, lai atdotu vārdiem spēku un 
nozīmi, lai atgūtu no politiķiem nozagto diskursu un atjaunotu tam pienācīgajā vietā... 
ideju un debašu arēnā, kolektīvā redzējuma telpā. 
 
Ar stāstījuma un iztēles spēku teātris sniedz mums jaunas iespējas ieraudzīt pasauli 
un vienam otru, atbrīvojot telpu kopīgām pārdomām nomācoši neievērotās 
neiecietības vidū. Kad bez šķēršļiem atgriežas ksenofobija, naida runa un idejas par 
balto cilvēku pārākumu pēc miljoniem cilvēku gadiem ilga, smaga darba visā 
pasaulē, lai tās padarītu par apkaunojošām un uzskatītu par nepieņemamām... Kad 
pusaudžu zēni un meitenes tiek nogalināti ar šāvieniem galvā un ieslodzīti par 
atteikšanos samierināties ar netaisnību un rasu diskrimināciju ... Kad neprāta un 
politiski labējā despotisma rādītāji ir vadībā dažās no lielākajām pirmās pasaules 
valstīm ... Kad aprises ieņem kodolkarš, kas kļuvis par virtuālu spēli starp 
bērnišķīgiem varasvīriem ... Kad mobilitāte dažiem izvēlētajiem kļūst aizvien 
ierobežotāka, kad jūrā mirst patvēruma meklētāji, cenšoties iekļūt iluzorisku sapņu 
augstajos cietokšņos, jo tiem tiek būvētas aizvien dārgākas sienas ... Kurā brīdī 
mums jāsāk apšaubīt savu pasauli, kad vairums mediju ir pārdevušies? Kur citur, ja 
ne teātra tuvumā, mēs varam pārdomāt savu cilvēcisko stāvokli, iztēloties jauno 
pasaules kārtību ... kolektīvi, ar mīlestību un līdzjūtību, bet arī ar saprātu, izturību un 
spēku vadītu konstruktīvu konfrontāciju. 
 
Tā kā mana izcelsme ir Arābu valstu reģions, es varētu runāt par grūtībām, ar kurām 
mākslinieki tur saskaras, radot savus darbus. Bet es pārstāvu to teātra veidotāju 
paaudzi, kuri jūtas priviliģēti tādēļ, ka sienas, kuras mums jāiznīcina, vienmēr ir 
bijušas redzamas. Tas mums ir iemācījis pārveidot pieejamos resursus un attīstīt 
sadarbības un novatoriskās spējas līdz visaugstākajam līmenim - radot teātri 
pagrabos, uz jumtiem, dzīvojamās telpās, sānielās un ielās, veidojot savas 
auditorijas uz vietas pilsētās, ciemos un bēgļu nometnēs. Mums ir bijusi tā 
priekšrocība, kad kontekstuāli viss jābūvē no nekā un jāizprot veidi, kā izvairīties no 
cenzūras, vienlaikus turpinot šķērsot sarkanās līnijas un pārkāpjot tabu. Šodien ar 
šīm sienām saskaras visas pasaules teātra veidotāji, jo finansējums vēl nekad nav 
bijis niecīgāks, un jaunais cenzors ir politkorektums. 
 
Tādējādi starptautiskajai teātra kopienai vairāk nekā jebkad agrāk ir jāuzņemas 
kolektīvā loma, lai stātos pretī šīm sataustāmajām un nesataustāmajām sienām. 
Mūsdienās vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams no jauna radoši veidot mūsu 
sociālās un politiskās struktūras, balstoties uz godīgumu un drosmi. Mēs piedalāmies 
to veidošanā, lai novērstu savas nepilnības un uzņemtos atbildību par pasauli. 
 
Kā pasaules teātra veidotāji mēs nevadāmies pēc kādas ideoloģijas vai vienotas 
ticības sistēmas, bet mūs vieno mūžīgās patiesības meklējumi visos tās veidolos, 
nemitīgā mūsu status quo pārvērtēšana, represīvo varas sistēmu apstrīdēšana un 
visbeidzot, taču ne mazsvarīgāk - mūsu cilvēciskais godaprāts. 
 
Mūsu ir daudz, mēs esam bezbailīgi, un esam šeit, lai paliktu. 
 



 
Biogrāfija – Maija Zbiba (Maya Zbib), Libāna 
 
 
Maija Zbiba ir teātra režisore, aktrise, rakstniece un Zoukak teātra sabiedrības 
(Zoukak Theatre Company) līdzdibinātāja. 
 
Viņas darbi ir izrādīti Tuvajos Austrumos, Eiropā, Amerikas Savienotajās Valstīs, 
Āfrikā, Dienvidamerikā un Dienvidāzijā. Viņa ir pasniegusi teātra mākslu starptautiski 
akadēmiskajā un ne-akadēmiskajā kontekstā. Viņa ir veidojusi darbus NYUAD 
izpildītājmākslas centram (NYUAD’s Performing Arts Centre), Hjūstonas 
Universitātei, Viljamsas koledžai, Krefeldas / Mončengladbahas pilsētas teātriem, 
Shwindlefrie festivālam, LIFT festivālam un Karaliskās tiesas teātrim (The Royal 
Court Theatre), kā arī citiem pasūtītājiem. 
 
Maija Zbiba ir 2007. gada Londonas Goldsmitas universitātes absolvente, 2007. 
gada Chevening / KRSF absolvente, 2010. gada Starptautiskās Kultūras līderības 
absolvente, ISPA stipendiāta saņēmēja, Ņujorkā, 2010. gadā, un tikusi izvēlēta kā 
Pītera Zellara (Peter Sellars) protežē Rolex Mentoru un protežē mākslas iniciatīvas 
(Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative) ietvaros 2011. gadā. Zoukak teātra 
uzņēmums ir saņēmis Ibsena stipendiju balvu 2012. gadā, Annas Lindas fonda 
Euromed dialoga balvu (Anna Lindh Foundation’s Euromed Dialogue Award) par 
sociālo izturību un jaunradi 2014. gadā, Japānas mākslas asociācijas Preamium 
Imperiale grantu jaunajiem māksliniekiem 2017. gadā un Širaka fonda Miera kultūras 
balvu (Chirac Foundation Award of Culture for Peace) 2017. gadā. 
 
 
 No angļu valodas tulkoja Maira Jēgere 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starptautiskās teātra dienas vēstījums 2018 – Āfrika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vere Vere Laikinga (Were Were LIKING), Kotdivuāra 
Multimāksliniece 

 
 
 
 
Kādu dienu 
Cilvēks nolēma uzdot sev jautājumus spoguļa (auditorijas) priekšā,  
Pats izgudrot sev atbildes, un tā paša spoguļa (savas auditorijas) priekšā  
Sevi kritizēt, izsmiet paša jautājumus un atbildes, 
Vienalga, smejot vai raudot, bet visbeidzot 
Lai sveiktu un svētītu savu spoguli (savu auditoriju) 
Par to, ka dāvājis šo spīta un atelpas brīdi, 
Viņš paklanās un sveicina to pateicībā un cieņā... 
Dziļi sirdī viņš meklēja mieru 
Būt mierā ar sevi un spoguli: 
Viņš spēlēja teātri... 
 
Todien viņš runāja... 
Savas nepilnības, pretrunas un kroplības nicinot, 
Pārsteigts pats par savām grimasēm un vaibstiem,  
Savu maziskumu, kas viņa cilvēcību bojā, 
Savām blēdībām, kas pie nelaimēm noved, 
Viņš runāja ar sevi... 



Apbrīnā pats par savām izpausmēm, kas aizvien pieņēmās spēkā, 
Par tiekšanos uz lielumu, uz skaistumu, 
Būt labākam, uz labāku pasauli, 
Ko būvētu no paša domām, 
Ko pats būtu kalis, savām paša rokām, 
Ja vien pats sev pašam spogulī būtu to vēlējies, viņš teica sev, 
Ja vien pats ar sevi spogulī šo kaisli būtu dalījis... 
Bet viņš zina, ka tas bija tēlojums 
Par izsmieklu, bez šaubām, par ilūziju, 
Bet arī, protams, par prāta darbību,  
Par radīšanu, par pasaules pārveidošanu, 
Viņš spēlēja teātri...  
 
Pat satriekdams visas cerības 
Ar vārdiem un apsūdzošiem žestiem 
Viņš sliecās ticēt, 
Ka visu ir iespējams paveikt šajā vienā vakarā 
Ar viņa trakajiem skatieniem, 
Ar viņa saldajiem vārdiem, 
Ar viņa šķelmīgo smaidu, 
Ar viņa sulīgo humoru,  
Ar viņa vārdiem, kuri pat sāpinoši vai satricinoši  
Tomēr veic operāciju brīnumam. 
Jā, viņš spēlēja teātri. 
 
Un kopumā 
Mājās, Āfrikā 
Īpaši Kamītu1 apvidū, no kurienes es nāku, 
Mums nekas nerūp, 
Mēs smejam tāpat, sērojam, kad raudam, 
Krītam gar zemi, kad tā liek mums vilties, 
Gbégbé2 vai Bikoutsi3 deju ritmos. 
Tiek grebtas Biedējošas maskas -  
Glaé4, Wabele5 vai Poniugo6  
Tās atveido Bezkompromisa principus,  
Kas nosaka mūsu laiku un dabas ciklus, 
Un lelles, kas gluži kā mēs 
Atveido savus radītājus, 
Un, pakļaujot savus manipulatorus, 

																																																								
1	Kamīte; Kamītas iedzīvotājs, “Melno zeme”, lit. “Āfrika”. Kamīte attiecas arī uz visiem vietējiem 
iedzīvotājiem un viņu pēcnācējiem, kas izkaisīti diasporās visā pasaulē, kā arī par šī reģiona oriģinālās 
reliģijas praktizētājiem. 
2	Gbégbé; tradicionāla deja Kotdivuāras Bétés pavalstī, ko izpilda publiskās demonstrācijās svinību vai 
sēru gadijumos.	
3	a) Kout: trieciens, sitiens. b) Si: zeme. Oriģināla Fan Beti deja no Dienvidkamerūnas, kuru sākotnēji 
praktizēja sievietes, lai nodrošinātu Mātes Zemes svētību: labu ražu, labākus laika apstākļus u.tml., Kur 
vajadzēja enerģiski triekties zemi, lai panāktu, ka tā ieklausās. Mūsdienās tā ir atguvusi popularitāti 
jauniešu vidū visā valstī un arī ārpus tās, pateicoties daudzām starptautiskām slavenībām. 
4	Glaé; Rietumu Kotdivuāras Wè un Wobè tautu reliģiskā sistēma, kuras pamatā ir "maskas". Visu 
masku hierarhija, bieži biedējoša, darbojas kā stūrakmens visiem šo tautu uzskatiem un sociālajai 
organizācijai. 
5 Wabele; viena no Senufo reliģiskās sistēmas maskām Kotdivuāras ziemeļos. Kopā ar Hyena uguns 
ēdāja galvu, tas pārstāv zināšanas un varu. 
6 Poniugo; cita Senufo reliģiskās sistēmas maska, kuras pamatā ir Poro - iniciācijas rituāls, ko izpilda 
svētajās audzēs, un kas regulē visu šo sabiedrību.	



Veic rituālus, kuros izrunāts vārds, 
Ritmisku dziesmu un elpu papildināts, 
Dodas uz priekšu iekarot svēto, 
Rosina dejot kā transā, 
Saukt buramos vārdus un padoties ticībā, 
Bet arī visvairāk par visu – izplūst smieklos, 
Lai svinētu dzīvošanas prieku, 
Ko ne verdzības gadsimti un kolonizācija,  
Ne rasisms un diskriminācija, 
Neizsakāmu zvērību mūžība 
Spēj apslāpēt vai zagt 
Mūsu aizgādņa Dvēselei, Cilvēces Tēvam un Mātei; 
Āfrikā, tāpat kā visur citur pasaulē 
Mēs spēlējam teātri... 
 
Un šajā īpašajā, Starptautiskajam teātra institūtam veltītajā gadā, 
Es jūtos īpaši laimīga un pagodināta 
Pārstāvēt mūsu kontinentu, 
Nesot šo miera vēsti –  
Teātra miera vēstījumu; 
Jo šis kontinents, par ko vēl ne tik sen tika sacīts, 
Ka, lai kas ar to notiktu, 
Neviens nejustu skumjas vai tā trūkumu, 
Ir atkal atzīts tā pirmatnējā lomā 
par Cilvēces Tēvu un Māti, 
Un visa pasaule plūst šurp... 
Jo visi jau vienmēr cer atrast mieru 
Savu vecāku rokās, vai tad ne tā? 
 
Un līdz ar to mūsu teātris vairāk nekā jebkad pulcē 
Un aicina visus cilvēkus, un jo īpaši 
Tos, kurus vieno doma, vārds un teātra spēle, 
Vairāk cienīt sevi un vienam otru, 
Godinot labākās cilvēciskās vērtības 
Cerībā atgūt labāku cilvēci visiem: 
Tādu, kas izceļ saprātu un izpratni, 
Ar šo visspēcīgāko cilvēces kultūru daļu –  
To pašu, kas dzēš visas robežas: ar teātri... 
Vienu no visdāsnākajām, jo tā runā visās valodās, 
Vieno visas civilizācijas, atspoguļo visus ideālus, 
Un pauž dziļu to cilvēku vienotību, kuri 
Par spīti visām nesaskaņām 
Īpaši vēlas viens otru labāk iepazīt,  
Un mīlēt sevi vairāk, mierā un klusumā, 
Kad tēlojums kļūst par līdzdalību, 
Atgādinot par pienākumu likt sev izjust  
Teātra spēju likt reizē smieties un raudāt, 
Mazinot nezināšanu, vairojot zināšanas, 
Lai cilvēks atkal kļūtu par lielāko cilvēka bagātību. 
 
Mūsu teātris aicina būtiski pārskatīt un pārvērtēt 
Visus šos humānisma principus, visas šīs augstās vērtības, 
Visas šīs idejas par mieru un tautu draudzību,  
Ko tik ļoti atbalsta UNESCO, 
Lai tās atdzimtu mūsu šodien radītajās ainās, 



Lai šīs idejas un principi kļūtu par būtisku vajadzību 
Un, pirmkārt, par dziļu domu pašos teātra veidotājos, 
Lai varētu labāk paust to tālāk savām auditorijām. 
 
Tāpēc mūsu jaunākajā teātra uzvedumā “L’Arbre Dieu”, pēc Kindack7 Ngo Biyong Bi 
Kuban8, mūsu Pavēlnieka, ieteikuma, tiek sacīts: 
“Dievs ir kā liels koks”, 
No kā vienlaikus var uztvert tikai vienu aspektu, 
Raugoties no viena skatu punkta: 
Tas, kurš lido pāri kokam, saskatīs tikai lapotni 
Un, iespējams, augļus un sezonas ziedus, 
Tas, kurš dzīvo pazemē, zinās vairāk par saknēm, 
Tie, kas pret koku atbalstās, to pazīs 
Pēc sajūtas mugurā.  
Tie, kas tuvojas no dažādām debespusēm  
Saskatīs to, kas pretējai pusei ne vienmēr ir pieejams, 
Daži priviliģētie spēs izprast noslēpumu 
Starp mizu un koksni, 
Un vēl daži citi - koka viducī slēpto intīmo zinātni. 
Bet, neatkarīgi no virspusības 
Vai katra uztveres dziļuma, 
Neviens nekad nenostāsies tā, 
Lai spētu vienlaikus uztvert visus šos aspektus, 
Ja vien pats nekļūst par šo dievišķo koku! 
Bet vai tad mēs joprojām būtu cilvēki? 
 
Lai visi pasaules teātri izprastu un pieņemtu viens otru, 
Lai labāk sasniegtu Starptautiskā teātra institūta globālo mērķi, 
Lai, visbeidzot, tā 70. gadadienā 
Pasaulē būtu vairāk miera, 
Ar spēcīgu līdzdalību Teātrī... 
 
Vere Vere Laikinga Gnepo (Were Were-Liking Gnepo), multimāksliniece 
 
 
 
 
Biogrāfija – Were Were Liking, Kotdivuāra 
 
 
WEREWERE-LIKING GNEPO ir dzimusi 1950. gada 1. maijā Bondē, Kamerūnā, un 
dzīvo Kotdivuārā kopš 1978. gada. Viņa kā multimāksliniece darbojas daudzās 
mākslas nozarēs. Kā rakstniecei viņai ir gandrīz trīsdesmit publicēti darbi, tostarp 
romāni, lugas, stāsti, esejas, mākslas grāmatas un dzejas krājumi. Kā gleznotājai, 
kopš pirmo reizi 1968. gadā paņēma rokā otu, viņas darbu izstādes ir notikušas visās 
pasaules malās. Teātra nozarē viņa ir ne tikai atzinīgi novērtēta kā dramaturģe, bet 
arī kā novatoriska leļļu meistare un daudzu lielu teātra fresku režisore, kas visas 

																																																								
7	Kindack; lit. "Ieteikumu pavēlniece", tituls, kas piešķirts sievietēm, kurtas ir sasniegušas gudrības 
līmeni, uzsākot Mbock vai Mbog, reliģisko sistēmu Bassa pavalstī Centrālajā Kamerūnā, un kas atbilst 
Mbombock nosaukumam, kas rezervēts vīriešiem.	
8	Kuban; Bijonga, Kubana dēla meitene. Šis ir manas vecmāmiņas, mana iniciatora vārds, kura ir viena 
no pēdējām "KI-Yi Mbock" zināšanu turētājām, no kuras esmu saņēmusi zināšanu tālāknodošanas 
pienākumu, un pie kā strādāju vairāk nekā trīsdesmit gadus.	



raksturojamas kā Āfrikas operas, no kurām vairākas ir izrādītas visā pasaulē. Viņa ir 
darbojusies gan kā skatuves, gan kino aktrise, kā arī ir repa māksliniece. 
 
Kā tradicionālo pedagoģisko tehniku pētniece Abidžanas universitātē (ILENA), viņa 
no 1979. līdz 1985. gadam piedalījās rituāla teātra revolūcijā, un, balstoties uz 
personīgo pieredzi šajā tematikā, izveidoja māksliniecisko grupu Ki-Yi Mbock. Viņa ir 
izstrādājusi īpašu apmācību sistēmu, ko iedvesmojuši Āfrikas tautu iniciācijas rituāli, 
kas ļauj uzrunāt simtiem grūtos apstākļos dzīvojošus jauniešus un reintegrēt viņus 
sabiedrībā. 2000. gadā māksliniecei tika pasniegta Prinča Klausa (Prince Clauss) 
"Pilsētas varoņa" balva. Viņa ir dibinājusi Pan-African Ki-Yi fondu, kura mērķis ir 
veicināt jauniešu pašizaugsmes centienus, iedrošinot tos jaunradei, pie kā viņa kopš 
tā laika strādā joprojām. 
 
Viņas smagais darbs ir atzīts ar neskaitāmām balvām, tostarp, bet ne tikai: Arletti 
balvu Francijā, René Praile balvu Beļģijā, Fonlon Nichols no Albertas universitātes 
Kanādā, viņai ir piešķirta Ordeņa kavaliera pakāpe Francijas mākslā un literatūrā 
(Chevalier des Arts et Lettres Françaises), viņa ir Nacionālā ordeņa laureāte par 
nopelniem Kotdivuāras labā (Commander of the National Order of Merit of Côte 
d'Ivoir), kā arī bijusi La Francophonie Augstās padomes locekle no 1997. līdz 2003. 
gadam, saņēmusi 2005. gada Noma balvu un kļuvusi par Gada grāmatas laureāti 
2007. gadā par romānu "Amputētās atmiņas". Pašreiz viņa ir Kotdivuāras Āfrikas un 
Āfrikas diasporu Zinātņu, mākslu un kultūru akadēmijas pastāvīgā locekle. 
 
 
 
 No angļu valodas tulkoja Maira Jēgere 
 
 
 
 
 


