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ā sagadījās. Es li-
doju uz Ameriku 
trešajā dienā pēc 
Zolitūdes traģēdi-
jas. Tieši nedēļu 
pēc tās es stāvēju 

Hiršhorna muzejā un kā noburta rau-
dzījos, kā palēninātā filmā notiek 
atomsprādziens: gaiss ievibrējas un 
kļūst par brīnišķi skaistu auru, kas ple-
šas aizvien lielāka, tās dzīlēs parādās 
kaut kas līdzīgs tikko dalīties sākušai šū-
nai, un no tās izaug sprādziena puķe. 
Tieši puķe, nevis sēne.

Hiršhorna muzejā notika izstāde 
Māksla un graušana (Art and Demoli-
tion). Tēmas attīstība kopš 20. gadsimta 
50. gadiem.

Tas, kas dzīvē bija neizturami bries-
mīgi, plēsa gabalos un dzina stāvus ze-
mē iekšā, mākslinieku darbos – pat do-
kumentālos kā atomsprādziens! – pār-
vērtās par aizraujošu procesu, par skais-
tuma dzimšanu.

Līgani kā daiļa čūska aizā krita vil-
ciens. 

Ejot garām diezin kāpēc tur piekār-
tai un galīgi neiederīgai gleznai ar puķu 

vāzi, salecos kā zaķis – pušķi pēkšņi sāka 
apņemt tāda kā ziedputekšņu migliņa, 
bet nākamajā brīdī viss uzsprāga. Lē-
nām izklīda dūmi, un starp lauskām slē-
jās viens diezin kā izturējis rozes stieb-
riņš. Nostāvēju pie šīs videoprojekcijas 
rāmja diezgan ilgi kaut kādā neprātīgā 
cerībā, ka vismaz mākslas darbā iznīci-
nātais atkal atjaunosies, bet tā nenotika. 
Rozes kāts un lauskas vienkārši izkusa, 
kļuva par melnu Neko.

Māksla izrādījās divkosīga, jo centās 
drausmīgo un bezcerīgo iztēlot par 
skaisto, saskatīt iznīcināšanas aktā kom-
pozīciju, simetriju, daiļumu. Bet tā bija 
arī godīga un nemēģināja izlikties, ka 
nāve un sabrukums var pārtapt atpakaļ 
par dzīvu veselumu. 

Šīs izstādes ainas vajā mani pēdējās 
šā numura tapšanas nedēļās, kad pa-
saule atkal – jau kuro reizi! – stāv uz 
trauslās strīpiņas, kas šķir mieru no ka-
ra, un noraugās, kā impērija pārkāpj 
vienu aizšķērsli pēc otra tikai tāpēc, ka ir 
liela un tai pieder vara, rada savus liku-
mus un seko nupat izdomātām patiesī-
bām. Politiķi – kā parasti – kalkulē, pre-
tendē un apelē. Politika – kā parasti – ir 

cits vārds neizlēmībai un gļēvumam.
Nekad neesmu bijusi politiskā teātra 

cienītāja, bet tagad, liekas, beidzot varu 
šo savu atturību pamatot. Teātrim (un 
mākslai vispār), manuprāt, nav jābūt 
politiskai un angažētai. Tai ir sava sūtība, 
jā, iespējams, divkosīga – pārvērst cieša-
nas, sāpes un nāvi skaistumā, no īstenī-
bas un bezcerības radīt jūtas, kas ļauj 
dzīvot tālāk. Māksla nespēj un tai nav 
vērts iejaukties politikā. Bet tā var iedar-
boties uz cilvēkiem, varbūt pat mainīt 
tos, lai viņi iniciētu citādu politiku. 

Citiem vārdiem to pašu pateica 
Viesturs Kairišs, saņemot Lielo Mūzikas 
balvu: «Es gribu Latvijā tādu kultūru, 
kas ir izaicinājuma kultūra, kas neapkal-
po sabiedrību, akli tai izdabājot un iz-
klaidējot. Es gribu tādu kultūru, kas izai-
cina izdarīt neiespējamo, kas patiešām 
strādā pie tā, lai radītu brīvu cilvēku. Un 
brīvs cilvēks brīvi domās, brīvi radīs, 
brīvi izteiks savu pozīciju vēlēšanās. Un 
brīvu cilvēku galu galā nav iespējams 
okupēt.» 6
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Marjus Ivaškeviča «Izraidītie» Dailes teātrī

MAIJA SVARINSKA

Process

aksta nosauku-
mu aizguvu no 
Silvijas Radzo-
bes (sk. Satori 
20.01.2014). Ar 

vārdu «liela» viņa, manuprāt, ļoti precīzi 
ir raksturojusi šo izrādi. Liela, jo gara 
(piecas stundas); liela, jo tajā darbojas ļo-
ti daudz aktieru; liela, jo tai ir daudzslā-
ņains saturs un vērienīga jēga. Liela, jo, 
par spīti tam, ko redzi un dzirdi, tā ir ap-
brīnojami humāna, cilvēku mīloša izrā-
de. Skatījos to trīs reizes un ne reizes ne-
apnika. Vēl jo vairāk – tā arī nespēju pret 
to «atdzist» tik lielā mērā, lai profesionāļa 
vēsā mierā fiksētu, teiksim, stieptas vie-
tas, atkārtojumus, enerģijas saplakumu 
utt. Aizrit desmit, piecpadsmit minūtes, 
un es atkal esmu ievilināta no skatuves 
plūstošajā aurā, no jauna esmu tikai ska-
tītāja, aizrautīga un pateicīga.

Šī iestudējuma izcilību pirmām 
kārtām nosaka dramaturģiskais mate-
riāls. Marjus Ivaškeviča luga, manu-
prāt, ir teātrim ļoti vērtīga dāvana, jo 
vārds tajā «strādā» simtprocentīgi. Nav 
svarīgi, vai nu tas ir popkultūras mo-
dernais elements – «mātes vārdi», vai 
mūsdienu vienkāršrunas leksika vai arī 
inteliģenta sarunvaloda, katrs vārds vai 
vārdkopa precīzi izteic varoņa konkrēto 
noskaņojumu un vienlaikus nosaka 
notiekošā psiholoģisko kontekstu un 
idejisko zemtekstu.

Piemēram, viens lietuviešu/latviešu 
emigrants jautā otram, vai viņš ir redzē-
jis karalieni, bet tas nesapratnē pārjau-
tā: kur? «Šeit, Londonā,» jau mazliet ēr-
cīgi skaidro pirmais. «Kāpēc?» iebilst ot-
rais. «Vaicāju nevis kāpēc, bet vai redzē-
ji.» Un abi dialogā aizvien vairāk iekaist. 
Skatītājam nāk smiekli. Taču vienlaikus 
atskārsti, ka vienam no viņiem ir svarīgi 
redzēt karalieni, ka viņa dvēselē mājo 

vēlme pielūgt, un tā nebūt nav elkdievī-
ba, nē, drīzāk iekšēja brīvība tiekties 
pretim augstākajam, savukārt otrs to 
nesaprot, viņš alkst pats no sevis veidot 
šo augstāko, un ne jau tādēļ, ka būtu 
paštīksmes piepildīts snobs, bet tādēļ, 
ka dzen no sevis ārā vergu. Tādējādi dia-
logs vai monologs gandrīz visās ainās 
paplašina notiekošā telpu, taču galve-
nais – arvien dziļāk iegremdē mūsdienu 
izraidīto esības dzīlēs.

Jā, vārds «izraidītie» nosaka lugas 
daudzslāņainību. Pirmkārt, tam ir bib-
liska nozīme: mēs visi esam izraidīti. 

Otrkārt, sociāla jēga: sabiedrības izraidī-
tie kā, piemēram, emigranti no postpa-
domju telpas. Izrādē tie konkrēti ir lat-
vieši, kas, ekonomisko apstākļu spiesti, 
ir aizbraukuši uz Angliju. Treškārt, mo-
rāli ētiskais vai psiholoģiskais aspekts, 
proti, no ģimenes izraidītie, ar ko arī 
beidzas stāsts par galveno varoni. Nezi-
nu, bet man šķiet, ka šis darbības gaitā 
dabiski izvērstais lugas mērogs ļauj ap-

galvot, ka lietuviešu dramaturgs Marjus 
Ivaškevičs ir patiess Antona Čehova 
mantinieks.

Oskara Koršunova izrāde, manuprāt, 
šo pieņēmumu apstiprina acīm redza-
mi. Nav noliedzams, ka paša režisora un 
viņa lietuviešu komandas nopelni ir 
milzīgi, jo visi «dramaturģiskie graudi» ir 
tik rūpīgi un talantīgi apstrādāti, ka vi-
siem ir iespējas augt. Un izaug arī. 

Biblisko nozīmi, piemēram, režisors 
apspēlē visdažādākajās kombinācijās, 
sākot ar «ābolu» tēmu un beidzot ar lie-
lu krustu skatuves dibenplānā. Būtībā, 

LIELĀ 
IZRĀDE

IVAŠKEVIČS IR PATIESS ANTONA 
ČEHOVA MANTINIEKS
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spēles stilu dažādība – vai tās būtu mūziklam raksturīgās skatuves kustības, vai draiskulīgas nosacītības rotaļas vai Brehta atsve-
šinājuma efekts – spēj uz skatuves radīt pārsteidzoši dzīvu sabiedrību. centrā Bens – dainis Grūbe. Foto – jānis deinats

kā jau teicu, tā ir izrādes galvenā tēma, 
kas tā vai citādi caurauž visus likteņus, 
kuri virknējas mūsu acu priekšā, līdz 
beigu beigās tā izskan kā pestīšanas mo-
tīvs. To dzirdam izrādes finālā, to pauž 
arī scenogrāfija (Gintars Makarevičs): 
skatuves vidū ir augsti stabi, kas notur 
sarežģītu konstrukciju, un to struktūra ir 
absolūti līdzīga krustam, kas laiku pa 
laikam parādās fona videoprojekcijā. Tā 
sakot, pasaules balsts – kaut kur augstu-
mos izzūdošs Kunga krusts. Bet tā pakā-
jē, tam apkārt mēs rosāmies, dusmoja-
mies, piedodam, mīlam, kaut ko gai-
dām, viļamies un atkal ceram, vārdu sa-
kot, dzīvojam. 

Šī dzīve uz skatuves ir atainota 
meistarīgi, jo piepildīta ar apbrīnojamu 
enerģiju, ko rada režijas mizanscēnu, 
aktieru spēles, mūzikas (Sauļus Prūsai-
tis), gaismu (Eugenijs Sabaļausks) un 
video (Renārs Horsts) sakausējums. 
Mūsdienu enerģētika – varena, alkatīga, 
spējīga pakļaut un padarīt trulu, apbu-
roša. Lai to atklātu, režisors izmanto arī 
tos paņēmienus, ko jau agrāk esmu re-
dzējusi viņa darbos. Taču, kad tas tiek 
darīts talantīgi, uzreiz gribas piebilst: 
sevi citēt nav aizliegts. Psiholoģiskais 
teātris atkal tiek pluinīts pa labi un pa 
kreisi, taču tas neirst pa vīlēm. Gluži ot-
rādi. Papildināts ar spēles stilu dažādī-
bu – vai tās būtu mūziklam raksturīgās 
skatuves kustības, vai draiskulīgas no-

sacītības rotaļas vai Brehta atsvešināju-
ma efekts – tas spēj uz skatuves radīt 
pārsteidzoši dzīvu sabiedrības, cilvēka 
un pat suņuka tēlu. Turklāt izrādē «strā-
dā» katrs priekšmets. Uzsveru vārdu 
«strādā», jo katram ir sava funkcionālā 
un vienlaikus metaforiskā nozīme. Ko-
pumā mūsu acu priekšā visu laiku attīs-
tās izrādes tēlainība, kuru smalki un sa-
skanīgi pavada brīnišķīgā grupas Ryga 
spēle (Mārcis Judzis, Rihards Lībietis, 
Kārlis Alviķis, Matīss Repsis). 

Šajā krāsainajā daudzveidībā (kostī-
mu māksliniece Agne Jagelavičute) at-
raisās arī sava veida galvenā burvestība 
– Dailes teātra aktieru spēle. Varbūt mal-

dos, bet šķiet, ka aktierus gluži vai val-
dzina piedalīšanās šajā iestudējumā. 
Gandrīz visos (ne katram paguvu izse-
kot) jūtama pilnīga pašatdeve vai, teik-

sim, neslēpts jaunrades prieks. Koršu-
novs itin kā vēlreiz pārliecinoši pierāda 
(kā to savās labākajās izrādēs ir aplieci-
nājuši arī Dž. Dž. Džilindžers un Mihails 
Gruzdovs), ka teātrī ir viens no spēcīgā-
kajiem aktieru ansambļiem, tā sakot, 
ļaujiet tikai strādāt. 

Izrādē Izraidītie mums tiek rādīta iz-
vērsta dažādu tipu galerija. Kaut arī tipi-
ņus ir viegli spēlēt, tomēr dažu minūšu 
laikā «atdzīvināt» biogrāfiju un visu ar to 
saistīto pārdzīvojumu gammu – tā ir 
meistarība. Piemēram, cik pārliecinoši 
Gints Andžāns mums atklājis sava varo-
ņa, emigranta/imigranta, pārvērtības! 
Sākumā puicisks hipijs, kas bikli cer uz 

jaunu dzīvi, pēc tam glauns džeks, kurš 
aizcīnījies līdz karaļnama sulaiņa statu-
sam. Vai, teiksim, Olgas tēls, ko azartiskā 
kaifā veido Ieva Segliņa, ļaujot mums 

MŪSDIENU ENERĢĒTIKA  
VARENA, ALKATĪGA, SPĒJĪGA 

PAKĻAUT UN PADARĪT TRULU, 
APBUROŠA
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noprast, cik ļoti viņas varone slēpjas no 
īstenības savā anarhistes spēlē. Pavisam 
citādi dzīvo gudrā latviete Dana. Pārlie-
cinājos, ka ar katru izrādi Elīna Dzelme 
arvien drošāk un traģiskāk atkailina tā-
das sievietes mokas, kura Londonā sevi 
zaudē, turklāt, kā šķiet, uz visiem lai-
kiem. Tā sakot, dzīves atvarā iemesta 
puķe.

Viena no interesantākajām lomām 
lugā un arī izrādē ir Vandals, ko spēlē 
Lauris Dzelzītis. Precīzāk, nevis spēlē, 
bet izdzīvo pieticīga cilvēka pieticīgo 
biogrāfiju. Necilais Vandals, ja kas, tūdaļ 
lamājas un lien kauties, pats savas muļ-
ķības dēļ iesaistījies mafijā, uz Angliju 
devies, lai zagtu, bet apšmaukts uzsācis 
godīgu darbu un kaismīgi sapņo – at-
griezties Latvijā, uzcelt Saulkrastos mā-
ju un kļūt par pilntiesīgu savas valsts 
pilsoni. Nesanāk. Nosit. Dzīvs paliek ti-
kai viņa suns, ko arī spēlē Dzelzītis, sava 
varoņa liktenī savērpjot šādu ļoti smiek-
līgu un ļoti skumju stāstu par mūsu ļau-
tiņiem, kas atrodas kaut kur tur – sociālā 
zemgrīdē.

Visas trīs jēdziena «izraidītie» nozī-
mes, protams, visvairāk koncentrētas 
galvenā varoņa Bena Ivanova tēlā. Viņu 
atveido divi aktieri. Juris Žagars spēlē 
varoni, kas visu jau ir izdzīvojis un ta-
gad atceras pārdzīvoto. Savukārt Dainis 
Grūbe šo pārdzīvoto izdzīvo mūsu acu 
priekšā. Runājot par šo abu aktieru 
darbu, vispirms gribu uzsvērt, ka Grū-
be strauji aug lomā. Būtībā tieši viņš 
vada darbību, tas ir, to piesātina ar va-
roņa cīņu par sevi un ar sevi. Otrreiz 
skatoties, mani, piemēram, jau pilnībā 
pārliecināja Bena pēdējais baisais lē-
mums – pašnāvība. Lai kā viņš ar sevi 
cīnītos, Bens, vispirms piekrāpts Latvi-
jā, pēc tam nevienam nevajadzīgs An-
glijā, tā arī nav spējis sevī uzveikt 
«čingshanu». Lugas autors, minēdams 
vēsturē slaveno vārdu, izmanto to kā 
kodu, domādams, protams, citu perso-
nu, kuras piesaukšana droši vien she-
matizētu lugu. Čingishans slāviem ir 
absolūta ļaunuma simbols. Tādēļ varo-
ņa uzvārds arī ir Ivanovs, turpretim vi-
ņa vārdā – Bens, proti, bībeles Benja-
miņš – ir atsauce uz rietumu kristīgo 
pasauli. Autors tādējādi apspēlē teolo-
ģisko konfliktu. Par mums un mūsos cī-
nās viņi abi: Čingishans un Kristus. 
Čingishans gribēja uzvarēt, taču zaudē-
ja. Bens palika dzīvot. 

Palika dzīvot invalīdu ratiņos. 
Kropls. Jura Žagara darbs šajā lomā ir 
īsts šedevrs. Mūsu acu priekšā aizslīd 
visa varoņa iekšējā dzīve. Nevienā no 
manis redzētajām izrādēm nebija ne at-
slābuma, ne nevilšas «atslēgšanās». Brī-
žos, kad darbība spraigi centrējās uz ci-
tiem varoņiem, uzmetu skatienu mali-
ņā sēdošajam Benam, un ne reizes tur 
nebija Jura Žagara. Pārsteidzoša ir jūtu 
gamma, ko nolasām varoņa sejā. Pie-
mēram, Bens beidzot atrod angli (šo ti-
pu arvien pārliecinošāk spēlē Artūrs Dī-
cis), kas savulaik viņu nežēlīgi piekāvis, 

gandrīz nositis un tagad viņam, Londo-
nas policistam, stāsta par to, kā acu 
priekšā imigrants polis reiz sabraucis tā 
piecgadīgo dēlēnu. Dainis Grūbe spēlē 
to, ko viņa varonis jūt šajā dialogā ar 
angli. Bet Juris Žagars, atcerēdamies šo 
dzīves epizodi, izdzīvo arī vainas apzi-
ņu, mudinot Benu un mūs apjaust, ka 
mēs visi savā dziļākajā būtībā esam lī-
dzīgi. Kad izrāde tuvojas beigām, luga 
vairāk pievēršas tam Benam, kas ir iz-
raidīts no ģimenes. Viņa mīļotā sieva Li-
za (Vita Vārpiņa), sarūgtināta un nogu-
rusi, nespēj saprast vīra mokpilno cīņu 
par tiesībām būt cilvēkam. Liza un viņa 
mīļais dēls, kura klātbūtni arī apspēlē 
aktrise, vairs nav Bena ģimene. Viņš ta-

gad ir nožēlojams bezpajumtnieks. Be-
na seja tikpat kā nav redzama. Ieskatie-
ties pakausī: kāda viņā jaušama vientu-
lība un izraidītā sāpe. 

Pēc tam skan dziesma par eņģeļiem, 
kas lido virs mums kaut kur augstumos. 
Pestīšana turpinās. Paldies visiem izrā-
des veidotājiem un dalībniekiem par to, 
ko esmu ieraudzījusi un izjutusi: tie, ko 
ikdienā tik bieži esmu uztvērusi kā netī-
kamus cilvēkus, no kuriem allaž cenšos 
norobežoties un jau pa gabalu mest lī-
kumu, ir mani brāļi un māsas. Paldies 
arī Dž. Dž. Džilindžeram, kas, noskatī-
jies Oskara Koršunova izrādi Lietuvā, ie-
rosināja to pārcelt uz sava teātra skatu-
ves. Nenobijās no konkurences. 6      

juris Žagars spēlē varoni, kas visu jau ir izdzīvojis un tagad atceras pārdzīvoto.  
Foto – jānis deinats
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agājušā gada no-
galē un šā gada 
sākumā skatījos 
operas. Baudīju 
Britena Kuitalu 

upi Londonas Svētā Džailsa baznīcā. 
Priecājos par Prokofjeva operas Mīla uz 
trim apelsīniem iestudējumu Latvijas 
Nacionālajā operā. Ziņkārojos, kā vei-
cies ar Mocarta Così fan tutte interpretē-
šanu Berlīnes Komiskajā operā. Sajūs-
minājos par Janāčeka Jenūfas iestudēju-
mu Briseles La Monnaie opernamā.

Visiem šiem iestudējumiem piemita 
augsta muzikālā un skatuviskā kvalitāte, 
un visi veidoti ar cieņpilnu attieksmi 
pret mūziku. Citiem vārdiem – inscenē-
jums izrietēja no mūzikas. Vēlos teikt – ir 
svarīgi, vai režija ir saskaņā ar mūziku, 
vai arī inscenējuma pamatā ir psiholo-
ģisks teātris, kuram mūzika labākajā ga-
dījumā netraucē (ja traucē, tad bez žē-
lastības un nereti arī bez muzikālas loģi-
kas tiek īsināta).

aTkāpe par TeksTa un mūzIkas 
aTTIecīBām un IronIju
2013. gada rudenī LNO jaunais vadītājs 
Zigmars Liepiņš nāca klajā ar deklarāci-
ju par vēlmi operā atjaunot mūzikas 
prioritāti. Sabiedriskais sašutums bija 
liels – kas tā par operu bez teātra! Bet 
neviens jau neko tādu neteica. Zigmara 
Liepiņa paziņojumā visnotaļ bija vēsts 
par to, ka režisoram ciešāk jāsadarbojas 

ar diriģentu operas iestudējuma gaitā. 
Sen pagājuši laiki, kad operas žanrā 

valdnieks bija librets. Šāda pozīcija sais-
tās ar operas pirmsākumiem, kad labam 
libretam tika piemērota literatūrai ne-
traucējoša mūzika. Protams, pārspīlēju, 
jo Monteverdi un viņa amata brāļi kom-
ponēja lieliski, un tomēr – publika nāca 
skatīties dramatisku darbu ar mūzikas 
noformējumu. Pēc tam bija baroka zie-
du laiki, kad valdīja afektu teorija, ārišķī-
gais un virspusēji greznais, kur sižetam 
bija simboliska, ne dramaturģiska nozī-
me. Situācija mainījās 18. gadsimta vidū 

līdz ar Gluka vēlmi visus operas elemen-
tus pakārtot drāmas vajadzībām. 19. 
gadsimta vidus saistās ar situācijām, kad 
publika nespēja opernamā pieņemt 
šķietami pārāk piezemētus sižetus, un 
skaļākie piemēri te ir Bizē Karmena un 
Verdi Traviata. Un tad nāk 19. gadsimta 
beigas, kad mūzikā beidzas puslīdz vie-
nota stilistiskā paradigma un sākas 20. 

gadsimtam raksturīgā virzienu sazaro-
šanās, līdz ar to arī rodas dažādi operas 
izpausmju virzieni. Viens no tiem sais-
tīts ar libretiem, kas veidoti nevis dzejā, 
bet prozā, un trīs spilgtākie piemēri tūlīt 
pēc gadsimtu mijas ir Riharda Štrausa 
Salome, Kloda Debisī Peleass un Meli-
zande un Leoša Janāčeka Jenūfa.

Salome, varētu likties, jau sākotnēji 
lemta publikas riebumam, un tomēr nē 
– negaidītā kārtā operai ir lieli panākumi. 
Peleass un Melizande dažādos speciālis-
tu grupējumos raisa dažādas jūtas, to-
mēr tā nekādā gadījumā nav neveiksme 

vai skandāls. Jenūfa komponista kolēģa 
nelabvēlības dēļ netiek uz skatuves Prā-
gā, tiek uzvesta Brno, pēc tam tomēr tiek 
līdz galvaspilsētai, taču grozītā, ne paša 
Janāčeka dotā veidolā, un tikai 20. gados 
sākas šā šedevra starptautiskās gaitas. 

Gan šie trīs piemēri, gan arī vairāki 
citi rāda, ka 19. un 20. gadsimta mijā 
principiāli mainās komponistu attiek-

PAR SLEPKAVĪBU 
JŪGENDSTILĀ UN  

APELSĪNIEM

Process

ORESTS SILABRIEDIS

Prokofjeva «Mīla uz trim apelsīniem» LNO un 
Janāčeka «Jenūfa» Briselē

MUZIKĀLĀ STĀSTĪJUMA 
PAVEDIENU ŠĶETINĀTS TIK 

VEIKLI, KA FAKTISKI VAR 
AIZMIRST, KA KLAUSIES OPERU
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sme pret tekstu. Jo īpaši Janāčeka gadī-
jumā mums ir darīšana ar vēlmi operas 
vokālās līnijas tuvināt cilvēka runas in-
tonācijām. Ko līdzīgu varam vērot arī 
Sergeja Prokofjeva operās – viņš prot 
muzikālā stāstījuma pavedienu šķetināt 
tik veikli, ka faktiski var aizmirst, ka 
klausies operu. Tas pats attiecas uz Ben-
džaminu Britenu, bet par to citreiz. Šajā 
tekstā paliksim pie Janāčeka un mazliet 
arī pie Prokofjeva.

Domājot par operu kā mākslas fe-
nomenu un operas inscenējumiem 
mūsdienās, atkal un atkal atgriežos pie 
jēdziena «ironija». Iespējams, tā ir per-
soniskā gaume, kas liek visaugstāk vēr-
tēt oratoriālus un/vai ironiskus operie-
studējumus. Oratoriālus tāpēc, ka reži-
sors neuzmācas ar inscenējumu. Iro-
niskus tāpēc, ka zem neslēpti teatrālas 
virskārtas vairumā gadījumu trāpīgi uz-
runā neteatrāls emocionālais vēstī-
jums. 

Prokofjeva operas Mīla uz trim apel-
sīniem sižets pats par sevi ir ironijas 
pilns. Operas prologa strīds par dažādu 
drāmas žanru priekšrocībām, Prinča hi-
pohondrijas apdziedāšana un viņa 
mākslīgā smīdināšana, vēkšpēdus ap-
kritušās sliktās burves kāju tirināšana 
un apakšveļas demonstrēšana, kas bei-
dzot tomēr izraisa Prinča smieklus, len-
tīte, kas nomierina baiso vārtsardzi Virē-
ju (travesti loma), divu apelsīnprincešu 
nāve no slāpēm – šie ir tikai daži no pie-
turpunktiem, kas Prokofjeva operu pa-
dara ironiska spēles prieka pilnu. Kom-
ponists nav vairījies no komiskiem, pa-
rodiskiem un pat sarkastiskiem akcen-
tiem orķestrācijā, un varoņu dziedāju-
mu intonācijas visnotaļ iederas visā šajā 
20. gadsimta pirmās puses commedia 
dell’arte paraugā.

Janāčeka Jenūfas sižetā nav nekā no 
ironijas. 19. gadsimta beigas. Ciemats 
Janāčeka dzimtajā Morāvijā. Jauna mei-
tene Jenūfa ļaujas ciema pleiboja Števas 
valdzinājumam, viņai piedzimst bērns, 
un, lai slēptu negodu, meitenes pamāte 
Atslēdzniece – ciema autoritāte morāles 
jautājumos – noslīcina bērnu āliņģī. Lie-
ki piebilst, ka pleibojs pa tam saderinā-
jies ar ciema vecākā meitu. Pienāk agrs 
pavasaris. Tiek atrasts ledū iesalušais zī-
dainis. Visi vaino Jenūfu. Atslēdzniece 
atzīstas – viņa ir vainīgā. Jenūfa pēkšņi 
piedzīvo atklāsmi – viņai visu laiku lī-
dzās kluss un uzticams bijis Števas pus-
brālis Laca, kurš gan pirmajā cēlienā pa-
manījies greizsirdības lēkmē savainot 
meitenes vaigu ar asu nazi, sak, neizska-
ties tik skaista. Un nu, kad jau gandrīz 
viss gatavs Jenūfas un Lacas kāzām, 
meitene saka – nevaru būt kopā ar tevi. 
Laca saka – vari gan. Opera beidzas ar 
negaidīti laimīgu mūziku skaistā mažo-
rā. Gaidītās traģēdijas vietā saņemam 
moralité. Ir pētījumi, kuros Jenūfa tiek 
ierindota līdzās tādām galveno varoņu 
pārtapšanas operām kā, piemēram, 
Burvju flauta vai Smetanas vēlīnie dar-
bi. Stāsts ir nopietns. 

Kādu atslēgu ikreiz meklējuši režiso-
ri?

hermanIs un Jenūfa
Inscenējot Jenūfu, Alvis Hermanis iz-
mantojis nacionālo atslēgu. Paradoksālā 
kārtā tieši no tā brīdina nopietni vīri, jo 
šī nu gan neesot nekāda tautastērpos 
inscenējama opera. Skaidra lieta – ja to 
dara tā, kā, piemēram, mūsu opernamā 
izrīkojās ar Bruno Skultes Vilkaču man-
tinieci, tad labāk tālāk no tautastērpiem. 
Bet Alvis Hermanis viltīgā kārtā ir apme-
tis kūleni un etniskos elementus pa-
spilgtinājis līdz tādai pakāpei, ka tie 
strādā mākslas, nevis teritorijas apzīmē-
šanai. Tas pats kūlenis atnesis laimīgu 
domu radīt savdabīgu Morāvijas kabuki 
stilu (paša režisora dots apzīmējums), 
un šajā stilā ieturēt pirmā un trešā cēlie-
na darbību. Tas nozīmē, ka dziedātāji ar 
skaistām, lēninātām kustībām simbolis-
ki rāda noteiktas darbības vai sajūtas. 
Ne nu gluži japāņu kabuki, bet tomēr uz 
to pusi. 

Atgādināsim, ka Morāvija ir viens no 
skaistākajiem Eiropas vidienes nova-
diem, kas turklāt devis pasaulei ne tikai 
Leošu Janāčeku, bet arī Milanu Kunde-
ru, kurš vienlīdz talantīgs gan kā rakst-
nieks, gan kā muzikologs – Morāvijas 
tautas mūzikas pētnieks un Leoša Janā-
čeka daiļrades aprakstnieks. Tātad viens 
no Hermaņa izrādes pamatakmeņiem ir 
Morāvijas tautastērps un otrs ir jūgend-
stils, kas savuties saistās ar vēl vienu 
Morāvijā dzimušu talantu – mākslinieku 
Alfonsu Muhu. 

Janāčeks uzrakstīja Jenūfai uvertīru 
un pēc tam atteicās no tās. Uvertīras 
vietā ir neliels simfonisks ievads, kurā 
citstarp dzirdam ksilofonu – tā kā ope-
ras darbība lielā mērā saistīta ar dzirna-
vām, ksilofonam uzticēts uzdevums rā-
dīt dzirnavu rata griešanos. Iespējams, 
tieši šī vienmuļās rotācijas zīme, saistīta 
arī ar upi, kam operas sižetā liela nozī-
me, raisījusi režisora un horeogrāfes Al-
las Sigalovas domu likt uz skatuves iz-
smalcinātos baltos ģērbos tērptas mei-
tenes, kas ar nemitīgām, individualizē-
tām kustībām ir it kā upes, it kā mūzi-
kas, it kā dzīves plūdums. 

Tagad īsi par to, kādēļ pirmīt rakstīju 
par ironiju. Manuprāt, Alvim Hermanim 
visaugstākajā pakāpē piemīt smalkas 
ironijas sajūta. Ar nevainojamu mēra 
sajūtu viņš pirmo cēlienu iztur morāvu 
kabuki stilā, un skatītājs jau puslīdz pie-
rod pie tā, ka viņa attiecības ar varo-
ņiem būs gan saistošas, tomēr atsveši-
nātas. Lūk, smieklīgs, pat grotesks Števa, 
mazliet draudīgs, mazliet lamzīgs Laca, 

matriarhāla vecmāmiņa, klinšaina At-
slēdzniece u. c. Ar rāmi ironisku smaidu 
režisors mums stāsta stāstu.

Bet tad pēkšņi otrajā cēlienā – nekā 
no tā visa! Kailas griestu spuldzes. No-
lietots ledusskapis. Lētas mēbeles. Ista-
bas kaktā svētbilde ar lillā lampiņām. 
Gāzes plīts zilganā liesma. Krīt sniegs. 
Ar apbrīnojamu aktierisko meistarību 
Števas lomas tēlotājs Nikijs Spenss pa-
ņem rokās savu un Jenūfas bērniņu un 
aizkustinoši veras zīdainī. Tikpat satrie-
cošs ir skats, kurā Atslēdznieces lomas 
tēlotāja Žanna Mišela Šarbonē, izšķīru-
sies par bērniņa nogalināšanu, iziet no 
istabas, pēc tam atgriežas un dziļā izmi-
sumā sabrūk istabas vidū uz grīdas. Viss 
psiholoģiski precīzi izzīmēts. Tikai vie-
nubrīd aiz loga pavīd baltās upes meite-
nes, un tas ir pārdabiski skaists brīdis – 
līdzīgs zirgu ēnu dejām Alvja iestudētajā 
Cimmermaņa operā Zaldāti Zalcburgas 
festivālā. 

Kad tas viss ir pamatīgi iedūries tevī, 
tu pēc starpbrīža atgriezies zālē, un, rau, 
trešajā cēlienā atkal ir morāvu kabuki. 
Titru mašīna un darbība uz skatuves 
ļauj simtprocentīgi saprast, ko stāsta 
komponists (viņš arī libretists). Mūzika 
skaista un raiti rit. Izrādes varoņu attie-
cības precīzi parādītas un saprotami no-
lasāmas. Psiholoģisko slāni sedz deko-
ratīvais morāvu kabuki slānis. Viegli iro-
niska distance. Bet tu stiedz arvien dzi-
ļāk tajā skaistumā un tavu acu priekšā 
griežas un griežas Inetas Sipunovas per-
fekti veidotās videoprojekcijas, līdz galu 
galā tu attopies, kad pēc triumfējoša fi-
nāla mažora uzbrāzmo publikas aplausi 
(jāteic, pirmizrādē, ko bija izdevība ska-
tīties, nedaudz atturīgi, bet arī publika 
bija tāda kā daždien pirmizrādēs; lieci-
nieki zina teikt, ka turpmākās izrādes 
noritējušas ar ovācijām). Skaistums ir 
apēdis primārās emocijas un uzurdījis 
kaut kādas zemapziņas sajūtas. 

La Monnaie direktors ģenerālinten-
dants Pēters de Kaluve īsi pirms Jenūfas 
pirmizrādes šo rindu autoram saka: 
«Man vispārliecinošākais liekas tas, ka 
Alvis atrada pārliecinošu pieeju Jenūfas 
partitūrai. Atrada caur attēlu, bet arī 
caur mūziku. Un tad bezgala izsmalci-

nātā veidā viņš mēģina mums ar bildi 
parādīt to, ko saklausījis mūzikā. Alvis 
pats sauc sevi par cita laikmeta režisoru, 
un tā varētu būt – viņš ir 20., nevis 21. 
gadsimta režisors. Atšķirībā no dau-
dziem saviem kolēģiem Alvis netiecas 
neko tīši aktualizēt. Tomēr man liekas, 
ka viņš tieši to dara – aktualizē. Viņš sa-
vas izrādes veido estētikā, kas ir atbils-
toša paša materiāla izpausmei, taču 

VAI ALVIM IZDOTOS ATBRĪVOT 
BAŅUTU NO PUTEKĻU 

UZSLĀŅOJUMA?
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alvis hermanis viltīgā kārtā ir apmetis kūleni un etniskos elementus paspilgtinājis līdz tādai pakāpei, ka tie strādā mākslas, nevis 
teritorijas apzīmēšanai. Foto –  

vienmēr galu galā izrādās, ka tas ir mūs-
dienīgi. Viņš atrod mūsdienu emocijas 
tam, kas visu laiku jau tāpat ir bijis.»

Esejā Ģimenes nemīlulis Milans 
Kundera raksta: «Janāčeka ekspresio-
nisms nav romantiskā sentimentālisma 
saasināts turpinājums. Gluži otrādi, tā ir 
viena no vēsturiskajām iespējām, kā iz-
kļūt no romantisma. Turklāt tā ir pretēja 
Stravinska izvēlei: atšķirībā no Stravins-
ka Janāčeks nepārmet romantiķiem, ka 
tie runā par jūtām; viņš tiem pārmet jū-
tu falsificēšanu, to, ka jūtu mirklīgais 
patiesīgums tiek aizstāts ar sentimentā-
lu žestikulēšanu (Renē Žirārs teiktu – 
«romantiskie meli»). Janāčeku kaislīgi 
aizrauj cilvēku kaislības, bet vēl vairāk 
viņu iedvesmo precizitāte, ar kādu viņš 
šīs kaislības vēlas izteikt.» 

Alvja Hermaņa iestudējumā valda 
precizitāte un skaistums. Viss, kā Janā-
čeks un Kundera vēlējās.

Ir zināms, ka Hermanis pēc kāda lai-
ka atgriezīsies Briseles La Monnaie, lai 
inscenētu Monteverdi – atkal kaut kas 
pilnīgi jauns viņa pieredzē. Savukārt jau 
šovasar Zalcburgas festivālā rādīs Her-

maņa inscenētu Verdi Trubadūru – gal-
venajās lomās Anna Ņetrebko, Plasido 
Domingo un Frančesko Meli. Pirmā reize 
ar šādas klases māksliniekiem! Koncep-
cija jau esot apspriesta, un zvaigznes bi-
jušas ļoti apmierinātas ar režisora redzē-
jumu. 

Uz sarunu pirms pirmizrādes Briselē 
bija ieradies Zalcburgas festivāla māksli-
nieciskais rīkotājdirektors Griša Azaga-
rovs – kā izklausās, Hermaņa talanta 
kvēls cienītājs: «Apbrīnojami ir tas, kā Al-
vis jūt cilvēkus un mūziku. Dziedātājiem 
Alvja izrādēs nav jādara nekas tāds, kas 
viņiem nepiestāv vai neatbilst viņu būtī-
bai. Viņš arī respektē vēsturisko situāci-
ju, viņam ir svarīgs vēsturiskais piegā-
jiens ar tērpiem vai ko citu, bet tajā pašā 
laikā viņš virtuozi kombinē šo pieeju ar 
mūsdienīgu skatījumu vai situāciju.»

Zalcburgas festivālā Alvis Hermanis 
strādās arī 2016. gada vasarā – viņu par 
iestudējuma veidošanas partneri izvēlē-
jies Vīnes Valsts operas galvenais diri-
ģents Francis Velzers-Mests. 

Kad Alvis Hermanis iestudēs operu 
Latvijā? Ļoti gribētos, lai tā būtu latviešu 

komponista opera. Klasiska. Piemēram, 
Baņuta. Vai Alvim izdotos atbrīvot Ba-
ņutu no putekļu uzslāņojuma un dekla-
ratīvā tautiskuma? Un vai Latvijā jelkad 
būs tik daudz naudas, lai iestudētu ope-
ru tā, kā to vēlas Alvis Hermanis? Nav 
runa (tikai) par režisora honorāru. Ir ru-
na par to, ka laba operas izrāde ir dārga. 
Lētumu vai kaut tikai taupīgumu mo-
mentāni jūt.

TITels un mīla uz TrIm apelsīnIem
Iepriekš teiktais gan neattiecas uz Latvi-
jas Nacionālajā operā visai krāšņi iestu-
dēto operu Mīla uz trim apelsīniem.

Balstoties uz Karlo Goci «tautas ko-
mēdiju», Sergejs Prokofjevs piedāvā re-
žisoram saistošu darbalauku, kas pār-
pilns ar jau minēto ironiju un spēles 
prieku. Krievijas režisora Aleksandra Ti-
tela veidoto iestudējumu skatījos 20. de-
cembrī, un, atceroties to, visupirms nāk 
prātā nevis kāds režijas štrihs vai mūzi-
kas nianse, bet gan pamatsajūta – iek-
šējs un dažbrīd ārējs komfortabls 
smaids, ar kādu baudīju šo izrādi. 
Smiekli ir tāda šķietami ārpusmuzikāla 
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kategorija pat tad, ja operas sižets bals-
tīts uz to, ka viens no galvenajiem varo-
ņiem nespēj pat pasmaidīt, kur nu vēl 
smieties. Tomēr par smaidu un/vai 
smiekliem ir jārunā. 

Jo vairāk tādēļ, ka, pirms šī teksta 
rakstīšanas ripinot domu apelsīnus, tī-
meklī uzdūros sava skolotāja Paula 
Dambja recenzijai Rietumeiropas latvie-
šu laikrakstam Brīvā Latvija. Nerunājot 
par sajauktiem uzvārdiem un apšaubā-
miem faktiem, no teksta var noprast, ka 
par šo izrādi sajūsmināties var tikai tie, 
kam atvērtas muļķības slūžas. Un vispār 
izrāde esot «nevis Ziemassvētku dāva-
na» (kāpēc gan lai tā būtu svētku dāva-
na?!?), bet gan «zvirbuļa pirdiens». 

Mēģinu paskatīties uz šo iestudēju-
mu no šāda skatpunkta. Nujā, nav psi-
holoģisku dzīļu, nav politisku vai sociā-
lu aktualitāšu, ir tikai pasaciņa. Bet tieši 
šo pasaciņu man prieks kā bērnam no-
skatīties. 

Šajā operā neesot mūzikas – no vo-
kālajām līnijām nekas nepaliekot prātā. 
Klausos – nevis haoss, bet asprātīgu, ne-
iedomājami daudzveidīgu zīmju, citātu 
u. c. elementu virknējums, kas kopumā 
tomēr dīvainā kārtā nezaudē mākslas 
darba veseluma iespaidu. Uzteicams 
Mārtiņa Ozoliņa darbs pie diriģenta 
pults – mundri tempi, elastīgs orķestris, 
samērā disciplinēti solisti. Turklāt prātā 
paliek slavenais maršs, tātad te ir pat 
savs hits. 

Solisti haotiski rosoties. Salīdzinot ar 
to, kā solisti bija spiesti rosīties nesenajā 

Jevgeņija Oņegina iestudējumā, prokof-
jeviski titeliskā solistu rosme labi pie-
stāv mūzikas zibsnīgumam. Un galve-
nais – LNO atkal eksponējas kā ansam-
bļa opera, kā tas veiksmes gadījumos 
raksturīgi Baltajam namam. Nav nevie-
na slikta vai viduvēja snieguma. Tā kā vi-
sus še nenosaukt, vēlos sevišķas uzsla-

vas sūtīt aktieriski un vokāli spožajam 
debitantam Mihailam Čuļpajevam Tru-
faldīno lomā, elegantajai Klaričei Irmai 
Pavārei, dejiski darbīgajai Smeraldīnei 
jeb Ievai Paršai, abiem pabaisajiem Le-
andriem – Jānim Apeinim un Rihardam 
Mačanovskim, Krišjānim Norvelim gan 
Karaļa, gan maga Čelio lomā, Virējai 
Kārlim Saržantam, kas atkal un atkal ap-
liecina sevi kā lielisks raksturlomu ie-
miesotājs, un abām efektīgajām Fatam-
orgānām – Juliannai Bavarskai un Airai 
Rūrānei. Žēl, ka arī divas izrādes noska-
toties, nav iespējams redzēt visus solis-
tus, jo dublantu sistēma nav regulāra, 
un attiecīgajā izrādē dziedošie solisti 
tiek izvēlēti pēc kāda cita principa. 

Var strīdēties par skatuves augšmalā 

redzamo elektronisko komentāru liet-
derīgumu. Labi, ka laika gaitā no trim 
valodu variantiem palicis tikai latvis-
kais, tomēr organiski šie komentāri iz-
skatās tikai krieviski, kurā šādu saukļu 
un komiksveida repliku iedaba īsti iede-
ras, un pat neliekas, ka tā būtu tulkoju-
ma vaina.  

Bet, atgriežoties pie smiekliem, nāk 
prātā Umberto Eko Rozes vārds un 
skaistā mistifikācija par atkalatrasto 
Aristoteļa darbu Komēdija. Var redzēt, 
ka gan klasiskās mūzikas koncertos, gan 
operizrādēs cilvēki nav gatavi pasmai-
dīt. Nemaz jau nerunājot par pārnopiet-
no pašvērtējumu politiķu, uzņēmēju, ie-
rēdņu vidē – ne grama pašironijas. To-
mēr ir arī pietiekami daudz cilvēku, kuri 
nevairās pasmaidīt, ja ir kas smieklīgs. 
Piemēram, Prokofjeva operas iestudēju-
mi. Vai kas cits. Ja nesakrīt humora vai 
ironijas izjūta, tad gan Mīla uz trim 
apelsīniem var kaitināt. Bet tad atkal jā-
saka – cik labi, ka mēs esam dažādi. 
Kam operā skaistums, kam ironija, kam 
abi divi vajadzīgi. 6

VAR REDZĒT, KA GAN KLASISKĀS 
MŪZIKAS KONCERTOS, GAN 
OPERIZRĀDĒS CILVĒKI NAV 

GATAVI PASMAIDĪT

Izrādē Mīla uz trim apelsīniem lno atkal eksponējas kā ansambļa opera, kā tas veiksmes gadījumos raksturīgi Baltajam namam.  
Foto – Gunārs janaitis
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ladislava Nas-
tavševa izvēle, 
kurš Mihaila 
Kuzmina ro-
mānu Peldo-

šie – ceļojošie dramatizējis un iestudējis 
Jaunajā Rīgas teātrī, liecina par režisora 
labām zināšanām krievu modernisma 
literatūrā, smalku gaumi, kā arī drosmi, 
jo Kuzmina proza sava sarežģītā stila un 
netradicionālās filozofijas dēļ nekādā 
gadījumā nepieder pie darbiem, kas 
«spēlējas paši».

mIhaIla kuzmIna mīTs
Izcilais krievu modernists Mihails Kuz-
mins (1872–1936) bija universāli apdā-
vināts mākslinieks: rakstīja prozu, dze-
ju, dramaturģiju, apceres par literatūru 
un teātri, tulkoja no franču, vācu, itāļu 
valodas. Kuzmins bija sekmīgi pievarējis 
trīs kursus Pēterburgas Konservatorijas 
kompozīcijas klasē un sacerēja arī mū-
ziku. Piemēram, Vsevoloda Meierholda 
iestudētajai Aleksandra Bloka lugai Ba-
lagāniņš (1906), kuru uzskata par krievu 
modernisma teātra manifestu. Pirmā 
pasaules kara priekšvakarā Kuzmins kā 
mūziķis kļūst slavens ar savu aktīvo dar-
bību Pēterburgas kabarē Klaiņojošais 
suns. Te viņa soloprogrammas, kuru re-
pertuāru veido dziesmas ar paša vār-
diem un mūziku, kļūst par Pēterburgas 
mākslinieciskās bohēmas pielūgsmes 
objektu. Romānā Peldošie –  ceļojošie 
(1915) Kuzmins portretē sava iemīļotā 
kabarē vidi, pārdēvējis to par Pūci. 

Mihaila Kuzmina daiļrades pētnieki 
vienojušies, ka viņa mīts balstās uz trim 
vaļiem – homoseksualitāti, «brīnišķīgo 

skaidrību» un stilizāciju. Kuzmina raks-
tu Par brīnišķīgo skaidrību (1910) uz-
skata par akmeisma manifestu. Priekš-
revolūcijas periodā viņš saistīts ar t.s. 
jaunsimbolismu, kā arī akmeismu.

Plaša lasītāju loka interesi Mihails 
Kuzmins piesaista ar īso romānu Spārni 
(1906), ko pamats uzlūkot par pirmo 
homoseksuālisma filozofijas atklātu 
manifestāciju krievu literatūrā. Kritika 
Spārnus nepamatoti pieskaita porno-
grāfiskajai literatūrai, tā vēl vairāk uzku-
rinot publikas interesi. Homoseksuāla 
mīlestība ir galvenā tēma arī Peldošajos 
– ceļojošajos un poēmā Forele caursit le-
du (1927), vienam no pašiem izcilāka-
jiem krievu liroepikas paraugiem, kas 
var droši salīdzināties ar Marinas Cveta-
jevas, Vladimira Majakovska, Annas Ah-
matovas, Borisa Pasternaka poēmām. 

Kuzmins raksta Dienasgrāmatu 
(1905–1934), vairāk nekā 40 biezas burt-
nīcas, kas kļūst par vesela laikmeta krie-
vu mākslas, kultūras, sadzīves hroniku. 
Daļa no šiem tekstiem mūsdienās ir 
publicēta un ļauj secināt, ka arī māksli-
nieka paša dzīvei bija raksturīga homo-

seksuālā prakse. Viņa slavenāko intīmo 
draugu lokam pieder pirmais padomju 
valdības ārlietu ministrs Georgijs Čiče-
rins, kornets un dzejnieks Vsevolods 
Kņazevs, kura dēļ Kuzmins 1912. gadā 
ierodas Rīgā. Kā arī gleznotāji Nikolajs 
Sapunovs un Sergejs Sudeikins, dzej-
nieks Jurijs Jurkuns. 

komēdIjas un romances 
sadarBīBa
Minēto, kā arī vēl citu apstākļu dēļ Mi-
hailu Kuzminu Padomju Savienībā ne-
publicēja no 20.gadu beigām, tādēļ viņš 
pusgadsimtu bija zināms vienīgi šaurās 
filologu aprindās. Uzdrošinos apgalvot, 
ka Vladislavs Nastavševs ir nevis vien-
kāršojis, bet pat sarežģījis, jo bagātinājis 
Kuzmina stilu, padarot to vai par pašu 
neticamā kārtā atdzīvojušos krievu Sud-

raba laikmeta garu – plūstoši kaprīzu un 
nenotveramu. Jo izrādē par galveno 
kļūst nevis naratīvs, kurš, saskaņā ar 
Kuzminu, arī izrādē ir lēkājoši fragmen-
tārs, veidots kā mozaīka, viena notiku-
ma gabalam ietriecoties citā. Vai ideolo-
ģija, kas saistīta ar dažādu mīlestības ti-

Process

SUDRABA 
LAIKMETA GARS

«Peldošie – ceļojošie» Jaunajā Rīgas teātrī

SILVIJA RADZOBE

PAR GALVENO KĻŪST TIEŠI 
ATMOSFĒRA, KO VEIDO IZTEIKTI 
PRETĒJU EMOCIJU SAVSTARPĒJĀ 

IEDARBĪBA
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pu salīdzinājumu, lai izdarītu secināju-
mu, ka īstā ir tā, kas pastāv viena dzimu-
ma cilvēku starpā. Par galveno kļūst tieši 
atmosfēra, ko veido izteikti pretēju 
emociju savstarpējā iedarbība, varbūt 
precīzāk – sadarbība. Ironijai (gradācijā 
no komiskas līdz sardoniskai), kas do-
minē tēlu attiecību līmenī, pāri lidinās, 
jā, tieši lidinās, tik trausli un netverami 
tas ir, romances skumjas – ar vientulību 
un mīlestības ilgām. Tā ir paša režisora 
balss, kas ik pa laikam atskan it kā no 
nekurienes, no kosmosa. Dziesmas ar 
Kuzmina tekstiem komponējis režisors, 
mūziku klavierēm aranžējis komponists 
Jēkabs Nīmanis. 

jrT BIooBjekTI
Izrādes stila un atmosfēras radīšanā 
milzīga nozīme ir arī scenogrāfijai, kas 
tapusi, Nastavševam sadarbojoties ar 
scenogrāfi Moniku Pormali un gaismu 
māksliniekiem Pēteri Šešo, Lauri Johan-
sonu.  Tukšā skatuves telpā ar atkailinā-
tām sienām funkcionē septiņi melni flī-
ģeļi – katram personāžam savs. Tas, ko 
aktieri izdara ar šo flīģeļu palīdzību, ne-
kā citādi kā par brīnumu nav nosau-
cams. ( Lai arī šī raksta tēma nav negata-
vu izrāžu izlaišana, kas Latvijas teātros 
pēdējās sezonās kļuvusi par hronisku 
parādību, tomēr taisnības labad jāpasa-
ka, cik ļoti atšķirīgi bija iespaidi, ko guvu 
pirmajā un piektajā Peldošo – ceļojošo 
vakarā. Tas bija tā, it kā man pirmajā rei-
zē parādītu kroplīgi uzzīmētu bērnu, bet 
otrajā – dzīvu, veselīgu, smaidošu ma-
zuli.)   

20. gadsimta 60. gadu otrajā pusē 
poļu avangarda mākslinieks, sceno-
grāfs un režisors Tadeušs Kantors radīja 
bioobjektus, ko izmantoja izstādēs un 
izrādēs. Teātrī tas izpaudās tā, ka tēls 
visu uzveduma laiku bija saistīts ar kā-
du konkrētu priekšmetu, ko nēsāja līdzi 
vai kas viņa kostimētajam ķermenim 
bija piestiprināts. Teorētiskā apcerē 
Kantors uzsvēra, ka aktieris paskaidro 
priekšmetu, nevis otrādi, kas šķistu lo-
ģiskāk. Scenogrāfijas specifiku Peldoša-
jos – ceļojošajos uztvēru kā savdabīgu 
variāciju par bioobjektu tēmu. Ar to at-
šķirību, ka šai gadījumā tēls–objekts 
mazāk «paskaidro» viens otru (lai arī 
tas notiek), vairāk – transformē jeb ie-
darbina telpu, dabūjot laukā no tās ne-
ticami bagātus nozīmes slāņus. Mūsu 
acu priekšā tiek uzburtas fantastiskas, 
nereālistiskas norises – piemēram, tel-
pa dejo. Skanot mūzikai, aktieri tik vir-
tuozi pārvieto milzīgos klavieru korpu-
sus, kuri satuvinās un attālinās, savijas 
un atritinās, it kā viņi būtu kļuvuši par 
kādu klavierēm trūkstošu locekli – ce-
turto kāju vai rokām. Bioobjekti rada 
jaunu tēlu, kura sastāvdaļas viņi vien-
laikus ir un nav – stilizētu dejas stihiju, 
kas tik ļoti atgādina jūgendstila glezno-
tāju iemīļotās dejotājas Lū Fulleri un 
Aisedoru Dunkani, kuras tie gleznoja 
plīvojošos kostīmos, lai iemūžinātu pa-
šu dejas garu. Vienkāršāks, bet tikpat 

izteiksmīgs tēls – ledus iešana Ņevā: 
Baibas Brokas Polīna lēkā pa ļodzīga-
jiem klavieru korpusiem kā pa ledus 
gabaliem, priecīgi saucot: «Ledus iet!» 
Pats noslēpumainākais tomēr ir cits 
skats, kuram neko līdzīgu teātrī redzē-
jusi neesmu. Četriem rindā stāvošiem 
flīģeļiem, kuros noslēpušies aktieri, 
pēkšņi izaug ceturtā (dzīva!) kāja un tie 
aizslīd uz skatuves aizmuguri – lēni pa-
ceļas vāki un virs tiem aktieru galvas. 
Sabiezējot dūmakai, pustumsā redza-
mas vienīgi cilvēku galvas, kas it kā peld 
telpā pusotru metru virs zemes. Tīrs 
skatuves sirreālisms! Ar dekadentisma 
aktualizēto nogrieztās galvas motīvu 
(Salomes, Judītes sižeti). Motīvs, kas 
netieši saistās ar Sudraba laikmeta 
mākslas noskaņām un pavisam tieši – 
ar Kuzmina romānu, kura galvenā va-
rone – izrādē Sandras Kļaviņas Ļoļečka 
– tīko redzēt pie savām kājām veselas 
trīs (vīriešu) galvas uzreiz. 

Klavieres kā tēls maina savu seman-
tiku atkarībā no tā, kā aktieri ar tām (vai 
– uz tām) spēlē jeb spēlējas. Līdzīgi kā 
Austrumu kodētajā teātrī. Trīs sāniski 
pacelti klavieru vāki, kurus aktieri vien-
laicīgi kustina uz priekšu un atpakaļ, ra-
da vizuāli ļoti izteiksmīgu priekšstatu 
par (laivu) airēšanu. Kad aktieri ielien 
klavierēs, aizcērtot vāku, viņi ir noslēpu-
šies no pasaules sevī kā gliemezis savā 
gliemežnīcā. Kādā ainā, kur mīlnieki – 
Ļoļečka un Andra Keiša Lavrentjevs – 
pazūd klavierēs un tās sāk ritmiski raus-
tīties, iespaids par seksuālu aktu ir ne-
pārprotams. Vienlaikus klavieres ir arī 
cilvēka tēls jeb tā dubultnieks. (Viena no 
nozīmēm, bet noteikti ne vienīgā, var 
tikt atvasināta no Hamleta: cilvēks kā 
mūzikas instruments, uz kura var spē-
lēt. Ja prot.) Viļa Daudziņa Orests Pekar-

skis – rakstnieks gejs – spēlē klavieru pa-
vadījumu Maijas Apines manierīgajai 
Iraīdai, savai platoniskai pielūdzējai. 
Kad Ļoļečka ir sakairinājusi veselus di-
vus pielūdzējus – Andra Keiša Lavrentje-
vu, Mārtiņa Upenieka Lavriku, kā arī sa-
vu vīru – Kaspara Znotiņa Carevski, trīs 
vīrieši pie klavierēm nometas uz viena 
ceļa un sešrocīgi mēģina izplinkšķināt 
kopīgu melodiju. Kad Lavrentjevs iemī-
las Ļoļečkā, viņa personība sadalās ga-
balos burtiski – kad viņš tuvojas savām 
klavierēm, tās sabrūk atsevišķās detaļās, 
ko Ģirta Krūmiņa eleganti atturīgais gu-

ru un dvēseļu dziednieks misters Stoks, 
uzvilcis baltus cimdus, saliek atpakaļ.  

dzīvesrade un Tās sāpīGIe 
BlakusprodukTI
Kaut arī izrāde ilgst drusku vairāk par 
trim stundām, mums tiek piedāvāta ti-
kai pirmā romāna daļa Pēterburga – Rī-
ga. (Otrā izrādes «sērija», kas aptvertu 
romāna otro un trešo daļu, tiek solīta 
nākamajā sezonā.) Taču izrāde ir idejiski 
un estētiski vienots mākslas darbs, kura 
tēmu varētu definēt kā pierādījumu ķē-
di tēzei, kādēļ starp vīriešiem un sievie-
tēm nav iespējama mīlestība. Režisors 
šai ziņā paplašina rakstnieka «dotos 
apstākļus», kas sievietes apriori traktē 
kā neatvairāmi pievilcīgas un vienlaikus 
bezsirdīgas «maitas». Režisors uz abiem 
dzimumiem attiecina Sudraba laikme-
tam aktuālo dzīvesrades principu: tā 
teorētiskais pamatojums meklējams  fi-
lozofa Nikolaja Berdjajeva traktātā Jaun-
rades jēga. Tur jaunrade traktēta ne tikai 
kā mākslas darba, bet arī savas dzīves, 
var teikt arī – tēla – radīšana, tādējādi ie-
miesojot modernisma tēzi par mākslas 
pārākumu pār dabu, respektīvi, dabisko. 
Pats Kuzmins šai sfērā iespēja daudz, 
sākot ar sejai uzlikto grimu, parādoties 
sabiedrībā, un turpinot kaut vai ar hafi-
zītu vakariem, kuru dalībnieks viņš bija. 
Divpadsmit izmeklētu intelektuāļu gru-
pa divreiz mēnesī Torņa mājā satikās, lai 
slavinātu persiešu viduslaiku dzejnieku 
Hafizu un viņa iemīļotākās tēmas – vīnu 
un mīlestību. Viss notika pēc rakstnie-
ces un bohēmistes Lidijas Zinovjevas-
Anibalas scenārija: gan īpaši darinātie 
tērpi, gan vārdi, kas no antīkā repertu-
āra tika piešķirti katram dalībniekam 
(Kuzmins – Antinojs), gan vīna šķirnes 
un dzejoļu, kā arī diskusiju tēmas.

Izrādē savas dzīves aktieri ir visi, 
īpaši lielas «aktrīzes» ir sievietes. Grūti 
pateikt, kura no viņām šai ziņā lielāka – 
rafinētā Ļoļečka vai Baibas Brokas eks-
plozīvā tenku vācele un katastrofu cie-
nītāja bohēmiete Poļina, kuru aktrise 
spēlē mažori groteskā stilā, piešķirdama 
tai arī pievilcīgu vitalitāti un pat zināmu 
sirsnību, īpaši salīdzinājumā ar romā-
nu. 

Taču spēles kā dzīves principu izrā-
de traktē nebūt ne viennozīmīgi. Ne-
pārprotami ir vien tas, ka dabisks cil-
vēks ir smieklīgs. Šai tēmā galvenā loma 

TAS, KO AKTIERI IZDARA AR ŠO 
FLĪĢEĻU PALĪDZĪBU, NEKĀ 

CITĀDI KĀ PAR BRĪNUMU NAV 
NOSAUCAMS
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ļoļečka (sandra kļaviņa) mirkli it kā zaudē pamatu zem kājām un pieturas pie lustras, kļūstot par apgaismojuma ķermeņa sastāv-
daļu. lavrentjevs – andris keišs. Foto – ansis starks
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atvēlēta Andra Keiša Lavrentjevam, 
kurš Ļoļečku mīl, pielūdz, dievina, ieka-
ro, iekāro, ir gluži kā apmāts, un, galve-
nais, savas jūtas neslēpj. Smieklīgi ir tas, 
ka kaisle virsniekam laupījusi veselo sa-
prātu, viņš savu ilgu un alku objektu 
redz neadekvātā gaismā, un tādējādi ir 
salīdzināms ar neveiksmīgu Pigmalio-
nu, kuram savu sapņu Galateju tā arī 
neizdodas atdzīvināt. Aktiera spēlē ir 
dažas tik siltas intonācijas un izmisīgas 
reakcijas, kas paradoksālā kārtā ļauj ar 
viņa varoni arī identificēties, nevis tikai 
smieties par to. Sandra Kļaviņa Ļoļeč-
kas lomā veikusi burtiski varoņdarbu, 
uzminot manierīgās un tukšās lelles 
psihisko darbību mīklu, kas viņas un 
Lavrentjeva garos dialogus, ko romānā 
lasīt diezgan apnicīgi, izrādē padara par 
aizraujošu priekšnesumu. (Jā, tieši 
priekšnesumu, jo, lai gan visbiežāk Lav-
rentjevs un Ļoļečka tiekas divatā, kun-
dze izturas tā, it kā sniegtu izrādi ieinte-
resētam skatītāju lokam.) Ļoļečka, in-
scenēdama savu dzīvi pēc franču romā-
nos aprakstīto kurtizāņu parauga, tik 
ļoti saaugusi ar lomu, ka tā kļuvusi par 
viņas otro, bet varbūt vienīgo dabu – vi-
ņa vīrieti vilina un atgrūž, solās tam un 
liedzas, saka «jā» un apgalvo «nē», bet 
uz pārmetumiem nekonsekvencē pa-
rausta plecus un atbild «nezinu». Un, 
lūk, te ir Sandras Kļaviņas lielais uzmi-
nējums: viņas varone tiešām nezina, 
nevis melo, ka nezina. Un skatītāju zāle 

līdz ar Lavrentjevu ceļas un krīt, kā izrā-
dās, veltīgos cerību viļņos uz skaidru at-
bildi. Var jau būt, ka paraugs, kam izrā-
dē seko Ļoļečka, nebūt nav bezaizsprie-
dumainās francūzietes – romantisma 
perioda «kamēliju dāmas», bet krietni 
senāki paraugi, teiksim, antīkās Grieķi-
jas Aspazijas, par ko liecina sārtais pli-
sētais bezpiedurkņu tērps, kurš stilizē 
grieķu hitonu un lieliski izceļ vingrās 
miesas bālumu, kā arī diadēma no 
«dārgakmeņiem» un spalvām, bez kura 
Ļoļečka neparādās sabiedrībā. Laiskās 
pludlīniju pozas, gurdās kustības, ar kā-
dām Ļoļečka, teiksim, iekārtojas uz sā-
niski apgāztā flīģeļa izliektās trijstūra 
malas kā uz dīvāna, viņu pašu padara 
līdzīgu dzīvam jūgendstila izrotāju-
mam. Sievietes tēla stilizācijai. Divkārši 
ironisks tēls, kas kalpo par simbolisku 
kulmināciju Lavrentjeva un Ļoļečkas 
attiecībām, ir brīdis, kad vīrietis, neiz-
turējis sava elka vienlaicīgo jā+nē, to ie-
dunkā. Sieviete mirkli it kā zaudē pa-
matu zem kājām un pieturas pie lus-
tras, kļūstot par apgaismojuma ķerme-
ņa sastāvdaļu: tātad virsnieks saboksē-
jis savas dzīves gaismu – ar fiziskiem lī-
dzekļiem tiecies uzvarēt/iegūt efemēru 
parādību. Ainai divkāršo jēgu piešķir at-
šķirīgās perspektīvas, ar kādām uz šo 
notikumu raugās pats Lavrentjevs un – 
skatītājs. Citā intonācijā risinātas Ļoļeč-
kas un Mārtiņa Upenieka Lavrika attie-
cības, raisot pat līdzjūtību pret jauno 

cilvēku. Ļoļečka, bezsirdīgi spēlēdamās, 
izmanto Lavriku savu pielūdzēju skaita 
mehāniskai palielināšanai, kā arī viņu 
greizsirdīgi iekāro paša tēvocis. Vilis 
Daudziņš Oresta lomu spēlē ar artistis-
ku atsvešinātību. Lavriks ir jaunā aktie-
ra veiksmīga debija, jo viņam izdodas 
radīt priekšstatu par pieaugoša pusau-
dža mokošajiem centieniem orientē-
ties sarežģītajā seksuālo vilinājumu pa-
saulē. 

Izrādes filozofiskās koncepcijas as-
pektā uzmanību piesaista īpašais sta-
tuss, kāds ierādīts Ģirta Krūmiņa miste-
ram Stokam. Viņam nav savas «mājas» – 
klavieru futrāļa. Viņš allaž parādās gais-
mas apļa pavadīts, kāpjam pa trepēm, 
kas piestiprinātas pie skatuves aizmu-
gurējās sienas. Tīri fiziski Stoks novie-
tots augstāk par pārējiem. Viņa padomi 
kaislību mutuļos plosītajam Lavrentje-
vam ir viedi, varētu teikt, sirsnīgi, bet 
tomēr vēsi, nedaudz atsvešināti, ar tik-
ko jaušamu ironiju. Viņš ir kā cilvēks, 
kurš dionīsiskajām kaislībām jau ticis 
cauri, lai nonāktu pie apoloniskās 
skaidrības. Un – vientulības. Otrajā ro-
māna daļā, kuru nesteigsimies priekš-
laikus atklāt, Stoks no filozofa kļūst par 
ideologu, zaudēdams labu daļu savas 
intriģējošās noslēpumainības, kāda 
tam ierādīta pirmajā daļā un jo īpaši – 
Ģirta Krūmiņa līdz pēdējai kustībai un 
intonācijai precīzi izstrādātajā lomas 
partitūrā. 6

klavieres kā tēls maina savu semantiku atkarībā no tā, kā aktieri ar tām (vai – uz tām) spēlē jeb spēlējas. līdzīgi kā austrumu 
kodētajā teātrī. Foto – ansis starks
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un prātoju: kā tas 
īsti ir, proti, kāpēc 

šāda pēc labākās sirdsapziņas tapusi iz-
rāde mani nekaitina, neiemidzina, bet 
arī nepārliecina un neaizkustina? No-
jautu, ka atbilde varētu būt: vakarējā pa-
rādība (уходящая натура). Šis no krievu 
valodas aizgūtais slavenais izteiciens 
(Anatolijam Smeļanskim pat ir tādā no-
saukuma grāmata), manuprāt, precīzi 
raksturo iemeslu, kāpēc neraisās kon-
takts ar daudziem itin kā labiem iestu-
dējumiem, kas laiku pa laikam parādās 
visos mūsu teātros. Tā saucamais reālis-
tiski psiholoģiskais teātris vai, kā teicis 
Konstantīns Staņislavskis, teātris – spo-
gulis jau pasen nomainījis šo spoguli 
pret palielināmo stiklu, lai ietiektos cil-
vēka dvēseles noslēpumos. Pretējā gadī-
jumā tiek pētīta, apspēlēta un tātad arī 
rādīta vienīgi uzvedības un jūtu loģika, 
ko nosaka tas vai cits lugas personāžs 
un notikums. Tad uz skatuves valda lī-
dzība īstenībai, bet dzīves nav.

«Jaunās drāmas» ciltstēvs Ibsens bija 
arī Čehova dramaturģijas priekšvēstne-
sis. Līdz ar to mūsdienu teātris noteikti 
var uztvert varoņu dzīves, tā sakot, zem-
ūdens strāvojumus. NT tos nav uzgājis. 
(Vai arī nav meklējis?) Tieši tādēļ nesa-
pratu, kāpēc Mihails Kublinskis izvēlē-
jies iestudēt šo lugu. Teātra programmi-
ņā minēts, ka Spoki NT nekad nav tikuši 
spēlēti. Manuprāt, vājš arguments, lai 
veidotu šo izrādi. Drīzāk režisoru varētu 
rosināt vēlme dot labu lomu Lāsmai 
Kugrēnai. Režisoriem diezgan bieži ir 
šādas visnotaļ slavējamas ieceres, taču 

tās ne vienmēr diemžēl attaisnojas. Kā 
tas, manuprāt, noticis arī šoreiz. Runāju 
nevis par Kugrēnas darbu, bet par izrādi 
kopumā. 

Spoki, kā zināms, ir tapuši uzreiz 
pēc Leļļu nama. Savā veidā stāsts par 
Noru, kas bijusi spiesta atgriezties pie 
vīra. Citādi sakot, vēstījums par to, kādēļ 
cilvēks mokās cīņā par savu laimi. Jeb-
kuram laikam aktuāls jautājums. Taču 
katrs laiks atbildē ieliek savus akcentus 
vai, Ibsena stilā izsakoties, katram lai-
kam ir savi spoki. 

Pirms izrādes sākuma, kad skatītāji 
sasēžas savās vietās, klusi skan brīnišķī-
ga garīgā mūzika – gregoriāņu dziedā-
jums. Klausoties šajās balsīs, domāju, ka 
šoreiz galvenā tēma izvīsies cauri Alvin-
ga kundzes un mācītāja Mandersa attie-
cībām, jo, iespējams, abi varoņi visu 
mūžu ilgojušies viens pēc otra, taču sa-
biedrības un baznīcas stingrā nostāja tā 
arī nav ļāvusi viņiem savienoties, un ta-

gad viņi mūsu priekšā parādīsies kā paš-
aizliedzīgas mīlestības nesēji – viens 
pret Dievu, otra pret dēlu, bet kaisles 
spoki sāks viņus plosīt. Taču jau pašā iz-
rādes sākumā, kad kalpone Regīna pa-
karina uz āķiem otrādi apvērstus puķu-
podus, proti, ar lakstiem uz leju, šī ilus-
tratīvā stinguma metafora nomērdēja 
manas cerības. Tās neaprasināja arī krī-

tošās ūdens piles, kas spēlēja vai nu Ib-
sena lugā bieži minēto lietu, vai varoņu 
neizsīkstošo asaru straumi. Šīs sceno-
grāfijas detaļas, kā arī pelēkais galds un 
krēsli faktiski ļoti precīzi priekšvēsta no-
tiekošā jēgu – nebūtību (scenogrāfe Sin-
tija Jēkabsone). To var attiecināt gan uz 
izrādes tēmu, gan pašu izrādi.

M. Kublinskis un Voldemārs Šoriņš 
izstrādājuši mācītāja Mandersa tēlu rū-
pīgi, pārliecinoši un smalki. Elegants, 
kopts kungs, kas vaļsirdīgi cenšas būt 
par cienījamu Kunga kalpu un tikpat vaļ-
sirdīgi aizmirst par savu centību, tiklīdz 
izdzird par naudu vai jūt apdraudējumu 
savam stāvoklim. Skaties, klausies, vēro 
Šoriņa labo spēli un – garlaikojies, jo vi-
ņa spoki jau sen pliki pa pasauli apkārt 
tekalē. Visos masu saziņas līdzekļos 
mums ik pa brīdim tiek ziņots par liela-
jiem kristīgās baznīcas grēciniekiem, tas 
ir, par tās kalpotājiem. Tādēļ tik pasīvi 
reaģēju uz režijas aktivitāti. Jā, Ibsena 

laikos mācītāja atmaskojums bija nozī-
mīgs fakts, tagad teikšu – gadsimtu gad-
simtiem senajai aktualitātei spogulis 
nav vajadzīgs, gribas pa īstam ieskatīties 
garīdznieka dvēselē. Runājot konkrēti 
par Mandersa tēlu, varbūt caur palieli-
nāmo stiklu varētu ieraudzīt ne tikai vi-
ņa attieksmes dziļumu pret Alvinga 
kundzi, bet arī to, ka mācītājs lieliski sa-

VAKARĒJĀ 
PARĀDĪBA

Process

MAIJA SVARINSKA                                                       

IBSENA LAIKOS MĀCĪTĀJA 
ATMASKOJUMS BIJA NOZĪMĪGS 

FAKTS

Henriha Ibsena «Spoki» Nacionālajā teātrī
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prot, kādu viltīgu gājienu iecerējis gald-
nieks Engstrans, mēģinādams viņam 
uzvelt vainu par ugunsgrēku. Vīrišķis ie-
mācījies izspiest naudu par «garīgiem» 
pakalpojumiem. Mācītājs to saprot un 
apzināti piekāpjas, dodams naudu. 

Pseidopatiesības standartatmasko-
jums mācītāja tēlā bez žēlastības nopli-
cinājis galvenās varones Alvinga kun-
dzes skatuvisko darbību. Lai cik labi 
spēlētu Lāsma Kugrēna, un viņa patie-
šām strādā teicami, faktiski vienīgais, 
kas aktrisei paliek kā spēles lauks tagad-
nē, ir mīlestība uz dēlu un greizsirdība 
pret Regīnu. Viss pārējais Alvinga kun-
dzei ir pagātne. Jā, viņas lomu lielāko-
ties veido stāsti par bijušo, taču režisors 
tos būtu varējis konvertēt tagadnē. Ja 
Mihails Kublinskis būtu pavērsis palieli-
nāmo stiklu pret lugas varoņiem, do-
māju, ka mūs varētu pārsteigt dziļu jūtu 
ķīmija katrā no viņiem, jo sevišķi Alvin-
ga kundzē. Varbūt viņa nekad nav mīlē-
jusi savu vīru, un tāpēc viņš ārdījās un 
trakoja, varbūt viņa joprojām lolo sevī 
cerību būt kopā ar Mandersu, jo viņš ir 
luterāņu mācītājs, kam nav liegts doties 
arī laulības ostā. Toties tagad Alvinga 
kundze, tāpat kā «ideologs» Manderss, 
ir loģiska un prasmīga visā, kas ietilpst 
viņas dzīves zonā. Līdz, protams, vīra 
spoks satricina viņas eksistences pama-
tus. 

Lāsma Kugrēna pārliecinoši un 
smalki pārraida savas varones mokošo 
jūtu gammu, kad Alvinga kundze darbī-

bas gaitā apjauš kļūdu, ko pieļāvusi, 
slēpdama no dēla tēva patieso seju. Ta-
ču te tāpat zem režijas palielināmā stik-
la aktrises tēlojumā būtu iespējamas vēl 
citas nianses. Ne tikai baznīcas un sa-
biedrības diktētie noteikumi, bet nereti 
arī sirdsbalss liek mātēm slēpt vīru īsto 
dabu, neizplatīt pasaules apskatei ģime-
nes nebūšanas. Taču Kublinskis izstrādā 
lomu, vadoties pēc dramaturga burta. 
Un Lāsma Kugrēna ar dziļām sāpēm at-
zīstas dēlam, ka gadiem ilgi viņam me-
lojusi par tēvu. 

Tēva spoks nogalina dēlu. Jo sevišķi 
nāvīgu triecienu Osvalds saņem, uzzi-
not, ka Regīna, viņa cerība uz mīlestību 
un gaismu, ir viņa paša miesīgā māsa. 
Jānis Āmanis vai Kaspars Dumburs – abi 
šīs lomas tēlotāji pārliecina: divi nervu 
kamoli. Vienīgi Āmanis stiprāk izjutis to, 
ka viņa varonis ir nobriedusi personība, 
mākslinieks, turpretim Dumbura 
Osvalds daudz vairāk ir savas mātes 
bērns. 

Varbūt tādēļ Lienes Gāliņas Regīna 
labāk jūtas kopā ar Āmaņa Osvaldu. Vis-
pār Mihails Kublinskis ļoti sašaurinājis 
šīs lomas «spēles laukumu», taču būtībā 
tieši Regīnai nākas apjaust pašu bries-
mīgāko patiesību: viņa nebūt nav tā, par 
ko sevi līdz šim uzskatījusi. Režisors, 
aizsūtot varoni prom uz tvaikoni, nav 
devis viņai laiku šiem pārdzīvojumiem. 
Toties nezin kādēļ nav žēlojis minūtes, 
tā sakot, etīdei «aizver durvis». Alvinga 
kundze pavēl, un Regīna sāk skraidelēt 

starp mums, skatītājiem, uz visām Ak-
tieru zāles pusēm, lai pildītu rīkojumu. 
Tādos brīžos kritiķim patiešām gribas 
atminēt, kas režisoram licis tik uzskatā-
mi apspēlēt frāzi un kā jūtas aktrise, ku-
rai, piemēram, ar šādu šaudīšanos pa 
telpu droši vien jāīsteno kāda dziļa izrā-
des ideja.

Regīnas patēvam šādu režisora uz-
devumu nav. Aktieris Uldis Norenbergs 
ir nodarbināts ar kaut ko citu – spēlēt 
kroplumu. Galdniekam Engstranam 
viena kāja ir īsāka par otru. Kostīma de-
taļa – smagie zābaki (kostīmu māksli-
niece Liene Rolšteina) aktierim labi pa-
līdz: viņš pārliecinoši šļūkā. Tikpat pār-
liecinoši U. Norenbergs dimdina arī pa 
lugas vārdiem, līdz daudz ko izbradā.

Osvalda beigu monologos ir vārdi 
par to, ka viņam šeit, mājās, trūkst gais-
mas, ir tumši un smeldzīgi. J. Āmaņa 
mutē tas skanēja nopietni. Ceru, ka reži-
sors nav sašaurinājis/ lokalizējis vārdus 
«šeit, mājās» un ir domājis par pasauli, 
nevis konkrētu ģeogrāfisko telpu. Mēs 
diemžēl šo pasauli vairs nevaram ierau-
dzīt, jo tā nogrimusi senā pagājībā. 
Henriks Ibsens nenoliedzami ir pārāk 
loģisks dramaturgs, tas viņa lugām pie-
šķir sava veida dzelžainību. Teksts ir sa-
cementēts un tādējādi provocē uz tā 
spēlēšanu, tomēr, kā jau teicu, ja ir ļoti 
smalka un niansēta režija, Ibsena luga 
spēj dāvāt izrādei patiesu dzīvīgumu. 
Tādā gadījumā mēs būtu sadzirdējuši 
mūsdienu cilvēka raudas. 6

alvinga kundze (lāsma kugrēna) ar dziļām sāpēm atzīstas dēlam osvaldam (jānis āmanis), ka gadiem ilgi viņam melojusi par 
tēvu. Foto – Gunārs janaitis



TEĀTRA VĒSTNESIS 2014/I  15 

VIENAM 
KUNGAM KALPI

Jauno režisoru darbs uz teātru lielajām skatuvēm

NORMUNDS NAUMANIS

Process

zvēle tam kungam vārds. Luga/
teksts, telpa, aktieri un pārējie 
radošās komandas biedri. Jau-
nam režisoram šāda izvēļu se-
cība ir kā reizrēķins. Ko es gribu 

iestudēt un kāpēc? Kur es to gribu darīt 
– teātra lielajā zālē vai intīmākā telpā, 
ārpus «skatuves kārbas», netradicionālā 
spēles laukumā? Un ar ko kopā strādā-
jot, mēs sasniegsim vai vismaz varam 
censties sasniegt cerēto māksliniecisko 
rezultātu?

Šķiet, režisora profesiju sauc par 
vientuļāko pasaulē arī tāpēc, ka uz šiem 
galvenajiem jautājumiem atbilde jāat-
rod, tātad – izvēle – jāizdara tieši viņam 
– režisoram, ne jau balsojot darba ko-
lektīva kopsapulcē. Ja vien jaunais reži-
sors nav teātra direktora/intendanta/
galvenā režisora pasūtījuma realizētājs, 
proti, cilvēks funkcija, kuram samaksā 
par «pasūtījuma veikšanu», ne īpaši rē-
ķinoties ar paša jaunā censoņa vēlmēm: 
«paklau, teātrim baigi vajag komēdiju 
tautai vai asinis verdinošu melodrāmu, 
mums patlaban ir nenodarbināti šādi 
aktieri – izštuko kaut ko, labi?» Un jau-
nais režisors, kurš vēl ne tuvu nav dēvē-
jams par režijas profesionāli, riskē ie-
krist lamatās, kad māksla top «pēc ap-
stākļiem», nevis «pēc aicinājuma».

Protams, gadās arī tādi viltnieki, kas 
par spīti stulbai/kārnai lugai atradīs sev 
izaicinājuma punktu, bet Latvijā gan 
neesmu pieredzējis gadījumu, kad, ie-
studējot «telefona grāmatu», beigu galā 
no cipariņiem būtu piedzimis filozofs 
Hamlets. Tur vajag vismaz Orsona Velsa 
talantu (šokējošā reportāža 1938. gadā 
ar uzvārda līdzinieka Herberta Velsa Pa-
sauļu kariem Ņujorkas radio, kad Orso-

na pseidodokumentālā radioizrāde ie-
dzina panikā vesela štata iedzīvotājus, – 
Velsam tolaik bija 23 gadi). Tiesa gan, 
Velsam šī radiopieredze iemācīja arī kā-
du profesionālu knifu – lai cik veik-
smīgs, uzveduma triks/atrakcija ne-
drīkst aizstāt uzveduma jēgu.

Žurnāla redakcijas uzdevumā man 
nācās noskatīties triju jauno režisoru – 
Elmāra Seņkova, Valtera Sīļa un Lauras 
Grozas-Ķiberes izrādes mūsu valsts te-
ātru lielajās zālēs. Seņkova Vasarniekus 
Krievu teātrī (Maksima Gorkija luga, 
1904), Sīļa Divu kungu kalpu. Anno 
1963 Nacionālajā teātrī (Ričarda Bīna 
luga, 2011) un Grozas-Ķiberes M. But-
terfly Dailes teātrī (Deivida Henrija 
Hvanga luga, 1987).

Godīgi atzīstos – nesaprotu, kas un 
kāpēc pievilinājis režisorus Valteru Sīli 
un Lauru Grozu-Ķiberi iestudēt konkrē-

tās lugas – visai banālu britu dramatur-
ga stilizāciju par sešdesmitajiem ga-
diem Anglijā, kuras sižeta matrice aiz-
gūta no Karlo Goldoni masku komēdijas 
(V. Sīlis vismaz ticis galā ar pāris asprātī-
giem gegiem šajā kopumā stilistiski 
šļauganajā izrādē) un no drāmas tehno-
loģijas viedokļa pavisam švaku me-
lodrāmu «ar pikantērijām», kas pasaulē 
iemantoja popularitāti akurāt pikantā 
sižeta dēļ (franču diplomāta divdesmit 

gadus ilgusī mīla pret operdīvu, kuras, 
kā zināms, Ķīnas Operā tēlo vīrieši), ko 
izvēlējusies L. Groza-Ķibere. Dailes teāt-
ra izrāde M. Butterfly ārējā čaulā ir satai-
sīta «pa smuko», bet, tiklīdz palūkojas 
dziļāk, tā gali ar galiem nesienas kopā. 
Un tikai E. Seņkova izvēle – Maksima 
Gorkija luga Vasarnieki (turklāt krietni 
pārstrādāta izrādei) ir pārliecinoša ide-
jas ziņā – dīkā sabiedrība, kas gaida un 
pieprasa pārmaiņas no citiem, pati 
slīkst pašpietiekamības apātijā. Seņkova 
izrādē vismaz ir skaidri uztverama un 
aktuāla «pilsoniskā stāja», kaut arī tā at-
duras pret Krievu teātra pašreizējā an-
sambļa acīmredzamo nespēju (vai daļē-
ju spēju) režisora piedāvātos profesio-
nālos uzdevumus veikt. Sīļa un Grozas-
Ķiberes gadījumos runa var būt tikai par 
izklaidi un skatītāja komfortu – feel good 
kultūrpasākuma ietvaros.

Otrkārt, uzkrītošas ir kļūdas jauno 
režisoru profesionālajās amata pras-
mēs. Divu kungu kalps. Anno 1963 ir 
stilistiski «netīrs» iestudējums – reži-
sors acīmredzami ignorē faktu, ka vi-
zuālajam stilam (60. gados modīgais 
opārts) jāatbalsojas arī stilā vienotā ak-
tieru spēlē (pieņemsim, ka visi izrādes 
varoņi būtu līdzīgi virtuozajam Alfijam, 
ko lieliski tēlo Kaspars Aniņš un kurš 
burtiski izkāpis no Monty Python ko-

ŠĶIET, REŽISORA PROFESIJU SAUC 
PAR VIENTUĻĀKO PASAULĒ 
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mēdiju šoviem kā tāda Džona Klīza re-
inkarnācija). Nacionālā teātra izrādē 
puse aktieru vispār neapjēdz, kāda stila 
pasākumā piedalās, ieskaitot, šķiet, arī 
galvenās lomas tēlotāju Mārtiņu Eglie-
nu, kurš nav dzīvā atspole, bet centīgs 
bez gala. Līdz ar to oriģinālākais, kas 
Divu kungu kalpa Anno 1963 latviešu 
versijā atrodams – tā ir pašdarbīgā skif-
la grupa, kas publikai par prieku dzied 
retro dziesmiņas. Nu, un, šaubu nav, 
nabaga meitene «no publikas», kura 
dabū zupas terīnes saturu uz galvas. 
Bet tas ir tikai triks, kas «izšauj» vien-
reiz. Galu galā ir neiespējami definēt, 
par ko tad īsti ir viss šis Valtera Sīļa no-
organizētais stāsts.

Lauras Grozas-Ķiberes pagaidām 
lielākā profesionālā klupšanas bedre ir 
neprasme organizēt izrādes telpu. M. 
Butterfly atgādina stāstu, kurš izmisīgi 
meklē sev mājas – te epizodes norisinās 
cietuma kaktā ap divstāvu gultu (kas 
nez kādēļ vēlāk kļūst par diplomāta Ga-
limāra ģimenes mitekli), te pārceļo uz 
tiesas zāli, kurā procesa dalībnieki iz-
kārtojas frontāli – gar sienām, skatuves 
bedrē – migrē pēc nesaprotamiem spē-
les noteikumiem. Kādēļ Galimāra paš-
nāvības akts jāizcentrē uz podesta? Tā-
pēc, ka smukāk? (Nevaru atturēties ne-
uzdot kādas kritikas ceha kolēģes rosi-
nātu jautājumu – ja podesta pacelšanās 
viņai simbolizē eriģētu fallu, vai Galimā-
ra artēriju pārgriešana uz šī «eriģētā po-

desta» simbolizē Jura Žagara tēlotā va-
roņa paškastrāciju?) Un kad Dailes teāt-
ris beigs valkāt nenozīmīgu sportisku 
karsējmeiteņu lomās lieliskas aktrises – 
šoreiz Kristīni Nevarausku un Ilzi Ķuzu-
li-Skrastiņu (skatīt arī Šeipings, Izraidī-
tie)? Par telpas mērogu ignoranci no re-
žisores puses liecina arī idejas ziņā at-
balstāmā, tak mērogu ziņā nekonstruk-
tīvā – elementāri par sīku – sarkanā «ķī-
niešu kastīte», kurā mājo un intīmpakal-
pojumus sniedz spiegs Song Lilinga 
(Dainis Grūbe). Kādēļ daudzkārt skatu-
ves pelēkajā fonā tiek citēti kadri no kla-
siskās amerikāņu filmas par Čio-Čio-Sa-
nu, bet Song Lilingas alter ego dzied dzī-
vajā – kontrtenora Sergeja Jēgera balsī, 
kurš turklāt iespundēts pašā skatuves 
kreisajā kaktā kā dzeguze pulkstenī? 
L. Grozas-Ķiberes izrāde ik pēc pāris mi-
nūtēm liek uzdot šādus jautājumus, jo 
«priekšmets/lieta uz skatuves nav vien-
kārši priekšmets». Te kultūrcitāti (Pučīni 
opera, 1932. gadā ASV tapusī «nedzieda-
mā» kinofilma Madama Butterfly ar Ke-
riju Grāntu un Silviju Sidneju) eksistē 
nejēgpilnā putrā, bet pa vidu notiek tā 
kā groteska karikatūra par sabiedrības 
liekulīgo tikumību, tā kā melodrāma, tā 
kā coming out stila drāma. Starp šīm re-
žijas nekonsekvencēm maldās Jura Ža-
gara un Daiņa Grūbes varoņi, kas uz 
konkrētās izrādes darbību fona drīzāk 
atgādina komiskus personāžus, nevis 
skatītāja līdzpārdzīvojuma cienīgus cil-

vēkus. Emocionāli absolūti auksta izrā-
de. Man pat bail atmiņā atsaukt iespai-
du no kontrtenora Erika Kurmangalije-
va spēles krievu skandālista režisora R.
Viktjuka leģendārajā M. Butterfly izrā-
dē…

Žarko – Karsti. Tā rakstīts uz milzu 
fototapetes ar bižutērijām greznotu 
daiļavas seju, kas izvietota Krievu teātra 
proscēnijā. Režisors Elmārs Seņkovs un 
viņa uzticamie darbabiedri scenogrāfs 
Reinis Dzudzilo un kostīmu mākslinie-
ce Krista Dzudzilo izvēlējušies M.Gorki-
ja lugu Vasarnieki/Dačņiki (tas ir Krievu 
teātra direktora ierosinājums režisoram 
– iestudēt krievu, vēlams Gorkija, kla-
sisko tekstu). Talkā vēl ņemot drama-
turģi Madaru Rutkēviču un talantīgo 
mūziķi Edgaru Mākenu, ir tapusi vizuā-
li stilistiski absolūti nevainojama izrā-
de, bet, diemžēl, Krievu teātra aktieru 
pašreizējā kondīcija ļāvusi precīzi iz-
skaitļotajai Vasarnieku iecerei (aktuāla 
drāma par bezdarbības postu, darbība 
norisinās mūsu dienās) realizēties tikai 
daļēji. Režisors vēl neprot «savākt» vie-
notā ansamblī tik profesionāli dažādu 
komandu – no amatieru teātra paš-
darbnieciskā līmeņa līdz jaudīgām, 
stingrām amata prasmēm trenētiem 
aktieriem. Taču Seņkova Vasarnieki 
pelnījuši atsevišķu rakstu. Kā viena no 
tām retajām izrādēm, kur forma sazobē 
ar saturu uzzīmē mūsu laikmeta nesim-
pātisko viepli. 6

Izrādes Divu kungu kalps. anno 1963 opārta stilam atbilst virtuozais alfijs, ko lieliski tēlo kaspars aniņš (centrā), kas burtiski 
izkāpis no Monty Python komēdiju šoviem. Frensiss – mārtiņš egliens. Foto – Gunārs janaitis
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elmāra seņkova Vasarnieki ir viena no tām retajām izrādēm, kur forma sazobē ar saturu uzzīmē mūsu laikmeta nesimpātisko 
viepli. Foto – aigars altenbergs

starp režijas nekonsekvencēm maldās jura Žagara un daiņa Grūbes varoņi, kas uz izrādes M. Butterfly darbību fona drīzāk atgādi-
na komiskus personāžus, nevis skatītāja līdzpārdzīvojuma cienīgus cilvēkus. Foto – Gunārs janaitis
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ai jūs kādreiz 
ir piemeklēju-
si pēkšņa vē-
lēšanās visu 
pamest un 
doties nezinā-

mā virzienā, jo viss un visi ir apnikuši? 
Pārtraukt cīnīties ar darba devējiem un 
aizstopēt līdz Kiprai, kur nodoties kazu 
ganīšanai? Madim Suvisildam – jaunam 
igauņu vīrietim – laikam bija līdzīgas 
noskaņas, jo viņš nolēma doties svētce-
ļojumā no Tallinas uz... Mongoliju. Taču 
attapās mazā, vientulīgā savas dzimte-
nes ziemeļu ciematiņā Tahkurannā. Šā-
du gadījumu mums piespēlējis Andris 
Kalnozols, leļļinieks un teātra režisors. 
Viņa vārds Latvijas teātra telpā zināms, 
pateicoties apvienības umka.lv darbī-
bai, kura radījusi smieklu krampjus ne 
viena vien skatītāja vēderam, uz skatu-
ves atdzīvinot kā lelles, tā visneiedomā-
jamākos priekšmetus, iesaistot tos da-
žādos notikumos. 

Izrādes Labākais cilvēks Tahkuran-
nā gadījumā lelles parādās tikai vienā 
konkrētā epizodē, un atkal vēderam 
lemts mocīties. Smiešanās dēļ, par lai-
mi. Madi Suvisildu mums ataino Ivars 
Krasts, kura garais augums Dirty Deal 
Teatro mājīgajās, bet visai šaurajās tel-
pās izskatās neierasti klamzīgs un pat 
grotesks. Suvisilds ir noguris no knapi 

uzsāktā ceļojuma un saprot, ka mazais 
dārza namiņš viņam varētu kalpot par 
atpūtas oāzi. Namiņa īpašnieces maz-
meitas – vidusskolnieces Hannas Grētes 
Oitspu (Lienīte Osipova) ieskats šai ziņā 
ir citādāks, kad viņa bālo un karsonī dre-
bošo puisi satiek, iegriezusies pārbau-
dīt, vai ar omītes īpašumu viss ir, kā nā-
kas. Tā iesākas divu cilvēku nedrošais 
ceļš vienam pie otra (lai cik ļoti tas ne-
skanētu pēc ievada mācību grāmatai 
Mīlestības vārdā). Tas ir arī Mada ceļš 
pašam pie sevis. Ko viņš grib? Kas viņu 
sagaida Mongolijā? Vai Hanna Grēte va-
rētu būt viņa īstais svētceļojuma mērķis? 
Visiem šiem jautājumiem kā sprungulis 
spieķos ķeras Mada bērnības draugs Oli-
vers Pēts (Edgars Kaufelds), kurš vēlas 
uzņemt pasaulē labāko dokumentālo 
filmu par...Madi. Nedaudz spokaini, vai 
ne? Tomēr Olivers nav parasts jukušais, 
viņš ir savu ideālu gūstā, kas ir ļoti patei-
cīga platforma komiska tēla izstrādei. 

Spocīguma iestudējumā netrūkst – 
Mada drudžainā miega krāšņo sapņu 
ainas, kurās no namiņā esošā skapja, 
durvīm maķenīt paveroties, parādās 
mongoļu jaunekļa (Jurģis Spulenieks) 
galva, raisot līdzības te ar Mao, te ar Če-
šīras kaķi un piešķirot skatuves realitātei 
mīklainu, fantasmagorisku noskaņu. Ie-
studējums vispār būtu nosaucams par 
mistēriju, jo skatītājs tiek ieaicināts ne 

tikai Mada sapņos, bet arī sarežģītajās 
un krāšņas valodas pieraibinātajās do-
mās, kas attiecīgi sasaucas ar izrāžu cik-
la Personas kods tematisko rāmi, kurā 
Andris ir darbojies. Šai ciklā darinātas 
izrādes, kuras, Dirty Deal Teatro vār-
diem runājot, «pēta cilvēka iekšējo pa-
sauli, un iekšējās pasaules attiecības ar 
ārpasauli». Domājot par šīm attiecībām 
izrādes sakarā, jāsecina, ka laikam jau 
tiešām pastāv tāda lieta kā «trīsdesmit-
gadnieku krīze». Kad it kā vēl nekas nav 
padarīts (kas ir «briesmīgi»), bet it kā vēl 
nekas nav arī nokavēts. Bet... kas tad ir 
tas «nenokavējamais»? «Atbildes nav» – 
kā dzirdam Māra Melgalva vārdos Ievas 
Akurateres dziedājumā. 

Andra Kalnozola lielākā veiksme ir 
teju alķīmiskā precizitātē nolīdzsvarotas 
intonācijas – komēdija un vilšanās, kuru 
sagādā dzīves jēgas meklējumu tukšais 
apbalvojums, jo šķiet, ka līdz «patiesa-
jam kodolam» taču nav nonācis neviens 
«homo sapiens». Tāpat jāatzīst, ka brī-
žiem galvenā varoņa iekšējo meklējumu 
labirints pārtop par pārāk smagu akcen-
tu kopējā izrādes izklājumā. Izejas 
punkts gan pienāk gana ātri, tomēr pēc 
tam pie sevis jāpadomā: kāpēc gan vis-
pār vajadzēja tajā nokļūt, ja līdz šim viss 
izkārtots tik precīzi un gludi? Taču at-
skabargas ir katra radošā darba sastāv-
daļa. Un visa komanda, kura strādājusi 

MAIGAIS 
JAUDĪGUMS

TOMS TREIBERGS

Festivāla «Patriarha rudens» laureāte – izrāde 
«Labākais cilvēks Tahkurannā» DDT

Process
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pie iestudējuma, ir bijusi aprīkota asām 
ēvelēm. 

Žilbinošs izrādes noslēgumā ir Jurģa 
Spulenieka tēlojums sīka zaglēna lomā, 
kuram Madis kļūst par tādu kā dvēseles 
ārstu. Ivars Krasts sev uzticēto lomu at-
tīsta korekti, ļaujot ekspresijas viļņiem 
savu tēlu pārņemt ar matemātisku regu-
laritāti, kura, iespējams, ir par iemeslu 
nelielai kokainībai un iepriekšparedza-
mībai. Lienītes Osipovas Hanna Grēte 
gluži nav stāsts par pīlēna pārtapšanu 
gulbī, taču Mada sabiedrība meitenē 
raisa siltas jūtas, un vienā brīdī skolas 
somu un vilnas jaciņu nomaina kleita 
un augstpapēžu kurpes. Edgara Kaufel-
da zvaigžņu stunda ir ar plašu, smagu 
un vīrišķīgu žestu ietemptais... Lucky 
Dog sidrs no mazas, tievas pudelītes. Tā 
ir viena no Kalnozola firmas zīmēm: 
«mazo lietu» ieraudzīšana un uzspodri-
nāšana, liekot tām iemirdzēties agrāk 
neiztēlotā spožumā. Tas gan mēdz būt 
arī skumjš, traģikomisks spožums. 

Andris Kalnozols allaž ir apliecinājis 
savu ārpusniecību laika izpratnes un sa-
jušanas ziņā – viņa laikmets nav šībrīža 
dienas, viņš mitinās paškonstruētā lai-
kā, kurā atlasījis sev tuvo un tīkamo, sa-
kārtojot to tādā ritmā, kurš ir saprotams 
ne tikai viņam pašam, bet arī citiem. Tā 
ir liela māka, kuras būtiskākais iegu-
vums – brīvība. Domu un radošās ener-

ģijas brīvība. Liekas, ka arī viņa bied-
riem piemīt šāda spēja vai arī viņi to sevī 
ir jaunatklājuši. Citādāk iestudējums sa-
vā emocionālajā un arī vizuālajā ataino-
jumā (scenogrāfe Kristīne Vītola) nebū-
tu tik maigi jaudīgs. 

Svarīgi, ka arī citas izrādes Dirty 
Deal Teatro veic šo introspekcijas ceļu. 

Tāpat  Dmitrija Petrenko Sen jau tā va-
jadzēja, zaķi…, kaut iestudēta pēc 
rakstnieka Sergeja Kozlova stāstiem par 
dažādiem meža dzīvniekiem, arī iegais-
mo cilvēcisko meklējumu ceļu. Varētu 
teikt: ar to jau nodarbojas teju katra iz-
rāde un ne jau tikai Spīķeru rajonā, taču 
Dirty Deal Teatro panākumi šai jomā 
saistāmi ar vietas pieticību un arīdzan 
konkrētību, ja ne askētismu attiecībā 
pret scenogrāfiju. Līdz ar to «vēsts» pie 
skatītāja nonāk tiešāk, nepastarpinātāk, 
skaidrāk. Uzreiz jāsaka, ka tas nenozīmē 

šī principa – mazā vietā lielas domas 
cirkulē labāk – absolūto universālumu 
un ilglaicīgumu (ka nesanāk iegulties 
vecos lauros!). Cilvēka iekšējās skatuves 
izpētei nodevušās arī Paula Pļavniece 
un Katrīna Albuže, kuru komiskās, mul-
timediālās pamācības ar devīzi Nobiedē 
mani! filigrāni ilustrē mūslaiku sabied-

rības baiļu īpatnības un pašu saturu: 
bailes nomirt, kļūt vecam un nevarī-
gam. 

Atgriezīsimies pie Mada Suvisilda, 
kurš garnadzi Oto Alvisti (kam tīkojās 
nospert Hannas Grētes vecmāmiņas 
dārza mājiņas globusu) iekārtoja darbā 
pie sava tēva zivju pārstrādes fabrikā. 
Vai viņš nokļuva pie sava mērķa, lai arī 
kurā ģeogrāfiskajā punktā tas atrastos? 
Nav jau svarīgi. Jo svarīgākais ir pats 
ceļš. Arī tad, ja tā līkumi un dangas ir ti-
kai gājēja prātā.  6

MAZO LIETU IERAUDZĪŠANA 
UN UZSPODRINĀŠANA LIEK TĀM 

IEMIRDZĒTIES AGRĀK 
NEIZTĒLOTĀ SPOŽUMĀ

lienītes osipovas hanna Grēte gluži nav stāsts par pīlēna pārtapšanu gulbī, taču mada (Ivars krasts) sabiedrība meitenē raisa 
siltas jūtas, un vienā brīdī skolas somu un vilnas jaciņu nomaina kleita un augstpapēžu kurpes. Foto – māris reksnis
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LAIKI, ŠOVI 
UN PLIKUMI

Process

ežisora Kārļa 
Auškāpa iecere 
iestudēt Ērika 
Hānberga sen-
gadu stāstu Pir-

mā grēka līcis (1976) vainagojās ar ie-
spaidīgiem panākumiem. Šā paša no-
saukuma izrāde (2012), kurā darbojas 
Dailes teātra aktieru trupas «vecā gvar-
de», ir nospēlēta jau simt reižu un, 
spriežot pēc afišas, ir pieprasīta jopro-
jām. Kaut neesmu no tiem gavilētājiem, 
kas jūsmo par šo uzvedumu, tomēr uz-
skatu, ka radošās komandas darbs ir pa-
tiesi uzteicams, jo tajā virmo omulīga 
draiskulība, kas uz mūsu teātru skatu-
vēm ir diezgan reta, bet noteikti jauka 
gan latvju tautas, gan tās iemīļotā rakst-
nieka iezīme.

Taču, padzirdot par teātra plāniem 
ķerties pie cita Hānberga darba, proti, 
Plikie un pusplikie (1983), mazliet ap-
mulsu – vai tad tiešām grib turpināt šo 
jampadraci? Vai varbūt ir nodoms ap-
spēlēt nosaukumu un parādīt to laiku 
citā gaismā, kad var redzēt «plikumus» 
zem ideoloģijas apmetņa? Šī doma pavī-
dēja tādēļ, ka drīz vien pēc Pirmā grēka 
līča pirmizrādes žurnālā Leģendas tika 
publicēts ļoti interesants materiāls Ēri-
ka Hānberga kolhozi, kurā Ivars Kleins 
iepazīstina ar rakstnieka dokumentāla-
jiem stāstiem, un tie savā patiesībā ir 
apburoši smieklīgi vēstījumi par pa-
domju lauku dzīvi. Piemēram. «Padom-
ju gados bija jūtama milzīga piesardzība 
un modrība, vērojot tautiešu un laika-
biedru darbus. Tas aizgāja līdz kurio-
ziem. Jurija Andropova laikā PSRS radās 
pretalkohola vilnis, bet rakstnieku un la-

sītāju tikšanās nereti beidzās ar pieņem-
šanām. Reiz Talsu rajonā kādā krodziņā 
uzklāts galds, pie kura sēžu arī es, un vi-
siem tiek piedāvāta kafija, bet uz šo dzē-
rienu neesmu kārs. Visiem ielej, bet es 
atsakos. Piedāvā vēlreiz, atkal atsakos, jo 
vēl nesaprotu, kas ieliets kannā. Talsu 
rajona ideoloģiskā sekretāre kļūst tramī-
ga, jo esmu ne tikai rakstnieks, bet arī 
laikraksta Cīņa, tātad partijas centrālā 
orgāna avīzes, pārstāvis un tendenciozi 
atsakos no kafijas, kuru visi te labprāt 
iedzer. Izrādījās, ka kanniņā patiesībā 
ieliets balzams. To uzzinājis, ļāvu ieliet 
arī savā krūzītē. Kad iztukšoju, ideolo-
ģiskā sekretāre jutās tik atvieglota un 
laimīga!» Varu iztēloties, ar kādu smalku 
humoru mums šo stāstiņu izspēlētu, 
teiksim, Juris Strenga.

Kārlis Auškāps diemžēl ir izvēlējies 
banāli paredzamu ceļu – kāpt tajā pašā 

upē otrreiz, un, kā jau tas allaž notiek, 
nav izdevies. Hānberga stāsti Pirmā grē-
ka līcis, Plikie un pusplikie ķecerīgi ir bi-
juši tikai padomju laikiem. Tēmas dēļ. 
Šodien, teikšu tā, šie privātās dzīves ski-
cējumi diemžēl vedina uz secinājumu 

par esības pliekanajiem kurioziem, kam 
nav nekādu saišu ar sociālo iekārtu. Aiz 
mīlestības pret aktieriem tos var, pro-
tams, labsirdīgi vērot un ķiķināt. Stun-
du, nu – pusotras, bet, ja tas tiek piedā-
vāts atkārtoti tā saucamajā jauniestudē-
jumā, kas kļuvis arī principiāli garāks, 
neviļus jājautā: kā vārdā? 

Jo tā nav izrāde, tas ir «kapustņiks». 
Lai ko man iebilstu izrādes veidotāji un 
atbalstītāji (varbūt pat fani), es atkārto-
šu: tā nav izrāde, proti, mākslas darbs, 
bet jampadracis sev un savējiem. Skar-
bi? Nē, godīgi. Kur meklējama galvenā 
vaina? Manuprāt, dramatizējumā. Kā 
jau teicu, Hānberga teksts tolaik savā 
veidā bija izaicinājums, tagad to var at-
dzīvināt vienīgi psiholoģiski pamatotā 
aktieru darbībā, kā tas notiek pirmajā 
iestudējumā, citiem vārdiem sakot, tas 
jāspēlē. Bet Kārlis Auškāps «aizcirtis 

durvis» jebkādai darbības iespējai, jo iz-
domājis veidot izrādi kā TV raidījumu 
un tam pakārtojis Hānberga tekstu. Di-
vas televīzijas žurnālistes, kuru lomās 
cītīgi vaibstās Mirdza Martinsone un Ak-
velīna Līvmane (varbūt mēģina atdari-

MAIJA SVARINSKA

 Ērika Hānberga «Plikie un pusplikie» Dailes teātrī

ŠIE PRIVĀTĀS DZĪVES SKICĒJUMI 
DIEMŽĒL VEDINA UZ 

SECINĀJUMU PAR ESĪBAS 
PLIEKANAJIEM KURIOZIEM
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nāt kādu, tikai nezinu, kura  to būtu pel-
nījusi) ik pa laikam aicina uz skatuvi, tas 
ir, kameras priekšā, stāsta varoni, un 
tam, spītējot vadītāju jautājumiem, jā-
skandina savs monologs. Vaicā, piemē-
ram, par darba pieredzi, bet viņš, teik-
sim, vēstī par to, kā ir apguvis pirts para-
dumus. Te laikam bijis iecerēts vairot 
skatītāju smieklus, bet būtībā neviļus jā-
domā, kādu tad sklerozes pakāpi Auš-
kāps katram varonim ir paredzējis, ja vi-
ņiem ikreiz ir jāpārprot jautājuma sa-
turs. Un kā vispār to apspēlēt atbilstīgi 
izrādes patosam, proti, jautri? Ķēmojo-
ties. Ko aktieri paklausīgi arī dara, līdz ar 
to visus stāstus aizlaižot pa viltus slie-
dēm. 

Aktieru – Ventas Vecumnieces, Gu-
nāra Placēna, Ilzes Vazdikas, Aivara Sili-
ņa, Lidijas Pupures, Jura Strengas, Olgas 
Dreģes, Leona Krivāna, Mirdzas Martin-
sones, Akvelīnas Līvmanes, Aijas Dzēr-
ves, Sarmītes Rubules – žēl. Arī Ēriks 
Hānbergs pelnījis ko labāku. Tā gribas 
dzirdēt viņa gudro, miermīlīgo vārdu 
tieši par to sāpīgo un smieklīgo aizgāju-
šo laiku. Varbūt Kārlim Auškāpam ir kas 
līdzīgs padomā? Ne velti taču izrādes 
gaitā dibenplānā varam redzēt doku-
mentālus kadrus no tiem laikiem, kad 
bija Ļeņina iela, uzraksti Продуктовый 
магазин, kad balzamu slēpa kafijas kan-
nās. Daudziem ir kas īpašs, ko atcerēties 

par šo dzīves posmu. Hānberga un Auš-
kāpa vadībā varētu izveidot amizantu 
skatuves stāstu krājumu. Ko tik pašiem 
aktieriem nav nācies piedzīvot! Arī 
mums, kritiķiem. Lūk, viens stāsts par 
plikajiem.

Pēc studijām Ļeņingradas Teātra, 
mūzikas un kino institūtā es – latviete ar 
perfektu krievu valodu – tiku aicināta 
strādāt laikrakstā Советская Латвия 
(arī partijas centrālkomitejas avīze). 
Viens no pirmajiem uzdevumiem bija 
tulkot Viktora Hausmaņa cildinošu re-
cenziju par Gunāra Pieša jauno filmu 
Pūt, vējiņi! (1973). Hausmanis atnāca 
pārlasīt, uzslavēja un, atceros, it sevišķi 
piefiksēja manis atrasto sinonīmu 
«челн» (laiva), jo tas skanot daudz poē-
tiskāk par vārdu «лодка». Dienā, kad 
raksts tiek publicēts, kā allaž 10.00 esmu 
darbā. Blakusistabā sēž kultūras noda-
ļas vadītājs Andrejs Vasiļenoks. Pēkšņi 
(ap šo laiku tas notika reti) viņam zvana 
avīzes galvenais redaktors Nikolajs Saļe-
jevs, pieprasot steigšus ierasties savā ka-
binetā. Gaidu – kas noticis? Pēc brīža 
mans priekšnieks ir klāt un, nereaģējot 
uz manu taujājošo skatienu, žigli metas 
pie sava galda, kaut ko nervozi meklē, 
atrod, lasa un pēc tam pilnīgi negaidīti 
sāk līksmi smieties. Pienāk man klāt, 
jautā, vai šodien esmu pārlasījusi avīzē 
pašas tulkoto rakstu. Jā, atbildu. Tad lasi 

vēlreiz, Vasiļenoks saka, bet pats ar pa-
pīriem dodas pie galvenā redaktora. La-
su, neko nesaprotu. Mans priekšnieks 
nu atkal ir klāt: vai pamanīji? Ko? – teju 
izmisīgi jautāju. Tad viņš parāda Haus-
maņa recenzijas pēdējo rindkopu, un 
tur ir rakstīts: «И одинокий член Улдиса 
уплывает в бескрайние дали моря.»1 
Hausmanim tekstā bija laiva, es, kā jau 
minēju, tai atradu seno krievu vārdu 
«челн»,  kas tipogrāfijā, nejauši vietām 
samainot burtus, bija pārtapis par 
«член». Kļūdu pirmais bija pamanījis CK 
sekretārs Aivars Goris. Uzreiz zvanīja 
Saļejevam, tas savukārt Vasiļenokam, 
kas metās skatīties, kāds ir bijis mūsu 
variants. Pareizs. Stingro rājienu saņē-
ma burtlicis un nakts korektors. Pēc Go-
ra zvana laikraksts steidzīgi tika izņemts 
no pārdošanas vietām. Jo, kā teicis Go-
ris, latvieši nodomās, ka par viņiem ņir-
gājas, bet, ko krievi domās, vispār grūti 
paredzēt. Pēcpusdienā labotais laikrak-
sta variants jau atkal bija pārdošanā, un 
tādējādi Ulda «plikucītis» tautu draudzī-
bu neizjauca. Viktoram Hausmanim ne-
ko neteicu, jo nedrīkstēju. Interesanti, 
kurā brīdī viņš nopirka avīzi? Varbūt līdz 
pat šai baltai dienai nezina, kādu traci 
neviļus bija sacēlis viņa raksts. 6

1 Un jūras tālumos aizpeld Ulda vientuļais locek-
lis – krievu val.

kārlis auškāps «aizcirtis durvis» jebkādai darbības iespējai, jo izdomājis veidot izrādi kā Tv raidījumu un tam pakārtojis hānberga 
tekstu. Foto – Gunārs janairis
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ivas Alvja Her-
maņa ārzemēs 
tapušas izrādes 
un sešas Sarunas 
par Hermaņa te-
ātri, iespējams, 

būs bijis pats svarīgākais skatuves māks-
las notikums šajā Eiropas kultūras gal-
vaspilsētas gadā. Tik ļoti gaidīts, ka tajā 
brīdī, kad viss notika, pārņēma (domā-
ju, ne tikai mani) sajūta – un tas ir viss? 
Vairāk nekas nebūs? Dziļāk neraksim? 
Pēc tālākiem apvāršņiem nelūkosimies?  

Tobrīd likās, ka viss būtu varējis būt 
labāk un citādāk: izrādes telpa siltāka, 
krēsli ērtāki, sarunu moderatori vairāk 
gatavojušies, publika aktīvāka un ek-
sperti interesantāki. Tagad, no pavisam 
nelielas laika distances, redzams, ka ne-
kas nemainītos arī iespējami ideālos 
apstākļos. Sāpīgā neapmierinātība pa-
liktu tāpat, jo būtībā šis pasākums bija 
atvadas no tā Alvja Hermaņa teātra, ko 
esam mīlējuši. 

Neērti bija ne jau (tikai) krēsli Kino-
studijā, bet sajūta, ka cerības ir apmānī-
tas. Gribējās ieraudzīt citādu Alvi Her-
mani – gluži atavistiska, no padomju lai-
kiem palikusi apziņa, ka eksporta vari-
ants noteikti ir kaut kas labāks. Taču iz-
rādījās, ka gan Vēlie kaimiņi, gan Tēvi ir 
ļoti labu aktieru iemiesotas mums jau 
pazīstamās Hermaņa teātra formas un 
idejas: klasiskais stāstu teātris. Vienā ga-
dījumā – gara dzīve citā materiālās lab-
klājības līmenī, bet tajā pašā mirstīgās 
miesas ieslodzījumā un bezcerībā; otrā 
– nu, tam jau pašā nosaukumā bija ieko-
dēta līdzība: tēvi un vectēvi.

Gandrīz visi ārzemju viesi – gan tie, 

kam bija pāris Hermaņa izrāžu piere-
dze, gan vairāk redzējušie, lielākoties ru-
nāja par viņa radīto stāstu teātri, kas at-
šķiras gan no verbatim, gan dokumen-
tālās drāmas. Tieši ar to Hermanis pa īs-
tam izgāja pasaulē, iepriekš uzspridzi-
nājis latviešu teātra ainavu.

Tas, kas lielai daļai ārzemju viesu pa-
lika aizkadrā, bija Alvja Hermaņa teātra 
divdesmitgades pirmā puse – viņa 
mākslas estētisko un ētisko principu lē-
nais pakāpeniskais kāpums līdz pieņē-
mumam, ka cilvēks – jebkurš, pirmais, 
kas ienāk bārā, – ir izrādes vērts, intere-
sants un bezgalīgi pētāms Visums. Taču 
pie šāda «cilvēkcentrisma» ir vedis gana 
garš ceļš, un tā augstākais punkts, ma-
nuprāt, bija Stāsts par Kasparu Hauzeru 
(2002) – cilvēku per se, cilvēku vispār, 
bez senčiem, pieredzes, pagātnes un – 

arī nākotnes. (Lai gan pasaulē Hermanis 
izgāja ar Revidentu.)

Tūlīt pēc tam nāk diptihs Tālāk 
(2003) un Garā dzīve (2004). Izaicinošais 
Gorkija sauklis «Cilvēks – tas skan lepni» 
pāri skudru pūžņa ņudzēšanai aiz tikko 
modē nākušo realitātes šovu stikla sie-
nas. Bet vienlaikus iespēja ieskatīties kat-
rā sejā, turklāt vislielākajā pietuvinājumā 
ar Monikas Pormales videokameras palī-

dzību. Realitātes šovu estētika (īsta dzī-
ve!) liek pavisam citādi paraudzīties uz 
jēdzienu «patiesa skatuves eksistence», 
un JRT aktieri iztur šo pārbaudījumu, jo 
māksla vienalga ir īstāka par random īs-
tenību. Garā dzīve fokusē Hermaņa stās-
tu teātra pašu kodolu – zināt otru kā sevi 
pašu, tikai ar mākslas vispārinājumu. Se-
ko Latviešu stāsti, Soņa, Ledus te un tur – 
Ķelnes afēra, Šukšina stāsti…

Alvis Hermanis Eiropā (vācu valodas 
areālā) uzrunā publiku un profesionāļus 
ar divām lietām – savu «cilvēkcentrēto» 
stāstu un aizmirstām aktiermeistarības 
lietām. Kā raksta Londonas profesors 
Džo Kellehers, viens no Sarunu viesiem, 
savas grāmatas nodaļā ar zīmīgu nosau-
kumu Cilvēcības lietas. Klātbūtne, tu-
vums un izlikšanās – Hermanis atgrie-
žas pie aktiera profesijas pamatvērtī-

bām un vienlaikus pēta cilvēces eksis-
tences pamatvērtības, bet šajā gaitā ne-
nodarbojas ar humānisma dekonstruē-
šanu vai noārdīšanu.1 Tā teikt, pēta, bet 
neuzšķērž, lai paskatītos, kas lācītim vē-
derā. Viņa vērtējumā es post factum at-
radu daļēju atbildi uz jautājumiem, kas 
urdīja gandrīz visu Sarunu laiku. Kāpēc 
ārzemju viesi tik ļoti uzsver Alvja Her-
maņa cilvēcību un mīlestību (bulgāru 

LAIKA CILPA
Nedēļa ar Alvi Hermani festivālā «Forte forte»

EDĪTE TIŠHEIZERE

Process

HERMANIS NAV BENJAMIŅŠ,  
BET DRĪZĀK JĀZEPS
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teātra zinātniece Kalina Stefanova lieto-
ja apzīmējumus beznosacījuma un bib-
liskā mīlestība)? Vai mēs būtu redzējuši 
ļoti atšķirīgas izrādes? Vai Alvis Herma-
nis izskatās pilnīgi citādi «no tās puses»? 
Vai mums vienkārši ir dažādi mīlestības 
koncepti? Jo, skatoties Latvijas iestudē-
jumus, viņa māksla ir – nenoliedzami! – 
humāna un mīlestības pilna, taču arī 
skarba, nežēlīga, aroganta, pravietiska, 
paštaisna un tā tālāk. Atļaujoties turpi-
nāt bibliskos salīdzinājumus, Hermanis 
nav Benjamiņš, bet drīzāk Jāzeps.

Acīmredzot tas, kas šejienes kontek-
stā skan nežēlīgi, vācu valodas areālā un 
salīdzinājumā liekas pats miers un la-
bestība – bez uzstājības, uzsvērtas ra-
cionalitātes un galēji ekspresīviem ska-
tuves izteiksmes līdzekļiem. Bez kliegša-
nas. (Apzinos, ka tie var būt arī tikai ma-
ni ierobežotie priekšstati.)

Ne jau velti visi aktieri, kas piedalījās 
sarunā ar Matiasu Knollu, atkārtoja – 
mēs strādātu ar viņu vēl un vēl. Kā aiz-
kustinošā tiešumā sacīja ķelnietis Mar-
kuss Jons – mēs esam iemācījušies no 
Alvja to, ka stāsts par cilvēka dzīvi ir sva-
rīgāks par visu, ko sarakstījis Gēte. Pie-
bilstot: nav jāgaida, kamēr kāds uzraks-
tīs priekšā lugu – pietiek iziet uz ielas, 
sastapt cilvēku un visvienkāršākajiem lī-
dzekļiem uztaisīt izrādi par viņu. Jo lie-

tas, kas caurmēra cilvēkam šķiet neinte-
resantas, teātrī pārvēršoties par maģiju. 
Tā runāja Markuss Jons.

Bet atgriezīsimies pie Hermaņa ceļa. 
Cilvēka dziļā izpēte sasniedz savu kul-
mināciju pēc gadiem četriem. Tēvi 
(2007) un Vectēvs (2009), man liekas, ir 
stāstu teātra galējais horizonts un dziļā-
kais punkts, proti, aktieris pats kļūst par 
savas izpētes objektu, viņa paša biogrā-
fija, dzimta, saknes ir pamats, lai tālāk 
radītu, protams, fikciju un mākslas vis-
pārinājumu. Iespējams, ka šajā virzienā 
tālāk nav, kur iet. Sākas atkārtošanās un 
gājiens pa apli.

Hermaņa uzmanības centrā paliek 
cilvēks, tāpat kā turpinās ciešā sasaiste 
ar patstāvīgi strādājošu aktieri, bet nu 
jau uzmanības centrā ir nevis indivīds 
no ielas, bet, ja tā varētu teikt – mitoloģi-
zēta personība: Oņegins – kurš to nezi-
na? Oblomovs – kuram kultūras cilvē-
kam nav sava priekšstata par viņu? Par 
Ziedoni vispār nerunāsim – katram lat-
vietim savs! Mīts tomēr ir bagātāks pētī-
juma objekts par atsevišķi ņemtu indivī-
du, jo tajā savienojušies gan mūsu zem-
apziņas krājumi, gan apziņas priekšstati 
un aizspriedumi. Šīs izrādes pēta un 
skrubina nost pieņēmumus, aptuvenī-
bas, leģendas, mēģinot ieraudzīt šo par 
mītiem padarīto cilvēku kodolu un arī 

viņu laiku. Šis, manuprāt, ir pēdējais 
Alvja Hermaņa stāstu teātra un «cilvēk-
centrisma» loks. Zīmīgi, ka to noslēdz 
vēl viens Kaspars Hauzers (Cīrihe, 2013).

Protams, tā ir tikai shēma, nabaga 
un primitīva, salīdzinājumā ar dzīvu un 
mainīgu daiļradi. (Turklāt man nav ne 
jausmas, vai tajā vispār iekļaujamas 
daudzas Vācijā, Austrijā un Šveicē tapu-
šās izrādes.) 

Šī nedēļa ar izrādēm un sarunām bi-
ja atvadas no Alvja Hermaņa, kāds viņš 
vairs nekad nebūs, no teātra, kas ir dzi-
mis, uzplaucis, izsējis sēklas (sic!) un – 
beidzies. Sācies operas teātris, un arī sa-
vās pagaidām nedaudzajās izrādēs Her-
manis ir paguvis senajā un formālajā 
mākslā ienest citādību. Apraudot pagā-
jušo, neviens vēl nebija gatavs runāt par 
šo jauno Alvja Hermaņa teātri.

Pats režisors teica: tam, kas viņu 
saista operā, nav nekādas saistības ar 
aktiermākslu. Tā esot izlaušanās no ķer-
meniskā ieslodzījuma un iespēja kaut 
vai uz brīdi dzīvot mūzikas piedāvātajās 
augstākajās vibrācijās. 

Jauna laika cilpa ir iemesta bezgalī-
bā. 6
1 Skat. Kelleher, Joe, Ridout, Nicholas. 
Contemporary Theatre in Europe: A Critic 
Companion, 2006; nodaļa par A. Hermani 
Human stuff. Presence, proximity and pretend.

Šī nedēļa ar izrādēm un sarunām bija atvadas no alvja hermaņa, kāds viņš vairs nekad nebūs, no teātra, kas ir dzimis, uzplaucis, 
izsējis sēklas un – beidzies. alvis hermanis sarunā ar Gintu Grūbi (no kreisās). Foto – andrejs strokins
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Process

agaidot Rīgas kā 
Eiropas kultūras 
galvaspilsētas sta-
tusu 2014. gadā, 
Latvijas Nacionā-

lajā operā 17. februārī notika grandiozs, 
ceremoniāls, ar Riharda Vāgnera biogrā-
fiju saistīts pasākums – Rīgā iecerētās 
un daļēji uzrakstītās operas Rienci jaun-
uzvedums. Grūti iedomāties labāku vei-
du, kā atgādināt par Rīgas eksistenci Ei-
ropas kultūras kartē: te apvienots gan 
plaši pazīstams vārds, gan vietas pie-
saiste, gan jaunatklājuma intriga – šī 
opera ilgus gadus bija aizmirsta un atkal 
celta gaismā tikai 2010. gadā Berlīnes 
Vācu operā, kur to iestudēja Filips 
Štelcls ievērojamā diriģenta Sebastiana 
Langa-Lessinga vadībā un Rienci lomā 
atzinību izpelnījās Torstens Kerls, kurš ir 
arī mūsu operas uzaicinātais titullomas 
tēlotājs.

vāGners un rīGa XvIII
Lai arī esam nule kā piedzīvojuši Vāgne-
ra divsimtgades svinības visā pasaulē, 
lai arī mūsu opernams ir paveicis titā-
nisku darbu – iestudējis operu tetraloģi-
ju Nībelunga gredzens, ko vainagoja pa-
tiešām izcils operas Dievu mijkrēslis uz-
vedums Korneliusa Meistera vadībā, un 
lai arī Rīgā, kā katrā sevi cienošā operas 
pilsētā, darbojas Vāgnera biedrība, visi 
vēsturiskie fakti par diženā komponista 
gaitām mūsu pilsētā vēl arvien ir meklē-
jami dažādās vietās izkaisītās publikāci-
jās. Tāpēc nebūs lieks mazs konspekts iz 

leģendām par Vāgnera sakaru ar Rīgu un 
pētījumiem par viņa operstila tapšanu. 

Vāgnera Rīgas periodā viss rit kā ro-
mantiskas operas libretā. No kuģa Bol-
derājas ostā nokāpj 24 gadus vecs mūzi-
ķis, kuru uz Rīgu ataicinājis teātra dra-
maturgs Kārlis fon Holtejs. No 1837. ga-
da augusta līdz 1839. gada jūlijam Vāg-
ners Rīgā strādā par Pilsētas teātra gal-
veno kapelmeistaru (tā tika saukts diri-
ģents), iestudē operas un rīko simfonis-
kus koncertus arī Melngalvju namā un 
Jelgavā. Kopumā viņš Rīgā diriģējis div-
desmit uzvedumus, starp tiem Bellīni 
Normu, Mocarta Burvju flautu, Bētho-
vena Fidelio, kā arī Gluka, Kerubīni, Blū-
ma, Spontīni operas. Rīgā komponists 
sāk darbu pie lielas traģiskas operas pie-
cos cēlienos: top Riharda Vāgnera dzeja 
pēc Edvarda Džordža Bulvera-Litona ro-
māna Rienci jeb pēdējais tribūns motī-
viem un no 1838. gada augusta līdz 
1839. gada aprīlim tiek uzrakstīts pir-
mais un otrais Rienci cēliens.

Šajā opusā varam izsekot Vāgnera 
īpašā, ne ar ko nesalīdzināmā operas 
stila dzimšanai. Zinot visas dramatiskās 
mūzikas vēstures peripetijas, kas Vāgne-
ru pretstatīja itāļu dziedamoperām un 
franču lielās operas žestikulācijai, ļoti 
amizanti dzirdēt Rienci agrīnā Vāgnera 
meijerbēriskās mutuļojošās pasāžas un 
daudzos dziedājumus belkanto stilā, 
kuru vēlāk viņš pats izsmēja un kuram 
pretstatīja savu «zīmolu» Sprechgesang 
(dziedruna). Protams, tas nav nekāds 
brīnums. Sākot rakstīt šo operu, Vāgners 

jau apzinājās, ka piedāvās to Parīzei. 
Operas trešais, ceturtais un piektais cē-
liens tika rakstīti jau Parīzē 1840. gadā. 
Līdz ar to franču grand opera žanrs bija 
pilnīgi dabiska izvēle.

Tieši šī Rīgā iecerētā, pēc skaita trešā 
Vāgnera opera, atnesa tās autoram pa-
saules slavu – gan ne Parīzē, bet Prūsijas 
galvaspilsētā Drēzdenē, Ķeizariskajā 
galma teātrī, kur tā piedzīvoja savu 
pirmizrādi 1842. gada 20. oktobrī. Pakā-
peniski Rienci tika uzvests uz Eiropas 
skatuvēm: pirmizrāde Parīzē notika ti-
kai 1869. gadā, Venēcijā – 1874. un Rīgā 
1878. gadā.

Rīgas gadi Vāgnera otra perioda 
mākslinieciskajā attīstībā veido visnozī-
mīgāko posmu, tālab interesanti atzī-
mēt, ka arī vācu mūzikas kritiķi, rakstot 
par Rienci uzvedumu Minhenē 1967. 
gada vasarā, uzsvēruši, ka ar šo operu 
sākoties «īstais Vāgners». Tāpat kā «īstais 
Kants» sākās ar viņa sentēvu zemē Rīgā 
izdoto «filozofu bībeli» − Tīrā prāta kri-
tiku (1781). «Mūzikas zinātnieki droši 
varēs uzrādīt iedīgļus visiem sekojošiem 
darbiem līdz Parsifālam,» par Rienci 
raksta Klauss Adamss1. Un tā vien šķiet, 
ka arī pats Vāgners nav atturējies atkal 
un atkal atskatīties uz šīs operas «zelta 
fondu» – gan aizraujošā un simfoniska-
jos koncertos bieži spēlētā uvertīra, gan 
emocionālā Rienci lūgšana, kā arī Slavi-
nājuma koris met atblāzmu uz dau-
dziem vēlākiem komponista darbiem.

Tā kā tajā laikā šejienes vācu avīzes 
aktīvi interesējās par vēstures pētīšanu 
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un Kurzemes Literatūras un mākslas 
biedrības sanāksmēm, tiek uzskatīts, ka 
tieši Rīgas periods un saskarsme ar vie-
tējo iedzīvotāju piekoptajām paražām 
varēja iespaidot arī komponista interesi 
par vēsturi un mitoloģiju2.

Kad Rīgas Pilsētas teātra vadību pār-
ņem no Pēterburgas atbraucis tenors, 
Vāgnera kontrakts tiek pārtraukts (ne-
ciešamā mākslinieciskā rakstura un no 
iepriekšējās dzīvesvietas Kēnigsbergā 
sekojošo kredītsaistību dēļ3). Vāgners 
pamet Rīgu kopā ar sievu Minnu un uz-
ticamu ņūfaundlenda šķirnes suni, un 
atkal ar kuģi dodas prom, piedzīvodams 
vētru un iedvesmu savam nākamajam 
šedevram Klīstošais holandietis.

rIencI un rīGa XXI
Triumfālā Vāgnera jaunības operas at-
griešanās «dzimtajā» Rīgā Eiropas gal-
vaspilsētas atklāšanas svētkos diemžēl 
nenotika, kā cerēts. Pēc ieceres tai bija 
jākļūst par krāšņu, dārgu suvenīru šim 
notikumam: paši izrādes veidotāji to bi-
ja pieteikuši nevis kā Riharda Vāgnera 
operas Rienci jaunuzvedum u, bet gan 
nodēvējuši par Riharda Vāgnera opusu 
tēlos Rienci. Triumfs un sakāve. 

Labāk nepateiksi. Tieši tā arī bija – 
triumfs un sakāve, tikai sakāve šoreiz 
aizēnoja triumfu, kā jau tas daždien no-
tiek, kad kāda darba (revolūcijas, dum-
pja, koncepcijas) veidotājiem nav īstas 
skaidras idejas, ko paust.

Triumfēt varēja uzveduma muzikālā 
daļa. Diriģents Modests Pitrens sadarbī-

bā ar dramaturgu Miku Čeži bija izdarī-
jis milzum grūtu un pie tam neticami 
veiklu darbu – turpat sešas stundas garo 
pieccēlienu operu saīsinājuši līdz di-
viem krietniem cēlieniem. «Mana prio-
ritāte, to darot, bija saglabāt belcanto 
mūzikas tradīciju, kas šajā operā Vāgne-
ram ir raksturīga. Tas nenācās viegli, ta-
ču es domāju, ka mums tomēr izdevās,» 
pirms izrādes intervijās medijiem4 teica 

Modests Pitrens. Muzikālā dramaturģija 
turējās kopā, ainas virknējās muzikāli 
saskanīgi, un varēja tikai priecāties par 
šādu vēstures rullīša «attīšanu». Lai gan 
tiem rīdziniekiem, kas pavisam nesen ir 
ļāvušies Dievu mijkrēšļa simfoniskajam 
plūdumam, bija pagrūti valdīt smieklus 
pie vētrainajiem galopiem, kas Rienci 
laikā atskan no orķestra bedres pamīšus 
ar jau atpazīstamu vāgnerisku liriku un 
simfonisko vērienu. 

Vadošās lomas dziedāja trīs pasau-

les līmeņa solisti no Vācijas un Zviedri-
jas. Torstenu Kerlu šobrīd uzskata par 
pasaulē labāko Rienci lomas interpretu. 
«Vāgners nav bijis ļoti iecietīgs pret te-
nora balss iespējām,» apgalvo dziedā-
tājs. «Es domāju, viņš, rakstot operu, bi-
ja vienkārši atvēris savu sirdi un daudz 
neprātojis, kā šo tenora partiju tīri teh-
niski būs iespējams izdziedāt. Tā ir sa-
rakstīta ļoti augstā tesitūrā, dziedājumu 

ir ļoti daudz, pie tam teju visu izrādi ir 
jādzied ļoti skaļi, tā kā izpildītājam tas ir 
patiešām liels izaicinājums.» Tā vien 
šķiet, ka neiecietīgi pret zaļā togas kleitā 
ietērpto tenoru izturējies ne vien kom-
ponists, bet arī Rīgas uzveduma veido-
tāji. Nu kālabad gan pašu galveno āriju 
Allmächt’ger Vater (Tēvs Visuvarenais), 
kas izvietota zelta griezuma kulmināci-
jā, tātad atzīta par nozīmīgāko muzikālo 
notikumu arī šajā divcēlienu dramatur-
ģijā, varoņtenoram ir jādzied, sakņupu-

ACĪMREDZOT SKAIDRAIS, 
NEPĀRPROTAMAIS VĀGNERA 

MŪZIKAS VĒSTĪJUMS 
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vadošās lomas dziedāja pasaules līmeņa solisti no vācijas un zviedrijas. Torstenu kerlu šobrīd uzskata par pasaulē labāko rienci 
lomas interpretu. adriāno kolonna – urzula hese fon den Štainena. Foto – Gunārs janaitis
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šam ceļos? Vai tāpēc, ka pēc satura tā ir 
lūgšana? Mein Gott, vai tiešām tik ba-
nāls domu gājiens? Diafragma saspies-
ta, balss sprūst rīklē, visi fizikas un fizio-
loģijas likumi saka priekšā: nu, piecelies 
taču, nemokies tik ļoti! 

Arī mecosoprānam Urzulai Hesei 
fon den Štainenai Adriāno Kolonnas tēlā 
bija ieprogrammēta diezgan nesaprota-
ma kustību partitūra. Nu, vismaz rāpo-
jot viņa laikam nedziedāja. Sārtais tērps 
ar rozā grimu uz plakstiņiem, sievietes 
balss un latviešu valodas locījumu un 
galotņu gramatika droši vien klausītā-
jiem sagādāja ne vienu vien rēbusu: kas 
tad galu gala ir «Kolonna»? Tomēr spēcī-
gais dziedājums, kas ietvēra sevī visu 
mūzikā atklāto šaubu amplitūdu – no 
nedrošības līdz pārliecinošam aicināju-
mam, noturēja klausītāja uzmanību un 
pat pārsteidza ar dramatisku piesātinā-
jumu. Zviedru soprāns Elizabete Strida 
Rīgā dziedājusi jau divas Vāgnera lo-
mas – Zīglindi Valkīrā un Gutruni Dievu 
mijkrēslī. Rienci māsas Irēnes tēlā Stri-
das skanīgais tembrs atkal apliecināja 
viņas balss profesionālo briedumu – it 
īpaši ansambļos, kur nepieciešams gan 
spēks, gan ieklausīšanās partnerī. Labi 
savu uzticēto darbu atvēlētajos rāmjos 
izdarīja mūsu pašu solisti – baritons Ar-
mands Siliņš (Orsīni) un ansambļos lie-
liskie basi Krišjānis Norvelis (Kolonna), 
Rihards Mačanovskis (Čeko) un tenors 
Raimonds Bramanis (Barončelli).

Diemžēl opernamā nu reiz ir tā, ka 
visrūpīgāk sagatavoto muzikālo priekš-
nesumu var pilnīgi izgāzt skatuviskais 
risinājums. Triumfu padarīt par sakāvi.

Režisores Kirstenas Dēlholmas pie-
aicināšana šķita ļoti cerīga šādam īsinā-
tam festivāltipa jaundarbam. Pēc Latvi-
jas Radio kora un teātra kompānijas Ho-
tel pro forma multimediālā uzveduma 
Kara daba Latvijas Nacionālajā operā 
2011.gadā,5 kad laikmetīga skaņu parti-
tūra bija izcili atrisināta ar arhaiskas ja-
pāņu poēzijas, noslēpumainu mangas 
zīmējumu, maģiskas gaismu spēles un 
ekstravagantu kostīmu nosacīto palēni-
nāto kustību stilistiku, ar nepacietību ti-
ka gaidīta Vāgnera mūzikas tikpat eks-
travaganta vizualizācija.

«Šis Rienci iestudējums nav psiholo-
ģisks trilleris par konkrēto cilvēku, bet 
gan muzikāla un simboliska leģenda par 
cilvēkiem un varas spēlēm. Sapnis par 
mīlestību, kas pārvēršas politiskas kon-
spirācijas šausmās,» ne vienreiz vien 
pirms pirmizrādes atkārtoja režisore, vēl 
piebilstot, ka iedvesma iestudējuma vei-
došanai un vizuālajam noformējumam 
gūta Spāņu izjādes skolā Vīnē (?!)

Diemžēl šoreiz nācās vilties. Acīmre-
dzot skaidrais, nepārprotamais un pat 
jaunības svaidīgumā estētiski skaistais 
Vāgnera mūzikas vēstījums nepakļāvās 
iecerētajai izplūdušā sapņa koncepcijai. 
Ar vislabākajiem nodomiem bruņots 
klausītājs tomēr, manuprāt, nevarēja tā 
īsti «iebraukt» režisores norādītajā ste-
liņģī. Nepalīdzēja arī dzīvais zirgs uz 

skatuves. Nabadziņš dīžājās, mīņājās un 
pievērsa sev visu uzmanību, kamēr gal-
venie varoņi risināja kaut kādas pilnīgi 
neizprotamas mīlas un goda peripetijas, 
kuras uzveduma veidotāji nebija akcen-
tējuši kā nozīmīgas, jo pieteikuši simbo-
liskas varas spēles. Par tām gan liecināja 
vienīgi Rienci apkārt staipītais tribūna 
varas simbols – kaut kāds pletnei līdzīgs 
daikts, ar kuru viņš īsti nezināja, ko ie-
sākt.

Acīmredzot noticis tas pārpratums, 
ko nereti redzam pie operu režisoriem: 
sacerot pilnīgi jaunu tēlu sistēmu, viņi 
aizmirst par tik konkrētu komponentu 
kā mūzika. Iznāk kā ironiskā kultūras 
kodu un klišeju pētītāja Vudija Allena 
filmā Pusnakts Parīzē, kur operas reži-
sors stāsta, kā uzvedis Verdi Tosku tele-
fonbūdā un visas darbojošās personas 
bijušas peles… Droši vien Vudija Allens 
ironizēja par Hansa Noienfelsa veidoto 
Vāgnera Loengrīna uzvedumu 2012. ga-

da Baireitas festivālā (ļoti izdevušos uz-
vedumu, starp citu!), kur koris bija 
saģērbts žurku kostīmos, tā iemiesojot 
«sensuālu masu un masu uzvedības 
metaforu». Kādu masu uzvedību simbo-
lizē Mareunrol’s veidotie kostīmi Rienci 
izrādei, nudien nav skaidrs. Ak jā, reži-
sores iedvesmas avotu – Vīnes Spāņu iz-
jādes skolu! Kora kostīmi ir uniformu 
stila deformācija. Formas tērpa uzde-
vums pēc būtības ir vienveidot, «unifor-
mēt», bet Rolanda Pēterkopa «unifor-
mas» ir dažādotas līdz pēdējai iespējai, 
darinot katram koristam savu individu-
ālu modeli. Scenogrāfiski skatuve orga-
nizēta, izmantojot tikai sešu tīru spilgtu 
krāsu laukumus, kas kopumā izskatās 
ļoti efektīgi. Bet Rolands Pēterkops visas 
šīs sešas krāsas iesaista katrā kora kostī-
mā! Līdz ar to kora (kopuma, masas) 
skatuves tēls kļūst par individuālu mo-
deļu parādi, bet, tā kā visi tērpi ir visās 
krāsās, tad kopīgajā raibumā pazūd kus-
tības izkārtojums skatuves telpā. Japāņu 
soļošanas un latvju deju soļu atsauces 
nenolasās, lakoniskas skatuves kārtības 
vietā gar acīm slīd ņudzošs haoss. Ņe-
mot vērā vēl auduma faktūru – tas ir ne-
krītoši stīvs un biezs – kustības ir apgrū-
tinātas un patiesībā smieklīgas. 

Notika tas pats, kas bija vērojams jau 
Jevgeņija Oņegina iestudējumā – 
Mareunrol’s darināto tērpu pašmērķī-
gais ekshibicionisms pārvērta izrādes 

laukumu par defilē mēli. Taču organizēt 
izrādes telpu ir pilnīgi cits mākslinie-
cisks uzdevums. Ar to, ka scenogrāfija 
un kostīmmākslinieks izmanto vienotu 
krāsu gammu, ir daudz par maz, lai cik 
skaisti arī tērpi katrs pats par sevi nebū-
tu.

Labs risinājums bija solistu tērpiem, 
it īpaši Rienci koši zaļā togas stilizācija. 
Citu vīru tērpus raibais ķiparu koris 
vienkārši noēda, un tā ir nepateikšu, 
kurš bija kurš. Labi, ka solistus var at-
šķirt vismaz pēc balss tembra.

Tā nu galu galā par centrālajām epi-
zodēm uzvedumā izvirzījās abi ieviestie 
papildinājumi: Vāgnera Rīgā rakstītā so-
lodziesma Egle, ko tūlīt pēc uvertīras 
nodziedāja Rīgas Doma zēnu kora solis-
ti Mārtiņš Lipskis un Gustavs Pozņaks, 
un Voldemāra Johansona astoņu minū-
šu elektroniskās mūzikas kompozīcija 
otrajā daļā kā pavadījums Ēnu uznācie-
nam no baleta Bajadēra trešā cēliena 

Mariusa Petipā 1877. gada horeogrāfijā. 
Egle kļuva par darba idejisko smagu-

ma centru. 1838. gadā Rīgā komponētā 
solodziesma ar Georga Šeirlina dzeju ie-
veda klausītāju sabiezinātās romantikas 
atmosfērā, kas bija raksturīga tālaika 
jaunajai mākslai. «Lai arī ne pārāk mīlu 
egļu melanholiju, Vidzemē no tām nav 
iespējams izvairīties,» rakstīja jaunais 
komponists dziesmas pirmajam izdevē-
jam. «Dzejoli komponēju vidzemnieku 
skaņkārtā.» Acīmredzot dziesma bija 
kļuvusi populāra, jo Matīsa Kaudzītes 
atdzejojums publicēts izdevumā Ziņģu 
grāmatiņa. 100 ziņģes, sakrātas iz labā-
kajiem latviešu dziesminiekiem.6 Herde-
ra institūta profesors Elmars  Arro 
(1899–1985), divpadsmit sējumu Aus-
trumeiropas mūzikas vēstures autors,7 
runā par Latvijas mežu šalkām Vāgnera 
mūzikā kā raksturīgu baltu folkloras 
koncepciju. Baltijas meža esence esot 
kosmogonistiski bioģenētiska − atvasi-
nāta no kāda mistiska pirmmeža kā vi-
sas dzīvās esmes sākuma. Tādējādi ar 
dziesmu tika uzdots labs kamertonis 
Vāgnera un Rīgas tēmas izspēlei. Žēl, ka 
nesekoja nekāds turpinājums.

Savukārt baleta numurs radīja pilnī-
gi pretēju efektu: apturējis nemotivēto 
skatuves raibumu un kņadu, kas patie-
sībā cīnījās pati ar savu garlaicību, tas 
pēkšņi iedarbojās kā balta siena ar glez-
nām pārpildītā muzejā. Nebūdams ne-

PIEKLĀJĪGAIS RĪGAS SKATĪTĀJS 
NEKLIEDZ BŪŪŪ!. VIŅŠ 
IZMISĪGI ATKAL UN ATKAL 
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kādā sakarā ne ar Vāgneru vai Rienci, 
nedz ar Bajadēru (ko tomēr uztveram kā 
Leo Minkusa baletu) vai klasisko balet-
mūziku vispār (jo Johansona itin jaukā 
partitūra vienkārši neļauj izdejot Petipā 
horeogrāfiju, kurā ir skaidri jājūt metrs 
un ritms – tas šajā elektroniskajā sapņa 
kompozīcijā ir tik izplūdis, ka pirmajai 
balerīnai nācās kā repetitoram skaļā 
balsī skaitīt «viens, divi, trīs...»), šis frag-
ments ienesa kādu sengaidītu skaidru 
struktūru. Diemžēl – ļoti bēdīgā kvalitā-
tē, jo baletskolas meitenēm pietrūka 
pieredzes klasiskajā kordebaletā. 

Izrādes finālā iesaistījās arī Rīgas 
Doma zēnu koris – vokāli pārliecinošs 

un saistošs. Pat daudzkārt redzētais, uz 
publiku strādājošais paņēmiens ietērpt 
bērnus militārās uniformās un ielikt vi-
ņiem rokās automātus, lai arī liekas kli-
šejisks, kā to atzīmē Lauma Mellēna sa-
vā recenzijā Kurš ir autors jeb Postmo-
derns eksperiments ar Vāgneru,8 tomēr 
pieved pie kaut kāda globālāka skatu-
punkta, kas katastrofāli pietrūkst visā iz-
rādes laikā. Banāli. Nu jā. Bet vai nav la-
bāk banāli, nekā vispār nekā?

rezumējums
Kopumā visbēdīgākais ir tas, ka paliku-
šas nerealizētas tik daudzas ieskicētas 
iespējas. Viena no tām – tiešām veltīt šo 

izrādi Rīgas Pilsētas teātra liktenim un 
tā lomai Vāgnera dzīvē un viņa daiļrades 
attīstībā. Rīdzinieka, mecenāta un ķei-
zarienes galma padomnieka barona Oto 
Hermaņa fon Fītinghofa 1782. gadā uz-
celtajā namā Lielajā Ķēniņu, tagadējā 
Vāgnera ielā 4 izvietojās teātris Muse ar 
500 vietām, vairākas koncertzāles, kluba 
telpas un restorāns. Par projekta autoru 
tiek uzskatīts pazīstamais Rīgas klasicis-
ma laikmeta arhitekts Kristofs Hāber-
lands. Tiem laikiem moderno sēdvietu 
iekārtojumu amfiteātra veidā, iedziļinā-
to orķestra novietni un mijkrēsli zālē iz-
rādes laikā vēlāk pārņēma Vāgnera Bai-
reitas teātra jaunceltnei. (Par Pilsētas te-
ātra ēkas vēsturi var izlasīt Ilonas Breģes 
grāmatā Teātris senajā Rīgā. Teatrālā sa-
biedrība patiešām varētu iestāties par šā 
nama restaurāciju un Vāgnera koncert-
zāles atdzimšanu.)

Bet runājot par izrādi – katram ir tie-
sības uz savu neveiksmi. Pieklājīgais Rī-
gas skatītājs nekliedz «bū-ū-ū!». Viņš iz-
misīgi atkal un atkal pārlasa program-
mas grāmatiņu un vaicā: ko es nesapra-
tu? Rezultātā grāmatiņa iznākusi intere-
santāka par izrādi. Varbūt ieguldīto mu-
zikālo darbu var saglābt ierakstā? Ce-
rams. 6

 

1Klaus Adam. Nie wieder Rienzi! Rheinischer 

Merkur 33 (18.8.1967.) 14. lpp.

2 Plašāk izteiktos pieņēmumus šajā sakarā ir ap-
kopojis Jānis Ķēniņš savā rakstā Latviešu Jāņu 
burvība Vāgnera Meistardziedoņos. Jaunā Gaita, 
1968, Nr.71

3 Avīzes Rižskij Vestņik apskatnieks 1894. gadā 
raksta: «Nereti gadījās, ka Pēterburgas priekšpil-
sētas mājas priekšā apstājās bārdainie krievi, ja 
viņi vēlu vakarā dzirdēja tur augšā ellišķīgu 
troksni. Jo pie šādiem koncertiem flīģeļa stīgas 
lidoja uz visām pusēm kā pelavas vējā, tā ka 
komponists beigās lika atskanēt tikai vētījamai 
mašīnai līdzīgai klaboņai, turklāt uz rezonator-
dēļa visapkārt gulošās metāliskās čūskas radīja 
patīkami janičārisku troksni – kas mūs, raugo-
ties partitūrā, nemaz neuztrauca –, tas viss pie 
spēlētāja ar tik stingru roku kā Vāgners bija pats 
par sevi saprotams. Pret viņu kā pret kapelmeis-
taru nebija nekādu nopietnu iebildumu, bet vi-
ņa izteikti mākslinieciskā daba neprata iekļau-
ties pilsoniskajās attiecībās, tiklīdz tās tika iero-
bežotas ar debetu un kredītu... kapelmeistars 
katru acumirkli saņēma tiesas pavēstes no Kē-
nigsbergas, savas iepriekšējās dzīvesvietas.

4 Skat. www.lsm.lvhttp://www.lsm.lv/lv/raksts/
muzika/kultura/vagnera-rienci-iestude-starp-
tautiska-makslinieku-komanda.a74671/

5 Latvijas Radio koris par iestudējumu Kara da-

ba saņēmis Dienas gada balvu kultūrā 2011. Iz-
rāde saņēmusi Dānijas teātra balvu Reumert par 
labāko scenogrāfiju un bijusi nominēta šai bal-
vai kā labākā izrāde.

6Jelgava: J.Šablovskis, 1888, 76.-77. lpp.

7 
Musik des Ostens, 12 vols., 1962

8 Klaus Adam. Nie wieder Rienzi! Rheinischer 

Merkur 33 (18.8.1967.) 14. lpp.

diemžēl opernamā nu reiz ir tā, ka visrūpīgāk sagatavoto muzikālo priekšnesumu var 
pilnīgi izgāzt skatuviskais risinājums. Foto – Gunārs janaitis
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aksta moto es 
atradu nejauši, 
meklējot seno 
domātāju atzi-
ņas par laiku 

Nacionālā teātra izrādei Laiks un 
Konveju ģimene. Nodomāju – re, šī būs 
rakstam par valodu teātrī. Turklāt ne 
tikai par rakstīto, bet arī runāto. Lasīt 
teātrim domātus tekstus un dzirdēt no 
skatuves runāto nākas ik dienu, un ik 
dienu manām ausīm un acīm, un, jā-
domā, ne tikai manām, kļūst aizvien 
sāpīgāk. Par ausīm mēdz teikt, ka tās 
vīst, bet vīst ne tikai no kauna par dzir-
dēto. Par acīm – ka raibs vai mells me-
tas, bet ne tikai no burtu vai puķu, vai 
cilvēku ņirboņas acu priekšā. Vīst un 
reibt var arī no seklas valodas, trulas 
domas vai greiziem teikumiem. Jo il-
gāk tu strādā ar vārdu kā darbarīku, jo 
personiskāk tu pret savu intrumentu 
kasti attiecies un pēkšņi tik labi sapro-
ti vienu no populārās Streiča kinofil-
mas Limuzīns Jāņu nakts krāsā varo-
ņiem, kas sargāja savus skrūvgriežus 
vairāk nekā paša meitas tikumu. 

2014. gada februāra Rīgas Laika 
numurā kinorežisors Andrejs Konča-
lovskis  – ak, un neba viņš vienīgais!  – 
atgādina: demokrātija nav brīvība, de-
mokrātija ir vara, kas ar gudrību (viltī-
bu) piešķir varas ilūziju vairākumam 
jeb masai. Un teātra apmeklētājiem 
nav jāuztraucas, ka viņi no manas pu-
ses augstprātīgi tiek pieskaitīti masai – 

nebūt ne, jo viņi jau ir tie Alvja Herma-
ņa identificētie 10 procenti Latvijas 
sabiedrības, kas apmeklē izrādes, lasa 
grāmatas, iet uz akadēmiskās mūzikas 
koncertiem un izstādēm. Tomēr tirgus 
vērtība kā kritērijs mākslas darbam liek 

brīvprātīgi obligāti rūpēties par tā vieg-
lāku „saprotamību” lielākam cilvēku 
skaitam, cenšoties 10% auditorijas pēc 
iespējas palielināt un tādējādi apturot 
organisku mākslas attīstību, tā vietā, 
gluži kā savulaik Sibīrijas upēm, ierādot 
jaunas un plašākas gultnes. 

Kamēr par tirgu uztraucas tikai iz-
devēji, teātru direktori, koncertorgani-

zāciju vadītāji un Kultūras ministrijas 
ierēdņi, tikmēr tajā ir sava loģika un 
amatu noteikta nepārtraukta cīņa par 
mākslas tapšanas iespējām un apstāk-
ļu uzlabošanu radītājiem. 21. gadsimta 
pirmie četrpadsmit gadi Latvijā iezīmē 

VALODA  
NACIONĀLAIS 

PARKS VAI GETO

IEVA STRUKA

Valoda ir pilnvērtīga, ja tā ir skaidra  
un nav piezemēta.

(Aristotelis Poētika, 22)

TIRGUS VĒRTĪBA KĀ KRITĒRIJS 
LIEK MĀKSLAS DARBAM 

PIESPIEDU KĀRTĀ RŪPĒTIES PAR 
VIEGLĀKU SAPROTAMĪBU 

Ievads
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aizvien spilgtāku tendenci par «sapro-
tamību» rūpēties pašiem mākslinie-
kiem, cenšoties līdzināties tam iedzī-
votāju slānim, ko agrāk sauca par pro-
letariātu, bet šodien par  «pamatstrau-
mi». Cilvēkiem, kuri izspiesti cauri 
augstskolas soliem ar zemākajām atzī-
mēm, lai nodrošinātu darbu 160 augst-
skolu pasniedzējiem, un kuri aizpilda 
uzburbušās Rīgas dīvainās darbavietas, 
nodarbodamies ar kaut ko, kā lietderī-
bas koeficientu iemācās pirmajā mē-
nesī, lai nomierinātu sirdsapziņu par 
velti izšķiestu laiku un dzīvi. Jautāsiet, 
kāds sakars valodai ar vēlreizēju atgā-
dinājumu par to, kas ir Latvija? Ar to, ka 
Latvija vairs nav valsts, kuras pilsoņi iz-
gudro vai ražo, rada vai attīsta, nav pat 
valsts, kura pērk un pārdod, drīzāk 
valsts, kura aizpilda anketas, formulā-
rus un apkopo datus, respektīvi, uzrau-
ga «kaut ko nezin ko»? Sakars ir visai 
liels – aptuvenās un nekatrās nodarbo-
šanās tādu ir padarījušas arī valodu. 
Tādā runā mūsdienu lugu varoņi, un 
pie tādas pierod mākslinieki, vismaz 
tik publiskā jomā, kāds ir teātris. 

Tādā nekatrā valodā radīti teksti, 
no vienas puses, ir šodienas spogulis, 
ko dramaturgu un režisoru apaļajā 
galdā pārliecināti aizstāv Rasa Bugavi-
čute un Jānis Balodis, jaunākie autori, 
ko panākumu vilnis šobrīd uznesis 
augšpusē – viņiem ir darbs, viņiem 
nav laika, par viņiem runā, viņi nesū-
dzas par teātru vienaldzību pret viņu 
radošajiem sapņiem un plāniem. No 
otras puses, latviešu valoda nav viņu 
darba instruments, jo viņi tajā nerada, 
viņi tajā pieraksta savas un citu do-
mas. Tekstos ienāk angļu un krievu va-
lodas sintakse, leksikā – ielas valoda, 
kas fiksē «pamatstraumes» izteiksmes 
veidu. Tiesa, Jānis Balodis darbojas 
galvenokārt ar sociāli asām tēmām, 
kas bagātina viņa valodu, piešķirot tai 
salīdzinoši intelektuālu nokrāsu. 

Televīzijas raidījumā 100 g kultūras 
(20.02.2014) diskusijā par mūsdienu 
dramaturģiju aizsāktā tēma par lugu 
valodu laika trūkuma dēļ aprāvās pus-
vārdā, kad režisors Mārtiņš Eihe iztei-
cās pret literāro valodu latviešu mūs-
dienu lugās. Tobrīd nebija iespējas ap-
spriest atšķirību starp literāru un lite-
rarizētu valodu, bet režisors jau iebilda 
tieši pret pēdējo. Jā, tādas arī latviešu 
lugās netrūkst, tomēr tur nav vainīga 
latviešu valoda, bet autoru iedomātie 
priekšstati par to, kas ir literāra valoda 
un dramaturģisks teksts. Literarizēta 
valoda ir mākslīgi konstruēta valoda, 
ko baro talanta trūkums un grafomāna 
tieksmes. Literāra valoda savukārt ie-
tver sevī visus (uzsveru – visus) valodas 
slāņus, tostarp necenzētu leksiku atse-
višķas izcelsmes un nodarbošanās ga-
dījumā, bet, pats galvenais, tā ir valo-
da, kas papildina un bagātina sarunva-
lodu – ar neparastām metaforām (kā-
pēc ne žargonā, ja tur tādas mīt, un tā-
das tur var mist, kā pierāda Tallinas te-

ātra NO99 aktieru spožais lamuvārdu 
krājums igauņu valodā izrādē Gorjačije 
estonskije parņi), ar savdabīgiem salī-
dzinājumiem un piemirstiem vai jaun-
radītiem epitetiem. Tā ir/tai būtu jābūt 
valodai, ko, no teātra skatuves dzirdē-
tu, gribas izmantot savā ikdienas leksi-
kā un ko šodienas lugas no teātru ska-
tuves pēdējoreiz ir piedāvājušas Ingas 
Ābeles personā vai Jaunā Rīgas teātra 
«vecās» paaudzes kolektīvi radītajos 
t.s. latviešu darbos. Bet JRT aktieri prot 
arī savalgot autoru, un vairākums uz-
var, kā apliecina Agneses Rutkēvičas 
lugas Dzīvnieks neaptveramās pārvēr-
tības izrādē Dukši, tāpēc tēmā arī au-
tores liecība par pirmo pieredzi kop-
darbā.

Tomēr rakstītais un pierakstītais 
vārds nebūt nav vienīgā latviešu teātra 
problēma. Aizvien biežāk teātros, ne 
tikai Nacionālajā, kur man ir tas gods 
strādāt jau desmit gadus, ir grūti uz-
tvert aktieru runāto. Veci cilvēki skatī-
tāju rindās burkšķ un vaino jauniešu 
dikciju, pieredzējuši aktieri – Kultūras 
akadēmijas apmācību sistēmu, tomēr 
pieaugošā tendence nespēt izrunāt 
klasiskus tekstus citiem saprotami, ar 
ko saskaras arī šķietami talantīgi jau-
nie aktieri, liek domāt, ka suns norakts 
labi dziļi, tāpēc uz sarunu aicināju Ai-
nu Matīsu. Ilggadēju runas pedagoģi, 
Latvijas Kultūras akadēmijas profeso-
ri, kura nudien kļuvusi par glābēju eņ-
ģeli, jo dodas pie aktieriem, kas teātrī 
strādā trešo, piekto un septīto gadu, 
lai īsi pirms pirmizrādes atgādinātu 
viņiem skolas patiesības. Kāds tam ie-
mesls? Kāpēc aktieris var skaidri un 
skaļi norunāt «Mazā Anna rāvā bradā» 
(un jebkuru citu runas vingrinājumu), 
bet nespēj Hamleta monologā pārlie-
cināt skatītājus, kāpēc šī ir pasaules 
populārākā un, pēc daudzu domām, 
labākā luga? Izrādās, nekatrā valoda, 
vēlme līdzināties glancēto žurnālu va-
roņiem, pilnīgs vakuums humanitāra-
jā izglītībā jeb «prāta tuksnesis» valda 
arī Kultūras akadēmijā, kas no skolas 
soliem saņem tā-ā-ādu kontingentu, 
ko nespēj četru gadu laikā sagatavot 
par radošām personībām ar spožu in-
telektu, kas kopā ar tikpat radošiem 
un intelektuāliem režisoriem iniciē 
neordināras izrādes, paverot skatītā-
jiem jaunus apvāršņus. Un daži izņē-
mumi, kas izspraucas cauri ikdienībai, 

vien apstiprina likumsakarības. Tur-
klāt par tiem, mēs/jūs pat neuzzinām/
āt, jo seriālos viņi negrozās un uz in-
tervijām arī neraujas. Bet, kā man tik-
ko pastāstīja kāda skolotāja, vienā no 
labākajām ģimnāzijām ārpus Rīgas no 
25 abiturientiem neviens nezina, kas 
ir Oļģerts Kroders, kura jubilejas runas 
atziņa «Valstij bez kultūras nav nākot-
nes» izmantota domraksta tematam, 
savukārt aktierus zina vien tik, cik to 
angažēti seriālā Ugunsgrēks. Un tad 
nu, lūk, skatītāj, velti vainot aktierus 
sliktā dikcijā, tāpat paša ausīm arī ne-
kādu kaiti nevajag meklēt – nu, ne-
skan no skatuves Šekspīra un Raiņa 
teksti «tā, ka var saprast», jo – tos ne-
var saprast. Ne aktieri, un pat ne jau-

nie režisori, ja viņu izteiksmes līdzek-
ļu jeb instrumentu kastē valoda neie-
tilpst. 

Savrup latviešu teātru kopainā ie-
zīmējas režisora Regnāra Vaivara stal-
tais stāvs. Viņa izrādēs valodai ir pat 
ļoti liela nozīme. Sava, paša režisora 
radīta un izgudrota. Nebūt ne izsmal-
cināta vai skaista, bet arī ne tāda, kādu 
runā visi. Var pieņemt vai nepieņemt, 
bet nevar necienīt viņa izvēli valodu 
teatralizēt. Tāpēc Regnārs Vaivars ir 
viens no tēmas «varoņiem» – šoreiz 
tāds, kādu viņu redz ārpusniece Tabita 
Sīmane un «iekšpusnieks», proti, ak-
tieris Artūrs Dīcis, kas strādājis pie vi-
ņa un pats arīdzan mēdz rakstīt dra-
maturģiskus tekstus.

Šādā humanitārā telpā dzīvojot, 
dzimtā valoda iegūst divejādu dabu. 
Dažlabam, kas tajā maldās kā pārba-
gātīgi aizaugušos džungļos, pilnos 
svešu augu, skaistais un bagātais valo-
das nacionālais parks kļūst par valo-
das geto – uzmācīgu, norobežotu teri-
toriju, kas ir pazīstama un vienlaikus 
sveša, un apgrūtina pašpieņemto brī-
vību runāt un rakstīt tā, kā proti.

Un otrādi – dažlabs, kas uzaudzis 
valodas nacionālā parka teritorijā, nu 
sajūt to kā valodas geto – vietu, kurā 
gan ir skaisti, bet kurā viņš ir ieslodzīts 
kopā ar pārdesmit/pārsimts domu-
biedriem, jo te valdošie likumi ārpusē 
ir kļuvuši nesaprotami, tiek noliegti 
vai apzināti aizmirsti. Dzimtās valodas 
pārzināšana kļūst par iekšējo trimdu. 
Demokrātija uz turieni izsūta, un de-
mokrātijai ir tas spēks rokā, «ko tā no-
lemj, tas ir» (brāļi Kaudzītes). 6

 AKTIERIS NESPĒJ HAMLETA 
MONOLOGĀ PĀRLIECINĀT 
SKATĪTĀJUS, KĀPĒC ŠĪ IR 

PASAULES POPULĀRĀKĀ LUGA
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k pa laikam Nacionālā teātra 
direktors Ojārs Rubenis jums 
piezvana un lūdz palīgā, jo 
jaunie aktieri netiek galā ar 
saistītā valodā rakstītiem tek-

stiem. Ko darīt, vai tiešām mēslainē 
jāizmet Šekspīrs un Rainis?

Laiks maina cilvēkus un arī teātra 
valodu, tāpēc ir likumsakarīgi, ka aiz-
vien biežāk stāsts tiek izstāstīts ar ci-
tiem izteiksmes līdzekļiem, bet ne ar 
vārda starpniecību. No vārda it kā ir 
bail. Runāt šķiet tik pieietami un vec-
modīgi. Cēloņi tomēr ir meklējami 
daudz dziļāk, un gribot negribot jā-
ieskatās pasaules izglītības sistēmā. 
2012. gada vasarā laikrakstā Diena bija 
raksts par 500 Anglijas rakstnieku vēs-
tuli premjeram Gordonam Braunam, 
jo Anglijai draudot analfabētisms – 
pārbaudot 11 gadus vecus skolēnus, 
konstatēts, ka no 30 skolēniem tikai se-
šas meitenes un četri zēni lasa, sapro-
tot, ko izlasa. Šai vēstulē bija lūgums 
steidzami jau no pirmās klases ieviest 
retoriku kā mācību priekšmetu. Tātad 
jau maziem bērniem vingrināt spēju 
publiski runāt, izteikt savu viedokli par 

viņiem atbilstošiem tematiem un ga-
rantēt sadarbībā ar vecākiem, lai katrs 
bērns dienā vismaz 45 minūtes veltītu 
lasīšanai. Nezinu, vai šādu informāciju 
lasa mūsu Izglītības ministrijas cilvēki 
un vai mūsu programmas tiek tā kārto-
tas, bet man jāsaka – lai kur es arī sa-
skartos ar vajadzību konsultēt kādu 
par publisko runu, vai tas būtu teātrī, 
Latvijas Radio vai citur, prasmes līme-
nis ir neiepriecinošs. Viens no iemes-
liem ir tests kā pārbaudes veids skolās. 
Skolēna uzdevums ir atbildēt, kā Sūnu 
ciema zēnos sauc lāci – Baltais lācis, 
Laimes lācis vai Brūnais lācis, un vi-
ņam atliek ievilkt ķeksīti. Pati vajadzība 
un spēja publiski runāt iet mazumā, 
lielākoties tiek izmantota tikai sadzīves 
valoda ģimenē – kur iesi? ko darīsi? vai 
uzvilki tīras zeķes? Ja mēs runājam par 
inteliģentu cilvēku, tas nav iedomā-
jams bez brīva, plaša vārdu krājuma, 
spējas savas domas formulēt gan pie-
tiekami gudri un tēlaini, gan saprota-
mi, bet to var tikai tad, ja ir spēja filoso-
fiski skatīties uz pasauli. Un nekas tā 
neveido cilvēka garīgo pasauli kā lasī-
šana.

KAM GRIBAM 
LĪDZINĀTIES?  

Saruna ar Latvijas Kultūras 
akadēmijas asociēto profesori, 

runas pedagoģi, režisori 
Ainu Matīsu

IEVA STRUKA

Lasīšana atmirst visā pasaulē, un 
droši vien grūti pat iztēloties, kādas 
izmaiņas notiek smadzenēs, ieskaitot 
to, ka cilvēks mainās pat fizioloģiski – 
varbūt ar laiku visi kļūs potenciāli 
mūziķi, jo rakstot strādā ar visiem 
desmit pirkstiem. 

Bet būs līkas muguras. Būs jācīnās 
ar to, ka mugurkaula kaites saīsina mū-
žu. Pārveidosies cilvēka runas aparāts. 
Jau šobrīd daudziem jauniešiem ir 
smaga mēle, mēles gals ir apaļš kā lāp-
sta, nav spējas to padarīt smailu, lai 
pieskartos atsevišķiem punktiem mu-
tes dobumā un veidotu tīru skaņu, se-
višķi izrunājot līdzskaņus s, c, dz, l, arī t 
un d. Ļoti daudzi nevar pateikt skaņu r, 
tā skan dziļi rīklē. Runā manāma citas 
valodas ietekme. Lūpas kļūst mazkustī-

aina matīsa: «ja kādreiz mēs 
runājām par kārklu vāciešiem vai 
par kārklu krieviem, tad es nezinu, 
kāpēc mēs nerunājam par kārklu 
britiem, it kā kāds nedrīkstētu 
nerunāt angļu valodā.»  
Foto – kristaps kalns
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AR ŠO VĀRDU UZSPĒLE IR 
BIEDĒTAS VAIRĀKAS AKTIERU 

PAAUDZES

gas, veidojas aptuvena artikulācija. Ru-
nas aparāts ir netrenēts – kāpēc runāt, 
ja var aizsūtīt īsziņu? Ne tikai īsziņu 
dēļ, protams, bet viens no maniem vē-
rojumiem ir, ka cilvēki neizrunā vārdu 
galotnes vai arī runājot met ārā skaņas 
– nez’ni, k’s i’ jaun’is p’emje’min’strs? Ja 
es nedzirdu daļu no vārda, tā ir kropla 
valoda.

Vai nav tā, ka cilvēki dalās runātā-
jos un rakstītājos? Var taču būt arī tā, 
ka galotnes rauj vai nepareizi runā 
tas, kurš raksta teicami?

Lielākoties tomēr cilvēki, kuri raks-
ta, ir tendēti uz sarežģītāku domāšanu, 
un viņiem ar vārdu krājumu parasti 
viss ir kārtībā, pats rakstīšanas process 
ir lēnāks nekā runāšana, un var pārdo-
māt uzrakstīto tekstu un precizēt. Ja vi-

ņi ir domājoši cilvēki, arī izteikties vi-
ņiem nesagādā pārāk lielas grūtības. 
Un atkal gribot negribot jāatceras Sta-
ņislavskis, kurš atgādina, ka vispirms ir 
jāsaprot, jāzina, ko grib teikt. Apzino-

ties, ko jūs gribat teikt, jūs izjutīsiet va-
jadzību to teikt, un visā ķermenī un ru-
nas aparātā modīsies zināma aktivitā-
te, jo būs vajadzība pārliecināt otru cil-

vēku par savu viedokli. Tā vairs nav gļē-
va un mazliet distancēta runa. Aktivi-
zējas domāšana, vēlēšanās dalīties vie-
doklī, pat tāda kā nepiekāpība, cenšo-
ties otru ieinteresēt. Un, ja tas notiek, 

tikpat kā pati no sevis aktivizējas – vis-
maz lielākajai daļai cilvēku – nepiecie-
šamība artikulēt skaņas. Process ir ak-
tīvs.
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Tad mēs šobrīd uz skatuves sasto-
pamo nesaprotamo runu varam iden-
tificēt kā gribas kūtrumu?

Es drīzāk teiktu – domas kūtrumu. 
Daudzi aktieri runā skaļi un decenti, 
bet neizjūt vajadzību pēc partnera. Un 
es personīgi domāju, ka te ir notikusi – 
kā teiktu citā nozarē – vērtību nomai-
ņa. Aktivitāte tiek veltīta dziedāšanai 
un dejošanai, bet runājot notiek atpū-
šanās, kaut vajadzētu būt otrādi – kad 
aktieris runā, griba būtu jāaktivizē vēl 
vairāk. Un vēl – tā ir mana subjektīva 
pārliecība – ir gājuši mazumā tie reži-
sori, kas strādājot seko, kā notiek dar-
bošanās ar vārdu, un kas vispār saprot, 
kā būvē teikumu un ka aktierim ir jā-
palīdz, lai viņš varētu to teikumu izru-
nāt. Tagad ilgu laiku valda un valdīs, no 
vienas puses, ļoti pareizais, tomēr 
vienpusīgais ieskats par to, ka galve-
nais ir būt patiesiem. Nezin kāpēc pir-
mām kārtām zem lupas liek valodu – 
vai tikai kāds pārāk aktīvi nepasaka kā-
du vārdu, un, ja kāds sāk enerģiskāk 
runāt vai darboties ar vārdu – tas nav tā 
kā dzīvē, tu uzspēlē! Ar šo vārdu «uz-
spēle» ir biedētas vairākas aktieru pa-
audzes.

Bet izpratne, kas ir – kā dzīvē, taču 
arī mainās?

Dzīve tiek pielīdzināta mazizglītotu 
cilvēku eksistencei, ielas organikai, pa-
rastībai. Viena no parādībām, kas man 
liekas problemātiski risināma mūsu 
mākslas laukā, ir seriāli. Pasakiet, lū-
dzu, kas tas vispār ir? Vai tā ir literatū-
ra? Tā ir tikai tāda parunāšanās, pilnīgi 
neobligāta un vēl stiepta garumā. Es 
saprotu – aktieru pirmā atruna ir, ka ar 
to naudu, ko viņi saņem teātrī, viņiem 
nepietiek. Bet naudas nekad nebūs 
pietiekami daudz.

Vai lielākais zaudējums nav tas, ka 
aktierus asociē ar viņu televīzijas tē-
liem, nevis teātra lomām?

Nē, zaudējums ir tas, ka seriāla sa-
turs ietekmē aktieri, jo viņš pats nema-
na, kā pierod pie primitīva teksta – 
viens otrs, kurš ir daudz darbojies se-
riālos, saņemot citas kvalitātes mate-
riālu, sāk sadzīviski sarunāties, nepa-
domājot, vai tas cilvēks vispār tā varētu 
runāt. Mēs varam paņemt Dostojevski 
un ļoti ticami, kā dzīvē, izrunāt tekstu – 
«Rogožin, ko tu darīsi ar dārza nazi? – 
Atgriezīšu grāmatai lapas.» Bet kas šai 
skatā notiek pēc būtības? Aktieris ne-
pamana, ka seriāla līmeņa patiesība 
sāk ietekmēt cita līmeņa dramaturģiju, 
ka viņš vairs neaiztaustās līdz tam, kas 
tur patiesībā notiek.

Bet režisors? Viņš taču dzird?
Reizēm režisorus tas sāk kaitināt, 

un tad viņi maina aktierus. Rodas 
priekšstats arī par aktieri, ka viņš kā 
cilvēks ir apsīcis izaugsmē. Bet vispār 
cilvēkiem, kas teātra pasauli īpaši nav 
pētījuši, ir priekšstats, ka aktieri ir ār-
kārtīgi gudri un garīgi cilvēki, ļoti jūtī-
gām sirdīm un gaišu prātu. Un tad man 
vienmēr ir jādomā – ja saka, ka režisors 

nomirst aktierī, tad kaut kādā ziņā no-
mirst arī lugu rakstnieks, uzdāvinot sa-
vu gudrību aktieriem... Viljamss, O’ 
Nīls, Dostojevskis.  

Jā, bet ir vesela virkne izrāžu, kas 
nerada sajūtu, ka aktieri ir gudri un 
erudīti.

Šai brīdī es gribu piesaukt Jevgeņiju 
Vahtangovu (lasa no grāmatas Vahtan-
govs, 1927, 30. lpp.): «Izvēloties vienu 
vai otru lugu, Vahtangovs vienmēr uz-
deva sev jautājumu – kā vārdā mēs to 
iestudēsim? Arī runājot par teātri, viņš 
vienmēr uzdeva jautājumu – kāpēc te-
ātris pastāv?» Pats Vahtangovs uzskatī-
ja, ka «teātris ir tālab, lai mudinātu cil-
vēkus būt uzmanīgiem citam pret citu, 

mīkstinātu sirdis, dziedētu rētas. Bez 
atbildes – kā vārdā, nevar radīt neko 
patiesi vērtīgu.» Manuprāt, arī mūsu 
mājā, t.i., Zirgu pastā uz šo jautājumu 
ne vienmēr esam atbildējuši.

Tai brīdī, kad režisors izvēlas vai 
piekrīt studēt to vai citu darbu, viņš 
vienmēr apgalvo, ka zina, ko grib. Un 
mums atliek viņam ticēt.

Es tomēr domāju, ka uz šo jautāju-
mu bieži nav atbildēts. Nākas dzirdēt: 
«Man piedāvāja uztaisīt, un es tā pado-
māju – kāpēc ne? Ja teātrim vajag bēr-
nu ludziņu vai kaut ko mazajai zālei – 
nekas jau nenotiks, ja es uztaisīšu.»

Kur vienmēr rast motivāciju, ie-
studējot komēdiju vai melodrāmu? 
Iepriecināt sevi? Iepriecināt skatītā-
jus? Ja tas ir Sapnis vasaras naktī, at-
bildi ir vieglāk rast, bet ja Kūnijs vai 
Saimons?

Es savukārt domāju, ka komēdijas 
noveco ātrāk nekā traģēdijas. Tam, par 
ko smējās kādā citā gadsimtā, atrast 
saskarsmes punktu ar šodienu nav 
viegli. 

Tad klasiskai komēdijai ir vairāk 
antikvāra vērtība?

Gandrīz vai. Bet ir iespējams arī cits 
variants, tikai tad režisoram ir jābūt 
mērķtiecīgam un pārliecinātam, ka tie-
ši ar šī materiāla starpniecību es aizrai-
dīšu tieši to ideju. Režisoram, protams, 
nav jāraksta traktāts, tomēr es domāju, 
ka režisori pārāk maz runā, kāpēc ņem 
konkrētu materiālu un ko grib pateikt. 
Vismaz viņam pašam tas būtu skaidri 
jāzina. Strādājot ar aktieriem, ir jāprot 
sekot, lai tas, ko režisoram vajag, reali-

zētos darbībā, un jābūt uzmanīgam, jo 
kuģis, vēja jeb aktieru pūsts, var ļoti 
viegli aizbraukt citā virzienā. 

Un kā ar visiem klasiskajiem tra-
ģēdiju un drāmu tekstiem?

Es neatrodu citu atbildi, kā režisora 
atbildību par to, kāpēc mēs šobrīd ie-
studēsim, teiksim, Krauklīti. Māras Ķi-
meles Krauklīti slavēja par interesan-
tām brāļa un māsas attiecībām. Kad 
mēs savā laikā studējām to kā mācību 
darbu, mēs runājām par mazo un pār-
spēku. Apzināties to. Man vēl joprojām 
liekas interesanta tā doma – apzināties, 
vai dzīvos, vai izdzīvos «mazs bērniņš 
krustcelēs, zem zirgu pakaviem»... 
Dzejnieks pasaka precīzi un īsi. Vai tev 

tas ir svarīgi, vai nav. Vai mazai tautai ir 
tiesības šajā lielajā pasaulē uz pastāvē-
šanu, un kas ir jādara, lai pastāvētu.

Tātad, ja ir – «kā vārdā», tad saistī-
tā valoda aktieriem nebūtu problē-
ma?

Domāju, ka jā. Tad, kad es sev no-
skaidroju jautājumu, ko tieši es gribu, 
man sāk pavērties arī redzējums, kā to 
darīt. Latviešu teātrī bieži sāk ar «kā» 
un nesāk ar darbības vārdiem un do-
māšanu. (Lasa no grāmatas Vahtan-
govs, 1927, 27. lpp.) «Ikviena darbība 
no jūtām atšķiras tādējādi, ka tajā ir 
gribas elements: «pārliecināt», «mieri-
nāt», «lūgt», «pārmest», «ņirgāties», 
«piedot», «gaidīt», «raidīt prom» u.tml. 
ir darbības vārdi, kas izsaka gribas dar-
bību (es gribu «pārliecināt» un es pār-
liecinu, es gribu «mierināt» un es mie-
rinu utt.). Šie darbības vārdi var un 
tiem ir jāapzīmē uzdevumi, kurus ak-
tieris sev izvirza, strādājot pie lomas.» 
Bet latviešu teātris – varbūt vācu teātra 
ietekmē – ir tāds, kurā dominē pretējie 
darbības vārdi (turpina no Vahtango-
va): «vārdi «dusmoties», «nožēlot», 
«raudāt», «smieties», «būt sarūgtinā-
tam», «izjust nepacietību», «ienīst», 
«mīlēt» utt., izsaka jūtas (es negribu 
«sadusmoties», bet sadusmojos, es ne-
gribu «nožēlot», bet nožēloju utt.), un 
tāpēc nevar un nedrīkst figurēt lomas 
analīzē kā uzdevums: jūtām, ko apzīmē 
šie darbības vārdi, jārodas negribot un 
neapzināti, to darbību rezultātā, kuras 
apzīmē pirmāk nosauktie darbības vār-
di. Darbību motīvi ir gribēšanas.» Un 
cik daudzi Latvijā strādā pēc šī Vahtan-

ZAUDĒJUMS IR TAS, KA SERIĀLA 
SATURS IETEKMĒ AKTIERI, JO 

VIŅŠ PATS NEMANA, KĀ PIEROD 
PIE PRIMITĪVA TEKSTA
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gova principa? Strādā tieši ar tiem 
otriem vārdiņiem. Es vēl nesen dzirdē-
ju, kā pedagogs saka – «tu paņem iro-
niskāk». Kāpēc ironiskāk?

Ak dievs, ja jaunie šādi analizētu 
lomu...

Bet ar to jau viss sākas, tur ir tā at-
bilde, Ieva. Mani sarūgtina, ka aktier-
meistarībai, salīdzinot ar runu, ir mil-
zīgs stundu skaits. Milzīgs. Es tiekos ar 
studentiem individuālās stundās, bieži 
vien mēs sēžām šai istabā vēlu naktī, 
un viņi nāk arī ar saviem aktiermeista-
rības tekstiem. «Ai, es tagad sapratu!» 
Un man gribas jautāt, ko viņi ir darījuši 
kopš rudens ar to fragmentu... No otras 
puses, tas nav mans lauciņš. Tas ir jā-
dara aktiermeistarības pedagogiem. 
Viņiem ir jāiemāca atšķirība starp 
«ciest» un «cīnīties» un gribas darbība 
– es zinu, ka būs slikti, un tāpēc es daru 
to un to, lai nebūtu jācieš. Cīņā rodas 
tas rezultāts. Staņislavskis vairākkārt 
uzsver – ja nesaprot, tad nevar vispār 
būt runa par pozitīvu rezultātu. Nevar 
iemācīt runāt, ja nesaprot. Ir jāsaprot. 

Bet nebija taču visi intelektuāli 
milži arī 50. un 60. gados, tas pats 
Eduards Pāvuls, šķiet, galīgi nebija 
intelektuālis, bet starpība ar šodienu 
ir kliedzoša. Tātad nav runa tikai par 
racionālu sapratni. 

Ir jau arī dzīves gudrība. Dievs ie-
dod inteliģenci un labas manieres nez 
no kurienes. Parasti dzīvesgudrie cilvē-
ki nebūt nav enciklopēdijas, bet viņi ir 
ļoti krietni cilvēki savā dvēselē. Un kad 
kāds izglītotāks cilvēks ar viņiem runā, 
viņi ir spējīgi saprast, jo morāle pašā 
pamatā ir viena. Tās sarežģītākās lietas 
režisors, ja viņš ir krietns un gudrs cil-
vēks, var viņiem izskaidrot. Un režiso-
ram tas ir arī jāvar. 

Kā, skatoties no šodienas viedok-
ļa, ir mainījusies runas skola? Pēcka-
ra mīkstie l vai pirmskara ŗ ir zuduši, 
tātad pat netrenētai ausij ar lielu lai-
ka distanci ir skaidri jūtams, kā mai-
nās runa. 

Valoda mainās laikam līdzi, un būs 
cilvēki, kas vienmēr satrauksies. Īpaši 
aizrobežā dzīvojošie latvieši uztraucās, 
kad mēs atteicāmies no mīkstā ŗ, bet 
lai nu izdodas mums vispār saglabāt 
savu valodu un valodas skaņu. Šobrīd 
mainās ne tik daudz atsevišķu skaņu 
izruna, cik vispārējā runas melodija. 
Mēs sākam zaudēt savu pirmās zilbes 
uzsvaru. Man ir izrakstīts teksts no Mi-
lana Kunderas Nestundas: «Viņš sēdēja 
kafejnīcā un klausījās nejaušu sarunu. 
Kas tā par valodu, kurā viņi sarunājas? 
Atgriežoties dzimtenē pēc 20 gadiem, 
tāds viņa dzimtās valodas skanējums 
pārsteidza. Kur ir palikusi viņa čehu 
valoda ar tik izteikto pirmās zilbes uz-
svaru? Tagad valoda likās izplūdusi, tā 
kaut kā šūpojās. Viņš sēdēja un klausī-
jās svešas tautas valodā, kurā saprata 
katru vārdu.» Esmu lasīju šo citātu pat 
kursos, čehu valodas vietā liekot latvie-
šu valodu. 

Vienu brīdi man likās, ka cilvēki, 
pēc dzelzs priekškara pacelšanās pa-
mācījušies ārzemēs, atgriezušies tīšām 
runāja lauzītā latviešu valodā, jo vi-
ņiem likās, ka ļaudis tur ir smalkāki. 
Tagad es domāju, ka ir cilvēki, kuri ļoti 
ātri ietekmējas no vides un kuriem pie-
līp tas intonatīvais skanējums, kas 
dzirdams ikdienā. Un tad mēs sākam 
dzirdēt uz augšu uzliektās vārdu astītes 
– Ieva, tu atnāksi rītu, labi, koa? Visi 
uzsvari ir lielākoties ir vārda beigās.

Bet visi tie reflektanti, kas stājas 
akadēmijā, taču nav dzīvojuši Ameri-
kas latviešu ģimenēs vai piepelnīju-
šies Īrijā. Tātad jāatgriežas pie televī-
zijas ietekmes?

Jā, un pie intensīvās angļu valodas 
apguves. Mums liekas, ka latviešu valo-
da nekur nepazudīs, kaut arī Krišjānis 
Valdemārs brīdināja, ka pēc 200 ga-
diem, tas ir, nu jau 21. gadsimta vidū 
mēs varēsim valodai pielikt punktu. 

Acīmredzot skolotāji priecājas par 
katru pareizi uzrakstītu vārdu vai ie-
liktu komatu, bet nepievērš uzmanī-
bu intonācijai, kādā bērni runā?

Bieži pats jaunais skolotājs tā runā, 
jo viņš arī cītīgi ir mācījies angļu valo-
du. Ja kādreiz mēs runājām par kārklu 
vāciešiem vai par kārklu krieviem, tad 
es nezinu, kāpēc mēs nerunājam par 
kārklu britiem, it kā kāds nedrīkstētu 
nerunāt angļu valodā. Tas mazvērtības 
komplekss ir briesmīgs. Pirms gadiem 
40 kinooperators Uldis Brauns bija fil-
mējis līvu ciemos, un mēs, sastapušies 
Teātra fakultātes kāpnēs, sākām runāt 
par to, vai tur vēl runā savā valodā, vai 
ir to jau pazaudējuši. Uldis man toreiz 
atbildēja plašāk, bet viens teikums 
man ir palicis prātā uz visu mūžu. Viņš 
vienam vecam vīram esot jautājis: «Bet 
jūs taču jūtat, ka jūsu valoda zūd. Kā 
tas ir? Kāda ir tā sajūta, apzinoties, ka 
jūsu tauta izgaist no šīs pasaules?» Līvu 

vīrs bija teicis: «Jā, man ir tā, it kā manī 
katru dienu kaut kas mazs un pelēks 
klusi raud.» Un es esmu pieķērusi sevi, 
ka arī manī nu jau mazs un pelēks 
raud... Ļoti gribas cerēt... Manam mū-
žam jau pietiks, un mana sirdsapziņa ir 
tīra, jo mani mazbērni runā labā latvie-
šu valodā, bet process ir tāds, kas liek 
būt vērīgiem, ja mēs esam ieinteresēti 

saglabāt savu valodu. 
Kas notiek ar teikumu struktūru? 

Kā jūs varat ietekmēt jauniešus, kas 
angļu valodas ietekmē citādi struktu-
rē domu?

Tikai pacietīgi labot un atgādināt, 
ka viņi zaudē savu valodu. Daudziem 
jau ir godaprāts, un viņi saprot, ka jā-
cenšas pašiem sekot līdzi tam, kā viņi 
runā un raksta. Mēs joprojām krievu 
valodas ietekmē runājam ar t.s. «slīdo-
šo frāzi», bet latviski tas skan nonieci-
noši. Piemēram – «Jānīt, savāc manti-
ņas un iesim mājās!» Klausoties to lat-
viski ar krievu valodas intonāciju izska-
ņā ir sajūta, ka mamma to saka jau ce-
turto reizi: cik var tev teikt, salasi savas 
mantiņas! Latviešu valodā šāda runas 
melodija piemīt tikai kategoriskai kon-
statācijai vai apgalvojumam. Savukārt 
krievi, kas nesaprot latviešu valodu, 
man jautā – «A čto vi vsjo vremja uģiv-
ļajeķes?1 Jums viss ir tā kā brīnums, jūs 
visu laiku it kā pārjautājat.» Tāda ir šīm 
valodām raksturīgā runas melodijas at-
šķirība. Savukārt televīzijā notiek valo-
das kropļošana – mēs esam jau piera-
duši, ka raidījumu parasti vada jauna 
meitenīte, no kuras vadītājs paģērē, lai 
viņa vienmēr ir gaiša un smaidīga, un 
meitenītes cenšas un smaida. Bet ja vi-
ņām nav pamatīgas skolas, tad viņas 
no satraukuma smaida nepārtraukti, 
un mēs iegūstam plakanu a skanēju-
mu, jo smaidot mute nevar atvērties 
tādā platumā, lai mēs iegūtu normālu 
skaņu a. Un tad es, aizejot uz Krievu te-
ātri, pēkšņi nonāku interesantā situ-
ācijā. Krievu runas pedagoģe Jeļena 
Černaja jauniešiem saka: «Tikai nelie-
tojiet tādu a skaņu, kā latvieši, tas nav 
pareizi. Mūsu valodā a skan atvērti, bet 
viņiem – plakani. Viņiem pat sejas ir tā-
das,» un ieliek divus pirkstus mutes 
kaktiņos un rāda šīs sakniebtās lūpas. 
Tas man bija kā pliķis, bet es saprotu, 

no kurienes šāds apgalvojums radies – 
viņa ieslēdz Latvijas Televīziju un redz, 
ka tā runā žurnālisti – un ja jau viņiem 
tā ļauj runāt, tātad tāda ir latviešu valo-
da. Bet latviešiem tādas plakanas ska-
ņas nav! Mēs ieviešam jaunu patskani, 
kas noder visiem gadījumiem – t.s. vi-
dējo, ar to aizstājot i, e, o, u, un tā pat 
mute nav jāver vaļā – paskat, cik ērti!

KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS 
BRĪDINĀJA, KA PĒC 200 GADIEM, 

TAS IR, NU JAU 21. GADSIMTA 
VIDŪ MĒS VARĒSIM VALODAI 

PIELIKT PUNKTU
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To pašu piemēru ar Jānīti un man-
tiņām ļoti viegli nu jau ir iedomāties 
arī ar angļu valodas ietekmi intonāci-
jā.

Protams, tāpēc jau arī krievu valo-
das pasniedzēji par šo tēmu runā, arī 
viņi satraucas un grib saglabāt savu va-
lodu, kaut arī krieviski runā vairāk ne-
kā 200 miljoni. Un ja mums, kas esam 
tik maz, pie tam nav intereses par savu 
valodu... Patiesībā jautājums būtu jāri-
sina tā – vai mēs spēlēsim teātri Latvi-
jā? Latviešiem? Tad mums ir jāpiedāvā 
kvalitatīva, laba, kopta latviešu valoda.

Mēs atkal riņķojam pa to pašu apli, 
bet, Ieva, vai jūs esat redzējusi kādā se-
riālā starp visiem tiem ļautiņiem uz-
rakstītu kā lomu kādu nopietnu un in-
teliģentu cilvēku? Mēs vispār nedodam 
iespēju sastapties mākslā ar gudriem 
cilvēkiem. Tas laiks, kad dramaturģijā 
centrā bija romantisks varonis ar 
skaidru ideju, par ko viņš cīnās, varbūt 
ir pagājis, bet «vienkāršais skatītājs» 
šaipus un viņpus ekrānam – tā ir otra 
galējība. Dostojevskis iebilstu – kas 
jums ir pret veļasmazgātāju? Turgeņevs 
savukārt teica – ne jau revolūcija Krie-
vijai vajadzīga, Krievijai ir vajadzīga iz-
glītība. Un es uzskatu, ka Latvijai ir va-
jadzīga īsta izglītība. Bet pedagogi ir 
deficīts. 

Vai šādā situācijā mums vēl ir 
vērts uztraukties par dialektiem, ak-
centiem un tamlīdzīgām lietām vai jā-
priecājas par katru, kas runā latviski?

Dialekti ir jāsaudzē. Es labprāt uz-
celtu aizsargājošu sētu dialektiem. Var 
pat izrādīties tā, ka cilvēki, kas runā 
vienā dialektā – vai nu blīvās apdzīvotī-
bas, vai ticības dēļ, var pēkšņi vieno-
ties, ka viņi neparko nezaudēs uzticību 
savai valodai un turpinās tajā runāt, 
kā, piemēram, baltinavieši. Tad drīzāk 
var pazust «pareizā» valoda. Tagad gan 
valodnieki iesaka runāt nevis par pa-
reizu, bet iederīgu vai neiederīgu valo-
du.

Un kāda ir iederīga?
Kad mēs pārzinām visus valodas 

stilus un runājam atbilstoši situācijai – 
tā ir iederīga valoda

Kā studentiem var argumentēt to, 
ka teātrī jācenšas pietuvoties pareizai 
valodai nevis jārunā tikai tā, kā runā 
uz ielas?

Es droši vien to daru vecmodīgi, bet 
mans arguments ir tāds – kam mēs gri-
bam līdzināties? Mūsu sabiedrībā, nez 
kāpēc, meklējot reālo dzīvi, tā tiek 
meklēta virzienā no vidusšķiras uz leju. 
Tam aizsākums acīmredzot ir Krievijā 
pēc 1917. gada revolūcijas, kad aris-
tokrātijai bija jābēg un viņi tika apsau-
kāti par baltrocīšiem. Mani vecāki bija 
skolotāji. 1940. gadā man bija tikai divi 
gadi, es pati to neatceros, bet mamma 
man stāstīja, ka naktī pa kaplodziņu 
varēja dzirdēt uz ielas aurojam: «Nost 
ar Matīsu, nost ar baltajām apkaklī-
tēm!» Aktieri bieži vien runā par kaut 
kādu «vidējo skatītāju», un mani, kad 

es to dzirdu, tas aizvaino. Kas ir tas «vi-
dējais skatītājs»? Un kur ir robeža, kad 
viņš vairs nav vidējais, bet ir vienkārši 
jauns cilvēks, no kura nākamībā izaugs 
visaugstākā līmeņa skatītājs? Aktieri 
nez kāpēc negrib atrauties «no masas», 
arī aktieru veidols, ģērbšanās stils, uz-
vedība tiek pietuvināta iedomātai «tau-
tai», nevis koptām manierēm, atturīgu-
mam, tolerancei, labai izglītībai. Tieši 
otrādi – mēs visi gribam būt tādi «pros-
tjaki» ar nošmulētiem džinsiem... 

Un tomēr demokrātiju kultivē arī 
aktiermeistarības pasniedzēji. No 
malas skatoties, liekas, ka Kultūras 
akadēmijā ir pārāk iejūtīga atlase, uz-
ņemot jaunos aktierus, un to var sa-
prast – pedagogiem iestājeksāmenos 
ir bail kļūdīties un atraidīt nākamo 
Kasparu Znotiņu. Bet pēc pirmā kur-
sa trešdaļu taču varētu atskaitīt un 

nopietnāk strādāt ar mazāku studen-
tu skaitu – šobrīd visi kā tādi kucēni 
tiek aizvilkti līdz diplomdarbiem, vi-
siem iedoti profesionālu aktieru dip-
lomi, visi pretendē uz darbu teātros...

Ja mēs runājam par jaunajiem ak-
tieriem saistībā ar runu, tad es jau tei-
cu, ka materiāls kļūst aizvien prozais-
kāks, ir aizvien grūtāk pielāgojams un 
attīstāms skatuvei. Pēdējos gados ir pat 
tā, ka vairāki jaunieši ir jāsūta uz sejas 
plastikas centru Dzirciema ielā regulēt 
zobus un dažkārt arī nopietnākas 
problēmas. Agrāk tādus aktieros vien-
kārši neņēma. Runas pedagogi brīdina, 
ka ar šo cilvēku būs ļoti sarežģīti, jo ru-
nas pedagogs nevar izlabot šādu defek-
tu, bet nav tā, ka mūs uzklausa, un stu-
dents tiek uzņemts kursā, jo kādam ir 
ļoti iepaticies, kā viņš spēlē etīdi. Par 
to, ka viņam teātrī būs arī jārunā, liekas 
– gan jau kaut kā, un vienkārši pabīda 
to problēmu sāņus, bet problēma pa-
liek. Mēs nez kāpēc iedomājamies, ka 
ir lietas, kas atrisināsies pašas no sevis. 

Un otra lieta. Latviešu jauniešiem 
bieži raksturīgas bailes iznākt spēles 
laukumā, ilga neuzdrīkstēšanās, sa-
saistītība, sasprindzinājums. Krievu zi-
nātnieks Andrejs Kurpatovs runā par 
bailēm, iedalot tās vairākās grupas, un 
starp daudzām citām ir bailes no sa-
biedrības, no jaunas iepazīšanās un no 
publiskas uzstāšanās. Neatceros kur, 
bet doma pieder Gogolim  – arī vis-
drosmīgākais cilvēks šajā pasaulē no 
kaut kā baidās. No kā? No izsmiekla. 

Bet izsmieklu visātrāk var nopelnīt un 
savu muļķību parādīt – runājot. Tāpēc 
labāk es neiešu, es stāvēšu malā... Lat-
vieši šai ziņā pārāk maz nodarbojas ar 
savu baiļu analīzi vai pārvarēšanu. Ja 
cilvēks grib būt aktieris, bet nevar pār-
varēt bailes no publiskas uzstāšanās, 
tad viņš nav piemērots skatuvei.

Ir fizioloģiskas lietas, ko akadēmi-
ja nevar labot, bet vai dumju aktieri 
četros gados var pataisīt par kaut cik 
izglītotu cilvēku? 

Jānis Stradiņš intervijā žurnālam 
SestDiena ļoti precīzi saka, ka latvie-
šiem raksturīga mazvērtības izjūta un 
turpat blakus muižā noskatīta dižma-
nība. Es piebilstu – mēs gribētu gan 
būt pirmie, bet diezgan pavirši darām 
darbu, lai varētu pirmie būt. 

Man liekas, ka mēs tomēr atradām 
atbildi, kur ir atšķirība starp šodienas 

un agrāko laiku, varbūt ne tik intelek-
tuālo, bet spožo aktieri. Toreiz tomēr 
bija viena vērtību sistēma. Šobrīd vi-
ņas nav ne aktieriem, ne režisoriem. 
Līdz ar to ir pilnīga nesaprašanās.

Kamēr aktieri runā vairākus mēne-
šus mēģinātu pasaules līmeņa tekstu, 
tikmēr viss vēl ir labi, bet – nabaga ak-
tieri, kad viņi sniedz interviju vai saru-
nājas 100 g kultūras studijā! Paldies 
Dievam, ir arī patīkami izņēmumi. Un 
aktieri ir jāmīl tādi, kādi viņi ir. Un lī-
dzās ir jābūt cilvēku grupai, kas var vi-
ņiem palīdzēt, un tiem jābūt režiso-
riem.

Bet palīdzēt jau tu vari cilvēkam, 
kurš šaubās, kurš par kaut ko nav 
pārliecināts. Nav iespējams palīdzēt 
cilvēkam, kurš uzskata, ka viņš ir vis-
labākais.

Jā, ambīcijas nāk pārāk ātri. Un to-
mēr, kamēr cilvēkam vēl gribas mācī-
ties, viss ir kārtībā. Bet nav moderni 
tiekties pēc elitārisma domāšanā. Vēr-
tības ir mainītas uz iepirkumu rati-
ņiem. Jauni cilvēki bieži runā par atpū-
šanos. Un man gribas pajautāt, kur tu 
tā noguri, ko tu esi padarījis? Ja darbs 
dod gandarījumu, tad nav tik ļoti vaja-
dzīga atpūta, jo pašā darbā tā ir, dažā-
du darbu nomaiņā. Blaumanis arī sa-
ka: «Eita pie cita darba, lai nāk citas do-
mas!»

Iesim mēs arī pie cita darba, lai 
nāk citas domas. 6

1 Ko jūs visu laiku brīnāties? – krievu val.

NEZ KĀPĒC, MEKLĒJOT REĀLO 
DZĪVI, TĀ TIEK MEKLĒTA 

VIRZIENĀ NO VIDUSŠĶIRAS UZ 
LEJU
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isu pēdējo 
rindu bija aiz-
ņēmuši ap-
mēram 16 ga-
dus veci jau-

nekļi, kas nelielo telpu ātri piepildīja ar 
gandrīz taustāmu testosteronu. Tas ne-
ko labu nesolīja, bet es nolēmu nepār-
steigties ar secinājumiem. Galu galā 
tas ir teātris, pieklājīga iestāde, un jau-
nekļi, lai arī uzvedās paskaļi, izskatījās 
solīdi. Acīmredzot tas bija kāds skolas 
pasākums, lai jauniešus iepazīstinātu 
ar latviešu literatūras klasiku. Aizdo-
mīgi tikai, ka starp viņiem nebija mei-
teņu, klasesbiedreņu, bet viņas, iespē-
jams, sēdēja kaut kur citur un nebija 
tik sadzirdamas. Diemžēl bažas izrādī-
jās pamatotas, izrāde, varētu teikt, kļu-
va interaktīva, aktieru darbībai ik pa 
brīdim izpelnoties skaļus komentārus, 
rēcienus, svilpienus un tamlīdzīgas 
līdzpārdzīvojuma izraisītas izpausmes 
no pēdējās rindas. Kā vēsturiskos no-
stāstos par pirmajiem kinoseansiem, 
kur cilvēki, skatoties filmas, skaļi ie-
drošinājuši, pamācījuši  vai nopēluši 
galvenos varoņus. Turklāt šeit, tikai da-
žu metru attālumā, aktieri izģērbjas un 
nodarbojas ar visai intīmām lietām. No 
otras puses, gan jāuzteic jaunieši, jo šie 
«uzvedības misēkļi», ja tā var teikt, vis-
maz pauda ieinteresētību notiekošajā 
uz skatuves, nevis pievērsās viedtālru-
ņa ekrānam vai ēšanai – kā tas mēdz 
būt mūsdienu kinoseansos. 

Viss šis garais ievads tapa tikai tā-

pēc, lai ilustrētu, kā Regnāra Vaivara ie-
cerēto/iestudēto izrādi Aija pēc Jaun-
sudrabiņa uztver tie, kam acīmredzot 
tā domāta, latviešu smagnējo literāro 
klasiku pārveidojot par komiski cinis-
ku mūsdienu drāmu, kaut ko tādu, ko 
mums, tiem, kas dzīvojam šajā laikā, 
būtu vieglāk uztvert, saprast, identifi-
cēties. Nevajadzētu brīnīties, tā jau ir 
tāda laikmetu raksturojoša tendence – 
vienkāršāk, brutālāk, lai mazāk jādo-
mā. 

Operas režijā ir izteikta tendence 
visas vecās operas interpretēt kādā 
mūsdienu cilvēkam saprotamākā vei-
dā, jo kurš gan visas tās liktenīgās kais-
lības var ņemt par pilnu. Visbiežāk tas 
vienkārši notiek, operas darbību pār-
ceļot uz kādu citu, vēlams, mūsdienām 

tuvinātu laiku un vietu. Un dažreiz tas 
darbojas, dažreiz ne, droši vien atkarī-
bā no režisora talanta un gaumes. Savā 
ziņā arī Regnārs Vaivars ir šāds post-
modernistisks «pārcēlājs», kurš izman-
to latviešu literatūras klasiku sava paša 
teksta «miesiskajam» aizmetnim. Ja 
skatāmies viņa trīs dramaturģiskos 
darbus Skalbi un valdi, Aija pēc Jaun-

sudrabiņa un Titāniks, tad ir pilnīgi 
skaidrs, ka Vaivars ir daudzkārt talantī-
gāks režisors nekā teksta autors. Tas, 
ko var izlasīt uz papīra visos trijos ga-
dījumos, liek samulst – tas ir kaut kāds 
savārstījums, pilns klišeju, lamuvārdu, 
prastuma, kaut kādu lētu popkultūras 
atsauču, kur bieži pazūd gan stāstīju-
ma loģika, gan jelkāds pamatojums 
notiekošajam. Bet iestudējumā tas viss 
pēkšņi atdzīvojas, iegūst pilnīgi citu 
skanējumu, un savārstījums sakārtojas 
pēc kaut kādas negaidītas iekšējas loģi-
kas, liekot iederēties pat tik banāliem 
elementiem kā populāru dziesmiņu ci-
tātiem. Līdz ar to šos tekstus negribē-
tos saukt par lugām, jo šis vārds paredz 
kaut kādas literāras kvalitātes. Vaivara 
gadījumā teksti nav nodalāmi no teāt-

ra, tāpat kā, ja vien mums nav muzikā-
lu superspēju, mēs nevaram baudīt 
mūziku, tikai šķirstot nošu grāmatas. 

Regnāra Vaivara teātris pilnīgi no-
teikti ir vairāku vienlīdzīgu elementu 
kopsumma, kur teksts ir tikai viens no 
dalībniekiem, tāpat kā mūzikas un 
skaņu celiņš, gaismas, scenogrāfija, 
aktieri utt. Mazāk Aijā, bet izteiktāk 

TĒMA. Teksts teātrī

IET UZ ŅUHU 
UN ČUJU 
Regnāra Vaivara necenzētais šarms

TABITA SĪMANE

VAIVARA GADĪJUMĀ TEKSTI NAV 
NODALĀMI NO TEĀTRA
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abās pārējās minētajās izrādēs teksts 
šķiet savā ziņā nejaušs, kur inspirācijai 
var būt kalpojis jebkas, bieži pat neat-
šifrējami motīvi, no literatūras vai mū-
zikas, varbūt vienkārši no kaut kādām 
pārejošām mūsdienu dzīves reālijām. 
Līdz ar to arī pašām izrādēm nav īsti 
nosakāmas žanriskās robežas – tur mi-
jas traģēdijas, komēdijas, farsa, absur-
da drāmas, mūzikla, leļļu izrādes mir-
kļi, un, iespējams, ka tas ārkārtīgi pre-
cīzi raksturo šo mūsdienu dzīvi, kurā 
viss tā arī paliek – pa virsu, no visa pa 
druskai. Piemēram, leļļu izrāde Skalbi 
un valdi, kur jau nosaukumā ir dota 
skaidra norāde uz Kārli Skalbi, patiesī-
bā nekas neliecina par kaut kādu pār-
domātu dramaturģisku sistēmu. Ir ti-
kai paņemti Skalbes pasaku varoņi – 
Bendes meitiņa, Jūras vārava, Mēness 
māmiņa, kaut kāds pūkains radījums, 
kas varētu būt Kaķītis, bet varbūt arī ne 
– un izmantots šis ceļojuma, ceļa mo-
tīvs no Bendes meitiņas, visu pārējo 
apmēram raksturo izteiciens «ja tev 
gribas, iekod ribās». 

Taču atkal nevar noliegt, ka tas viss 
bieži izdarīts visai asprātīgi. Piemē-
ram, teksts «vai tu vispār apjēdz, kur 
atrodas Nirza – starp Nirvānu un Dir-
su» it īpaši labi raksturo šo kauna un 
humora savijumu. Aija pēc Jaunsudra-
biņa un Titāniks no šāda viedokļa ir 
daudz sakarīgāki darinājumi. Pirmajā 
gadījumā par dramaturģisko karkasu 

izmantota Jaunsudrabiņa romāna Aija 
trešā daļa Ziema, kas to visu satur ko-
pā. Otrajā gadījumā, cik var saprast, 
stāsts ir pilnībā Vaivara oriģināldarbs – 
ar sākumu un beigām, ar kaut kādu 
dramaturģisku attīstību, tikai pieļauju, 
ka no šī ārkārtīgi intensīvā, autoram 
raksturīgā visādu alūziju, atsauču, ci-
tātu, pašcitātu, «savējo» joku kārtoju-
ma es uztvēru pavisam nelielu daļu, 
piemēram, tikai it kā zīmīgos, uz lat-
viešu literatūras klasiku vedinošos va-
roņu vārdus – Edgars un Kristīne, Aija 
un Juris, kuriem līdz ar to automātiski 

tiek piešķirtas šo «prototipu» īpašības. 
Interesanti, ka Aiju Vaivars no 20. gad-
simta sākuma pārceļ uz mūsdienām, 
bet pašsacerēto Titāniku ievieto 1912. 
gadā. Var jau būt, ka tas viss piezemē-
tais, ko reprezentē Aija un Jānis, ir allaž 
aktuāls, jo īpaši tagad, bet iztēles 

spēks, kādu to redzam fantasta Edgara 
tēlā, ir sen jau beigts, nogrimis kopā ar 
Titāniku. Īstenībā tas tiešām ir būtisks 
konteksts, jo 20. gadsimta desmitie ga-
di ir laiks, kad ārkārtīgi strauji veidojas 
un attīstās kāds jauns medijs – kino, 
bet sekas, kādas kino ir atstājis uz mū-
su iztēles, īstenības un fantāzijas uz-
tveres spējām, domāju, vēl neviens ne 
tuvu nav apzinājies. Šodien dzirdot 
vārdu Titāniks, kas ir pirmais, ko pa-
rasti iedomājamies? Visticamāk, ka kā-
du ainu no Džeimsa Kamerona filmas. 
Tāpēc ir tik saprotami, ka šie izdomā-

tie, bet par patiesiem uzdotie Edgara 
stāsti tik ļoti fascinē un aizrauj publiku 
šajā laikmetā pirms kino, televīzijas un 
realitātes šoviem. «Tava aizbraukšana 
lai ir tikai ledus zieds manā logā», Kris-
tīne saka Edgaram, kurš dodas uz An-
gliju skatīties uz Titāniku. Tā ir rindiņa 

PIEĻAUJU, KA NO ŠĪ ĀRKĀRTĪGI 
INTENSĪVĀ VISĀDU ALŪZIJU, 

ATSAUČU, CITĀTU KĀRTOJUMA 
ES UZTVĒRU PAVISAM NELIELU 

DAĻU

Skaldi un valdi ir paņemti skalbes pasaku varoņi – Bendes meitiņa, jūras vārava – un izmantots šis ceļojuma, ceļa motīvs.  
Foto – Gunārs janaitis
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no kādas labi zināmas dziesmas, bet 
tas, kas šajā gadījumā mulsina, ir jau-
tājums, vai, ja šīs dziesmas vietā, pie-
mēram, abi varoņi izdziedātu un izde-
jotu atvadu dziesmiņu So Long, Fa-
rewell no Mūzikas skaņām vai jebko 
citu par tēmu, kaut kas būtiski mainī-
tos pašā izrādē? Taču Vaivars «iet uz 
ņuhu un čuju», un, iespējams, ka tieši 
tekstuālā spontanitāte un brīvība ir 
gaumes ķīla.

Nobeigumā gribētu vēlreiz pievēr-
sties Aijai pēc Jaunsudrabiņa, manu-
prāt, dramaturģiski grodākajai un vēs-
tījumā skaidrākajai no šīm trim izrā-
dēm. Nosaukumā uzsvērts «pēc Jaun-
sudrabiņa», taču tieši no Jaunsudrabi-
ņa tur, izņemot sižetisko karkasu un 
dažus citātus vai puscitātus (piemē-
ram, saruna par to, kas ir laime, vai to, 
kā Juris pavēsta par Ievas noslīkšanu), 
nav nekā, gluži pretēji – Vaivara izrāde 
ir izteikti antagonistiska Jaunsudrabi-
ņa romānam. Jaunsudrabiņam Aijas 
tēls ir izņēmums – viņa tiek pastāvīgi 
pretnostatīta visam un visiem, kas ir 
labs, tikumīgs, detalizēti tiek aprakstīti 
visi Aijas netikumi – nevīžība, slin-
kums, mantkārība, skaudība, egoisms, 
neiejūtība; viņas māja ir smirdīgs, ne-
tīrs kakts, kur neviens nekad nav pat 
palaga redzējis, turpretī turpat, kaimi-
ņu Pakalnos, tur viss ir tīrs, spožs un 
latviešu «darba tikuma» apdvests. Arī 
tā saucamā Aijas un Jāņa mīlestība ir 

pilnīgas muļķības – no vienas puses, tā 
ir kaut kāda slimīga, freidiska apsēstī-
ba, no otras – pašlabuma meklēšana. 
Izrādes Aija, tieši otrādi, nav nekāds 
izņēmums, bet kaut kas gluži ikdie-
nišķs un pierasts – tepat kaimiņos vai 

blakus ciemā tādas aijas rindām stāv, – 
un pat ja personīgi nevienu nepazīs-
tam, tad kriminālziņās ik nedēļu būs 
kāda pieminēta sakarā ar dzērumā ini-
ciētu skandālu. Arī viņas māja ir smir-
dīgs kakts, taču tādu valstī ir tūksto-
šiem, un cilvēki tur dzīvo, neapsprie-
žot jautājumus, kas ir laime, bet visu 
laiku, ko varētu veltīt sevis un savas vi-
des sakopšanai, atdod televizoram. Ai-
jai gan televizora nav, bet var pieņemt, 
ka to, tāpat kā putekļu sūcēju, savācis 
audžudēls vai arī tas jau sen atstāts 
lombardā. Toties jūtas šeit šķiet īstā-
kas, lai arī seklākas, nekā romānā – te 

viņi visi ir tādi nabadziņi idioti, ku-
riem kaut kā jāturas vienam pie otra, 
lai pasaule viņus nenoēstu, un nav bū-
tiski – divatā vai trijatā. Un, ja vēl pla-
šāk, šobrīd jau mēs visi esam tādi ego-
isti un pašlabuma meklētāji – gan at-

tiecībās, gan karjerās – neko ļaunu tajā 
neievērojot. 

Izmantot klasiku, pārstrādātu, pā-
rinterpretētu vai vienkārši izmantotu 
iedvesmai, lai paskatītos caur šādu 
kontekstu uz savu laiku, nav nekāds 
jauns revolucionārs paņēmiens, tas 
droši vien nav arī vienīgais vai labākais 
veids, kā traktēt klasiku mūsdienu te-
ātrī, taču tas ir viens no variantiem. 
Latvijā tas tagad ir Regnāra Vaivara re-
žisora-autora «brendings», un parei-
zam «ņuham» tur ir nozīme. Ja būtu 
savādāk, jaunieši jau sen būtu notinu-
šies! 6

20. gadsimta desmitie gadi ir laiks, kad strauji veidojas kāds jauns medijs – kino, bet sekas, kādas kino ir atstājis uz mūsu iztēles 
spējām, vēl neviens ne tuvu nav apzinājies. Titāniks. arturs krūzkops (no kreisās) un Gundars Grasbergs. Foto – Gunārs janaitis

ŠOBRĪD JAU MĒS VISI ESAM TĀDI 
EGOISTI UN PAŠLABUMA 

MEKLĒTĀJI  GAN ATTIECĪBĀS, 
GAN KARJERĀS
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ramaturgs (sce-
nogrāfam): Jūs 
man varat tur 
uzlikt sūnas?

Scenogrāfs: 
Visur?

Dramaturgs: Apsūnojiet visu. Gal-
dus, grīdas, griestus, krēslus un cilvēku 
sapņus.

Scenogrāfs: Jūs visu tik traģiski uz-
tverat! Varbūt atstāt kādu vietiņu bez sū-
nām?

Dramaturgs. Nu labi. 
Scenogrāfs: Kuru?
Dramaturgs: Aktieru acis. Tur gan 

sūnas nelieciet.
(Kāda nosapņota saruna)

Šis nebūs raksts par to, kā un ko mēs 
darījām. Tā nebūs arī lugas analīze. Šis 
būs stāsts par mums. Par to, kā mēs pie-
dzīvojām kopīgu laiku. Dukšos. 

novemBrIs 
(Turpmāk rakstā es apzināti ceļošu lai-
kā, no maija uz novembri, no augusta 
uz oktobri, no pavasara uz rudeni, no 
beigām uz sākumu un no sākuma uz 
beigām.)

Āgenskalna tirgus. Gaidu tramvaju. 
Ir gandrīz pusnakts. Esam pārdzīvojuši 
ģenerālmēģinājumu. Kad zālē sanāk 
skatītāji un pēdējais skatītājs pirms izrā-
des sākuma apsēžas savā vietā, šķiet, ka 
no uztraukuma sāk trūkt elpa. Neilgi 

pirms ģenerālmēģinājuma sākuma 
Gunta jautā: «Agnes, ko tu tā skraidi iek-
šā-ārā?» Ļoti uztraucos, saku. Kad zālē 
nodziest gaisma, kļūst vieglāk. Skatuves 
tumsā ir viņi – Inga, Kārlis, Jānis un 
Askolds. Un turpat netālu, man aiz mu-
guras, zāles tumsā sēž Gatis (Šmits). Ie-
stājas miers. Mēs visi skatāmies vienā 
virzienā. Un tad Āgenskalna tirgus. Gai-
du tramvaju. Izņemot mani, pieturā ir 
vēl daži cilvēki. Pēc brīža man blakus 
nostājas Rudolfs (Bekičs). Izrādās, 
mums abiem uz vienu pusi. Rudolfs, kā 
vienmēr, klusē. Iespējams, visu garo mē-
ģinājumu procesa laiku esmu no viņa 
mācījusies šo spēju saprasties bez vār-
diem. Kad beidzot Rudolfs ierunājas, 
pie pieturas ar auto piebrauc Keita. Viņa 
atrauj vaļā auto durvis, un mēs ar Ru-
dolfu ielecam mašīnā. Kādu brīdi brau-
kuši cauri Pārdaugavai, Keita pasaka to, 
par ko tobrīd domāju: «Tas teātris ir tik 
vientuļa padarīšana!» 

maIjs
Sēžam ar Gati Vērmanes dārzā. Uz estrā-
des soliņiem savākušies šahisti un dam-
bretes spēlētāji. Pārsvarā pensionāri. 
Runājam par Dzīvnieku. Gatis izdomā-
jis, kā atrisināt «suņa sižeta līniju». «Uz 
skatuves redzēs tikai ķēdi, kura nosprie-
gojas un atlaižas,» viņš saka. Iztēlē jau 
redzu, kā brāļu strīda laikā nospriegojas 
suņa ķēde. Suņa ķēde kā aktieru iekšējās 
darbības projekcija. Kad tas suns norau-

sies no ķēdes? Nodomāju, bet Gatim ne-
pajautāju. Katrs izsmēķējuši vismaz pie-
cas cigaretes un izdzēruši ledus kafijas, 
atvadāmies. «Tad rīt desmitos teātrī,» 
Gatis promejot atgādina. «Izprintē lu-
gu!» saku, un mēs katrs dodamies uz sa-
vu pusi. Rīt pirmais mēģinājums. Pirms 
pametu Vērmanes dārzu, vēroju dam-
bretistus. Viņi izdara pirmos gājienus. 
Spēle ir tikai sākusies. 

pIrmaIs mēģInājums
Ādolfs Šapiro: «Pirmā mēģinājuma dra-
maturģija ir šāda: režisors – sasprindzis, 
gatavs jebkurā brīdī mesties cīņā, tūlīt 
pat ķerties pie darba, bet aktieri... Viņos 
ir pirmā septembra noskaņojums. Vai 
arī kāds, izmantodams režisora vēlmi 
iesaistīt visus kopējā sarunā, izstāsta 
notikumu, kam nav it nekāda sakara ar 
pašreizējo mēģinājumu. Teiksim, kā es 
pavadīju vasaru vai kā man remontēja 
dzīvokli.»

Pēc nakts, kurā mani mocījis bez-
miegs, skrienu uz teātri. Pirms tam iegā-
dājos dzeltenu rozi. Pārdevēja to kārtīgi 
ietin papīrā. Arī māsa man ir blakus. Tā 
kā dzīvoju laukos, līdz autobusam, kurš 
ved uz Staburagu, jāgaida vismaz sešas 
stundas. «Pagaidīsi teātrī,» saku māsai. 

Kad esmu teātra pagalmā, piezvanu 
Gatim, viņš man atnāk pakaļ, un mēs 
dodamies augšā. Aktieri mūs jau gaida. 
Un lugas eksemplāri aploksnēs arī. Ka-
mēr visi apsēžas ap galdu kolonnu zālē, 

TĒMA. Teksts teātrī

PĀRVĒRTĪBAS
JEB VIENTULĪBAS 

DAUDZĀS SEJAS
No «Dzīvnieka» līdz «Dukšiem» Jaunajā Rīgas teātrī

AGNESE RUTKĒVIČA
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attinu dzelteno rozi. Pirmais Dzīvnieka 
mēģinājums sakritis ar Ģirta (Krūmiņa) 
dzimšanas dienu. Kad dzimšanas die-
nas dziesmu esam nodziedājuši, Gatis 
izdala lugas eksemplārus un mēs sākam 
lasījumu. Andis (Strods) vēl nezina, ka 
būs Askolds, Edgars (Samītis) – Kārlis, 
bet Ģirts gan nojauš, ka jau ir Jānis. Vie-
nīgi Baiba (Broka) nav vēl mums pievie-
nojusies. Bet nevienai citai aktrisei In-
gas loma nav paredzēta. Kā vēl vienu In-
gas lomai piemēroto aktrisi redzu 
Sandru Kļaviņu. Lugas pirmvariantā ir 
aina, kurā Inga ierodas no pilsētas uz 
laukiem pie Kārļa ārkārtīgā emocionāla 
afekta stāvoklī, un es iedomājos emo-
cionālo Sandru Kļaviņu, kura skrien 
cauri vientuļam mežam. Pēc pirmā cē-
liena lasījuma paņemam pauzi. Māsa 
paspējusi satikt Māru Ķimeli. Viņa atnā-
kusi uz teātri pēc ziedu klēpja, kuru vi-
ņai sadāvinājuši Austrumvējš –Rietum-
vējš pirmizrādē. Pēc tam uzzīmēju Dzīv-
nieka māju. «Brāļi ir īsti un dzīvo Seces 
pagastā, Vēveros, mežā,» saku aktieriem 
un Gatim. Kārļa istabu, kuru rādu, pazī-
tu arī ar aizsietām acīm. Viņu māte (īsta-
jā vārdā Ņina Zvaigzne, manas mātes 
brāļa krustmāte) pirms gada nomirusi, 
un viens no brāļiem tur palicis viens 
pats. Ar suni. Māju brāļi tā arī sadalījuši 
– katrs ieņēmis savu pusi, bet durvis aiz-
naglojuši ar naglām. Kad beidzam lasī-
jumu un esam diskutējuši par lugu, 
Ģirts nosaka: «Bet tas suns taču tur ir 

galvenais varonis!» Skatos Ģirtam acīs 
un domāju, ka viņam ir Kārļa dvēsele. 

Mums vēl priekšā ilgs un pamatīgs 
ceļš līdz Dukšiem. Bet priekšā ir arī va-
sara. Tās laikā mēģinu pierunāt Gati ar 
radošo komandu atbraukt uz laukiem, 
pie īstajiem brāļiem. Bet šis brauciens 
mums visiem tā arī paliek neīstenots. 

pēc 17. maIja sākās dzīvnIeka 
pārvērTīBas. 
Dramaturgu nemaz nav tik vienkārši 
pierunāt pārstrādāt lugu. Tas ir kā ieiet 
viņa mājā un pateikt – šitas krekls tev īs-
ti neder, uzvelc kaut ko citu! Ilgu laiku, 

jau redzot scenogrāfiju un Dukšus uz 
skatuves, netiku vaļā no ainavas, kas mi-
ta manā galvā – pat šobrīd, kad pagājis 
krietns laiks kopš pirmizrādes, redzu aiz-
augušos laukus, māju, kuru sākušas 
pārņemt sūnas, autoveikala šoferi zilajā 
busiņā (atceros, kā šajā lomā gribēju re-
dzēt nevienu citu kā Vili Daudziņu), un 
vilku sugas suni, kurš mīl visus ar bez-

nosacījuma mīlestību. Brīžiem man ak-
tieriem jāatvainojas, kad pēc mēģināju-
ma Ģirtu uzrunāju par Jāni, Baibu – par 
Ingu. Un suņa lomu pamazām ieņem 
vientulība. Un tā vietā, lai visi četri lugas 
varoņi savītos vienā ķermenī, viņi aiziet 
katrs uz savu pusi. 

auGusTs
Ādolfs Šapiro: «Mana pirmā tikšanās ar 
Alekseju Arbuzovu notika, strādājot pie 
Mana nabaga Marata. Dramaturgs 
rakstīja no Jaltas, gribēja piedalīties mē-
ģinājumos, taču es aizvien to centos no-
vilcināt. Pirms iestudējuma nodošanas 

man piezvanīja no Maskavas: «Pie tevis 
brauc Arbuzovs. Viņš var dažādi uzves-
ties, turklāt stāsta, ka tu esot kaut ko 
pierakstījis klāt.» Es neko nebiju pierak-
stījis, vienkārši ieskatījos avīzēs un uzzi-
nāju, kas bija noticis tajās dienās, kuras 
minētas lugas remarkās. Biju gatavs par 
to cīnīties ar dramaturgu, bet cīniņš ne-
notika. Arbuzovs visu akceptēja.»

SUNS TOMĒR MĪLESTĪBU IZTUR 
LĪDZ GALAM, KAMĒR CILVĒKA 

EGO TO PRIVATIZĒ UN GALU 
GALĀ PALIEK TUKŠĀ

Aktieri mūs jau gaida. Un lugas eksemplāri aploksnēs arī. andis strods – askolds, Baiba Broka – Inga, edgars samītis – kārlis.  
Foto – jānis deinats
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Kamēr visiem teātriem vēl ir brīvdie-
nas, ar Gati esam sākuši strādāt. Dzīv-
nieks vasaras laikā jau paguvis aplipt ar 
putekļiem. Vēl jūlijā Gatis piezvana, un 
es stāvu savas mammas draudzenes 
lauku mājas pagalmā un stāstu viņam 
par divstāvīgu dušu. To vērojot, man pa-
šai rodas izbrīns, kā tādu vispār var uz-
meistarot. Brīžiem kļūst neērti pašai no 
sevis, ar kādiem nolūkiem vēroju cilvē-
kus, kuri tur dzīvo. Bet viņi pat neno-
jauš, ka tas, ko viņi izstāstīs, vai tas, kā 
viņi izdarīs kādu kustību, saglabāsies 
manā zemapziņā. Ja nu noder Kārlim, 
Jānim vai Askoldam. Katram gadīju-
mam. 

Pirms sākam «ar skalpeli operēt» 
Dzīvnieku, esam krustām šķērsām izru-
nājuši lugas sižetu. Aktierus vēl nepie-
saistām, paiet krietns laiks, kamēr uz-
taustu, kā Gatis domā, kā strādā ar stās-
tu. Dramaturga un režisora sadarbības 
veiksme, man šķiet, balstās tajā – jo at-
šķirīgāk viņi domā, jo labāk; galvenais, 
lai abiem ir vienāda humora izjūta. Pir-
mo augusta daļu veltām lugas varoņu 
raksturu konkretizēšanai, izstrādei, un, 
vērojot, kā tabula datora ekrānā aug un 
aug, nāk prātā Hemingveja saruna ar vi-
ņa draugu kafejnīcā Lilas:

– Dostojevskis bija tizlonis, Hem. – 
Ivens teica. – Un vislabāk viņam pade-
vušies tizloņi un svētie. Svētie viņam ir 
apbrīnojami. Ļoti slikti, ka mēs viņu ne-
varam pārlasīt. 

– Es taisos vēlreiz ķerties pie Brāļiem 
Karamazoviem. Varbūt tā ir mana vaina, 
nevis viņa. 

(No Hemingveja dienasgrāmatas 
Mūžīgie svētki)

Jo konkrētāki kļūst lugas raksturi, jo 
biežāk domāju par to, ka Dzīvnieka pir-
majā variantā esmu Kārli, Jāni un Askol-
du atstājusi «svēto kārtā» jeb – «anti-
ņos». Bet nenosakāma sajūta, ka tieši tā-
di viņi ir un ne citādāki, mani nepamet 
vēl ilgi. Tie ir cilvēki, kuri, ilgu laiku dzī-
vojuši «ārpus sabiedrības», mežu un da-
bas ieskauti, sazinās paši savā valodā, 
civilizācijas neskarti, viņi mitinās iner-
tajā vektorā, viņu skarbums ir tikai vie-
na no mīlestības un ilgu izpausmēm. Ja 
pilsētvidē cilvēki ir tie, kuri maina «da-
bu», tad laukos, arī manu brāļu dzīvē – 
daba ir tēlnieks, kurš viņus padara par 
daļu no tās. Par dzīvniekiem. 

Pēc neskaitāmām stundām, kuras 
esmu pavadījusi pie atvērtas lugas ainas 
datora ekrānā, ieskatos pulkstenī. Gan-
drīz trīs naktī. Ejot gulēt, lai nākamajā 
rītā dotos uz mēģinājumu ar pārstrādā-
tajām ainām, nevaru nomierināties, ka 
vilku sugas suns un autoveikala šoferis 
no lugas pazuduši bez pēdām. Būtiski ir 
atmesti divi tēli – suns kā beznosacīju-
ma mīlestības simbols un ciema sabied-
rību pārstāvošais autoveikala šoferis. 
Tomēr, saskaroties ar režisora vīziju par 
šo stāstu, akceptēju izmaiņas. Zaudētājs 
tomēr nav neviens – suns pamazām ie-
projicējas visos četros raksturos, tikai ar 
tādu atšķirību, ka suns tomēr mīlestību 

iztur līdz galam, kamēr cilvēka ego to 
privatizē un galu galā paliek tukšā. Var-
būt, ka šoferis no lugas tika izstumts ra-
cionālu apsvērumu dēļ – ne visi aktieri 
vēlas uz skatuves parādīties epizodiskā 
(kaut gan – ļoti nozīmīgā) lomā. Un reā-
ls, dzīvs suns teātrim arī var kļūt par kār-
tējo «klapatu», kamēr Hermaņa Tautas 
ienaidniekā pavisam sirsnīgi ar Ģirtu 
Krūmiņu saspēlējās viņa paša sunīte Sā-
ra. Tomēr iestudējuma radošajam pro-
cesam traucoties uz priekšu, mēs ne-
viens vairs neko neparedzam, ļaujot 
tam attīstīties, plūst kā upei, ļaujoties 
domai, ka jebkurš radošais process ir 
svarīgāks par galarezultātu. Luga pati 
par sevi nekad nevar būt gatava, ja pa-
teiksi, ka tā ir gatava – gluži kā Rīga, tā 
nogrims. Katram režisoram ir sava me-
tode, kā viņš strādā pie lugas vai stāsta, 
un teātrī ikvienam jābūt gatavam kļūt 
par cilvēka dvēseles arheologu. Drama-
turgam vistuvākie domubiedri ir tieši 
aktieri – ja līdz Dzīvnieka iestudējuma 
procesam vienlaicīgi sevī izcīnīju un ra-
dīju četrus, piecus raksturus vienlaicīgi, 

tad, pieslēdzot aktierus, raksturi nonāk 
gādīgās rokās, kurām es uzticos. Tomēr 
dramaturgam nemaz nav tik viegli no-
pelnīt uzticību no aktieriem, kuri paši 
pieraduši būt autori savām lomām. 

novemBrIs
Mēģinājums. Izrādes caurlaidē pamanu 
uz Jāņa (Ģirta Krūmiņa) guļammaisa 
rotaļlietu sunīti. 

sepTemBrIs
Katras izrādes radīšanas procesā iestā-
jas tā saucamais miršanas periods, pēc 
kura seko augšāmcelšanās. Esam jau 
pavadījuši gandrīz mēnesi mēģinājumu 
zālē. Brīžiem šķiet, ka galda periods ir 
ievilcies. Brīžiem visi runā vienlaicīgi. 
Lugas pārrakstītās ainas krājas arvien 
lielākās kaudzēs. Kad luga nonāk mēģi-
nājumu zālē, tā ir kļuvusi par dzīvu, lo-
kanu miesu – kā vingrošanas zālē, tā ie-
gūst muskuļus, gluži kā aktieri, iemieso-
joties savās lomās. Mēģinājumos, kad 
aktieri jau dara savu darbu, klusi vēroju, 
kā dzimst Dukši. Katru aktiera emociju 
un veiksmīgāku repliku pierakstu. Reži-
sora darba metodes iespaidā šis vairs 
nav gadījums, kad aktieri, iekrampēju-
šies lugas eksemplārā, mēģina savas ai-
nas – gluži otrādi, Dzīvnieks mēģināju-
mu telpā pārtapis par garu, gluži kā 
Hamleta tēva rēgs – klātesošs. Teksts, 
kurš nonācis teātrī, – tie vairs nav burti, 
bet miesa. 
Nakts. Stundām esmu rakņājusies LR1 
raidījuma Tirgus laukums pārdošanas 

un pirkšanas arhīvos. Un no šlāgeru 
klausīšanās aizkritušas ausis. Piemēro-
tākie sludinājumi jātranskriptē. Bet 
sludinājumu, kurā pārdeva vilku sugas 
suni un kurš pirms pusotra gada ie-
dvesmoja Dzīvnieka radīšanai, radio 
arhīvos vairs nav atrodams. «Kā tevi lu-
gai var iedvesmot suns?» man jautātu 
Hemingvejs, ja būtu dzimis gadsimtu 
vēlāk. «Var!» es viņam atbildētu. – «Tiz-
lone,» varbūt Hems attrauktu. 

okToBrIs
Visi kopā, mēģinājumu procesa gaitā, 
esam lugu noveduši līdz pēdējam cēlie-
nam. Vēroju aktierus, kā viņi iemiesojas 
lomās. Kā strādā. Mācos. No viņiem vi-
siem.

3.oktobris. Dzimšanas diena paiet, strā-
dājot teātrī. Ir arī ieradusies kostīmu 
māksliniece Keita. Vakarā aizeju uz Gata 
izrādi Drāmas kursi pieaugušajiem. Pēc 
izrādes skatos spogulī un mēģinu sa-
prast, vai kursi mani padarījuši pieau-
gušāku. Ja ne kursi, tad Dukši noteikti. 

Nakts. Oktobra beigas. Guļu gultā kaut 
kur Pārdaugavā galīgi slima. Zvana no 
teātra un saka, ja nevaru parunāt, lai ti-
kai klausos. Pēc nedēļas pirmizrāde, bet 
es guļu slima un beigta. Un tomēr zinu, 
ka viss būs labi. Augšāmcelšanās pe-
riods ir sācies. Kādā mēģinājumā, kad 
jau esmu izveseļojusies, man atnes 
«dramaturga galdiņu», bet mēs jau sen 
esam vienota asinsrite, viens ķermenis. 
Vienā no pirmspēdējiem mēģināju-
miem mums visiem gribas piedzerties 
līdz nemaņai. 

novemBrIs
Pirmizrādē man pajautā: «Kāpēc luga ir 
par gejiem?» – «Luga nav par gejiem,» 
atbildu. «Luga ir par mīlestību.» Pēc 
pirmizrādes ilgojos pēc laukiem, savas 
jumtistabas, un zinu, kas būs pirmais, 
ko izdarīšu, tur nonākot. Aiziešu uz zilo 
autoveikalu un nopirkšu vīnu, ja vien vi-
ņam tas būs. 

2013. Gada FeBruārIs 
Un tad es atceros 2012. gada vasaru, kad 
stāvēju pie Vīsbādenes kazino, kurā reiz 
iegriezās Dostojevskis. Tieši tur bija sā-
cies Dzīvnieka ceļš uz skatuvi. Tā kā no-
tikumu gaitu mēs nevaram paredzēt, 
tad kazino tā arī neiegāju. Toties piedzē-
ros pie Šillera statujas, kur Lienai 
Šmukstei tomēr mani neizdevās appre-
cināt ar kādu vācu aktieri. 

Īpašs paldies Alvim (Hermanim) par 
dramatiskajām rūpēm un līdzi dzīvoša-
nu.6

 BRĪŽIEM KĻŪST NEĒRTI PAŠAI 
NO SEVIS, AR KĀDIEM NOLŪKIEM 

VĒROJU CILVĒKUS
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ūpīgā un vientu-
līgā darbā dra-
maturgs pie 
rakstāmgalda ra-
da lugu, iesien to 

pauniņā un nes uz teātri, kur režisors 
raisa sainīti vaļā un visus burtiņus cītīgi 
«uzliek» uz skatuves. Ne gluži. Arī senos 
laikos Šekspīrs, Moljērs vai Čehovs raks-
tīja lugas, ņemot vērā to, kas derēs teātra 
skatuvei un kas padodas trupas aktie-
riem. Nekas daudz gadsimtu gaitā nav 
mainījies. Uz sarunu aicinu divus jauno 
režisoru un dramaturgu «pārus» – Rasu 
Bugavičuti un Elmāru Seņkovu, Jāni Ba-
lodi un Valteru Sīli. Viņu «attiecību mo-
delī» dramaturgs strādā kopā ar režisoru 
pie izrādes tapšanas, radot jaunu tekstu, 
organizējot aktieru radīto saturu vai 
darba gaitā veicot konkrētās tēmas izpē-
ti. Sarunu sākam ar mājas darba «atpra-
sīšanu», proti, lūdzu sagatavot atbildi uz 
jautājumu – kas ir dramaturgs?

Rasa Bugavičute: Pirmkārt, drama-
turgam jābūt cilvēku rīcības izpratējam. 
Gan tam, kurš sēž mājās pie galda, gan 
tam, kurš teātrī piedalās izrādes veido-
šanas procesā. Tas ir virsuzdevums. Bet 
otra lieta – mēs ar Elmāru un Reini Dzu-
dzilo Valmierā runājām par to, kura pro-
fesija ir kurš ģimenes loceklis teātra ģi-
menē. Režisors ir mamma, scenogrāfs – 
tēvs.

Elmārs Seņkovs: Viņš būvē māju.
Rasa: Nonācu pie secinājuma, ka 

dramaturgs ir vecmāmiņa, kura zina, kā 
pasaulei jāgriežas, bet ne vienmēr tiek 
ņemta par pilnu. Taču, kad vecmāmiņas 

nav, tad sāk pēc viņas skumt.
Jānis Balodis: Ja ir jautājums, ko 

man nozīmē dramaturģija, tad teikšu, 
ka man patīk «rakt». Tam, ko es izroku, 
var paspilgtināt kādu jau esošu nozīmi, 
var atrast kādu jaunu jēgu vai arī šo ma-
teriālu pārstrādāt un atrast kādu jaunu 
manis vai visas komandas piešķirtu no-
zīmi. Pārstrādāt nozīmē arī radīt jaunus 
tēlus un raksturus, starp kuriem kaut 
kas notiek un kuri no skatuves kaut ko 
vēsta. Bet pagaidām man visvairāk patīk 
tā rakņāšanās. Nesen bija tāda «psiha» 
doma – ja es kādu nogalinātu, tad mani 
noteikti varētu atrast pēc tā, ka es inter-
netā būtu meklējis, kā to izdarīt, kā iz-
vairīties no tā, ka mani atklāj, kādas ir 
biežāk pieļautās kļūdas.

Elmārs: Manā izpratnē dramaturgs 

ir labs draugs, jo viņš redz loģiskas saka-
rības, cēloņus un veido sistēmu, kas ved 
uz rezultātu. Man darba procesā reizēm 
pazūd kopējā karte, bet dramaturgs ir 
tas, kurš man atsauc atmiņā, kāpēc ir 
uzrakstīts tieši tā. Viņš redz pašu pama-
tu. Bieži vien mēs, režisori, kaut ko intu-
itīvi izdomājam un piedomājam klāt, 
bet dramaturgs saka – stop, stop, stop, 

neaizraujies, visam ir kaut kāda loģika! 
Man dramaturgs asociējas ar loģiku. 
Dzelžainu loģiku.

Valters Sīlis: Kas man ir drama-
turgs? Tas ir grūts jautājums, jo lielā mē-
rā saistās ar cilvēkiem, ar kuriem esmu 
strādājis. Pirmais variants – mans dra-
maturgs var būt mūsdienu rakstnieks, 
kas uzraksta ļoti labu lugu, vai arī kāds 
klasiķis, kam es varu pilnībā uzticēties. 
Otrais variants – sliktāks dramaturgs jeb 
es pats tad, kad esmu iedomājies, ka 
pats to varu izdarīt. Un tad ir trešais va-
riants – Jānis Balodis. Mani aizrauj pētī-
šana, bet ne vienmēr es zinu, kā to pār-
vērst dramaturģiskā struktūrā. Es atklā-
ju kādu ideju, bet vajadzīgs vēl plašāks 
pētījums, nekā es spēju. Esmu pamanī-
jis – ja man nav dramaturga, tad trūkst 

detalizētības un iešanas dziļumā. Man 
patīk zīmēt darbu lielās līnijās, bet, lai 
veidotu detaļas, man ir vajadzīgs dra-
maturgs. Es vienmēr ļoti pakļaujos dra-
maturģijai, labam stāstam.

Tātad režisors brīvi spēlējas, bet 
dramaturgs kā vecmāmiņa ik pa lai-
kam atgādina – paga, uzliec šalli!

Rasa: Tā sanāk – vai nu tu atgādini, 

MANA FORŠĀ 
VECMĀMIŅA  

DRAMATURĢIJA

LINDA ĢĪBIETE

TĒMA. Teksts teātrī

Divu režisoru un divu dramaturgu saruna par tekstu teātrī

JA MAN NAV DRAMATURGA, TAD 
TRŪKST DETALIZĒTĪBAS UN 

IEŠANAS DZIĻUMĀ
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kas ir aizmirsts, vai norādi, kur kaut ko 
vajadzētu vēl patīrīt. Arī skatoties izrā-
des, es koncentrējos tikai un vienīgi uz 
stāstu, uz darbībām, uz konkrētām si-
tuācijām, izvēles iespējām, uz raksturu 
un rīcībām. Režisoram ir jāpasaka aktie-
rim, lai viņš nemurmulē zem deguna, 
lai sasien kurpi īstajā brīdī, lai sceno-
grāfs pagriež gleznu leņķī... Režisoram ir 
jāredz kopums.

Elmārs: Reizēm aktieri ir tik haris-
matiski, ka viņi režisoram «aizmālē» 
acis. Kad viņiem jāimprovizē, viņi ļoti 
bieži sāk «muldēt». Dramaturgs dzird 
tekstu, viņš atbrīvojas no liekā, jo tek-
stos tik daudz kas ir lieks. Es nerunāju 
par klasiķiem, es runāju par gadīju-
miem, kad mēs paši mēģinājumos ra-
dām tekstu. Režisors to bieži vien ne-
dzird, viņam šķiet, ak Dievs, cik aktieri 
labi runā – brīvi un no sevis!

Valters: Mūsu jaunākajā darbā Bari-
kādes Lietuvas Nacionālajā drāmas teāt-
rī mēs no improvizācijām izmantojam 
tikai ideju, taču tā jāieliek grožos. Tas ir 
dramaturga uzdevums. Es to nedaru, es 
tikai pasaku – jā, šī ir laba ideja, tā ir jā-
saved kārtībā. Un tad tev (vēršas pie 
Jāņa) tas ir jāizdara.

Rasa (iesmejas): Vecmāmiņ, nomaz-
gā traukus!

Jānis: Vēl ir arī tas laiks, kad stāsts 
tiek meklēts. Tu nepārtraukti piegādā 
kaut kādus impulsus. Tad no tā sāk iz-
kristalizēties konkrētas līnijas un sākas 
rakšanās dziļāk.

Rasa: Veidojot darbu, kurā sākotnēji 
rakstītā teksta nemaz nav, ir bijuši brīži, 
kad režisoram, konkrēti Elmāram, šķiet 
– āāā! Mums nekā nav, viss ir slikti! Tad 
tu apsēdies blakus, uzliec roku uz pleca 
un saki – varbūt pamēģinām izdarīt tā 

un tā! Mēs varam piedāvāt palīdzību 
bezcerīgos brīžos.

Jānis: Mums parasti ir otrādi. Es es-
mu tas, kurš saka – āāā, nekā nav, nekā 
nav!

Elmārs: Jums ir cits attiecību mode-
lis. (Visi skaļi smejas.)

Valters: Kad mēs veidojām Mārupī-
ti, man bija doma, kā to varētu darīt, bet 
es biju kaut kur ārzemēs un saņēmu no 
Jāņa trīs lapas garu e-pastu...

Jānis: Vairāk!
Valters: Piecas lapas garu e-pastu, 

kurā bija rakstīts, ka šo izrādi nav iespē-
jams iestudēt. Es domāju – ko man at-
bildēt?... Neatbildēju neko. Tas, pro-
tams, radīja vēl lielāku paniku.

Linda Ģībiete: Kā jūs izveidojāt šos 
režisora – dramaturga pārus?

(Vispārēja smieklu šalts.)
Elmārs: Ui, mums bija ļoti sarežģī-

ti...
Valters: Flirti, kas nebeidzās ne ar 

ko...
Elmārs: Mana «nevainības zaudēša-

na» bija ar Jāni Balodi.
Jānis: Izrādē Klusā daba.
Elmārs: Un Bikts.
Rasa: Bet Biktī mūsu jau bija vairāk.
Elmārs: Jā, tieši tad es iepazinos ar 

Rasu.
Valters: Savukārt es Jāni jau zināju 

un man patika Bikts, tas bija ļoti labs 
darbs. No Māras Ķimeles biju dzirdējis, 
ka Jānis ir labs... Man radās ideja par 
Prezidentiem (izrāde Visi mani prezi-
denti Dirty Deal Teatro – L.Ģ.) un bija jā-
saprot, kas to varētu izdarīt. Ienāca prā-
tā, ka tas varētu būt Jānis. Kopš tā laika ir 
bijusi Mārupīte, Nacionālais attīstības 
plāns, Sarkangalvīte Leļļu teātrī un ta-
gad Barikādes.

Rasa: Mums katram ir savas darba 
metodes. Ja vieni rok, tad otri tā kā vai-
rāk uz intuīciju izbrauc cauri. Piedod, 
Elmār!

Man šķiet, Valtera un Jāņa teātris ir 
analītiskāks, tāda zinātniskā pētniecī-
ba, bet Elmārs un Rasa vairāk runā par 
«parastiem» cilvēkiem.

Elmārs: Man īsti nekad nav intere-
sējušas sociālpolitiskās tēmas, man lai-
kam mazliet bail. Mēs vairāk meklējam 
emocionālas lietas. Nē, es nesaku, ka 
jums (par Valteru) nav emociju.

Rasa: Mēs jau kustinām tās pašas 
lietas, jo arī «parastie» cilvēki dzīvo so-
ciālpolitiskā vidē. Bet veids, kādā mēs 
nonākam pie galarezultāta, ir citāds.

Elmārs: Es nebaidos teikt – mums 
izrādes iznāk sievišķīgas. Man prieks, ka 
Rasa ir sieviete, viņa labāk redz sievietes 
pasauli, lielākā daļa darbu vismaz pēdē-
jā laikā mums bijusi tieši saistībā ar sie-
vietēm. Man kā vīrietim aktrises ne 
vienmēr līdz galam uzticas, dažreiz ska-
tās tā šaubīgi. Bet tad Rasa sāk ar viņām 
strādāt, un viss notiek. (Abi ķiķina.)

Bet par tādiem darbiem kā Raudu-
piete vai Purva bridējs kāds varētu 
teikt – tur tak Blaumanis visu smuki 
uzrakstījis, ņem un iestudē, kāpēc va-
jadzīgs dramaturgs?

Rasa: Es gribētu redzēt, kā viņš vien-
kārši iestudētu divas noveles!

Elmārs: Es droši vien netiktu galā. 
Dramaturgs saprot, ko uz skatuves vajag 
likt no tekstuālā viedokļa, kā šo prozas 
stāstu pārvērst skatuves valodā. Piemē-
ram, Raudupietē Rasa pierakstījusi klāt 
jaunus dialogus, un neviens pat nevar 
atšķirt, kas ir Blaumanis un kas nav. Ne-
ignorējot Blaumaņa valodu un mēģinot 
saglabāt viņa rakstīšanas tradīcijas, mēs 

elmārs seņkovs: «es nebaidos teikt – mums izrādes iznāk 
sievišķīgas.» Foto – oļegs zernovs

rasa Bugavičute: «mēs varam piedāvāt palīdzību bezcerīgos 
brīžos.» Foto – kristaps kalns
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tomēr papildinājām Blaumani.
Rasa: Tas bija tāds izaicinājums! Vei-

dojot Raudupieti, mēs ļoti daudz lasī-
jām ticējumus, tautasdziesmas, paražu 
aprakstus. Ja tu esi veicis kādu dramati-
zējumu un neviens īsti nepamana, ka 
kāds kaut ko ir dramatizējis, tad tas ir la-
bi. Visiem šķiet, ka tā jau tam vajadzēja 
būt, lai gan ieguldītais darbs apjoma zi-
ņā ir līdzvērtīgs rakstīšanai no nulles.

Jānis: Varētu pat teikt, ka tas ir sarež-
ģītāk.

Rasa: Es domāju, pateicoties Rau-
dupietei, pēdējā gada laikā ir atnākusi tā 
misijas apziņa, ka mums ir dots liels 
spēks – atgādināt cilvēkiem, ka mums ir 
ļoti forša literatūra, kuru der ņemt vērā.

Elmārs: Režisoram palīdz arī tas, ka 
visu laiku ir dialogs ar dramaturgu. Jo es 
viens mājās varu ilgi runāt, un ne pie kā 
laba tas nenoved, vienīgi pie apātijas. 
Bet vajag runāt! Caur režisora un dra-
maturga dialogu veidojas arī dialogs ar 
skatītāju, jo mēs viens otru papildinām. 

Valters: Man ir līdzīgi. Pētnieciskajā 
teātrī ir svarīgi, ka tu esi kaut ko izlasījis 
un atklājis, un tas šķiet pārsteidzoši arī 
otram. Tātad tev ir cerība, ka tas liksies 
pārsteidzoši arī citiem. Tā ir tā būtiskākā 
lieta – režisors un dramaturgs viens ot-
ram nedaudz spēlē objektīvo skatītāju. 
Ja režisors stāsta – es esmu iedomājies 
tādu un tādu izrādi, bet dramaturga sejā 
var lasīt – ou, tādu izrādi es esmu redzē-
jis simt reižu un tādu es tiešām negribē-
tu redzēt, tad režisors to jūt.

Jānis: Tas ir vēl viens apstiprinājums 
tam, ka viss strādās. Izrādi Barikādes 
veido dokumentālu liecību montāža. It 
kā tā jau ir gatava, pat otro reizi pārstrā-
dāta, tomēr tu sēdi un domā, kā to salikt 
vēl citādāk, lai tas strādātu, bet atliek 

pastāstīt Valteram savu variantu, atliek 
viņam pateikt – jā, tas tā var būt, un tev 
pēkšņi viss galvā saliekas loģiskā secībā. 
Citādi tu sēdi viens pats ar tām divsimt 
lapām, mēģini tās gultā likt kopā un do-
mā – šitā ir... nav...

Senāk, klasicisma laikmetā, teātrī 
galvenais bija dramaturgs. Itāļu de-
lartiskajās komēdijās – aktieris. Pēc 
tam nāca režijas laikmets, kad teātra 
karalis bija režisors. Kā ir tagad – vai 
var teikt, ka tagad pienācis komandas 
laikmets?

Jānis: Es domāju, komanda ir bijusi 
vienmēr.

Rasa: Ir teātra vidē strādājošie un ir 
publika, kuras viedoklis lielā mērā nosa-
ka to, kurš teātrī ir «vadošais». Piemē-
ram, publika nāk skatīties uz konkrē-

tiem aktieriem, nāk uz konkrētu režiso-
ru darbiem. Tā tas ir izveidojies – publi-
kas ietekme ir mainījusi iekšējo kārtību. 
Šis kaut kādā mērā ir tas brīdis, kad vis-
maz mēs atkal mēģinām uzsvērt ko-
mandas nozīmi. Ja teātris nav kolektīva 
māksla, tad es nezinu – kas ir.

Valters: Mēs bijām ļoti pakļauti reži-
jas teātra tradīcijai. Manuprāt, var pa-
teikt lielu paldies Jaunā teātra institū-
tam, kas palīdzējis ieraudzīt, ka teātrī ir 

ļoti plašas iespējas. Mēs visi esam ar te-
ātra izglītību, bet, kad tu ieraugi cilvēku, 
kurš uztaisījis lielisku izrādi bez šādas 
izglītības, tad sāk rasties jautājumi par 
to, kā mēs Latvijā šīs lietas uztveram. 
Piemēram, ja kāds zinātnieks pēkšņi iz-
domātu veidot izrādi, mēs to neuztvertu 
kā profesionālu darbu. Mēs teiktu – tad 
tev vispirms jāiemācās labi runāt un tā 
tālāk. Bet cilvēki saprot arī tad, ja slikti 
runā. Mums ir ļoti daudz pieņēmumu, 
kādam teātrim jābūt. Mēs sakām – reži-
sors ir par visu atbildīgs! Jā, režisors ir 
par visu atbildīgs, vārds «director» angļu 
valodā ir diezgan precīzs – tev ir jābūt 
direktoram pār aktieriem, pār drama-
turgu, pār scenogrāfu, tev ir jānovada 
pieci seši departamenti, lai kopā tas viss 
labi sanāktu. Angļu valodā tas nav tik 

māksliniecisks vārds. Tas ir tas veids, kā 
mēs strādājam. Taču – tikai viens no vei-
diem. Bet tagad var redzēt, cik bieži cil-
vēki ir iemācījušies strādāt bez profesi-
jas «režisors», vienkārši uzticoties ko-
mandas darbam. Cilvēkam ir stāsts, viņš 
grib veidot izrādi, un viņš to dara caur 
citiem cilvēkiem. Nu, dažreiz var taisīt 
arī viens pats. Teātra profesiju lomu sa-
dalījums mūsdienās vairs nav tik bū-
tisks, tomēr kādam ir jāuzņemas vadība.

BIEŽI VIEN MĒS VAIRS NEVARAM 
ATRAST ATŠĶIRĪBU, KUR IR 

SCENOGRĀFA, DRAMATURGA VAI 
REŽISORA IETEKME

valters sīlis: «pētnieciskā teātrī ir svarīgi, ka tu esi ko atklājis, 
un tas šķiet pārsteidzoši arī otram.» Foto – oļegs zernovs

jānis Balodis: «Tu sēdi viens pats ar divsimt lapām, mēģini tās 
gultā likt kopā un domā – šitā ir... nav...» Foto – didzis Grodzs
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Jānis: Katrs var kādā brīdī ņemt ini-
ciatīvu, bet beigās gala lēmums jāizdara 
vienam cilvēkam.

Elmārs: Bet publika jau neatšķir, 
kurš ko paveicis. Daudzi domā, ka tas ir 
viens radītājs – režisors. Bieži vien pat 
mēs, profesionāļi, vairs nevaram atrast 
atšķirību, kur ir scenogrāfa, dramaturga 
vai režisora ietekme, kur nu vēl vienkār-
šais skatītājs. Viņam tas nemaz nav jā-
redz.

Valters: Tā ir arī izrādes veidošanas 
sākumposmā – no kurienes nāk ideja. 
Piemēram, Nacionālais attīstības plāns 
bija Jāņa ideja, un kādā mirklī es sapra-
tu, ka gribu piedalīties. Es biju uzaici-
nāts tikai kā konsultants, bet jutu, ka 
man arī ir ko teikt.

Jānis: Tajā pašā laikā es sapratu, ka 
nevaru viens šo procesu novadīt, nespē-
ju to redzēt no malas un man vajag reži-
soru.

Valters: Nav tā, ka režisors vienmēr 
nāk ar ideju, un dramaturgs uzreiz ir 
klāt – jā, kā tev palīdzēt? Dažreiz ir otrā-
di. Vienīgais – tu nevari palīdzēt, ja tev 
nav interesanti. Man nav interesanti, ai, 
uztaisīšu kaut ko ciešamu no tā Nacio-
nālā attīstības plāna! Nu, tas nav iespē-
jams. Un tad ir jautājums, kurš ir lielāks 
priekšnieks šajā situācijā.

Rasa: Mani šī tēma satrauc. Jo tā ved 
pie nākamās tēmas, kas man šķiet sa-
mērā absurda – kā var noteikt dramatur-
ga darbu izrādē. Pastāv uzskats, ka dra-
maturgs tikai tad ir piedalījies izrādes 
tapšanā, ja viņam ir iepriekš gatavs uz-
rakstītais materiāls. Bet dramaturgs 
strādā, arī piedaloties izrādes tapšanā. 
Līdzīgi ir ar horeogrāfiem.

Tas priekšstats – ja jau izrādē nav 
deju, kāpēc programmiņā minēts ho-
reogrāfs?

Rasa: Tieši tā – vai tad viņš tur vispār 
ir bijis? Man vienkārši gribas bļaut, kad 
es par to domāju. Uz savas ādas gan es 
to pārāk neesmu izjutusi, tas vairāk dzir-
dēts no dažādām sarunām.

Elmārs: Aktieri krīt panikā, kad mēs 
atnākam tikai ar skicēm vai ar idejām. 
Viņiem vajag tekstu, it kā vienīgais ins-
truments, ar ko aktieris var darboties, 
būtu teksts, bet tā nebūt nav.

Kamēr vēl nav rekvizītu un dekorā-
ciju, aktieri var paslēpties tikai aiz tek-
sta.

Elmārs: Jā. Tāpēc daudzās situācijās 
mēs esam sajutuši pretestību. Bet, ja 
kāds vēl nezina, dramaturgs sēž mēģi-
nājumu procesā kopā ar režisoru visu 
laiku, tie ir apmēram divi mēneši. To bū-
tu jāzina arī teātru vadībai, jo dramatur-
gi domā par izrādi ne tikai mēģinājumu 
laikā, bet piedevām arī strādā mājās. Vi-
ņu darbs var būt pat vēl lielāks un laikie-
tilpīgāks nekā režisoriem. Dramatur-
gam ir jāraksta, viņam jāapkopo visa in-
formācija, ko režisors izdarījis ar aktie-
riem mēģinājumu procesā, taču drama-
turgu atalgojums teātrī ir salīdzinoši ļoti 
zems.

Valters: Tas sākās kaut kad 90. ga-

dos, kad parādījās mīts, ka Latvijā neko 
nevar uzrakstīt. Un mēs tikai gaidām, 
kad beidzot mums parādīsies laba dra-
maturģija, bet kā neparādās, tā neparā-
dās. Vieni bļauj, otri bļauj... Bet, ja tā pa-
domā, pašlaik oriģināldramaturģijas 
procents latviešu teātrī ir tiešām liels. 
Piemēram, izrāde Nobiedē mani! – tā arī 
ir luga. Gandrīz bez teksta, bet ar no-
teiktām darbībām.

Jānis: Tas ir oriģinālmateriāls.
Valters: Pateikt, ka tā nav luga, ir ne-

iespējami.
Kas ir laba luga – tā, kas labi uz-

rakstīta kā kvalitatīvs literārs teksts, 
bet uz skatuves nenostrādā, vai tā, kas 
teksta formā nav nekas izcils, bet no-
strādā uz skatuves?

Valters: Tas ir neiespējami – uztaisīt 
kaut ko sakarīgu no sliktas lugas. Nu, es 
vismaz nemāku. Ir tādi, kas māk, bet tā-
dā gadījumā viņi patiesībā jau izveido-
juši citu dramaturģiju no šī sliktā izej-
materiāla, lai tas strādātu.

Jānis: Piemēram, Barikādēs es iz-
mantoju cilvēku liecības par 1991. gada 
13. janvāra nakti. Tas nav mans teksts, 
bet, kā teica viena no aktrisēm – drama-
turg put in his own logic (dramaturgs to 
sakārtojis pēc savas loģikas – angļu val.). 
Tātad – it’s my logic (tā ir mana loģika – 
angļu val.), tā ir mana dramaturģija. Tas 
nav mans teksts, tie ir citu cilvēku vārdi, 
bet tā ir mana loģika, tātad es esmu au-
tors.

(Rasa ļoti piekrītoši māj.)
Rasa: Kāpēc, piemēram, Annas Bri-

gaderes veidotais Blaumaņa Raudupie-
tes dramatizējums tiek uzskatīts par vi-
ņas lugu, bet manējais ne?...

Kāda ir atšķirība starp tā saucama-
jām rakstāmgalda lugām un tām, kas 
radītas kopā ar visu izrādes kolektīvu?

Elmārs: Mēs ar Rasu jau par to smē-
jāmies – kad mēs kopā radām tekstu un 
pēc tam to pierakstām, tur nav klasiskas 
dramaturģiskas secības. Es domāju, in-
teresanti – ja šo materiālu paņemtu cits 
režisors, vai viņam tā šķistu laba vai slik-
ta dramaturģija.

Rasa: Mēs šādi pārbaudījām Izrādi 
«Gals». Gala materiālu kā lugu aizsūtīju 
uz meistardarbnīcu Interplay Europe 
2012, kurā pati arī piedalījos. Man šķita 
interesanti, vai vispār to var uztvert. Un 
– normāli! Viņi saprata. Protams, bija 
dažādi ieteikumi, bet tādi būtu jebkurai 
lugai.

Elmārs: Tomēr tur nav klasiskas tēlu 
sistēmas, kur katram ir sava caurviju 
darbība. Bet dramaturģijai var būt n-tās 
formas. Režijā mums ir dažādi paņē-
mieni un dažādas formas, nav vienas 
klasiskas pieejas. Kāpēc dramaturģijā tā 
nevar būt?

Valters: Luga ir laba tad, kad viņa zi-
na, ka būs teātrī.

(Rasa apstiprinoši un priecīgi iesme-
jas.)

Valters: Tas ir tas jautājums – lai tas 
būtu teatrāli. Dažbrīd var pieļaut, ka re-
zultāts nav teatrāls – mēs uzliekam ce-

turto sienu un stāstām stāstu. Bet, kad 
lugu raksta kopā ar izrādes veidotājiem, 
vienmēr ņem vērā, ka tas ir teātris.

Elmārs: Šāda dramaturģija bieži top, 
pamatojoties uz materiālu, ar ko mēs 
strādājam. Aktieri mums ir kā māls, kat-
ram no viņiem ir sava informācija, sava 
bagāža. Arī viņi, aktieri, kļūst autori. 
Reizēm aktieriem rodas sajūta – bet mēs 
taču esam visu izdomājuši, kāpēc vaja-
dzīgs dramaturgs!? Bet šī «sakabināša-
na» ir visgrūtākā un sarežģītākā māksla, 
kas dramaturgam jāprot. Dramaturģija 
rodas no tā, ko aktieris...

Rasa: No tā, ko viņš dod! Man pašai, 
strādājot kopā ar aktieriem, ļoti patīk tā 
daļa – kā no viņiem dabūt ārā vajadzīgo 
informāciju. Bāc, tas ir tik kaifīgi! Ne 
vienmēr pie tevis nāk ar vaļēju sirdi – nu 
tik stāstīs, nu tik būs. Visbiežāk nāk ar 
cerībām uz lomu. Tad pati cenšos kaut 
kā šo informāciju iegūt vai klusiņām pa-
saku Elmāram kaut ko, lai viņš to izvili-
na. Tad es tikai vācu un raušu, un krā-
mēju.

Elmārs: Iedomājieties, tas taču ir 
fantastiski – aktierim ir dota iespēja pa-
šam uztaisīt savu tēlu, viņš var pats iz-
veidot to, ko grib spēlēt. Ir aktieri, kas to 
saprot un nopietni strādā.

Valters: Runājot par rakstītajām lu-
gām... Mēs «izslēdzam» visu slikto mate-
riālu, ko vienkārši netaisām, jo izvēla-
mies materiālu, kam uzticamies. Tad 
mums ir luga, visi izlasa un katrs saprot 
– man ir forša loma, kā, piemēram, Ose-
džas zemē, super, būs foršs darbs! Trīs 
mēnešu prieks! Zināms – būs grūti, bet 
zināms arī tas, ka tev ir glābiņš. Bet, kad 
rada dramaturģiju kopā ar aktieriem, 
tad lielākoties tu pavadi laiku domās, ka 
tas ir pilnīgs... «sviests». Vismaz man tā 
ir. Es domāju – nu, labi, turamies! Tā bija 
ar Prezidentiem – par dažām epizodēm, 
protams, šķita – jā, tas ir forši, bet par 
pārējo... Mārupītē tikai pēc vairākām iz-
rādēm atnāca sajūta – ā, cilvēkiem tas 
tiešām, tiešām patīk!?... Tiešām?...

Jānis: Paskatāmies ātri tviterī – jā, 
patīk!

Valters: Tā drošības sajūta ir daudz-
reiz... Drošības sajūtas nav! Tas ir tas lie-
lais grūtums. Tev ir ļoti lielas iespējas 
«norauties». Tā var gadīties.

Bet kā ir ar jau pieminēto klasisko 
dramaturģijas struktūru – vai bez tās 
var iztikt?

Rasa: Manuprāt, arī tajās lugās, ku-
rās klasiskās struktūras nav, ir noteikti 
lielumi, bez kuriem nevar uzrakstīt lugu. 
Ir pāris lietas, bez kurām nav lugas. Bet, 
ja tu tās ievēro, tad ar radīto materiālu 
var sākt spēlēties un attālināties no kla-
siskajiem priekšstatiem. Piemēram, Pre-
zidenti – tā nav luga klasiskā izpratnē, 
tomēr tur ir konkrēti raksturi ar konkrē-
tām iezīmēm, konkrētās situācijās. Ar 
šīm lietām var sākt spēlēties. Tāpat ir ar 
izrādi Es par Rēziju. Iedevu šo materiālu 
izlasīt studentiem un prasīju, kā viņiem 
šķiet, kādi ir šo abu raksturu sapņi, vēl-
mes un visas pārējās lietas, kam lugā jā-
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būt. Un studenti varēja precīzi atbildēt. 
Jā, radīšanas process ir citāds, bet tās 
pāris lietas, kas dramaturga profesijā 
obligāti jāievēro, tur ir.

Kas ir jūsu auditorija? Vai var teikt, 
kas tas ir teātris jauniem cilvēkiem?

Rasa: Man šķiet ļoti interesantas di-
vas lietas, ko teātri pieprasa pirms izrā-
des iestudēšanas – mērķauditorija un 
žanrs. Sākot rakstīt, cenšos maksimāli 
norobežoties no kāda žanra piemeklē-
šanas tam, ko rakstu, jo tas mani var 
bremzēt. Piemēram, es rakstīšu un visu 
laiku domāšu par to, ka rakstu «baigo» 
komēdiju, smiešos visu laiku pati savā 
nodabā. Nē, nē, nē! Andris Akmentiņš 
teicis – ņemiet vērā, ja autors norāda 
darba žanru, tad visbiežāk viņš to dara 
tikai tāpēc, ka viņam tas nav izdevies, 
rakstot šo darbu. Žanram jābūt skaid-
ram pēc izlasīšanas. Kāpēc vēl kaut kas 
papildus jānorāda? Un otrs ir mērķaudi-
torija...

Valters: Tur tā lieta – dažreiz mērķ-
auditorija ir noteikta, bet citreiz tu esi 
uztaisījis izrādi cilvēkiem, kas neiet uz 
teātri. Viņi negrib iet uz teātri un neies. 
Tā var gadīties. Bet man ir svarīgi uztai-
sīt tādas izrādes. Dažreiz tas izdodas – tu 
trāpi tādiem cilvēkiem, kam teātris ir 
vienaldzīgs, bet viņi nolemj – uz šo to-
mēr jāaiziet.

Kas šādā «turpat teātrī» tapušā dra-
maturģijā notiek ar valodu? Pie galda 
rakstītā lugā valoda lielākoties tiek iz-
kopta, bet šajā gadījumā tie parasti ir 
sarunvalodas teksti. Ir pieņemts, ka li-
teratūrai un arī teātrim vajadzētu kopt 
valodu.

Valters: Esmu dzirdējis, ka par Jāni 
saka – ah, tas jau pieraksta, hahaha. Tas 
ir absurds. Prezidentos Toms Liepāj-
nieks kādā improvizācijā norunāja per-
fektu monologu, tā ir tā aina ar «pīāris-
tu» pie Vairas Vīķes-Freibergas. Mēs visi 
smējāmies līdz asarām. Tas viss ir Toma 
izdomāts. Bet pārējais ir Jāņa. Tā ir Jāņa 
valoda, tie nav nekādi pierakstīti teksti. 
Tā nav nejauša valoda.

Rasa: Valoda nekad nav nejauša.
Valters: Protams, ja gribas, mēs va-

ram runāt arī sadzīviski, bet arī tā ir mū-
su izvēle.

Rasa: Tomēr jāņem vērā, kā cilvēki 
runā mūsdienās. Tāpēc, ka pareiza lat-
viešu valoda pieprasa zināmas normas, 
es nevaru likt tajā runāt visiem rakstu-
riem. Tad man pārmetīs – bet tā taču ne-
viens nerunā!

Elmārs: Esmu pilnīgi par – mums jā-
kopj valoda, un mēs lietojam daudz pa-
razītvārdu. Bet, runājot par auditorijām, 
ja vajag uzrunāt jauniešus, ko darīt – uz-
taisīt izrādi, lai parādītu, kā pareizi jāru-
nā?

Valters: Tas atkarīgs no uzdevuma – 
Jānis Nacionālajā attīstības plānā var 
runāt tīrā latviešu valodā.

Jānis: Man jautājums par valodu it 
kā ir būtisks, bet, strādājot Viļņā, es 
rakstu angliski, atdodu materiālu un ak-
tieri to runā lietuviski. Man ir diezgan 

nesaprotami – kā viņi to dara.
Rasa: Pasauc mani! Es paklausīšos.
Jānis (smejas): That’s mine! That’s 

mine! (Mans! – angļu val.)
Rasa: Tas, ka Izrādē «Gals» pāris ai-

nās apzināti izmantota nepārtraukta la-
māšanās, arī uz kaut ko norāda. Pēc iz-
rādes bija interesanta situācija – pienā-
ca kāds teātra cilvēks un teica – es ska-
tos to ainu un domāju, b..., kad viņi 
beigs lamāties!

Viss izklausās ļoti labi, šķiet, ka šī 
noteikti ir pati labākā teātra taisīšanas 
forma, bet vai tai ir arī kādi mīnusi? 
Piemēram – strādāt kopā ar draugiem, 
protams, ir jauki, bet reizēm tas ir arī 
ļoti grūti.

Valters: Tu riskē ar to, ka draudzība 
kādā mirklī var beigties. Tāds tas teātris 
ir. Man gandrīz ir tāda lauku saime, ar 
kuru tu pie viena galda ēd pusdienas, 
brokastis un vakariņas. Izveidojusies 
neliela ģimene, kurā aktieri ir tādi kā 
brālēni un māsīcas – citreiz viņiem ir ci-
tas ģimenes, bet reizēm viņi nāk pie 
mums. Dažreiz tu ar kādu sastrīdies. Tad 
ir jautājums – kā tu piedosi? Un tev ir jā-
piedod! Bet otra lieta – izrādes materiāla 
kopradīšana vienmēr ir risks. Uz kurieni 
mēs ejam? Tu it kā zini, uz kurieni, bet 
tajā pašā laikā nedrīksti būt pārāk drošs 
– ā, mēs ejam pa šo taisno ceļu! Ir jābūt 
tajā nedrošajā stāvoklī! Tas nav viegli. 
Varbūt tas ir labāk. Tas ir gan pluss, gan 
mīnuss.

Rasa: Viens no riskiem, kas var ie-
vest negatīvā gultnē, ir nepārliecinātība 
par to, ko ar šo kopdarbu gribas pa-
teikt, jo process ir absolūti vājprātīgi 
trausls. Pārējā komanda var sākt šķel-
ties, buksēt un neticēt, bet dramatur-
gam ir jānosprauž robeža – kurā brīdī 

pakļauties aktieru ietekmei un kurā teikt 
– piedodiet, man tomēr ir nedaudz citā-
da iecere.

Elmārs: Ja rodas lieli konflikti, seviš-
ķi, tuvojoties pirmizrādei, tu nedrīksti 
nodot ideju – ne scenogrāfa, ne drama-
turga ideju. Tāpat dramaturgs nedrīkst 
nodot režisora ideju. Tā ir ļoti grūta lieta 
– aizstāvēt savējos. Jā, es te atkal runāju 
par aktieriem... Aktieri iznāk pretējā 
frontē, mēs sēžam vienā pusē, viņi otrā. 
Pat pēc ģeogrāfijas mēs sanākam karo-
jošās pusēs, lai beigās iegūtu labu rezul-
tātu.

Jānis: Aktieriem ir tas spēcīgais ar-
guments – beigu beigās jau mums būs 
jāiet uz skatuves!

Elmārs: Un – man būs jārunā tie 
vārdi!

Rasa: Un es būšu tas, kuru uztvers 
kā slikto, ja tur kaut kas nebūs kārtībā!

Elmārs: Mihailam Gruzdovam bija 
labs gājiens, kad jūs taisījāt izrādi 12. 
diena. Viņš teica aktieriem – izturieties 
tā, it kā to būtu rakstījis Šekspīrs! Ar 
cieņu! Dramaturgi kļūdās, režisori kļū-
dās, bet ir svarīgi saprast – mēs visi 
esam cilvēki, neviens no mums nav ģe-
niāls, jābūt saprotošiem, nevis uzreiz 
sākt ar konfliktu vai noraidījumu, bet 
mēģināt saprast, kāpēc dramaturgs 
kaut ko tādu ir uzrakstījis vai nav uz-
rakstījis, nevajag uzreiz mest materiālu 
pa gaisu.

Valters: Svarīgi noskaidrot, kur ir 
problēma, pajautāt aktierim – kas tieši 
tev nepatīk? Dažreiz atklājas kaut kas ļo-
ti personīgs un ar izrādi nesaistīts.

Jānis: Bet dažreiz atklājas kāda pat 
ļoti sīka detaļa, kas jāpamaina.

Rasa: Tāpēc jau mēs, dramaturgi, 
esam klāt!

Elmārs: Piemēram, Čehova un Sta-
ņislavska kopdarbs. Viņi taču pārrakstī-
ja, lamājās, nabaga Čehovs bija dusmīgs 
uz Staņislavski un droši vien arī uz ak-
tieriem, kuri teica – kas tas par materiā-
lu! Process bija tāds pats. Ir pagājis laiks, 
un tagad daudzi domā – uh, tur katram 
burtiņam, katram vārdam ir nozīme! 
Mēs tā varētu izturēties pret mūsdienu 
materiālu.

Valters: Mēs jau arī ieliekam nozīmi 
katrā burtiņā.

Elmārs: Bet kāpēc tad aktieri neuz-
skata, ka Rasai katrā burtiņā ir nozīme?

Rasa: Tāpēc ka šī vecmāmiņa vēl ir 
dzīva. (Smejas.)

Elmārs: Es saprotu, ka visintere-

santākie iestudēšanas procesi man bi-
juši tieši tad, kad sākotnēji nav bijis 
materiāla. Visiem ir spriedzīte, arī ak-
tieriem. Viņiem jāstrādā, jārunā, jādo-
mā. Ar Izrādi «Gals» bija tāda forša sa-
jūta. To vajadzētu darīt biežāk! Mums 
pašiem jāveido sev provokācijas, arī ar 
materiālu, kas top uz vietas. Strādājot 
ar topošajiem aktieriem, mēs ar Māru 
Ķimeli vienojāmies, ka viņiem jāmāca, 
ka tā ir tendence – režisori no aktieriem 
prasa domāt līdzi un radīt. Reizēm va-
jag būt mazliet trakiem, bet, protams, 
neaizmirst par klasiku – tas arī mūs 
māca. Mums jāveido latviešu oriģināl-
dramaturģija. Kas cits to darīs, ja ne 
mēs! 6

AKTIERI KRĪT PANIKĀ, KAD MĒS 
ATNĀKAM TIKAI AR SKICĒM VAI 

AR IDEJĀM. VIŅIEM VAJAG 
TEKSTU
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Lielākoties mūs-
dienu teātrī lugas 
tekstam pieiet ļoti 
brīvi. Tas ir tikai ie-
mesls izrādei, ko reži-

sors ir atradis. Tikpat labi tas var būt 
raksts avīzē vai kāds cits materiāls, kas 
viņu ir ierosinājis. Kādreiz pilnīgi no-
teikti ceļš bija skaidrāks – izrādi iestudē-
jot, režisors sekoja lugas autora idejām, 
uzvedot to tā, kā dramaturgs ir paredzē-
jis. Šobrīd tā notiek ļoti reti. Dramatur-
gam ar to jārēķinās – ja tu raksti lugu, 
protams, ka tev ir kaut kāda vīzija par to, 
kā tas tiks iestudēts, bet, lai tas tiktu pre-
cīzi īstenots, dramaturgam būtu pašam 
arī jāiestudē. Vienkārši ir dots kaut kāds 
impulss, ir izveidots rāmis kaut kādām 
attiecībām. Dramaturgs ir ielicis savu 
pārdzīvojumu, bet tas, vai kāds tieši to 
arī ierauga, jau ir cits jautājums. Teksts 
vairs nepieder dramaturgam, savas 
emocijas viņš jau tur ir ielicis. 

Visbiežāk pat klasisks materiāls, kā 
piemēram, Romeo un Džuljeta, kalpo ti-
kai par pamatu, izejmateriālu jeb im-
pulsu izrādei, jo režisors izvēlas, ko viņš 
ar šo izrādi grib pateikt, pēc vajadzības 
sagraiza un sašķērē lugu tā, lai izveido-
tos konkrētās izrādes materiāls. Pat iz-
vēloties Šekspīru, tiek atrasta tēma, kas 
sasaucas ar mūsdienām, un luga tiek 
pārveidota. Tādā gadījumā luga ir tikai 
«brends». Turklāt, iestudējot klasiku, re-
žisoram ir sarežģīts uzdevums – uztaisīt 
izrādi tā, kā vēl nav bijis, zināmā mērā 

notiek spēkošanās ar iepriekšējiem ie-
studētājiem. Tās nereti ir vienkārši am-
bīcijas, kurām es neredzu jēgu. Protams, 
ir lietas, kas nenoveco. Jebkurā labā lugā 
ir ietverts attiecību kods, kas var cilvē-
kus uzrunāt. Iespējams, tieši tāpēc cilvē-
ki atkal un atkal atgriežas pie klasikas, jo 
tur ir ietvertas ļoti eksistenciālas problē-
mas, kādu mūsdienās šķietami vairs ne-
maz nav. Maz ir tādu lietu, par kurām 
kāds būtu gatavs iet nāvē. Tomēr pati lu-
ga, veids, kādā tā ir uzrakstīta, bieži vien 
vairs nemaz nestrādā. Turklāt mūsdie-
nās pilnā apjomā iestudēt jebkuru 
Šekspīra darbu būtu teju neiespējami. 
Pirmkārt, tas būtu ļoti gari, un, otrkārt, 
daudzas lietas cilvēkiem varētu šķist arī 
smieklīgas, jo liktos, ka tās jau ir vispār-
zināmas patiesības. Tāpēc es absolūti 

esmu par to, ka būtu jāiestudē pēc ie-
spējas vairāk mūsdienu oriģināldrama-
turģijas. 

Tāpēc, ja kāds vēlas taisīt izrādi par 
noteiktu tēmu, ko varbūt tikai viņš viens 
ir ieraudzījis tajā konkrētajā darbā, var 
taču pieaicināt dramaturgu un kopīgi 

izveidot jaunu darbu. Protams, tam va-
jadzētu vairāk laika. Man liekas, ka ļoti 
labs piemērs ir Dirty Deal Teatro, kur Jā-
nis Balodis ir štata dramaturgs, kas var 
palīdzēt iestudēšanas procesā. Jā, iespē-
jams, viņš pats neko tādu neuzrakstītu, 
jo aktieri un režisors dod dažādus im-
pulsus, bet dramaturgs ļoti palīdz izrā-
des veidošanā. 

Ja no skatuves aktieris ar skatītāju 
par kaut ko runā, primāri, tam vajadzē-
tu būt būtiski viņam pašam. Tāpēc tam, 
ko raksta tagad, vajadzētu būt aktuālā-
kam, saistošākam un interesantākam 
mūsdienu cilvēkam, nekā tam, kas ir sa-
rakstīts agrāk. Galu galā tad, kad klasika 
vēl nebija kļuvusi par klasiku, to iestu-
dēja uzreiz. Mūsdienās materiāli taču ir 
tik dažādi – piemēram, pirms vairākiem 

gadiem, kad Jaunais Rīgas teātris iestu-
dēja Latviešu stāstus, tas likās kaut kas 
tik interesants un absolūti jauns, lai gan 
nemaz jau nav tik jauns. Acīmredzot ta-
jā brīdī cilvēki alka pēc tik ciešas sasais-
tes starp teātri un dzīvi. 

Šodienas teātrī var būt arī tā, ka sā-

IZRĀDES 
IMPULSS

ARTŪRS DĪCIS

TĒMA. Teksts teātrī

PATI LUGA, VEIDS, KĀDĀ TĀ IR 
UZRAKSTĪTA, BIEŽI VIEN 

MŪSDIENĀS VAIRS  NESTRĀDĀ
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kotnēji materiāla vispār nav vai tā loma 
ir nosacīta. Piemēram, kad ar Regnāru 
Vaivaru iestudējām Aiju pēc Jaunsudra-
biņa, izrādes pamatā bija Jāņa Jaunsud-
rabiņa triloģijas Aija trešā daļa, tomēr 
tas materiāls tiešām bija tikai impulss – 
mēs to izlasījām, un mums radās sajūta 
par to, kas tur notiek un kas tie par cilvē-
kiem. Un vēlāk režisors, kuram, pro-
tams, jau iepriekš bija izveidojusies vīzi-
ja par to, ko viņš vēlas iestudēt, uzdeva 
veidot etīdes ar konkrētu attiecību shē-
mu, karkasu. Tā sāka veidoties izrādes 
materiāls – no teksta tiek paņemta ne ti-
kai sajūta, bet arī cilvēku attiecību mo-
delis, bet ar to tad gan brīvi spēlējas un 
dara, ko grib. Zināmā mērā aktierim šā-
da pieeja ir grūtāka, bet arī interesantā-
ka. Šādā darba stilā aktieris top arī par 
teksta līdzautoru. Arī iestudējot Aiju pēc 
Jaunsudrabiņa, liela daļa tekstu radās 
tieši etīdēs, ko režisors vēlāk izveidoja 
par vienotu materiālu. Materiāls tapa pa 
posmiem. Un tad, kad mēģinājumu 
process bija beidzies, arī luga bija gata-
va. Teorētiski kāds cits varētu izveidot 
tādu pašu izrādi tikai ar citiem aktie-
riem.

Man personīgi liekas interesantāks 
tas modelis, kurā tu vairāk esi iesaistīts, 
jo striktā režisora teātrī aktieris ir pama-
tā izpildītājs – ir iedots noteikts rāmis, 
kurā režisors tur aktierus. Arī šajā proce-
sā aktieri pat ļoti aktīvi var piedalīties un 
mēģināt īstenot režisora vīziju, bet inte-
resantāk tomēr ir iesaistīties jau izrādes 
materiāla veidošanā. Tik un tā režisors 
mūs tur kaut kādos rāmjos, jo aktierim 
tomēr ir ļoti svarīgi just virzību un to, ka 
viss mēģinājumu process virzās uz kaut 
kādu mērķi.

Mūsdienās nav nekādu ierobežoju-
mi tam, kādā veidā kaut kas nonāk līdz 
teātra mākslas notikumam, kas ne vien-
mēr pat ir izrāde. Šis ceļš var būt ļoti, ļo-
ti dažāds. Piemēram, taisot Brīvības 36, 
pirmais bija fakts, ka cilvēki uzcēluši tel-
tis pie Ministru kabineta. Tas likās inte-
resants un ārēji pat it kā visiem skaidrs – 
ir cilvēki, kas protestē un cēli cīnās par 
savām tiesībām, kaut kādā ziņā pārstā-
vot visus mūs. Mums šķita interesanti 
iet un noskaidrot, kas tad viņi tādi ir, 
bet, aprunājoties ar viņiem, sapratām, 
ka tur apakšā ir pilnīgi citi motīvi. Tas, 
kas nonāk presē, ir tikai aisberga redza-
mā daļa. Tur ir izveidojies atsevišķs sa-
biedrības modelis, ir savstarpējas intri-
gas. Mēs ar viņiem visiem runājām, 
rakstījām intervijas un tikai pēc tam sā-
kām domāt par konkrēto izrādes mate-
riālu. Šajā gadījumā mēs esam izrādes 
autori, kas izvēlas, ko rādīt. Mēs it kā at-
spoguļojam realitāti, bet tajā pašā laikā, 
protams, taisām fikciju. No viņu teiktā 
ņemam spilgtākos tipāžus, kas tiek iz-
vērsti izrādes materiālā. Katram tēlam it 
kā bija prototips, bet tajā pašā laikā to-
mēr nē, jo tā bija mūsu sajūta, ko pau-
dām caur viņu teikto.

Galu galā, pat ja neviens vairs pa-
saulē nesarakstītu nevienu jaunu lugu, 

teātri tāpēc vien nebeigtos. Taisītu kādu 
brīdi klasiku, tad taisītu to pašu savā-
dāk, vienā brīdī aktieri vienkārši veidotu 
savu materiālu. Mūsdienās teātris bez 
dramaturga var iztikt. Bet vai vajag iztikt 
– tas atkal ir cits jautājums. Lai taisītu iz-
rādi, ir jābūt ļoti labam impulsam, un 
tas arī ir dramaturga uzdevums – pama-
nīt to, kas šobrīd ir aktuāls. Un tas ir ļoti 
grūti. Ja dramaturgs tiešām spēj ierau-
dzīt un parādīt savādākā gaismā to, kas 
it kā mums visiem ir līdzās, tad viņa 
darbs ir nepieciešams.

Labs dramaturgs ir tas, kurš ļoti jūt 
laiku, laikmetu. Viņam jāspēj ļoti ātri re-
aģēt un risināt cilvēkiem nepieciešamas 
problēmas, bet mūsdienās to ir grūti iz-
darīt, jo visiem liekas, ka problēmas ir 
ļoti banālas. Nav naudas, daudz darba. 
Kāpēc lai tas kādu interesētu, ja visi to 

jau tāpat zina? Bet labam dramaturgam 
ir jābūt ļoti jūtīgam un jāspēj tomēr šīs 
aktuālās problēmas identificēt un ielikt 
lugās. Dramaturgam ir jāpatīk urķēties, 
iet dziļumā. Labs dramaturgs nevar būt 
tāds, kuram patīk dzīvot ērti. Viņam sevi 
nemitīgi jāprovocē uz meklējumiem, jā-
runā ar cilvēkiem, ar kuriem it kā neva-
jadzētu runāt. Vajag sevi kaitināt un 
meklēt pārdzīvojumus, jo teātra mērķis 
tomēr ir radīt skatītājā emocijas. Un ak-
tieriem ir tieši tas pats – konkrētajam 
materiālam ir jārada aktierī līdzpārdzī-
vojums. Ja materiālā vari ieraudzīt emo-
cijas, saprast, ko tie cilvēki jūt, tad esi 
spējīgs to arī nodot tālāk. Ideāli, manu-
prāt, ir tad, ja aktieris nospēlē konkrētu 
varoni un tēla emocijas kļūst par paša 
pieredzi. Tas ir tas impulss, ko var iedot 
dramaturgs. 6

artūrs dīcis: «Iestudējot aiju pēc Jaunsudrabiņa, liela daļa tekstu radās tieši etīdēs, ko 
režisors regnārs vaivars vēlāk izveidoja par vienotu materiālu».  
Foto – jānis deinats
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Intervija

zīvespriecīga, 
apveltīta ar ne-
parastu skaistu-
mu, nesamāk-
slota, impulsīva, 

talantīga un gudra – tā es varētu rakstu-
rot Ingu Misāni. Man žēl, ka, lasot šo in-
terviju, nav  iespējams dzirdēt Ingas 
smieklus, nopūtas, izsaucienus... Into-
nāciju.

pIrmā InTervIjas dIena
Ināra Slucka: – Ko tev nozīmē «in-

tervija»?
Inga Misāne: – Intervija? Cilvēki mē-

ģina ierakties tevī, bet bieži vien nesa-
nāk.

Tu gatavojies tai?
Nevis gatavojos, bet... varbūt var 

teikt, ka mani intervija uztrauc. Tāpēc, 
ka ar katru dienu, ko tu nodzīvo, tu pa-
liec arvien tukšāks no tā, ka gribas ar-
vien vairāk zināt. Tu apjaut, cik visās jo-
mās, visās lietās un vietās viss ir plašāks, 
ka priekšā ir bezgalība, un tā ir biedējo-
ša. Līdz ar to, ja mēs sarunājamies, tad 
tas ir tikai uz šo brīdi, tas nav «tikai» šis, 
tas nozīmē, ka rīt es jau domāšu savā-
dāk. Un vispār man nepatīk tas, ka pē-
dējā laikā tā manis pastāvēšanas apziņa 
ir tik «apzināta», ka es nevis mēģinu būt, 
bet apjaušu, kas ar mani notiek, apjaušu 
to, ka laiks iet, ka cilvēki aiziet, ka bērni 
aug, ka darbs paiet, un es nevarētu teikt, 
ka man patīk šī sajūta. Es pat varētu 

teikt, ka nepatīk.
Tā nav tā «būšana»?
Nezinu. Man liekas, ka nē. Es atceros 

sevi agrāk... Varbūt tā ir atbildība, kas, es 
pieļauju, nes arī blakusparādību – ap-
jausmu un lielāku piezemētību, bet ag-
rāk man patika tas, ka es vienkārši dzī-
voju impulsīvi. Ne tik daudz dzīvoju un 
domāju, kā biju. Man patika būt. Tagad 
es vairāk atceros. Man bail domāt uz 
priekšu, es sāku vairāk dzīvot pagātnē, 
un man tas nepatīk, ļoti nepatīk.

Inga Misāne. Tavas saknes?
Mammas un tēta. Mamma ir krie-

viete. Tētis ir latvietis, īsts latgalietis.
No kurienes tu esi?
Es esmu no Latgales. Es dzīvoju Lu-

dzas rajonā – tagad Kārsavas novadā. 
Cik es zinu, tad mana tēva vecāki vien-
mēr ir dzīvojuši Stiglavā. Latviešu Stigla-
vā. Tur arī mans vectēvs iepazinās ar ve-
comammu. Tur arī tās saknes. Bet mam-
mas tētis  ir no Rēzeknes novada Turla-
jiem, viņš ir Latvijas krievs, savukārt 
mammas mamma ir no Novgorodas. Vi-
ņi abi iepazinās Murmanskā, kur vec-
tēvs dienēja un vecmamma strādāja pa 
dzelceļa pārlicēju. Tur viņi saprecējās, 
sāka savu dzīvi, un piedzima mana 
mammma. Tur. Tajos aukstumos, kur 
garās naktis. Tā kā mammai, maziņai 
esot, pietrūka vitamīnu, viņiem ieteica 
pārcelties, mainīt vidi. Labākais, ko pie-
dāvāja – Latvija. Viņi atgriezās Mētrās, 
un mamma izauga Latvijā. Mammas ģi-

menē bija četras māsas, arī tēta ģimenē 
bija četri bērni. Mamma ar tēti iepazi-
nās tepat, Latvijā. 

Mamma. Tavas atmiņas?
Mamma... mamma skaista. Skaista 

mamma. Mamma – tāda... uguns... tā-
da... sieviete... Lai cik tas būtu dīvaini, 
man patika tas, kā viņa pucējās. Viņai 
ļoti patika priecāties un taisīt svētkus. 
Viņa gāja dejot uz ballēm, devās uz mas-
ku ballēm, pati taisīja maskas, pati šuva. 
Man ļoti patika, ka viņa ļoti ilgi, jau die-
nu pirms balles salika matos ruļļus, bet 
balles vakarā divas trīs stundas iepriekš 
nāca pie manis un jautāja – «Ko ģērbt? 
Varbūt šito? Varbūt šito? Kā tev liekas – 
vai tā būs labi ?» – «Jā, varbūt». Tad viņa 
prasīja – kādas rotas likt?  Es atceros vie-
nas rotas, kuras man ļoti patika, tās bija 
no koka, pavisam vienkāršas un es teicu 
– «Nu, uzliec šitās!» Viņai pašai laikam 
ne īpaši, bet man tā patika  un viņa aiz-
gāja. Kaut kā to rotu viņai bija... daudz... 
krelles, auskari. Varbūt tāpēc es arī gri-
bēju pusaudžu gados sev caurumus au-
sīs. Un man mamma  arī izdūra. 

Pati?
Jā, es viņai ilgi dīcu, man bija gadi 

divpadsmit – trīspadsmit. Paņēma ada-
tiņu ar to kaprona diedziņu, nodezinfi-
cēja ar sveci un pirmo ausi... Es – «Au!au! 
Varbūt pietiek?» Viņa – «Nu, kamēr man 
ir apetite (viņa vienmēr teica apetite), 
dod otru!» Nekas, divas nedēļas smērēju 
ar siekalām, pēc tam sadzija.

 ETĪDE DIVĀS 
DAĻĀS 

Ar Ingu Misāni-Grasbergu sarunājas 
Ināra Slucka
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Inga misāne: «ja sezonā ir vairākas lomas, iznāk, ka saskarsme ar realitāti ir visai nosacīta. Bet, manuprāt, tikai caur realitāti mēs 
varam apjaust laiku.» Foto – matīss markovskis
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Un tētis?
Tētis savukārt nepucējās nemaz. 

Viņš ātri – žik, žik, nobrauca ar savu bār-
das skujamo, piecas minūtes pirms izie-
šanas sapūta kreklam virsū un gāja. Bez 
cepures, bez nekā.. Man viņi abi asoci-
ējas ar svētkiem, ka viņi kaut kur dodas. 
Vienmēr sapucējas....

Cik jūs bijāt ģimenē?
Pieci. Mamma, tētis, brālis, māsa, es. 

Es esmu vidējā, vecāks brālis un jaunāka 
māsa.

Ko tev nozīmē būt vidējam bērnam 
ģimenē?

(Klusums. Smiekli. Nopūta.) Man 
mamma vienreiz atzinās, manos ap-
jausmes gados, ka patiesībā es nemaz 
nebūtu piedzimusi, ja nebūtu tas laiks, 
kad tā medicīna vēl nebija tik ļoti attīstī-
jusies. Viņa baroja brāli, un juta, ka kaut 
kas vēdērā noburkšķ, kaut kas sakus-
tas... Tad, kad aizgāja pie ārsta, dakters 
iesaucās – nu jums būs maziņais! Viņai 
esot palikušas aukstas kājas. Nu, ja... 
Būtu viņa to zinājusi... nebūtu es ...tāds 
žipčiks! (Smiekli.)

Kādēļ tu izvēlējies aktrises profesi-
ju? Piemēram, man pašai viens no ie-
mesliem bija – apavi. Padomju savienī-
bā labus apavus nevarēja nopirkt, ja 
tev nebija «blata». Un es atceros skais-
tu saulainu pēcpusdienu Saldus uni-
versālveikalā, kad gāju garām apavu 
nodaļai un pie sevis nodomāju – nekas, 
ja es būšu aktrise, man arī noteikti būs 
«blats». Kā ir ar tevi? Iet tūkstošu 
priekšā un rādīties. Lai kaut ko pierā-
dītu?

Zini, es par to pašu esmu domājusi. 
Es pieļauju, ka tie ir mammas gēni, jo vi-
ņai ir izteikta prasība pēc uzmanības, vi-
ņa vēlas būt sabiedrībā, tad viņa dzīvo, 
tad viņa ir! Tas ir labi, tas ir skaisti, bet es 
pati nevarētu teikt, ka es ļoti rautos...

Man arī neliekas, ka tu ļoti rautos 
būt sabiedrībā....

Tas laikam dzīves ceļš. Tā man kaut 
kā...

Es tās saucu par «jaušām nejaušī-
bām».

Laikam. Mamma ļoti par to priecā-
jas. Es nekad neesmu uztvērusi, ka ak-
tieris ir profesija, es par to nezināju ne-
ko, jo, dzīvojot tur, kur mēs... Jā, tur bija 
pulciņi,  uzstāšanās, bet tā lai būtu pro-
fesija... Kaut kad mamma vagā ravējot 
bija izstāstījusi, ka reiz kaimiņos no Rī-
gas bija atbraucis režisors un ievērtējis 
mammu, sakot – redz, cik skaista, nāciet 
uz kinoaktrisēm. Mamma pārnākusi 
mājās un teikusi tēvam – «Папа, я хочу в 
актрисы!» – «Я тебе сейчас покажу 
актрису»1, atbildēja tētis. Gan māte, gan 
tēvs bija pret.

Zinu, ka tavā dzīvē vispirms bija 
Daugavpils, tad Rīga. Ko tev nozīmēja 
Rīga, kad atbrauci mācīties? 

Es alku Rīgu ieraudzīt. Pirmo reizi es 
biju Rīgā sešu, septiņu gadu vecumā. 
Autobuss uz Rīgu brauca kādas divas vai 
vienu reizi nedēļā. Un tad mamma pa-
ņēma mani un brāli līdzi. Tas bija liels 

notikums. Mēs naktī braucam, brau-
cam, es redzu – gaisma! Es saku – 
«Mamm! Tā jau ir Rīga?!» Viņa atbild – 
«Nē, tā vēl tikai Ludza. Paguli, kad izgu-
lēsies, tad būs Rīga.» Tad es atceros, ka 
saule ausa un mēs iebraucām Rīgā… Tā 
pilsēta… Tu izkāp ārā... Nebija uzbūvēta 
viesnīca, vēl vecais pasts, tur bija vairāk 
vietas, karte uz mājas sienas… Tie vei-
kaliņi, tas zeķu veikals 22. trolejbusa ga-
lapunktā. Tā smarža. Kad no Rīgas uz 
laukiem brauca mammas māsa, kura 
tur dzīvoja, viņai vienmēr drēbes smar-
žoja. Man likās – tā Rīga, tas ir kaut kas 
tāds…

Un kad tu pati apjauti, ka beidzot 
esi te? 

Es iestājos Kultūras akadēmijā un 
dzīvoju pie krustmāmiņas, bet man bija 
ļoti skumīgi Rīgā… Īpaši pēc Daugavpils 
– pēc cilvēku un vides pieejamības. Jā, tā 
bija saprotamāka vide. Es šeit neiederē-
jos. 

Par ko tu sapņoji studiju gados?
Es laikam nesapņoju. Es mācījos. 

Kaut gan lielākā mācību daļa man to-

mēr bija Daugavpilī. Te bija tāda kā akli-
matizēšanās.

Kuri tev bija pasniedzēji Daugavpi-
lī?

Valentīns Maculēvičs. Loseva kungs. 
Maija Korkliša pasniedza runu. Tas ne-
bija viegli, tā bija barjera, kas jāpārvar, 
valodas komplekss – šaurie, platie, 
stieptie, garie…

Vai tas bija kurss?
Sākumā tas bija kurss, bet pēc tam 

to apstiprināja kā četrgadīgu teātra stu-
diju, kura vēlāk tika pievienota Daugav-
pils universitātei. Man vēl nebija pa-
beigta Mākslas vidusskola, bet es ap-
meklēju studiju. Es nomācījos pirmo 
gadu, un mans kolēģis ieteica pamēģi-
nāt aizbraukt uz Kultūras akadēmiju. Es 
ar stopiem atbraucu un iesniedzu doku-
mentus. Patiesībā visur esmu iestāju-
sies, vēl nepabeigusi iesākto.

Eksāmeni bija diezgan kuriozi. Ko-
misijā sēdēja Edmunds Freibergs, Māra 
Ķimele, Anna Eižvertiņa, Aina Matīsa… 
Visi tādi skumīgi. Es jautāju: – Ar ko tad 
lai sāku?

- Sāciet ar kaut ko.
- Sakiet labāk jūs.
- Sāciet ar kaut ko jautrāku. Sāciet ar 

fabulu.
- Nu labi!
- Kaķīts….
Pirmo rindiņu atceros, tad… Kas tā-

lāk? Kaķīts? Žagata? Tad man pateica 
priekšā nākamo frāzi, un es norunāju.

Studiju gadi. Spilgtākais, ko tu at-
ceries?

(Pauze) Skrējiens. Lēcieni. Man grūti 
pateikt, ar ko tas asociējas, jo man pie-
trūka tas, ko biju izbaudījusi Daugavpilī.

Individuālāka pieja?
Nē… Skaidrs, ka es sevišķi no Māras 

Ķimeles vācu informāciju, es nebiju sa-
skārusies ar sirds sajušanu, ar citiem ju-
tekļiem. Bet ar mums kopā mācījās jau-
nais režijas kurss – viņi mācījās, mēs 
mācījāmies, un uz viņiem nevarēja un 
arī negribējās paļauties. Pasniedzējs to-
mēr ir pasniedzējs, bet, ja tu esi tikko ie-
stājies un tevi sāk bīdīt, ar tevi sāk mēģi-
nāt režijas students, pats īsti nesaprotot, 
kā un ko. Tas bija… kaut kā tā.

Pēc akadēmijas tevi uzreiz uzaici-
nāja Nacionālais teātris?

 Nē! Mēs bijām Liepājas dziedošais 
kurss. Māra Ķimele mani jau studiju lai-
kā «ielecināja» Ņinas Zarečnajas lomā 
Valmieras teātra Kaijā, un tad es tā īsti 
iepazinos ar teātri, ar skatuvi. Sekoja 
diplomdarbs – Romeo un Džuljeta. Mīts 
Gaļinas Poliščukas režijā, kur es spēlēju 

Džuljetu, un Dezdemonas loma Vara 
Piņķa režijas darbā Otello. Un tur es sa-
pratu, ka aktiera darbs var būt uz naža 
asmens. Nesaprotot ķermeni, nepārval-
dot emocijas, var sadarīt briesmu lietas. 
Es nevarēju parunāt kādu diennakti, es 
visu nakti raustījos. Ja tas nebūtu noti-
cis, es nesaprastu, ka pastāv šī robeža. 
Tāpēc tā ir profesija, tā ir jāapgūst.

Neanalizējot aktierapmācības sko-
lu, vai tev nācies arī pašai personīgi 
kaut ko saprast, ja runājam par robe-
žu, kuru nedrīkst pārkāpt. Vai tagad tu 
to proti?

Es domāju, ka jā.  
Vai tu izmanto personīgo pieredzi 

un pārdzīvoto? Vai arī loma tiek radīta 
tikai tavā fantāzijā?

Gan, gan. Tā es arī sevi bagātinu. Iz-
mantot tikai savu – tas ir nereāli. 

No kurienes tu ņem tēla emociona-
litāti?

Tur jau daļa ir manis, jo emocijas ir 
manas, tikai caur tēla domāšanu.

Nacionālais teātris. Pirmā diena. Es 
to ļoti spilgti atceros – saule, kāpnes vī-
riešu pusē un apjausma, ka tagad arī es 
pa tām kāpšu. Vai tu atceries savu pir-
mo dienu Nacionālajā teātrī?

Neatceros. Es atceros Spēlmaņu 
nakts balvu pasniegšanu. Mēs, kursa 
meitenes, sapucējāmies un atnācām uz 
Nacionālo teātri, mums bija atļauts uz-
iet pašā augšā, otrajā balkonā. Tas bija 
pirmajā kursā, vēl pirms teātra remonta. 

NESAPROTOT ĶERMENI, 
NEPĀRVALDOT EMOCIJAS, VAR 

SADARĪT BRIESMU LIETAS
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Un es no pašas, pašas augšas skatījos uz 
TURIENI…

Cik tev ir bijušas balvas?
Man ir viena balva, bet esmu vairāk-

kārtīgi nominēta.
Par ko tu esi bijusi nominēta?
(Smiekli.) Neatceros… Es neskaitu. 

Es tikai zinu, ka mājās man ir viena Ska-
tuves nagla. Par debiju – Džuljetu.

Kas tev ir ideālais teātris?
Domubiedri, komanda. Atdeve, gri-

ba, režisors... Gudrs. Pat ne tik daudz zi-
nošs, cik jūtošs.

Ideāls aktieris?
Nepabeigts.
Ideāls režisors?
Mainīgs. Zini, kā ir ar ideāliem reži-

soriem, labāk šādu vārdu vispār režiso-
ram blakus nelikt, jo tās ir divas pilnīgi 
nesavienojamas lietas. Režisorā vaja-
dzētu būt daudz vairāk par ideālo.

Pirms kāda laika tu teici, ka vien-
mēr esi vēlējusies strādāt ar režisoru 
vīrieti, bet dzīvē iznāk pārsvarā strādāt 
ar režisorēm sievietēm. Tagad tu esi 
gana daudz strādājusi arī ar vīriešiem, 
vai domas ir mainījušās

Es teikšu tā… Daļēji tā ir mana aktri-
ses sievišķīgā koķetērija, un tai arī jābūt, 
jo jebkurai sievietei pret režisoru vīrie-
ti… tur mēs brīžiem protam… (smiekli), 
un varbūt tas ir par labu mums, bet var-
būt arī ne. Savukārt režisore sieviete, lai 
cik viņa būtu gudra, viņa ņem caur sevi, 
caur savu dzemdi un sajūtu, bet mums 

jau katrai sava dzemde… Kaut kā tā.
Kā tu izjūti laiku? Tikko bija sezo-

nas sākums, tūlīt jau būs beigas. 
Tajā laikā, kad mums notiek inten-

sīvs mēģinājumu process, mēs dzīvojam             
iluzorā pasaulē – protams, ka mēs mājās 
esam, bet zemapziņa jau darbu ne-
beidz, un, ja sezonā ir vairākas lomas, 
iznāk, ka saskarsme ar realitāti ir visai 
nosacīta. Bet, manuprāt, tikai caur reali-
tāti mēs varam apjaust laiku.

oTrā InTervIjas dIena
Laiks un Konveju ģimene ģenerāl-

mēģinājums. Pirmā diena. Kā tu jū-
ties?

Labi.
Kāda ir sajūta, kas notiek ģenerāl-

mēģinājumos? Vai tu vēl turpini mek-
lēt tēlu, vai mēģini aprast ar gaismu, 
kostīmu, izskatu?

Skaidrs, ka pirmā diena ar kostī-
miem, grimiem, frizūrām ir tāda satrau-
coša diena, bet es jau tam gatavojos visā 
mēģinājumu procesā, es jau apmēram 
paredzu gan savu izskatu, gan to, kāds 
manam tēlam būs kostīms, tādēļ man 
nekāda pārsteiguma līdz šim nav bijis.

Izrādes …bagātā kundze… mēģi-
nājumos man ļoti patika tas, ka tu ātri, 
zinot, kādi būs kostīmi, vai nu piemek-
lēji līdzīgu kleitiņu, vai mēģināji jau iz-
rādes kleitiņā un piemeklēji arī apa-
vus. Cik tev ir svarīgs tēla izskats?

Tas ir atkarīgs no darbiem, kuros es 

strādāju. Ir tādas lomas, kurās es līdz 
pēdējam brīdim esmu savā ikdienas ap-
ģērbā. Es zinu, ka man tur būs, piemē-
ram, augstpapēžu kurpes vai pieguļoša 
kleita, bet es mēģinu tā, lai man būtu ēr-
ti.

Vai tas nozīmē, ka tu vēlies beigās 
pietaupīt sev kādu pārsteigumu?

Varētu tā būt. Jā. Tas savā ziņā nozī-
mē – nepierast. Ir tādas lomas, kur tas ir 
pašsaprotami, šī pietuvināšana izrādes 
kostīmam, bet tas ir atkarīgs no tā, cik 
liela nozīme lomā ir vizuālajam. Man 
vienmēr primārais ir bijis «sakārtot iek-
šas», iekšējo tēla dzīvi, un tad likt klāt 
kostīmus.

Pabeidzot par kostīmiem – vai tev 
ir bijis tā, ka tu esi izlasījusi materiālu, 
bet vēl neesi redzējusi kostīmu skices, 
un, redzot tās, pēkšņi tu kaut ko pilnīgi 
nevari pieņemt, vai pretēji – kostīms 
tev kļūst kā «otrā āda»? Man reiz tā ir 
bijis ar Kristīni Abiku, kura veidoja 
kostīmus izrādē Aristokrāti.

Man gandrīz vienmēr ir bijis tā, kā 
tev Aristokrātos. Man nav gadījušies tādi 
lieli pārsteigumi vai diskomforta sajūta. 
Tādēļ ir tēli, kuros es ļoti ātri sadzīvoju 
ar kostīmiem, mēģinu ātri atrast kaut ko 
līdzīgu, bet citreiz novelku līdz pēdējam, 
un tad kostīms ir tāda kā «glazūra». Tā-
dēļ, ka es baidos likt to «glazūru» pirms 
laika, jo tad tā ir bez sastāva. Tās, manu-
prāt, ir dažādas skolas, kā kurš strādā. 
Mēs, aktieri, katrs savas aktieriskās dzī-

Inga misāne: «kad no rīgas uz laukiem brauca mammas māsa, viņai vienmēr drēbes smaržoja. man likās – tā rīga, tas ir kaut kas 
tāds…» emma izrādē ..bagātā kundze.. Foto – kristaps kalns
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ves laikā atrodam sev vispiemērotāko 
veidu, kā strādāt.

Vai tev ir kāda metode, pēc kuras tu 
strādā pie lomām? Piemēram, vis-
pirms noteikti iemācīties tekstu, vai 
arī tu kaut ko lasi, skaties filmas, vāc 
dažādu informāciju?

Es laikam nosliecos uz to pusi, ka 
katra loma, katrs darbs nāk ar kaut ko 
pilnīgi jaunu. Arīdzan tīri organiski, uz-
sākot jaunu darbu, sākot veidot tēlu, tu 
skaties, kas tev ir vajadzīgs. Ja cits laik-
mets, tad tu meklē informāciju par šo 
laiku. Bez tā es nevaru, man pašai kā In-
gai patīk pazust citā laikā, iedomāties 
sevi citā laikā. Reizēm, kad es eju pa ie-
lu, man brīžiem paliek neomulīgi no tā, 
ka es iedomājos – kāda ir bijusi tā iela 
pirms gadsimta vai pirms kara, kad nav 
bijusi satiksme, nav bijušas mājas tajā 
vietā. Es ar sevi spēlējos kaut kādā zi-
ņā…

Vai tas nozīmē, ka, sākoties dar-
bam pie lomas, tev reizēm zūd realitā-
te? Tu sāc ilgāku laiku pavadīt fantāzi-
ju pasaulē?

Diemžēl vai par laimi, es nezinu, 
bet, ja es strādāju pie lomas, tad tā nāk 
man  līdzi, lai kur es ietu. Ja uz mājām, 
tad tā nāk uz mājām. Protams, ka es visu 
saprotu, kas ar mani notiek (smiekli), es 
saprotu, ka man ir ģimene, ka man ir jā-
gatavo vakariņas, vai jāiet gulēt, vai jāiz-
tīra zobi.

Ir dažādi aktieri – vieni sāk ar «es 
dotajos apstākļos» un tad veido formu 
jeb raksturu, otri sāk ar formu un tad 
to mēģina piepildīt. Kā ir tev?

Arī šeit nav viennozīmīgas atbildes. 
Nāk režisors, kuram svarīgāka ir forma, 
pārējais pievelkas. Es nezinu.

Kāda varētu būt, izņemot «zvaig-
žņu stāvokli», veiksmes formula tam, 
ka viena loma izdodas, bet cita varbūt 
netiek atklāta līdz galam, netiek atras-
ta vai «pazūd tulkojumā»?

Gan pēc katra darba, gan arī jau pa-
šā procesā, strādājot pie lomas, es ne-
pārtraukti veicu analīzi, bet tā nav tāda, 
kas mani bremzētu iet un kļūdīties, pat 
saprotot to, ka kaut kas ir «galīgi garām». 
Bieži vien tā lielā analīze notiek pēc tam, 
kad klāt ir skatītājs, kad tu saproti, vai 
tas un tas strādā, vai tevi pieņem kā to 
tēlu, to cilvēku, ar kuru tas viss notiek 
vai nenotiek.

Vai nav nav tā, ka izrāde piedzimst 
kopā ar skatītāju?

Te es varētu oponēt. Ne tikai skatī-
tājs veido izrādi.

Līdz galam?
Bet brīžiem šis svaru kauss pārsve-

ras par labu skatītājam un pazūd stabi-
lie kilogrami, kas ir šeit, uz skatuves. 
Man liekas, ka izrāde top tieši mēģināju-
mu procesā, kad tā dzimst. Katrs nes sa-
vu devumu, liek klāt, katrs ar sevi strādā, 
bet partneris ir tas, kurš man vienmēr ir 
bijis primārais. Un, ja mums ar viņu ir 
«sacope» jau mēģinājumos, tad skatītājs 
no tā tikai iegūs, bet tas nevar piedzimt, 
atnākot skatītājam, un tad nu radīsies 

partnerība, kuras mēģinājumos nav bi-
jis. Izrāde kopumā varbūt var piedzimt. 
Reizēm notiek brīnumi, kad atnāk skatī-
tājs un ar savu pozitīvo enerģiju dod lā-
diņu, kas ļauj noticēt.

 Kas tev ir «ideālais partneris»?
(Smiekli.) Es nezinu… (Smiekli.) 

Kāds ir mans ideālais partneris?
Es jau nelūdzu nosaukt vārdu! 

(Smiekli. )
Es saprotu, kur nu vēl vārdā… 

(Smiekli.) Nezinu. Tagad es tev nevaru 
to pateikt. Tas ir kaut kā… Tas nav no-
formulējams. Laikam tāpēc viņš ir ide-
ālais partneris. Tas ir brīnums. Tiešām, 
tas ir brīnums. Tāpēc, ka tad ir viegli, tad 
notiek, ir interesanti, ir noslēpums un ir 
ļoti liela atdeve. Un gribas dot arī pretī. 

Notiek tāda kā apmaiņa. Es pat nevaru 
atrast vārdu. Divi katliņi, kuri vārās ko-
pā. 

Tev bieži ir nācies «vārīties kopā»?
Jā, paldies Dievam, jā! Man ir vei-

cies, es nevaru sūdzēties par partne-
riem. Es pat nezinu, no kā tas ir atkarīgs. 
Kāpēc man tā ir paveicies ar partne-
riem. (Smiekli.)

Varbūt tādēļ, ka pati esi ļoti laba 
partnere?

Tas jājautā citiem.
Aktieris un loma. Cik liela ir lomas 

ietekme uz aktieri? Vai tāda pastāv? 
Vai tomēr aktieris var palikt, kāds viņš 
ir, un loma neatstāj nekādas pēdas?

Es gribētu ticēt, ka atstāj…
Es gribētu neticēt, ka atstāj, bet lai-

kam tā nav…
Loma… Tas ir tas cilvēks, kurš dzīvo 

noteiktā darbā, un, ja es no tā darba, no 
tās lomas, no tās dzīves paņemu, izvel-
ku kaut kādu esenci, kas nāk man par 
labu, tad  tas ir labi. Bieži vien ir tā, ka 
lomas nāk ar kaut kādiem pieradumiem 
un aktieris ar tiem aplīp, proti, aplīp ar 
lomu. Vajadzētu vairāk domāšanas, pie-
redzes. Kad tā kļūst nevis par manu pie-
redzi, bet tā cilvēka pieredzi. Tad tā krā-
jas, krājas, krājas, un tā vairs nav tikai 
mana pieredze, bet daudzu cilvēku pie-
redze, tie ir daudzu cilvēku likteņi, kas ir 
te, man aiz muguras, kuri ir piedzīvojuši 
daudz skaistākas vai briesmīgākas lie-
tas.

Vai tas nozīmē, ka lomās izdzīvo-
tais, pārdzīvotais kļūst par tavu piere-
dzi?

Jā, jā. Tā man šķiet. Tāpēc ka tā ir arī 
daļa no manis, es esmu ar to dzīvojusi 
tajā un tajā periodā. 

Mēs reiz ar tevi runājām par to, ko 

nozīmē robeža – ka tomēr ir jāsaglabā 
kāda robeža starp lomu un starp sevi 
pašu, lai tu nedarītu sev sliktu. Kā tu 
domā, vai tas ir svarīgi? Un kā tu to da-
ri?

Es domāju, ka tas ir skaisti, ja var līdz 
tādai robežai aiziet, bet nenobīties un 
tad pa to robežu iet. Tomēr man šķiet, 
ka brīžiem mums tikai liekas, ka mēs jau 
izdarām, mums ir tikai nojausma, ka ro-
beža tur kaut kur ir, bet patiesībā tās ro-
bežas nemaz nav. Bet robeža starp lomu 
un savu personīgo psihi ir nepiecieša-
ma, lai nepazaudētu veselo saprātu, lai 
paliktu cik necik spriestspējīgs – tāpēc 
aktiermāksla ir profesija, kas jāapgūst. 
Tas, kā brīnišķīgi saka Edmunds Frei-
bergs, ir nemitīgs darbs pašam ar sevi. 

Es tam varu piekrist.
Kādreiz mans skolotājs Alfreds Jau-

nušans mums mācīja, ka brīžos, kad 
emocijas ir ļoti spēcīgas, nepieciešams 
saglabāt sajūtu, ka tie vēl nav griesti. 

Es piekrītu tam, jā! Es pat gribētu 
teikt, ka par tiem griestiem vispār neva-
jadzētu domāt, jo to griestu kā tādu jau 
nav. 

Bet vai tev reizēm nav gadījies re-
dzēt, ka aktieris dara visu un tu sapro-
ti, ka tas, ko viņš var izdarīt, patiešām 
arī ir viss. Viņam tie ir griesti?

Jā! Viņam ir. Bet ir tādi, kuriem nav. 
Vai teātrī ir kāds cilvēks, kura vie-

dokli tu uzklausi un vai vispār tev ir 
svarīgi, piemēram, šajā procesā, kad 
jau notiek ģenerālmēģinājumi, lai 
kāds tev vēl kaut ko ieteiktu, vai pasla-
vētu, vai pateiktu, ko tu vēl neesi izda-
rījusi? Vai tomēr tu mēģini norobežo-
ties?

Es nemēģinu norobežoties, man pa-
tīk. Pat nevis patīk, bet es ņemu pretī 
partneru viedokli, ko viņi domā par to, 
kas ir vai nav. Brīžiem pašam liekas, ka 
ir, bet, izrādās, ka varētu būt arī savādāk, 
un es, ja tā apdomāju, tad saprotu, ka 
tas pat manam tēlam ir vēl labāk. Kā lai 
es to zinu, ja man neviens to nepasaka? 
Tāpēc es ieklausos. Vai precīzāk – es 
vienkārši necenšos norobežoties. Tas ir 
kopējs darbs.

Vai tu pati dalies savās domās ar 
partneriem?

Brīžiem es redzu, brīžiem neredzu, 
brīžiem tikai liekas, ka redzu, bet patie-
sībā tas atkarīgs no partnera. Man pašai 
nav nekas pretī, ja man pienāk un pasa-
ka, es nebrukšu virsū un neteikšu – pie-
dod, netraucē, es strādāju. Es uzklausī-
šu, sapratīšu: jā, varbūt, ka tiešām. Tā-

LOMAS NĀK AR KAUT KĀDIEM 
PIERADUMIEM, UN AKTIERIS AR 

TIEM APLĪP, PROTI, APLĪP AR 
LOMU
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pēc, ka mēs nekad nevaram zināt, var-
būt tajā brīdī tā būs lielākā skola vai at-
klāsme no mutes, kas man to saka. Kā es 
to varu zināt, pirms neesmu dzirdējusi. 
Katrā ziņā man ir svarīgs mana vīra 
(Gundara Grasberga  – red.) un manas 
teātra krustmātes Ditas Lūriņas viedok-
lis. Bet, protams, tas arī ir tā bīstami, tā-
pēc es pieļauju, ka varbūt daži nevēlas, 
lai ar viņiem runā, jo baidās pazaudēt 
sevi, savu pamatu, līniju, ko es pats šajā 
darbā velku. Ne vienmēr ir viegli sa-
prast, vai tas, ko tev pasaka kolēģis, šo lī-
niju dara krāšņāku, vai tieši otrādāk – 
dzēš.

Vai tev neliekas, ka ļoti bieži, seviš-
ķi esot partnerībā, partneris, pats to 
neapjaušot, aizrādījumu saka nevis kā 
aktieris, bet kā tēls, kuru viņš dotajā 
brīdī atveido?

Arī tā var būt. Tāpēc nevar tik vien-
nozīmīgi visu vērtēt. Katrs ir atsevišķs 
gadījums, jo katrs cilvēks un katrs aktie-
ris ir pilnīgi citādāks. Mēs te visu laiku 
maināmies. Pie viena darba satiekam 
vienus, pie otra – otrus. Tāpēc labāk ne-
palikt vienam.

Kāda tev ir sajūta ar partneriem, ar 
kuriem ir  nospēlētas lielas lomas, pēc 
tam, kad izrāde ir noņemta no reper-
tuāra. Vai viņi tev paliek kaut kas vai-
rāk,  nekā tikai uz mirkli satiktais part-
neris? 

Ir partneri, ar kuriem paliek, bet ir, 
ar kuriem tā arī beidzas tā dzīve. Es pir-
mo reizi piedzīvoju šīs skumjas, kad no-
ņēma Tēvoci Vaņu Freiberga režijā. Tur 
es jutu, kā, ejot uz katru izrādi, es gribē-
ju vēl, vēl, iet uz priekšu, vairāk, vairāk. 
Tā loma tik dziļa, apjomīga, viņai ir tāda 
pasaule, tai Soņai… 

Ja mēs izmantojam atkal šo termi-
nu «griesti», tad man liekas, tu stāsti 
par to, ka reizēm var just arī materiāla 
griestus, ka tālāk tur nav, kur. Bet ir lo-
mas, kurās katru reizi var atrast kaut 
ko jaunu un jaunu, un vēl jaunu, kur 
smelt un smelt… un tad izrāde pēkšņi 
tiek noņemta. 

Šis bija tas gadījums.
Vai tev ir svarīgi zināt, ka šī ir pēdē-

jā izrāde, pirms tā tiek noņemta no re-
pertuāra?

Laikam jau nē! Nav.
Man gan ir tā, ka gribas atvadīties, 

jo tas tomēr ir kaut kāds dzīves pe-
riods, kas pavadīts kopā ar šo darbu. 
Gribas to punktu pielikt. 

Jā, es piekrītu. Bet ir arī bijušas izrā-
des, kuras ir gribējies, lai ātrāk noņem. 
Kad saproti – pietiek. 

Pīters Bruks ir teicis, ka viņam ļoti 
grūti strādāt ar tādiem aktieriem, kuri 
uzbūvē lomas «mājiņu». Un, ja pēkšņi 
viņš pirms pirmizrādes grib kaut ko 
mainīt, aktieris apjūk, paliek dusmīgs, 
nevar izdarīt. Aktieris ir izveidojis tādu 
savu «lomas kapsulu», kurā viņš ir iek-
šā. Ko tu par to domā?

Malacis Bruks! Pareizi saka! (Smiek-
li.) Zini, kas ir trakākais? Jā, mēs strādā-
jam pie savas lomas, mēs meklējam, ba-

rojam, auklējam un audzējam… Šeit lai-
kam pat nav runa par pašu «mājiņu», 
bet par to, kas tur ir iekšā. Ja es esmu sa-
nesusi tur visādas interesantas lietiņas, 
kas man palīdz, es tur dzeru kafiju, es 
tur ēdu, man tur ir vislabākais dīvāniņš, 
kurā man ir plediņš, tad es tur dzīvoju 
dzīvi. «Mājiņu» pēkšņi var nomainīt, bet 
es gribētu, lai man tur, iekšā, paliek tās 
manas lietiņas. Bet, ja pasaka – izvāc tās 
lietiņas ārā, visas, jo tas nekam neder – 
brīžiem ir tā, ka tas var izsist pamatu 
zem kājām. Un tad ir apjukums. Un tad 
nevar vairs paspēt, jo skaidrs, ka jābūt 
vitāliem, jābūt...

Es nedomāju, ka Bruks to saka par 
radikālu lomas satura maiņu. 

Bet brīžiem ir tā, ka arī saturs ir radi-
kāli jāmaina. Un es piekrītu, ka ir jābūt 
vienmēr gatavam mainīties. Varbūt tieši 
tas kādreiz nāk arī par labu.

Ko tev nozīmē publikas atzinība?
Daudz. Tāpēc es cenšos savu darbu 

darīt labi, lai tomēr tā atzinība ir laba. 
Lai tic tam, ko es daru, lai gūst gandarī-
jumu, lai dzīvo līdzi, lai ir kaut kāds pār-
dzīvojums. Bet, ja tā nav, tad zini kā? Ne-
žēlīgi, bet tas man paliks atmiņā – kādā 
recenzijā kritiķe Silvija Radzobe, viņa 
man ir diezgan liela autoritāte, man vel-
tīja šādus vārdus – ja es paskatītos uz se-
vi no malas, tad es noteikti uz skatuves 
neuzkāptu. Es nezinu, cik nopietni tas 
bija domāts, bet es teikšu atklāti – tā jau 
nu nav, ka mēs uz sevi skatāmies no ma-
las un baigi priecājamies. Skaidrs, ka 
mēs paši sev esam vislielākie kritiķi. Bet 
mēs noticam režisoriem vai noticam ra-
došajam kolektīvam, kurā mēs strādā-
jam, un tāpēc mēs darām. Bet pēkšņi tā 
ticība sev var zust «uz visiem simts».

Kā tu vari izskaidrot tādu fenome-
nu, ka reizēm publika saka: vai, cik 

viņš bija lielisks tajā lomā un brīniš-
ķīgs, savukārt mēs, aktieri, reizēm tieši 
par to pašu lomu sakām, ka tā kolēģim 
nemaz nav ne laba, ne brīnišķīga?

Man šķiet, ka tas vairāk attiecas uz 
«mūsu māju», tāpēc ka mēs te dzīvojam 
un cits citu ļoti labi pazīstam. Savukārt, 
ja mēs aizejam uz citu teātri un skatā-
mies uz citiem aktieriem – tas, man 
šķiet, tā negriež acīs. Tad mēs pieņe-
mam vairāk. Mājās mēs cits pret citu 
esam prasīgāki. 

Es arī reizēm mēģinu to izskaidrot, 
un man liekas, ka tas ir līdzīgi kā ar 
dzirdi.  Vienam cilvēkam tā ir labāka, 

citam ne tik. Ja es aizeju uz operu, es 
ne vienmēr dzirdu, ka šķībi nodzied. 
Droši vien šad tad dzirdu un šad tad 
nē. Un man liekas, ka  aktiera profesijā 
ir tāpat kā ar to šķībo dziedāšanu – visi 
nejūt, neredz. Kā tev liekas?

Es esmu bijusi skatītājos, kad uz ska-
tuves šķībi dzied. Bet liels rādītājs ir tas, 
vai es noticu, vai nē. Pieļauju, ka tas ska-
tītājs, kurš varbūt notic tam, kam es ne-
noticu, – viņa ticamības lielums jeb 
mērs ir citādāks. Iespējams, viņam, cik 
dod, tik pietiek. 

Kādu tu vēlies redzēt teātri, kurā tu 
dzīvo, kurā tu strādā? Es vairāk domā-
ju par saturu.

(Dzied.)  …gara, gara diena... Es tikai 
saprotu to, ka es esmu kāda daļiņa no tā, 
kam vajadzētu tā kā ietekmēt. Es domā-
ju, ka teātrim būtu jābūt ļoti radošam, jo 
teātris jau nav tikai es un tu, teātris jau ir 
visi, kas šeit dara savu darbu.

Vai tu bieži raudi, ja tev loma nesa-
nāk? Vai varbūt tev vienmēr sanāk?

Es vēl nezinu, kā ir, kad sanāk un kad 
nesanāk. Es to nevaru tā pateikt: man 
baigi sanāca loma, vai baigi nesanāca.

Bet, kad tu vari kaut ko izdarīt, vai 
reizēm, kad nevari, kad netiec kaut 
kam klāt?

Es pati esmu brīžiem pārsteigta, ka 
es raudu. Jā, es raudu!

Vai tu esi optimiste, vai pesimiste?
Nelabojama optimiste. Nezinu – 

diemžēl vai par laimi. Nelabojama.
Vai tu zini, kas tev nākamajā sezo-

nā būs?
Nē, nezinu.
Vai tu vienmēr darbus izlasi, tikko 

uzzini, ka tev tur būs loma? Daži aktie-
ri speciāli nelasa, lai būtu pārsteigums, 
kad sāk mēģināt.

Kā kuru darbu. Atceros, Cietsirdīgās 

spēles es izlasīju krievu valodā. Beigās 
raudāju.

Vai ir kaut kas tāds, ko es tev nepa-
prasīju, ko tu pati gribi tagad pateikt?

Jā! Pēdējo mēnesi es dzīvoju ar kādu 
domu. Es lasu Puškinu, es esmu ar viņu 
«saslimusi», un viņam ir tāds dzejolis 
Batjuškovam, kur pēdējā frāze ir – «Будь 
всякий при своем.» 2  6

1 Papu, es gribu būt aktrise! – Es tev tūdaļ parā-
dīšu aktrisi! – krievu val.

2 Lai paliek katrs pie sava. – krievu val.

TĀ JAU NU NAV, KA MĒS UZ SEVI 
SKATĀMIES NO MALAS UN BAIGI 
PRIECĀJAMIES. SKAIDRS, KA MĒS 

PAŠI SEV ESAM VISLIELĀKIE 
KRITIĶI
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Intervija

ajag, lai vis-
maz vienā zā-
bakā ir maz-
liet zemes, – 
par radoša cil-

vēka eksistenci šodienas Latvijā saka 
Imants Strads. Valmieras drāmas teātra 
aktieris aizvadītajās sezonās kļuvis par 
vienu no sava kolektīva vadošajiem 
māksliniekiem. Tomēr sarunu sākam no 
otras – ārpus teātra – puses. 

Tu daudz nodarbojies ar lietām, 
kas nav tieši saistītas ar darbu Valmie-
ras teātrī – neatkarīgs bērnu teātris, la-
sīju par tevis filmētu seriālu youtube...

Drošības spilvens. Man likās, ka cil-
vēks ir vairāk pasargāts no teātra daž-
kārt nesaudzīgajiem dzirnakmeņiem, ja 
viņš ko dara paralēli. Mēs ar kursabied-
ru Mārtiņu Lūsi četrus gadus braucām 
uz Maskavu – pa Mosfiļm kastingiem, 
šur tur nofilmējāmies, līdz izdomājām, 
ka jāiet no otras puses – jāfilmē pašiem. 
Teātris... Iedomājos, ka salīdzinoši maz 
ir labu bērnu projektu, ko var aizvest, 
teiksim, «uz zemēm». Mēs jau braucam 
tādā «blickrīgā» – divos mēnešos visa 
Latvija –, un fiziski tas ir ļoti grūti. Bet arī 
ienesīgi. Kultūras nami tagad daudz kur 
par Eiropas naudām saremontēti, bet 
nekas nenotiek. Varbūt gada laikā viens 
domes atbalstīts valsts svētku pasākums 
un trīs pašdarbnieku koncerti. Mēs 
braucam. Nezinu, protams, cik ilgi pie-
tiks spēka – pagājušā ziemā bijām pa 
nullēm, ja nervus skaita, tad mīnusos. 
Bet ir arī interesanti. Man vispār liekas, 
ka tas ir stāsts par naudu zemē – ja pats 
darbosies, pacelsi.

Kāpēc bērnu auditorijai?
Iespējams nopelnīt... Bet tā kā es es-

mu arī bijis pieaicināts projektos, par 
kuriem man ir bijis kauns, tad, veidojot 
programmu, maksimāli cenšamies vei-
dot tā, lai paši gribētu redzēt. Var jau 
bliezt pa cilvēku perversākajām domām 
un pelnīt ātru naudu. Tas ir vieglākais 
ceļš. Kad biju jaunāks, arī visur skrēju. 
Tagad man tos seriālus vairs nevajag. 
Pagaidām. Man liekas, ka tas ir liels paš-
apmāns... Nu, ko gan var gaidīt, ja tai 
viesnīcā vai kur četrdesmit aktieri tikai 
paštēlā vien – kādi ir uz ielas, tādi arī se-
riālā? Es nevienu nenosodu, protams, 
īsā laika griezumā ir arī plusi – atpazīs-
tamība... Bet skumji, ka Uldis Dumpis, 
aktieris, kuru Latvijā visiem vajadzētu 
zināt, tautā ir zināms tikai kā Aivariņš 
Pētersons.

Vai radošās profesijās cilvēkam ir 
jābūt ideālistam?

Noteikti. Bet tiem, kas ir tikai ideālis-
ti, ir grūti. Vajag, lai vismaz vienā zābakā 
ir mazliet zemes. Manī jau arī ir kas no 
ideālista, tomēr... Es pa teātri dzīvojos 
kopš bērnu ratiņiem, un man nekad nav 
bijušas ilūzijas, ka te būtu kāda kristāla 
pils. Tas palīdz. «Tikai ideālistiem» no-
teikti vajag, lai apkārtējā vide palīdz. Ja 
tas nenotiek, tad viņi ideālos viļas, un 
tas radošās profesijās ir ļoti smagi, rei-
zēm pat neatgriezeniski.

Cilvēks jau veidojas gadu gaitā. 
2000. gadu vidū, kad tuvojās trīsdesmit, 
man, piemēram, arī likās, ka kaut kas 
sevī ir jāmaina. Un tu mēģini, tukšums, 
mēģini atkal... 2006. gadā mēs ar kolē-
ģiem uztaisījām Žerārus un sākām brau-

kāt pa Latviju. Šie koncerti man ir daudz 
devuši. Mijiedarbība ar skatītāju – tieši 
tur to vislabāk jūt. Teātrī nodziest gais-
ma, tu, protams, dzirdi konfekšu papī-
rus vai netīšām ieraugi, ka pirmajā rindā 
kāds guļ, bet tālāk jau tumsā neredz... 
Koncertā tev sēž bagātnieki, kas operu 
skatīties brauc uz Maskavu, Pēterburgu, 
visu redzējuši, nosēžas ar attieksmi – 
nu, parādiet, ko varat... Tas ir tāds izaici-
nājums! Bet tu programmu uztaisi tā, ka 
viņi pēc koncerta nāk un saka paldies. 
Var jau teikt – haltūra, papildus darbs, 
bet es to uztveru kā treniņu. 

Bez kā skatītāja un izrādes kon-
takts nevar notikt?

Katram sava recepte. Kaupers savu-
laik paņēma skatītāju ar naivumu, vi-
siem likās, ak, Dievs, kāds puisītis, kā 
tāds var nepatikt... Bet arī Spanovskis 
patika publikai. Varbūt tas vienkārši ir 
šarms. Un tas, vai māki šarmu izmantot. 
Droši vien veiksmīgākais variants ir tad, 
kad tevis paša ir iespējami mazāk. Ide-
ālā gadījumā – kad tavā ķermenī ir abso-
lūti cits cilvēks. Tā ir pilnība, uz kuru 
droši vien iet visu karjeru, cenšas kādā 
lomā sasniegt. Dabiski, ne jau katrā lo-
mā, bet dažreiz.

Vai tev ir bijusi sajūta, ka esi bijis 
tuvu?

Es nekad neskatos izrāžu ierakstus. 
Varbūt ja es redzētu no malas, vairs ne-
gribētos spēlēt. Paškritika neļautu spē-
lēt. Kaut gan ir bijušas reizes, kad esmu 
domājis – vajadzētu tā kā noskatīties. 
Pašam varbūt kaut kas nepatīk plasti-
kā... Bet tas būtu tehniski izdomāts. La-
bāk atrisināšu dzīvajā. Ir bijis tā, ka es 

PAR ZEMI OTRĀ 
ZĀBAKĀ

ZANE RADZOBE

Saruna ar Valmieras drāmas teātra aktieri Imantu Stradu
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pat līdz dusmām esmu bijis ar ko neap-
mierināts.

Interesanti, ka tu tehniku pretstati 
dzīvai aktiera eksistencei.

Man ir garlaicīgi skatīties uz tehnis-
ku aktieri, jo viņš ir prognozējams. Ja es 
redzu, ka viss ir iepriekš izdomāts, man 
ir garlaicīgi. Nenoliedzu, tehnikai ir liela 
nozīme – tādi elementi lomās var pa-
spilgtināt aktiera pienesumu. Bet tikai 
tad, ja tas ir ne vairāk kā papildinājums. 
Var jau nospēlēt veselu etīdi, bet... 
Mums vairāk māca sadzīvot materiālu 
sevī, tēlu, problēmu emocionāli iznest.

Intervijā Atim Rozentālam teici, ka 
daudz esi mācījies teātrī, jo mācību 
procesā daudz kas netiek iedots. Kas ir 
nozīmīgākais, ko tu teātrī esi iemācī-
jies? 
Piemēram, no Feliksa Deiča esmu mācī-

jies profesionālo valodu. Centos kā pu-
tekļsūcējs uzsūkt to, ko Felikss saka. 
Viņš faktiski bija pirmais, kas šeit [Val-
mieras teātrī] deva man iespēju spēlēt 
kaut ko vairāk par «jūsu vēstule, ser». Es-
mu viņam ļoti pateicīgs. Procesā viņš 
strādā tik godīgi, cik vien to prot, tam, 
ko uz skatuves dara aktieris, dzīvo līdzi 
kā bērns – izdzīvojot visas emocijas, pil-
nīgi vibrējot. Esmu laimīgs, ka man biju-
si iespēja strādāt kopā ar šādu cilvēku 
un augt kā māksliniekam. Viņa valoda 
man ir saprotama. Ar jaunajiem, piemē-
ram, reizēm jāmin, ko viņi grib – viņš 
pusstundu nevar pateikt, izskaidrot, jo 
teātra valoda nav iemācīta. Tāpēc, pie-
mēram, Krievijā visiem vienalga, ko tu 
esi pabeidzis, bet interesē tikai, kurš bija 
tavs Meistars. Jo Meistars nosaka kvali-
tāti – viss viņa kurss, tēlaini sakot, pār-

ņem viņa otas kustību, stila izjūtu.
Intervijā tu minēji arī Viesturu 

Meikšānu un Indru Rogu.
Jā, Viesturam es savukārt esmu patei-

cīgs par jaunāko vēsturi. Tas bija labs tre-
niņš, mēs ļoti labi sapratāmies un strādā-
jām. Marionetes joprojām ir viena no 
manām mīļākajām izrādēm. Toreiz biju 
pārsteigts, cik pedantiski viņš strādā. Es-
mu strādājis ar daudziem jauniem reži-
soriem, kuriem galva pilna ideju, bet re-
zultātā... Viesturs uz mēģinājumiem nā-
ca, mazā kladītē sarakstījis, ko izmēģinā-
sim, kā skatīsimies. Tas process mani aiz-
rāva. Ja es kādā laikā būtu gatavs atgriez-
ties, es labprāt atkal mēģinātu Marione-
tes. Tas process man daudz deva perso-
niski. Protams, ne jau vienmēr sanāk, bet 
domāju, ka vajag nevis tik daudz meklēt, 
kāpēc nesanāca, bet strādāt tālāk.

Indra Roga mani šokēja ar to, ka re-
žisors nenāk papļāpāt par materiālu, 
bet ir sajūta, ka viņa zina to, ja ne tā kā 
autors pats, tad kā tāds viņa eņģelis, 
kurš izlasījis, izpētījis visu, kas ar to ir 
saistīts. Nevienā brīdī, uzdodot jautāju-
mu, nav jādzird: nezinu, tas nav svarīgi. 
Ir visas atbildes. Katrs mēģinājums bija 
ārprātīgs smadzeņu darbs, domāju, re-
žisorei pat fiziski smags. Viņai ir unikāla 
pacietība, uzņēmība un drosme.

Patīkami dzirdēt, ko tu saki par 
šiem režisoriem. Bet cauri tam, šķiet, 
izvijas arī otrs motīvs – proti, ka šai po-
zitīvajai acīmredzami pretī ir cita pie-
redze ar citiem režisoriem... Vai tā ir 
problēma? Un kas tev kā aktierim no 
režisora ir vajadzīgs?

Jautājumu es saprotu. Varbūt atbil-
dēšu uz otro pusi. Man kā aktierim patīk 
sajust, ka režisors ir gudrāks, erudītāks 
par mani. Otrkārt, ka režisors kaut ko te-
vī lauž, strādā, lai būtu savādāk. Trešais 
– lai ir režisors ar skaidru, noteiktu virzī-
bu. Ja šīs trīs lietas ir, darba procesu ie-
spējams baudīt. Izrāde var nesanākt, bet 
man nebūs žēl, jo bija process, kā dēļ di-
vus mēnešus vērts strādāt. Kas uzlādē. 
Cilvēki, kas nāk ar skaidru domu, ir svai-
ga gaisa malks mūsdienu subkultūrā.

Mani, piemēram, ļoti interesē, ko 
daudzi cilvēki domā par dažādām tē-
mām, bet lai es to uzzinātu, vajadzētu 
taisīt pašam savu «tokšovu», jo Latvijā 
prese man šos cilvēkus nepiedāvā. Tikai 
dzeltenās preses radītās slavenības... 
Garlaicīgi. Nu, dažreiz intervē Raimon-
du Paulu. Bet viņam uzdod tādus jautā-
jumus, ka mani neinteresē, ko viņš at-
bildēs, jo es jau apmēram nojaušu, ka 
viņš uz šo to skatās tāpat kā es. Dzelte-
nās preses problēma ir tā, ka viņi nojauc 
vērtību sistēmas. Varbūt starp Paulu un 
kādu tur dziedātāju ir tik tālu kā kosmo-
sā, bet viņi ir vienā atvērumā, un cilvē-
kiem liekas, ka abi ir viens un tas pats. 
Tāds ir šā laika slogs. Cilvēkiem jau nav 
izvēles. Vai nu skatīties apšaubāmu izvē-
li mūsu kanālos, vai uzgriezt Krieviju... 
Es arī esmu vairāk krieviskās vides ap-
meklētājs – orientējos krievu teātra, ki-
no, mūzikas, literatūras vidē. Uz Londo-

Imants strads: «uzskatu, ka ir līmenis, zem kura nevar nolaisties. domāju, pret 
skatītāju aktieris attiecas tāpat kā pret sevi – godīgi vai ne.» Foto – matīss markovskis
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nu es nevaru atļauties aizbraukt, bet uz 
Maskavu – varu. 

Vai tā Latvijā nav neērta pozīcija?
Latvijā varbūt ne. Krievijā gan, jo tur 

ir piestrādāts, lai viņi domātu, ka te dzī-
vo cilvēkēdāji. Nepilsoņus sitat, viņi dzī-
vo geto... Iepotēts, ka mēs te staigājam 
hitleriešu formās, vicināmies ar svasti-
kām. Miljoniem cilvēku ir absolūti 
skaidrs, ka te dzīvo «sliktie»... Protams, 
lāpu gājieni ir drusku dīvaini, bet tā ir 
politika, un politika nemēdz būt tīra.

Es esmu vīlies visos. Par nacionālo 
jautājumu runājot... Nezinu, cik ilgi lat-
viešu valoda un kultūra pastāvēs. Nu, la-
bi, kultūru ierakstīs bibliotēkā kādā či-
pā, bet valoda jau pastāv tikai tad, ja to 
runā. Ar tādu emigrācijas apjomu... Es 
nesaku, ka nacionāļu politika ir pareiza, 
bet par valodu, jā, mums ir jādomā. Un 
vēl man ir liels kreņķis, ka nacionālā lī-
menī nekas netiek darīts, lai latviskotu 
Rēzekni, Daugavpili. Tas ir drausmīgi. 
Rīga iepriekš nekad nav bijusi tik latvis-
ka kā tagad, jo pirmskara Rīga bija 
daudz daudzvalodīgāka. Un Rīgā šobrīd 
krievu jaunieši tīri labi zina latviešu va-
lodu. Bet es neesmu pārliecināts, ka tā ir 
Daugavpilī. Agrāk mēs zinājām divas va-
lodas, viņi – vienu, tagad... Bet uz to jau 
viss iet. Ja tevi interesē tikai tas, kādas 
kurpes un kleita ir mugurā zvaigznei A, 
tad jau neko arī nevajag... Tā ir drusku 
tāda sajūta kā pasakā par Ziemeļmeitu – 
visi baigi apmierināti, kaut gan liekas, 
ka tieši otrādi – vajag cīnīties par savu 
vietu globālā pasaulē. Es nevaru aiz-
mirst teicienu, ka katrā valstī ir vajadzī-
ga spēcīga elite, jo tā pavelk tautu uz 
augšu. Mums ir elite, kas gremdē... Nav 
jau neviena, kam gribētos līdzināties.

Kur tu redzi šobrīd Latvijas eliti?
Valstī, kurā katrs var būt labs jebkurā 

jomā, es eliti nespēju saskatīt. Mums jau 
visi ir tādi emulatori – šodien būšu žur-
nālists, rīts strādāšu bankā, parīt būšu 
ministrs, pēc tam – mākslas eksperts, ra-
žošu dzelzceļa vagonus vai sēdēšu kādā 
valdē... Nekādu kritēriju. Elite... Raimon-
du Paulu absolūti cienu kā cilvēku un 
komponistu. Jānis Stradiņš? Bet viņi no-
veco. Es esmu vīlies Mārā Zālītē, piemē-
ram. Bet varbūt tas ir laiks, kas to cilvē-
kiem nodara. Šie divdesmit brīvības gadi, 
kuru laikā mēs nevis evolucionējam, bet 
ejam pretējā virzienā. Kāpēc cilvēki nāk 
uz teātri šobrīd, kad Latvijas apstākļiem 
biļešu cenas ir padārgas? Man liekas, viņi 
nāk, uz kaut ko vēl cerot. Lai gan sajūta 
par valsti ir dramatiska.

Tu sarunas sākumā teici, ka tava 
darbība ārpus teātra ir «spilvens». Pro-
tams, finansiāls, bet rodas iespaids arī, 
ka radošs, emocionāls.

Noteikti. Es uzskatu, ka ir līmenis, 
zem kura nevar nolaisties. Domāju, pret 
skatītāju aktieris attiecas tāpat kā pret 
sevi – godīgi vai ne.

Aktieris savu radošo biogrāfiju īsti 
nevar ietekmēt. Pēdējās sezonas tev ir 
ļoti veiksmīgas, bet ja nav iespējas sevi 
parādīt...

Jā, tā ir liela problēma – panākt, ka 
tev notic. Tas ir ļoti svarīgi, jo bez pārlie-
cības vispār uz skatuves nedrīkst kāpt. 
Ja izdodas saņemt ko vēl papildus, tad 
rodas drosme izmēģināt kaut ko sarež-
ģītāku, citādāku. Pārliecība – tas nozī-
mē: pat ja tev četri no pieciem kritiķiem 
pateiks, ka tas nebija, maigi sakot, tas, 
ko no tevis gaidīja, saglabāt sajūtu, ka tu 
vari izdarīt, kā vajag. Nākošreiz varbūt 
vēl nebūs, bet tu ar nagiem ieķeries un... 
būs. Sajūta ir duāla. Es parasti esmu kri-
tiķu pusē – ja reiz mēs izrādi rādām 
publikai, tai jābūt gatavai. Bet es esmu 
arī aktieru pusē, jo zinu, ka varbūt bija 
grūts mēģinājumu process, divas nedē-
ļas nav bijis nevienas brīvas dienas, un 
tu vairs nevari rīt ripas, jo vakar un aiz-
vakar jau riji, vienkārši lai izturētu...

Vai teātris strādā normālā ritmā?
Nezinu. Ir brīži, kad pagurstu. Ja ne-

jūtu, ka ir kāds, kas virza notikumus, kas 
jūt, ka lampiņa jau sāk raustīties un drīz 
var izdzist. Ir ļoti svarīgi to lampiņu kād-
reiz arī izslēgt, jo... Pārgurums uzkrājas. 
Ir labi, ja vadība saprot, ka ir brīži, kad 
no kaut kā nepieciešams atprasīties, lai 
«restartētos».

Par Valmieru runā kā par kolektī-
vu, ģimeni. Problēmas izspīlējas, tem-
pam augot?

Neveiksmes vieno, panākumi šķeļ. 
Tas tādā latviskā garā. Varbūt, ka tieši tur 
ir problēma: rodas mirkļi, kad liekas – uz 
tā viļņa vairs nevar tikt. Ja tā iet ilgāku 
laiku, tad visi atkal savācas... Var jau būt, 
ka nepareizi, bet reizēm tā liekas. Pro-
tams, ir brīži, kad mēs esam uz viļņa, bet 
katrai komētai ir aste, un aste ir daudz 
garāka par komētu.

Kas pēc Oļģerta Krodera nāves ir 
Valmieras teātra kodols?

Es nedomāju, ka viņš bija Valmieras 
teātra kodols. Viņš bija nacionālā bagā-
tība, kas te bija pēdējos sava mūža ga-
dus. Es joprojām spēlēju Krodera izrā-
des, man personiski ar viņu bija normā-

las attiecības, varējām kopā hokeju pa-
skatīties, bet ne vairāk. Es nebūšu no 
tiem, kas lielīsies «es spēlēju viņa pēdējā 
iestudējumā». Negribas nevienu aizvai-
not, bet Kroders nav mans teātra ceļš. Es 
laikam četros iestudējumos esmu pie vi-
ņa spēlējis, un vienīgais, ko tiešām varu 
pateikt – viņš gribēja, lai Joske Skroder-
dienās ir vecis. Nu, tas bija savādāk, ne-
kā trafareti uzliek – ar debilu parūku un 
lec uz pirkstgaliem... Pārējais...

Kas ir tavas autoritātes profesijā?
Latviešu? Ar gadiem, protams, au-

toritātes mainās. Absolūti apbrīnoju 
Gundaru Āboliņu. Daļēji Juri Bartkevi-
ču. Labākajās lomās Aigars Vilims. 

Andris Bērziņš.
Kāpēc?
Man liekas, ka tā kā zupai ir recepte 

– kaut kāds daudzums garšvielu propor-
cijā pret ūdeni – tā arī šajās personībās 
ir šarms, vitalitāte. Un brīvība. Tāda brī-
vība, kura uz skatuves liekas bezgalīga. 
Protams, nav, bet izskatās, ka varētu 
tanks uzbraukt vai saule nokrist, bet šis 
cilvēks uz skatuves ir stiprāks par to, kas 
notiek. Es pat nedomāju, ka tas notiek 
apzināti, bet ir tā pārliecība – ka jebkuru 
jūru iespējams iziet sausām kājām.

Vai atceries, kas bija tavas autoritā-
tes pirms piecpadsmit gadiem?

Nebūtu ētiski viņus tagad nosaukt.
Viņu vai tevis dēļ?
Viņu dēļ. Vai nu cilvēki ir kādā ziņā 

aizlūzuši, vai nu kādā ziņā manās acīs 
strādājot, dzīvojot, esot teātrī... Nē, viņi 
nav degradējušie, bet manos topos to-
mēr krituši.

Kas ir šausmīgākais, ko aktieris kā 
radoša personība var izdarīt?

Droši vien nevajadzētu vienkāršam 
skatītājam sabojāt ticību brīnumam. 
Veidi iespējami dažādi, bet tas, mans 
liekas, ir vienīgais, kas pret teātri būtu 
apgrēcīgi.

Mēs iepriekš runājām par tavu 
Streļņikovu Doktorā Živago. Tu teici, 
ka ir bezgala grūti visu laiku būt uz 
skatuves un tikai vērot, jo viss notieko-
šais ir it kā tavas atmiņas. Tas ir grūtā-
kais, ko tev kā aktierim nācies spēlēt?

Tas ir grūtākais vienā ziņā – es nevie-
nu brīdi neesmu līdz galam apmieri-
nāts. Es vienkārši nezinu, ko nozīmē būt 
tādā situācijā kā mans varonis. Līdz ar 
to te stāsts ir par procesu. Man pat maz 
interesē, kāds cilvēkiem šķiet gala iznā-
kums, jo es neredzu, kā es to spētu ie-
tekmēt. Bet bijis process, kas aizrāva, bi-
ja meklējumu pilns... 

Vai ir kas tāds, ko tu nevarētu no-
spēlēt?

Es domāju, ka nav. Varbūt būtu vaja-

dzīgi atšķirīga garuma sagatavošanās 
procesi, bet... Ja es teiktu, ka kaut ko ne-
varu, tas nozīmētu, ka es sev jau neticu.

Vai ir bijuši tādi brīži, kad tu esi 
zaudējis šo ticību?

Jā. Grūti spēlēt kādā sliktākā izrādē. 
Mēs jau esam tikai cilvēki, nevis roboti. 
Skatītājs to var pat nepamanīt, bet ja es 
to saprotu, tad esmu ļoti aizskarams. 
Bet ir jāvar sakostiem zobiem nepado-
ties. Esmu spītīgs. Dzīves sitieni ir bijuši, 
bet tie jau tikai palīdz – nekrist pašap-
mierinātībā, uzturēt sevi tonusā. Sitieni 
patiesībā ir ļoti labi – nepatīkami, bet 
tas iedod grūdienu, kas ir vajadzīgs. Arī 
sabiedrībai. 6

NEVAJADZĒTU VIENKĀRŠAM 
SKATĪTĀJAM SABOJĀT TICĪBU 

BRĪNUMAM
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s domāju, kāpēc Te-
ātra Vēstnesim mani 
tagad jāintervē? – tā 
Kārlis Krūmiņš. – 
Truša alas dēļ, es 
pieņemu. Es jau kā-

dus gadus dzīvojos pa teātri. Sākumā 
tevi paintervē tāpēc, ka esi jauns. Tad 
paintervē, kad nāk ārā kāda izrāde, bet, 
ja neesi «hotspots»... 

Varētu būt, ka ar izrādi Truša alā 
esi diezgan daudzus aizkustinājis. Sa-
līdzinot ar citiem taviem darbiem, tā 
savā ziņā ir vieglāk uztverama, vieglāk 
aizkustina. 

Truša alā ir tāda maiga izrāde. Man 
parasti ir tieksme runāt asākos teiku-
mos un spilgtākās krāsās. Bet man pati-
ka stāsts, profesionāli ieinteresēja 
problēma. Pašam nav tādas personīgas 
pieredzes, kā Truša alā, nav bijis tāda 
zaudējuma. Kad ķēros pie izrādes, ra-
dās muļķīgs jautājums par morālām 
tiesībām – kā es par to runāšu, bet ja nu 
aizskaršu kāda cilvēka jūtas, kurš ar 
kaut ko līdzīgu dzīvē ir saskāries? Bet 
šādus pārmetumus mēģinu vairs savā 
virzienā nemest, jo es izzinu situāciju, 
to spēlējot vai taisot izrādi. Tas ir tradi-
cionālais reālpsiholoģiskais teātris, un 
attiecības ir kā katalizators. Psiholoģija 
jau paliek tāda pati, lai kāds būtu gadī-
jums. Cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. 

Tu minēji vārdu – izzini. Vai teātris 

tev ir izziņas veids?
Varbūt kādam tas ir citādi, bet man 

tas ir tieši tā. Lai uztaisītu izrādi Pār-
maiņu pārbaude, mums bija jāpēta lo-
kālā ekonomika, kas man bija diezgan 
sveša problemātika. Uzdevu pats sev 
jautājumu: kāpēc taisu izrādi par kaut 
ko tādu, ko nezinu? Un tad sapratu, ka 
tas ir mans veids, kā uzzināt daudz ko 
jaunu. Strādājot teātrī, var iedziļināties 
lietās, kas nav tavā ikdienas «topā». Es 
varu ļoti ātri aizrauties. Ar jebkuru spē-
li. Līdzīgi ar jebkuru tematu, arī lokālo 
ekonomiku. Es ātri tur atrodu kaut ko, 
kas man deg, un tad ņemos un cīnos. 

Var teikt, ka tēmas tev piespēlē 
dzīve, tās atnāk nejauši?

Gan – gan. Protams, es lasu, mēģinu 
noķert aktualitātes, kas notiek pasaulē, 
arī teātra jomā. Man bija vesela strīpa 
ar lugām, par kurām domāju. Tajā pašā 
laikā Truša alā bija pilnīgi piespēlēta. 
Maija Pavlova (Ģertrūdes ielas teātra di-
rektore – M.T.) man iedeva grāmatu. Iz-
lasīju un sapratu, ka gribu taisīt. 

Ar sociālpolitiskām tēmām ir cits 
stāsts. Luga var patikt vai nepatikt, bet 
sociālpolitiskā tēma būs tieši tik intere-
santa, cik to iepazīsi un cik ļoti sāksi 
par to degt. Tēmas parasti pieņem bez 
jautājumiem. Piemēram, lokālās eko-
nomikas tēma beigās pārvērtās stāstā 
par mūsu kā pilsētnieku priekšstatiem 
par dzīvi laukos. Sapratām, ka lielākais 

notikums Dzelzavā bija tas, ka sastapā-
mies ar cilvēcību, kuru mēs tur negai-
dījām. Sākotnējais uzstādījums bija 
tāds, ka mums nāksies badoties, ka cil-
vēki negribēs mainīt ēdamo pret māks-
lu. Pēc tam sev jautājām: kāpēc mēs 
negaidījām, ka tur, Dzelzavā, būs īsti, 
dzīvi cilvēki, kas gribēs ar mums mainī-
ties? Līdz pirmizrādei nedaudz pietrū-
ka laika, lai mainītu koncepciju, bet, 
spēlējot izrādes, pamazām noņēmām 
nost visu lieko, un tagad izrāde vairs 
nav tik atraktīva, tik «kičīga», taču ta-
gad tajā ir ļoti saprotams un cilvēcīgs 
vēstījums. Vai kāds to asociē ar sevi? 
Mēs nepārstāvam sabiedrības viedokli. 
Mēs esam četri mākslinieki, kas tur aiz-
braucām, negaidot atklājām milzīgu 
plaisu starp to, ko mēs domājām zinām 
par laukiem, un to, kas tur ir patiesībā. 
Un pamazām, pamazām izdevās, ka arī 
izrāde ir par to, nevis kaut ko abstraktu.

Braucot uz Dzelzavu, bijāt gatavo-
jušies, ka būs jācīnās par izdzīvošanu, 
bet jūs viegli dabūjāt ēdienu no turie-
nes cilvēkiem. Vai jums nebija vilša-
nās, ka viņi nerīkojas tā, kā jūsu 
mākslinieciskajā projektā iecerēts? 

Mēs atbraucām piektdienas vakarā, 
un sākt runāties ar instancēm varējām 
tikai pirmdien – sarunāt, ka varam kaut 
ko darīt pansionātā, kas mums dotu at-
spēriena punktu. Tāpēc pirmās dienas 
bija atkarīgas tikai no cilvēkiem bez in-

TAS IR TIKAI 
PAR CILVĒKIEM

Intervija

 Ar režisoru, aktieri un aktiermeistarības pedagogu 
Kārli Krūmiņu sarunājas teātra kritiķe Maija Treile
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stanču starpniecības. Mēs bijām tikko 
izkāpuši no autobusa svešā vietā, kau-
nējāmies un nezinājām, ko darīt. Kad 
divas stundas uz ugunskura esi mēģi-
nājis uztaisīt pārtiku un dabū savu da-
ļu, saproti, ka vispār neesi paēdis. Esi 
iesildījies. Un kad cilvēki sāk kaut ko 
dot, kļūsti ļoti priecīgs. Protams, no 
vienas puses, likās, jo trakāku pieredzi 
iegūsim, jo labāk. Bet, no otras puses, 
tu brauc kaut ko iepazīt un principā esi 
gatavs jebkam. Ja mēs būtu piedzīvoju-
ši ignoranci, tad izrāde būtu daudz 
drūmāka. Tad būtu izrāde par bezcerī-
bu. Šajā gadījumā izveidojās izrāde par 
cerību. Beigu beigās, kas tad paliek pā-
ri? Paliek cilvēks. Tu atmet visus ie-
priekšējos priekšstatus un kaut kādā 
brīdī sabrūk tās robežas. Kāda atšķirība 
– iedzersim labu vīnu, vai iedzersim 
«apinīti»? Otrā pusē ir cilvēks, un tas, ka 
viņš nav lasījis šo vai to, un varbūt nav 
tik izglītots kā tu, kļūst mazsvarīgi. 

Protams, šim stāstam nāk līdzi tas 
neizbēgamais, kas notiek ar laukiem – 
zūdošā romantika, jo mūsdienu pasau-
lē tādi lauki nav vajadzīgi. Nevis nav 
vajadzīgi emocionāli, bet tiem nav ne-
kādas lietderības. Tas ir skumji, bet šajā 
ekonomiskajā sistēmā nav nekāda pa-
mata, kāpēc ciemiem vajadzētu turpi-
nāt eksistēt. Tie turpina būt, tikai bals-
toties uz to cilvēku gribu eksistēt šajos 
grūtajos apstākļos. Kaut kas viņus tur 
notur – vai nu bailes no braukšanas 
prom, vai nu mīlestība, vai pieradums. 
Es nevaru viennozīmīgi pateikt, vai tas 
ir labi vai slikti. Pasaule mainās, un mēs 
skatāmies uz to ļoti emocionāli, bet lī-
dzīgi procesi notiek visur Eiropā un pa-
saulē. Viena liela datorizēta saimniecī-
ba var ienest daudz vairāk. Un sistēma 
arī ir būvēta tā, lai tev ir neizdevīgi tu-
rēt govi un audzēt savus salātus, lai tu 
arī būtu patērētājs, ietu uz veikalu 
pirkt. Tā ir ekonomiskā iekārta, kas 
balstās uz lielu patēriņu, uz peļņu. Lī-
dzi nāk ekoloģiskās problēmas, bet sa-
pratām, ka šoreiz izrāde nav par to. Ta-
ču mēs nevaram par to nedomāt. Kad 
ļoti daudz salasies un saskaties tās lie-
tas, tad kādā brīdī tevi pārņem parano-
ja. Sāc apšaubīt visu un pārņem sajūta, 
ka ilgi jau mēs tērēt nevarēsim, bet, kas 
to izbeigs, to neviens nezina. Pašreiz 
dzīvojam ļoti izšķērdīgi visādā ziņā. 
Pirmkārt, jau materiālajā. It īpaši mēs 
kā jauna valsts – mums ļoti ātri gribas 
to labklājību un tos standartus, ko mēs 
esam redzējuši pa televizoru un kai-
miņzemēs. Baigi gribas dzīvot kā nor-
vēģiem, bet mēs neesam norvēģi, 
mums nav naftas. Katrai lietai ir kaut 
kāda kapacitāte. Mēs nevaram tirgum 
tik daudz dot, nopelnīt tādu labklājību. 
Bet cilvēki negrib to saprast. Es nesaku, 
ka ir jāmet plinti krūmos, jāsēž un jā-
domā, cik viss ir slikti. Tieši otrādi: 
drusku mazāka māja, drusku mazāka 
mašīna.

Mēs ļoti ātri esam sākuši pielīdzi-
nāties nevis tam, kur bijām, bet tam, 

kur gribam būt. Kaut kādiem skandi-
nāvu standartiem.

Tas ir saprotams. Runā, ja sunim, 
kamēr viņš ir maziņš, nedod kārtīgi ēst 
un viņš piedzīvo bada sajūtu, tad viņš 
pēc tam visu laiku rīs. Varbūt mums arī 
jāsagaida, kad neēdusī labklājība, ne-
ēdusī paaudze nomainīsies, un vietā 
nāks tādi, kas nebūs tik izsalkuši. Tas 
virspusēji, bet ļoti precīzi iezīmē situā-
ciju politikā. Protams, nav arī tik traki, 
jo viena daļa cilvēku grib mainīties. Bet 
ēnas puse ir tieši tāda – politikā, armijā, 
izglītības sistēmā un katrā mūsu ģime-
nē viss notiek tieši tāpat. Nav brīnums 
– ja mēs pie katras izdevības mēģinām 
kaut ko «izmuhļīt», kāpēc, lai tas, kurš 
darbojas politikā, to nedarītu? Kāpēc 
lai viņš būtu svētāks? Vai nu tā apetīte ir 

kaut kā «jāpieēd», vai jāsāk citādi do-
māt. 

Lokālā ekonomika iedod idillisku 
bildi, kā mēs varētu dzīvot. Ja mēs varē-
tu vienā dienā tā – klikš! – un pārslēgt: 
tagad dzīvosim tikai ar to, ko paši va-
ram izaudzēt, ko mēs te paši varam sa-
taisīt. Mēs noteikti varētu izdzīvot, bet 
nevarētu dzīvot tajos standartos, kuros 
mums gribas. Kurus mums daļēji ieba-
ro, uzspiež pārējā sabiedrība. Būtu ļoti 
grūti atteikties katram no sava telefona, 
nemaz nerunājot par datoru. Kaut gan 
mēs mierīgi varētu tā dzīvot, un pat 
varbūt laimīgi un labi, bet kamēr kai-
miņos būs tas dators, tikmēr mums arī 
vajag. Mēs esam tik dziļi iestiguši tajā 
ekonomiskajās diagrammās veidotajā 
pasaulē, ka to nevar mainīt radikāli. 
Kāršu namiņš ir pārāk augstu uzcelts, 
lai sāktu apakšā vilkt ārā kārtis. Jāmēģi-
na kaut ko mainīt pamazām. 

Pārmaiņu laiks, 90. gadi, ir tēma 
arī mākslinieciskajam projektam 
Change of Hope, kurā piedalies. 

Tur nav tik sociāli politisks jautā-
jums, kaut ietver arī to. Mēģinājām at-
rast to brīdi, kurā katrs kā individuali-
tāte, kā jauni cilvēki zaudējām naivo 
skatījumu uz pasauli, pārliecību, ka 
viss būs baigi super. Katram ir kaut 
kāds klikšķis noticis – brīdis, kad kļūsti 
pieaudzis un domāšana mainās. Pro-
tams, tas nav tik gatavs «tikš!», kad tas 
notiek. Varbūt kādam arī ir tāds liels 
notikums, kas veic viņā visas šīs pār-
maiņas, bet daudziem ir daudzi maziņi 
notikumi, kas liek pārdomāt vērtības. 
Es, piemēram, pirms sāku studēt un arī 
studiju sākumā biju ļoti nacionālistisks 
savā domāšanā. Tagad es absolūti vairs 
tāds neesmu. Varētu teikt, ka es esmu 

latviešu kultūras patriots, bet man būtu 
grūtāk teikt, ka es esmu valsts patriots. 
Bet droši vien jau esmu, vienkārši tā sa-
ku tāpēc, ka neesmu apmierināts ar 
kaut kādām lietām. Mēs jaucam šos 
terminus – valsti kopā ar tautu. Tauta 
nav valsts pastāvēšanas pamatnotei-
kums. Pamatnoteikums ir nācija. Tauta 
un nācija ir divas dažādas lietas, kas var 
būt viens un tas pats, bet ne obligāti. Ja 
mēs runājam par valsti, tad mums jāru-
nā par nāciju. Ja mēs runājam par lat-
viešiem, tad mēs runājam par tautu. 
Un cilvēkiem patīk šīs lietas putrot, it 
sevišķi «nacionāļiem». Viņi jauc nāciju 
ar tautu, bet tā nav. Nācijā var būt vai-
rākas tautas. Nāciju vēsturiski vieno re-
ģions ar kaut kādiem politiskiem pro-
cesiem. Tā veidojas šajā vietā, kāda vi-

ņa te ir. Ja mēs atskatāmies pirms simt 
gadiem uz Pirmo pasaules karu – te ne-
kad nav dzīvojuši tīri latvieši. Kas ir tīri 
latvieši? Tas arī ir pilnīgs izdomājums. 
Un tas nav slikti, ka dažādas tautas ap-
vienojas tāpēc, ka tās vieno līdzīgas lie-
tas, – tad kopā mēs būsim kaut kas, bū-
sim foršāki, stiprāki. Bet pēc tam to vi-
su aizmirst. Es nezinu, varbūt tās ir 
vienkārši bailes. Visbiežāk – vienkārši 
intelekta trūkums. Tāpat kā homofobi-
ja. Es nerunāju par matemātisko inte-
lektu, kas netraucē būt doktoram kādā 
zinātnē un aizvien būt politiski radikā-
lam. Es te domāju intelektu cilvēciskā 
izpratnē. To cilvēcisko, ko nevar iemā-
cīties, ko var tikai piedzīvot. 

Vai teātri un savu darbību tajā tu 
saskati kā platformu, kas var kaut kā-
dā ziņā mainīt cilvēka domāšanu?

Provokatīvs jautājums. Gribētu 
teikt, ka jā, bet visticamāk, ka nē. Teāt-
ris ir tas, ko sabiedrība pieprasa. Vai nu 
to pieprasa vairākums vai mazākums, 
bet tas ir tas, ko sabiedrība grib redzēt. 
Kaut kādos mikroelementos teātris var 
ko iedot, bet izmainīt – nē. Cilvēkiem 
iedot impulsu – varbūt. Nezinu, vai 
mums to [Kultūras] akadēmijā iemācī-
ja, vai paši izgudrojām, ka teātra izrāde 
pasauli padara labāku. Ilgu laiku man 
patika domāt, ka tu kaut ko uztaisi, tad 
atnāk cilvēki, un viņi kaut ko saprot. Tā 
diemžēl nenotiek. Padara labāku tādā 
izpratnē, ka pasaule kļūst krāsaināka. 

Var jau padarīt arī sliktāku.
Sliktāku grūti padarīt. 
Ja tā izrāde ir briesmīga un tev tajā 

jāsēž, tad tajā brīdī tā ir tava pasaule.
Kā uz to skatās. Nevaru noliegt, arī 

es esmu sēdējis izrādēs un dusmojies, 
kā kaut ko tādu var uztaisīt. Pēc tam sa-

MĒS ESAM TIK DZIĻI IESTIGUŠI 
TAJĀ EKONOMISKAJĀS 

DIAGRAMMĀS VEIDOTAJĀ 
PASAULĒ
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kārlis krūmiņš: « Būtu ļoti grūti atteikties katram no sava telefona, nemaz nerunājot par datoru. kaut gan mēs mierīgi varētu tā 
dzīvot, un pat varbūt laimīgi un labi.» Foto – matīss markovskis
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protu, ka tās dusmas ir bijušas pašam 
uz sevi, jo neesmu saņēmies aiziet 
prom. 

Kas tevi parasti sadusmo?
Pirms gada vai diviem Igaunijā re-

dzēju lietuviešu izrādi par kādu aktrisi. 
Izrāde bija tik vecmodīga, neinteresan-
ta. Es nespēju tur saskatīt neko vairāk 
kā tīksmināšanos par aktrises tēlu, kas 
acīmredzot ir bijusi ļoti svarīga perso-
nība Lietuvā. Sēdēju un vārījos, un bei-
gās, kad izgāju, sapratu, ka visvairāk bi-
ju dusmīgs uz sevi. Par to, ka biju apsē-
dies tik augstu, ka nevarēju aiziet prom 
nepamanīts, negribēju ar savu aizieša-
nu traucēt skatīties tiem, kam patīk. 
Mācos saprast, ka tas ir pilnīgi normāli, 
ja cilvēkiem patīk dažādas lietas. Man 
kādreiz nepatika, ka izrādēs, kur es 
spēlēju, kāds iet prom, bet es to sāku 
pieņemt arvien normālāk. Tas būtu 
mazākais posts. Daudz lielāka bēda ir, 
ja tas cilvēks, kuram nepatīk, sēž, neiet 
prom un to nepatiku sāk elsdams pūz-
dams izrādīt. 

Tu joprojām īpaši nenošķir savu 
aktiera praksi no režijas? Vairākkārt 
esi teicis, ka vienkārši darbojies teāt-
rī.

Protams, ir profesionālās nianses. 
Droši vien ir jānošķir kā aktierim reži-
soriskā puse, kura kādreiz grib iejauk-
ties, un arī otrādi. Bet filozofiskā ziņā 
man tas ir viens vesels. Kad strādāju kā 
aktieris, ļoti daudz varu iemācīties reži-
soriski un otrādi. Tas viens otru papil-
dina. Kad strādā kā aktieris, liekas – 
viss, man vajag atpūsties, pastrādāšu 
vairāk kā režisors. Kad strādā kā reži-
sors, liekas – bāc, kā gribas uzspēlēt! 
Bet tas ir normāli. 

Ar pedagoģiju arī joprojām nodar-
bojies?

Piekto gadu mācu bērnus. Tas ir 
grūts darbs. Teātrī vieglāk strādāt. Teāt-
rī var mēģināt no rīta līdz vakaram un 
vēl mazliet. Ar bērniem es nostrādāju 
četras stundas un esmu tā izpumpēts, 
ka man vajag pagulēt, citādi neesmu 
lietojams. 

Viņi atņem tev enerģiju?
Kādā brīdī dabū atpakaļ, bet tas ir 

citādāk – tu to nedabū tīrajā fiziskajā 
enerģijā, ko viņi no tevis izsūc ārā. No 
bērniem var arī daudz mācīties. Noder 
profesijā. Bērnos redzi, kādi viņi atnāk 
pie tevis, kā viņi domā, cik ļoti katram 
jau ir iepotēti kaut kādi priekšstati. It 
sevišķi, ja darbojas teātra pulciņā, tad 
nāk jau ar kaut kādiem priekšstatiem, 
kas ir teātris un kas ir aktiermeistarība. 
Cits jau zina, ja dzied, tad jākustas šitā, 
ja runā, tad jārunā šitā. Varbūt vecāki 
pat nepamana, bet, lai vieglāk tiktu ga-
lā, iebaro dažādas lietas par pasaules 
kārtību. Mēs mācāmies domāt plašāk, 
kaut kā tikt vaļā, pirmkārt, no priekš-
statiem par teātri un, otrkārt, no priekš-
statiem par visu citu pēc kārtas, kas nu 
kuram ir par problēmu. 

Savā ziņā cīņa ar stereotipiem? 
Ir jocīgi runāt par astoņgadīgu bēr-

nu stereotipiem, bet viņi ir vecāku spo-
gulis. Bērniem tas ir pasaules kārtības 
noteikums, vecākiem tā ir norma, bet 
mums – stereotips. No kuras puses ska-
tās. Es mēģinu bērniem parādīt, ka var 
domāt savādāk, ka katram ir tiesības 
domāt tā, kā viņš grib. Vispirmām kār-
tām mēs nojaucam barjeru starp vi-
ņiem kā bērniem un mani kā pieaugu-
šo. Es ar viņiem runāju kā vienaudzis. 
No sākuma liekas, ka tas ir pilnīgi neie-
spējami, ka viņi nesapratīs to, ko es 
teikšu, bet paiet pāris nedēļas, un viņi 
ļoti labi saprot... Es neizvēlos īpašus 
vārdus, mēs runājam par īstām lietām, 
un varbūt viņi dažas no tām nepazīst 
tik labi, bet viņi saprot. Emocionāli jau 
mēs visi esam vienādi. Vienkārši vie-
nam pieredzē ir vairāk sāpju, otram – 
mazāk. Mēs spēlējam etīdes pārsvarā 
no viņu pašu pieredzes, un tad ir arī 
dziedinošais faktors, par kuru raksta 
teorijās. Tu iepazīsties ar abām pusēm. 
Zināma taisnība tur ir, bet ne tik teorē-
tiski. Teorētiski bērns, protams, neapzi-
nās, ka tagad ir otrā pusē. Bet, mētājo-
ties šurpu turpu dažādās problemātis-
kās ainās, viņš drīzāk iemācās, ka sa-
dzīviskie konflikti nav tik milzīgi, kā 
dažreiz liekas. Ja viņš nospēlē piecas 
etīdes, tad varbūt, mājās nokļūstot 
konfliktā, ir vieglāk tik pāri, jo tas ir kā 
viena no etīdēm. Rodas plašāks redzē-
jums uz lietām.

Tas nav teātra pulciņš, bet vairāk 
terapeitiska nodarbība?

Nē, tas ir teātra pulciņš. Bet esmu 
sev definējis, ka man nav interesanti 
vienkārši taisīt teātri ar bērniem, jo ar 
teātri es nodarbojos ikdienā. Man ir in-
teresanti, ja bērni var kaut ko iegūt. Ne-
vis iemācīties spēlēt teātri, bet kaut ko 
cilvēciski iegūt. Tad man ir gandarī-
jums. Ir bijuši gadījumi, kad atsūta arī 
problemātiskus bērnus. Ir bijusi sociāli 
pilnīgi noslēgusies meitene, puika, ku-
ram ir agresijas lēkmes. Protams, tie ir 

divi, bet grupā ir divdesmit cilvēku. Ne 
visiem, bet dažiem tas palīdz. Tā meite-
ne pie mums nāca pusotru divus ga-
dus, bija viena nometne, un meitenes 
mamma pienāca pie mums aizkustinā-
tām acīm un teica – paldies, ka meita ir 
atsākusi ar viņu runāt. Nezinu, cik lielā 
mērā tas ir atkarīgs no mums, pusau-
dzim jau tas periods ir sarežģīts. Varbūt 
kaut kā palīdzējām, varbūt viņa būtu 
sākusi runāt ar mammu arī bez mūsu 
starpniecības, bet tā bija vieta, kur vi-
ņai neviens neuzbāzās, ka vajag runāt. 

Viņa nāca, un es ar viņu mēģināju ru-
nāt. Pamazām, pamazām viņa sāka ar 
mani kontaktēties, un izrādījās, ka nav 
tik traki. Man liekas, bērniem visvairāk 
trūkst vienlīdzības, ka viņus respektē 
kā domājošas būtnes. To es iemācījos 
pie Māras Ķimeles. Redzēju, kā Māra 
runā ar savu mazmeitiņu. Es pirmoreiz 
redzēju – var arī tā. Kāpēc bērnus uz-
skata par kaut kādiem idiotiem? Māra 
nenoskopojās ne ar vienu teikumu, vi-
ņa visu izstāstīja. Un tu uzreiz redzi, ka 
bērnam no tā dzimst arvien lielāka in-
terese. Nevis: nomierinies! apklusti! iz-
beidz! ne tagad! Bet, protams, tas prasa 
milzīgu ieguldījumu no pieaugušā. 
Man ir viegli tā teikt, jo neesmu bijis 
vecāku pozīcijā, tad man droši vien bū-
tu cita pieredze. Man ir viegli reizi ne-
dēļā viņiem to dot. Nesaku, ka esmu 
guru, kurš pastāstīs citiem, kā rīkoties, 
bet ir labi, ka ir tāda saliņa, kur kāds ar 
to nodarbojas. Domā, kā tu gribi – tās ir 
tavas domas. Mēs varam parunāt, kā-
pēc tu tā domā, bet neviens tevi nekri-
tizē par to, ko tu domā, kā tu domā, ka-
mēr tu neaizskar biedrus. 

Klausoties liekas, ka šie principi 
parādās arī tavās izrādēs. Tēmas, ku-
rās tu darbojies gan kā aktieris, gan kā 
režisors, ir ļoti daudzveidīgas: politi-
ka, ekonomika, absurds... Tāpat kā 
stilistika. Domāju, kas ir tas vienojo-
šais? Kas ir tas, kas tevi interesē? Vai 
tu pats vari noformulēt, ko centies no-
skaidrot, vai plašāk – par ko ir vērts 
runāt teātrī?

Es nezinu nevienu citu atbildi kā 
cilvēks un cilvēka daba. Cilvēka daba 
politikā vai cilvēka daba vājprātīgos 
apstākļos, cilvēku savstarpējās attiecī-
bas. Viss grozās ap cilvēku, ne par ko 
citu mēs nevaram uztaisīt izrādi. Šo-
dien redzēju videoklipiņu (Normunds 
Naumanis bija ietvītojis – tāds trilleris, 
uzfilmēts laikam 1988. gadā), kur pu-
ma mēģina nomedīt mazu lācīti. Lācī-

tis skrien, uzkāpj kociņā, kociņš no-
lūzt, lācītis iekrīt upē, tur, protams, ir 
akmeņi... Virspusēji liekas, ka tā filma 
ir par lācīti vai mednieku, vai lācīša 
māti, kas beigās viņu izglābj. Bet runa 
ir tikai par mūsu priekšstatiem, to, ko 
mēs paredzam. Un tas atkal ir par cil-
vēku: tāpēc, ka mēs to skatāmies, mū-
sos no tā kaut kas projicējas. Tam lācī-
tim ir pie vienas vietas, ka viņu filmē, 
viņš nekad neredzēs un nekad nesa-
pratīs to, kas tur nofilmēts. Arī tas ir ti-
kai par cilvēkiem. 6

CILVĒKS UN CILVĒKA DABA. NE 
PAR KO CITU MĒS NEVARAM 

UZTAISĪT IZRĀDI
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anas studijas 
aktiera meis-
tarībā sākās 
diezgan sa-
režģīti. Ne-

liela auguma, kautrīga, ar bizītēm. Neko 
nebiju dzirdējusi par etīdēm, kas aktie-
riem jāspēlē. Vijoles stundā gan tajās vin-
grinājos. Bet te? «Mazais, nu kas tas atkal 
ir? Bāla meitenīte birztaliņas malā!» It kā 
jau mīlīgi un tēlaini, bet īstenībā tas bija 
Veras  Baļunas iemīļots aizrādījums par 
neveiksmīgu darbu. Un kur tad vēl skatu-
ves runa pie docentes Bormanes, kad kā-
jas un rokas stinga, un nevarēju muti at-
vērt. Gāja kā pa celmiem. 

Bet mūsu pedagogi gan bija gudri un 
pacietīgi, izcilas personības. Ar dziļu cie-
ņu un pateicību gribu pieminēt profesori 
Veru Baļunu, docenti Olgu Bormani, pro-
fesoru Alfredu Amtmani-Briedīti, Alfredu 
Jaunušanu, Arnoldu Liniņu, Ēriku Ferdu, 
Jūliju Bebrišu, Kārli Kundziņu, Līviju 
Akurateri. Visus jau nenosauksi. 

Mēs bijām lielisks kurss un sekmīgi 
pabeidzām studijas 1960. gada vasarā. Ar 
diplomu kabatā tai rudenī nonācu Jau-
natnes teātrī, Lāčplēša ielā 37. Sākās ma-
nas aktrises gaitas ar brīnišķīgiem, talan-
tīgiem kolēģiem un labu sajūtu, ka esmu 
izvēlējusies profesiju, kas man patīk, aiz-
rauj un ļauj pacelties pāri ikdienībai. Un 
gribējās domāt, ka mūsu jaunrades darbs 
ir vismaz brīnums!

Mūsu lielās izrādes diemžēl vairs ne-
var ne aprakstīt, ne izstāstīt, ne ierakstā 
apskatīt. Tā sanācis. Taču to klusumu, kas 
valdījis zālē, beidzoties izrādei Spēlē, 
spēlmani!, joprojām atceras gan aktieri, 
gan skatītāji. Tāds mēdz būt tikai simfo-
niskajos koncertos. Mēs esam piedzīvo-
juši, ka tas var būt arī teātrī.  

Es daudz esmu spēlējusi bērnu izrā-
dēs. Nevaru nepieminēt Brālīti un Karl-
sonu, kas dzīvo uz jumta, ko iestudējis 
Nikolajs Šeiko. Tajā laikā tas ir bijis noti-
kums. Šajā iestudējumā, kā arī otrajā da-
ļā Karlsons lido atkal mēs nudien aizspē-
lējāmies, kopumā – vairāk par 500 izrā-
dēm. 

Kad Dailes teātris pārcēlās uz jauno 
namu Brīvības ielā, vecajā Dailītē ienā-
cām mēs – Jaunatnes teātra latviešu tru-
pa. Ienācām ar Ādolfa Šapiro iestudēto 
Raiņa Zelta zirgu. Izrādi bijām spēlējuši 
jau vecajā Jaunatnē. Un tagad uz Smiļģa 
skatuves bija uzbūvēta Andra Freiberga 
tīrā, baltā un latviskā dekorācija. Anda 
Zaice – Antiņš, es – Saulcerīte. Teju vaja-
dzēja sākties mēģinājumam. Visi bijām 
tam gatavi un gaidījām izrāžu vadītāja ai-
cinājumu uz skatuvi. Te pēkšņi pa visu 
translāciju atskanēja ellišķīgs blīkšķis, ko 
pavadīja stikla šķindoņa. Izskrējām no 

grimētavām. Uz skatuvi bija jākāpj pa 
kāpnēm uz augšu. Kā pēc šļūdoņa uz 
kāpnēm gulēja stikla lauskas. Likās, ka 
sagruvis stikla kalns. Mēs stāvējām klusi 
un mēmi. Uz neparasto troksni bija at-
skrējis arī vecās Dailītes dežurants Bedrī-
tis (viņam bija tāds kupls matu ērkulis) 
un klusi teica: «Jūsējais te ilgi nepaliks.» 
Izrādījās – no vadža bija nokritis un sa-
plīsis kristāla spogulis, kas karājās tieši 
virs kāpnēm pie izejas uz skatuvi. Tajā, 
pirms uziet uz skatuvi, ielūkojās katrs 
Dailes teātra aktieris. Spogulis bija uzkrā-
jis un glabājis viņu enerģiju. Teātri nere-
montēja, un viss, kas tajā bija noticis, arī 
pašu cilvēku enerģija, nekur nevarēja pa-
zust. Tā saglabājās. Taču mēs vecajā Dai-
lītē  labi jutāmies un, liekas, tā pieradām, 
ka aizmirsām, ka ilgus gadus pirms tam 
bijām «vecajā Jaunatnē».

Kad Pēteris Pētersons iestudēja 
Andromahi, viņš mūs centās izglītot par 
Rasinu, par Trojas karu, par jensenistiem 
– augsti izglītotiem mūkiem, kuru kloste-
rī sevi pilnveidoja arī dramaturgs. Jen-
senisti mācīja, ka viss uz pasaules ir no-
lemts un virzās pa spirāli. Tu vari liekties, 
locīties, mēģināt izrauties – nekas tev ne-
sanāks, jo viss iepriekš ir nolemts. Citiem 
vārdiem – «Liktens likts, paliek likts».

Tas spogulis varbūt bija brīdinājums, 
ka mūsu laiks beigsies un nāks jauns 
laiks citam teātrim. Jaunatnes teātri likvi-
dēja 1992.gadā. Man tagad patīk domāt, 
ka ir bijis līdzīgi tam, ko citā sakarā raksta 
Ilmārs Blumbergs: «Nav galīgas taisnības 
ne vienā, ne otrā pusē. Ir drīzāk no ārpu-
ses nolemts notikums, gaita, kas sagrauž 
un saplēš cilvēku dzīves.»

Tagad ar vīru dzīvojam Jelgavā. Dārzā 
starp vecajām ābelēm ziemā man ir ie-
kārtota barotava putniņiem un iekārts 
speķis dzeņiem. Mazie putniņi ēd tikai 
saulespuķu sēkliņas. Cits nekas negaršo. 
Mans vīrs sākumā bija neapmierināts un 
teica, lai paskatos, kā tur pavasarī izska-
tās – īsts Viduskrievijas provinces dzelz-
ceļstacijas perons. Jā, tīrīgi viņi nav. Taču 
vēl trakāk ir, kad vārnas kā vistas pastai-
gājas pa pagalmu. 6

PACELTIES PĀRI 
IKDIENĪBAI 

TAMĀRA SOBOĻEVA

Vārds teātra cilvēkiem

 Tamāra soboļeva: «liktens likts, paliek 
likts.» Foto – leTa
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Vārds teātra cilvēkiem

avā režijas debijas 
izrādē Nakts vēl 
nav galā, kura 
dienasgaismu 
Dailes teātra Ka-

merzālē piedzīvoja šāgada sākumā, cen-
tos skatītājos rosināt pārdomas par, ma-
nuprāt, visai būtiskām tēmām, kuras 
skar teju ikvienu. Proti, uzticība, karjera, 
iekāre, «nenodedzinātie tilti», greizsirdī-
ba u.c. tēmas. 

Kas ir greizsirdība? Skaidrojošā vārd-
nīca saka, ka tas ir psihisks, emocionāls 
stāvoklis, kam raksturīgas mokošas šau-
bas par kāda (parasti iemīļota) cilvēka 
uzticību. Šim skaidrojumam varu pie-
krist, bet, ja man būtu jācenšas izskaid-
rot to, kā es saprotu vārdu «greizsirdī-
ba», tad laikam teiktu, ka tā rodas no ne-
pārliecinātības par sevi. Protams, sva-
rīgs aspekts ir arī katra indivīda perso-
niskā pieredze šajā jautājumā, jo, ja kād-
reiz esi ticis pievilts (attiecību ziņā), tad 
pēcāk gribot negribot uz attiecību patie-
sumu tu raugies ar lielāku vai mazāku 
aizdomas un greizsirdības piesitienu, jo 
pieļauju – ja vien cilvēks nav mazohists, 
neviens nevēlas, lai atkal tiktu sāpināts. 
No tā izriet, ka dzīves partnera izvēlei 
vajadzētu pieiet rūpīgāk, iepazīstot otru 
līdz mielēm, pirms ļauties banālajiem 
solījumiem par kopā būšanu līdz kapa 
malai. Bet mēs taču, esot jauni, tik ļoti 
vēlamies pēc iespējas ātrāk būt pieau-
guši, arī – veidot ģimeni, bieži vien ne-

apzinoties, ka esi vēl par «zaļu» šādiem 
nopietniem, atbildīgiem soļiem. (Starp 
citu, diezgan šausminoši ir šķirto laulī-
bu cipari LV). Turklāt, ja vismaz vienreiz 
dzīvē attiecībās esi  piedzīvojis apsolītās 
uzticības nodevību, tavs partneris tevi ir 
krāpis, tad veidot nākamās attiecības 
kļūst nesalīdzināmi grūtāk, jo šī iepriek-
šējā pieredze tev velkas līdzi kā tāds bu-
bulis. Lai no tā atbrīvotos, jāiegulda liels 
darbs ar sevi, savām šaubām un aizdo-
mām, ar savu iekšējās pasaules sakārto-
šanu, spēju atrast pārliecību, ka šajā rei-
zē viss izdosies. Un, protams, cieš jau-
nās attiecības, jo tava iepriekšējā negatī-
vā pieredze neļauj jaunās attiecības pa 
īstam izbaudīt, jo tu vienkārši jūties ne-
drošs. Paiet ilgs laiks līdz tu, cilvēks, at-
kal attiecībās spēj kādam uzticēties. 

Greizsirdība, protams, neizpaužas 
tikai divu cilvēku attiecībās vien. To va-
ram novērot gan starp bērniem, gan 
sportistu, mūziķu, rakstnieku, aktieru, 
u.c. profesiju pārstāvju vidū. Šī greizsir-
dības forma varētu būt saistīta ar uzma-
nības nepietiekamību, atzinības trūku-
mu, sāncensību utt.

Nav noslēpums, ka aktieris ir atkarī-
ga profesija, proti, viņš pats sev nekad 
neizvēlas lomas un režisorus (tiesa, ir 
reti izņēmumi). Ierindas aktieris spēlē 
to, ko viņam uztic jeb piešķir mākslinie-
ciskā vadība. Un nereti labākās un nozī-
mīgākās lomas uztic vieniem un tiem 
pašiem aktieriem. Tas nav ne labi, ne 

PAR TO, 
KAS SKAR 
IKVIENU

INTARS REŠETINS

slikti, vienkārši tāda bieži vien ir lomu 
sadales prakse. Saprotu, ka lielākoties 
režisori vēlas strādāt ar pieredzējušiem, 
sevi pierādījušiem aktieriem, kas 
daudzējādā ziņā jau mazliet garantē 
veiksmīgu gala iznākumu, jo, pirmkārt, 
režisoriem mazāk laika jāpatērē viņu 
«atvēršanai», ierosināšanai (aktieri jau 
pazīst «drēbi», režisori – to darba stilu). 
Turklāt pieredzējušie aktieri izrādes 
tapšanas procesā bieži vien ir arī izrāžu 
līdzautori, ne vien izpildītāji. Otrkārt, 
Latvijas teātru apmeklēšanas tradīcija 
skatītājiem mēdz būt balstīta arī uz per-
sonālijām, tas nozīmē, ka, ja režisori sa-
vos iestudējumos strādā ar publikas 
mīluļiem (lasīt – «zvaigznēm»), tad arī 
tas ir savdabīgs garants, ka konkrētais 
iestudējums būs apmeklēts, kas nav 
mazsvarīgi. Lūk, tieši šāda lomu sadale 
profesijā arī izraisa šo profesionālo 
greizsirdību. Piemēram, ja mēs pie-
ņemtu, ka vadošie aktieri ir «mersede-

Intars rešetins: «uzskatu, ka 
mana aktieriskā pieredze 
pašreiz (gan mācībās, gan 
praksē) ļoti noder, jo cilvēks, 
kurš ir bijis aktieris, iestudējot 
izrādi, labāk spēj citiem veidot 
lomas, jo pazīst «virtuvi».»  
Foto – kristaps kalns,  
Dienas mediji



TEĀTRA VĒSTNESIS 2014/I  63 

si», bet visi pārējie, teiksim, «opeļi», tad 
sanāk tā – tev nekad nebūs iespēja kļūt 
par «mersedesu», ja esi «opelis», kas 
tiek uzskatīta par zemākas klases auto-
mašīnu un tās funkcija ir vizināt darba-
ļaudis, nevis augstāko sabiedrību. Tas, 
protams, humoram. Šī profesija jau pa-
šos pamatos ir iekodēta uz karjeru, tās 
veidošanu un virsotnes – apogeja – sa-
sniegšanu, tādēļ visas aktierim uzticē-
tās iespējas (lomas) jācenšas veidot 
maksimāli godprātīgi, ar pilnu atdevi, 
netaupot sevi, savus fiziskos un garīgos 
resursus un pat, iespējams, savu veselī-
bu. No malas skatoties uz šo manis ap-
rakstīto procesu, kādam tas droši vien 
izraisa smīnu. Tā tas var būt, bet, lai la-
bāk iepazītu teātra vides aizkulises, ie-
saku noskatīties režisora Darena  Aro-
nofska filmu Melnais gulbis, jo tur gan-
drīz viss par teātra pasauli ir parādīts kā 
uz delnas.

Personīgi man profesionālā greizsir-

dība (pozitīvajā ziņā) rodas tad, kad ska-
tos kādu labi veidotu kino vai teātra iz-
rādi, kur redzu, cik radoši interesanti ir 
strādājis režisors vai kur ieraugu labus 
(vai gluži pretēji – vājus) aktierdarbus. 
Tad, sēžot zālē, iztēlojos, kā šo lomu bū-
tu spēlējis es. Bieži vien tas iedod stimu-
lu un iedvesmu pašam kaut ko patiesi 
labu izdarīt kā aktierim. Tādēļ, ja man, 
režisoram iesācējam, jāatbild uz jautā-
jumu kāda ir atšķirība – būt par aktieri 
un būt par režisoru – mazliet jāpadomā. 
Laikam jau patieso atšķirību starp šīm 
abām profesijām es varu vien nojaust, jo 
vēl jau neko neesmu sasniedzis kā reži-
sors. Es vēl tikai mācos. Uzskatu, ka ma-
na aktieriskā pieredze pašreiz (gan mā-
cībās, gan praksē) ļoti noder, jo cilvēks, 
kurš ir bijis aktieris, iestudējot izrādi, la-
bāk spēj citiem veidot lomas, jo pazīst 
«virtuvi». Tā ir cita veida komunikācija – 
vienā valodā. Atļaujos tā domāt tādēļ, ka 
tāda ir pasaules prakse. Arī Latvijā – 

Hermanis, Kroders, Auškāps, Kozaks...
Turpinot par atšķirību, režisoram at-

bildības apjoms ir daudz lielāks, jo viņš 
atbild par visu kopumu, ne tikai vienu 
izrādes līniju (lomu). Gadās, ka aktieris 
ar savu meistarību var «iznest» kādu iz-
rādi (dažbrīd notušējot vienu otru līdz 
galam neizveidotu izrādes detaļu vai ni-
ansi), nospēlējot tā, ka izrādes beigās 
skatītāji būs sajūsmā un gandarīti. Sa-
vukārt režisoram ar savām izrādēm, 
manuprāt, ir šī burvīgā iespēja komuni-
cēt ar skatītāju par tēmām, kas viņam 
pašam ir personiski svarīgas. Tādēļ slie-
cos domāt, ka būt par režisoru ir krietni 
vien grūtāk un atbildīgāk. Turklāt vēlos 
uzsvērt, ka režisoram un aktieriem ir jā-
būt savienotiem ciešā sadarbības saik-
nē darba procesā, jo mērķis ir viens – 
kvalitatīva izrāde, kas interesētu skatītā-
jiem patiktu režisoram un arī aktieri tajā 
vēlētos piedalīties. Tas ir komandas 
darbs. 6
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ailes teātrī esmu 
uzaugusi, jo šeit 
strādā mana 
mamma, izrāžu 
un trupas vadītā-

ja Indra Laure. Teātris man vienmēr ir bi-
jis tuvāk vai tālāk, bet tepat blakus. Līdz 
ar to esmu bijusi brīva no stereotipis-
kiem pieņēmumiem, jo tiešām zināju, 
«kā tas notiek». Redzēju, kā top izrāde. 
Mana mamma, protams, arī nemaz ne-
gribēja, lai es strādātu teātrī, jo viņai nav 
jāstāsta, ko tas nozīmē. Tā nav medus-
maize.

Mācījos Oskara Kalpaka Rīgas Tautas 
daiļamatu pamatskolā. Jau skola radinā-
ja domāt radoši un tiekties mākslas vir-
zienā. Pēc tam mācījos Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolā jeb «lietišķajos» stik-
la dizaina nodaļā. Tagad ir iesācies tre-
šais posms, studēju Latvijas Kultūras 
akadēmijā kultūras socioloģiju un me-
nedžmentu.

Pabeigusi «lietišķos», mēģināju stā-
ties Latvijas Mākslas akadēmijā uz sce-
nogrāfiem. Paliku pirmā aiz strīpas... Tas 
bija mans «tukšais gads», kad es nebiju 
tikusi augstskolā un nebija arī īsti, kur iet 
strādāt. Noskaidrojās, ka Dailes teātrī ir 
brīva štata vieta gaismotāju cehā. Man 
nebija nekādu priekšzināšanu, bet es ļoti 
gribēju to darīt. Mani arī paņēma. Tā es 
sāku strādāt Dailē. Mani vienmēr ir inte-
resējusi gaisma kā dizaina un arhitektū-
ras elements, arī kā viena no teātra sa-
stāvdaļām. Man vienmēr bija interesanti 
skatīties, kā tiek izgaismotas izrādes, jo 
scenogrāfija, kad to izgaismo, izskatās 
uzreiz pilnīgi citādi.  

Tad, kad es sāku šeit strādāt, es nezi-
nāju pilnīgi neko. Nu, tiešām! Es sāku no 
pašas nulles. Esmu pateicīga saviem ko-
lēģiem, kuri nežēloja informāciju, dalījās 
savā pieredzē, palīdzēja man kaut ko ie-
mācīties. Ir nepieciešama tehnisko zinā-
šanu bāze, jāzina, piemēram, par lam-
pām, citādāk ej nu sākumā saproti, kāda 
tām ir atšķirība! Man ir jāzina, ko izman-
tot, lai panāktu konkrētu efektu. Gaismo-
šana ir tehniski ļoti sarežģīts process. Tā 
tikai liekas, ka ieslēdz gaismu – un viss.

Ar katru izrādi es mācos un apgūstu 
arvien jaunas iemaņas. Piedaloties izrā-

des «nobūvē», es iemācos kādu jaunu 
tehnisku sīkumu: kur un kā vadi jātin, kā 
lampas jāmaina, kā aparāti jālabo. Labā-
kais veids, kā iegūt tehniskas zināšanas 
gaismošanā, ir prakse, prakse un vēlreiz 
prakse.

Gaismu mākslinieka un gaismotāju 
ceha darba dēļ mēs vispār to izrādi re-
dzam. Tas ir komandas darbs kopā ar 
scenogrāfu un režisoru, arī kostīmu 
mākslinieku. Gaismotājs ir viena no ko-
mandas sastāvdaļām. Izrādes tapšanas 
procesam gaismu mākslinieks pieslē-
dzas ģenerālmēģinājumu periodā, kad ir 
gatava dekorācija un kad ir jāizgaismo 
scenogrāfa radītā skatuve. Pirms tam, 
protams, jāapspriežas gan ar režisoru, 
ko un kā viņš vēlētos, kādu noskaņu ra-
dīt, gan ar scenogrāfu – kādā tonalitātē 
grib redzēt skatuvi, vai vajadzīgi vēsie vai 
siltie toņi, vai nepieciešams padarīt ska-
tu tumšāku vai gaišāku, kādi gaismoša-
nas efekti viņam padomā un tā tālāk. 

Gaismu māksliniekam ir jānogaismo 
skatuve ar to aparātu palīdzību, kuri nu 
mums ir katrā no zālēm. Gaismu parti-
tūras izveidošana bieži vien neslēpjas 
smalkā tehnikā un aparātos. Manuprāt, 
ir jāspēj radīt kvalitatīvu gaismu partitū-
ru, izmantojot tieši to, kas attiecīgajā tel-
pā ir pieejams. Jebkurā gadījumā aktie-
rim svarīgi, lai viņš būtu gaismā. Viņam 
taču gribas, lai viņu redz. Ja aktierim tiek 
norādīta vieta, kur konkrētā ainā dos 
gaismu, viņš centīsies tur būt.

Mans štata darbs ir būt par pults 

operatori, tehniķi un gaismotāju. Gais-
mu mākslinieks rada iestudējumam tā 
saukto gaismu partitūru, bet pults ope-
ratora uzdevums ir strādāt ar šo izrādi. 
Proti, atbildēt par to, lai piecdesmitā iz-
rāde būtu kvalitatīva un visnotaļ tāda 
pati kā pirmā. 

Paralēli tam, ka studēju un strādāju 
par gaismotāju, izgatavoju arī maketus. 
Cik es zinu, esmu vienīgā, kas kaut ko tā-
du Latvijā dara. Laikam tādēļ, ka es šeit, 
Dailē, vienmēr esmu bijusi, augusi un 
uzturējusies, mani ieraudzīja Mārtiņš 
Vilkārsis. Viņš man piedāvāja izgatavot 
savas scenogrāfijas maketu. Pirms tam 
es nezināju, ka iespējams maketa izgata-
vošanu uzticēt kādam citam cilvēkam, jo 
tieši scenogrāfs taču vislabāk zina, kā vi-
zualizēs savu izrādi un kā ir jāizskatās 
skatuvei. Esmu un vienmēr būšu patei-
cīga Mārtiņam Vilkārsim par to, ka viņš 
man uzticējās, jo tā es izgatavoju pirmo 
maketu. Vēl aizvien man ir iespēja būt 
par vairāku Latvijas scenogrāfu asistenti. 

Kalpaka skolā un arī «lietišķajos» 
man rasēšanu mācīja ļoti augstā līmenī, 
un tās zināšanas man nudien ir vajadzī-
gas. Ja scenogrāfs ir spējīgs izgatavot ab-
solūti precīzus rasējumus, es pēc tiem, 
kā arī zīmējumiem, bildēm, skicēm izga-
tavoju skatuves maketu mērogā 1:20 (5 
centimetri maketā atbilst 1 metram uz 
skatuves). Maketu varu izgatavot nedē-
ļas laikā, taču darba process var ilgt arī 
mēnesi. 

Makets ir jātaisa precīzi mērogā, lai 
visi iesaistītie ražošanas cehi varētu izga-
tavot dekorāciju, balstoties uz šo vizuali-
zāciju 3D formātā. Ļoti bieži rasējums ir 
tik komplicēts, ka to izprast nav viegli. 
Protams, arī cehos strādājošie var nolasīt 
rasējumu, bet daudz vieglāk veidot de-
korāciju ir tad, ja ir izgatavots 3D ma-
kets. To var paņemt rokās, apskatīt.

Arī nākotnē es sevi redzu saistībā ar 
teātri. Izvēle vai dzīvesveids? Viss kopā. 
Es tā sevi jūtu. Ja es nebūšu štata darbi-
niece kā gaismotāja, es turpināšu palī-
dzēt saviem scenogrāfiem. Es ļoti lab-
prāt iesaistītos arī vēl citos darbos. To, ka 
gribu savu nākotni saistīt ar teātri, zinu 
pilnīgi noteikti.6

Uzklausīja Lauma Abramoviča

Vārds teātra cilvēkiem

LAI AKTIERIS 
BŪTU REDZAMS

MARTA LAURE

marta laure: «esmu vienīgā, kas kaut ko 
tādu latvijā dara.» Foto – harijs zālītis
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ēc piecpadsmit 
sezonām Valsts 
Leļļu teātrī nu jau 
ceturto gadu 
strādāju patstāvī-
gi. Jā, nav tās dro-

šības, ko dod alga, pašam viss jāplāno 
un jāorganizē, bet šobrīd ir ļoti daudz 
iespēju piedalīties dažādos projektos vai 
tādus rosināt. 

Arī leļļu man nepietrūkst. Kopā ar 
Lailu un Jāni Kirmuškām esam braukā-
juši apkārt ar dažādām izrādēm, vasarā 
Rīgas svētkos bija piedāvājums uztaisīt 
viduslaiku leļļu teātra izrādi. Pēdējā lai-
kā interesanta ir iespēja darboties ēnu 
teātra jomā. Arī izrādēs Koklītes ceļo-
jums un Karavīrs es izmantoju objektu 
teātra paņēmienus. Katrs priekšmets – 
cirvis, sirpis, kakla riņķis Karavīrā, senie 
mūzikas instrumenti Koklītes ceļojumā 
kļūst par tēliem ar savu raksturu.

Koklītes ceļojums savulaik radās tā-
pēc, ka, viesojoties kādā bērnudārzā, 
audzinātājas pajautāja: jums nav kaut 
kas par Latviju? – Kas tieši? – Vienalga: 
putni, zvēri, upes, ezeri… Izrādās, ka 
bērnudārza programmā paredzēta vieta 
latvisko gadskārtu svinēšanai, bet – kā 
to izdarīt? Un arī no mākslinieku puses 
nav piedāvājuma. Kad pēc laika līdzīgs 
piedāvājums nāca arī no skolas puses, 
kopā ar sievu (horeogrāfi Liliju Lipori – 
red.) uztaisījām īsu 35 minūšu uzvedu-
mu maziem bērniem par tautas mūzi-
kas instrumentiem – man tie visi pašam 
ir mājās un visus tos es spēlēju, neesmu 
mūziķis, bet muzikants. Salikām sižetu, 
iepinām tajā iepazīstināšanu ar instru-
mentiem tā, lai bērns var atcerēties, pie-
mēram, tur ir nevis ģīgas, bet Ģīgu ģi-
mene. Nekādas sarežģītas didaktikas, ie-
saistu mazliet arī bērnus darbībā, un 
kaut kas no tā visam viņiem iesēžas at-
miņā. Arī braukājot apkārt ar Vilkiem 
(vīru folkloras kopa – red.) mūsu virsuz-
devums ir – lai kaut pāris rindas, kāda 
melodija aizķeras jauniešiem atmiņā. 
Tad mēs esam vinnētāji.

Gan ar leļļu izrādēm, gan ar deju 
grupu Zvaigžņu aka esam daudz brau-
kājuši arī pa latviešu diasporām. Atsau-
cība ir ļoti liela. Tie, kas ir aizbraukuši, 
pēkšņi apzinās, ka viņiem ir vajadzīgs 
latviskums. Tie, kam to vajag, nāk kopā, 
dzied korī, dejo tautas dejas, taisa latvie-
šu skoliņas. Šeit mājās mēs par to nedo-
mājam, bet latviskums var iet mazumā, 
un mēs pat to nesajutīsim. 

Arī tāpēc es divus gadus domāju un 
strādāju pie izrādes Karavīrs. Pamazām 
tapa mūzika – bija skaidrs, ka tā nebūs 
tikai etnogrāfiska, bet arī mūsdienīga. 
Izrāde veidota bez vārdiem, ar kustību, 
mūziku, objektiem, simboliem. Sākumā 
bija uztraukums, vai cilvēki, kas nav 
saistīti ar folkloru, tos sapratīs. Bet šie 
simboli jau lielākoties ir universāli.

Kāpēc es izvēlējos nosaukumu Ka-
ravīrs? Tāpēc, ka karavīra domāšanai arī 
ikdienas situācijā jābūt ļoti pozitīvai. Tā 
nedrīkst būt agresīva. Karavīram jābūt 
patriotam tādā nozīmē, ka visi darbi, vi-
si lēmumi ir atbildīgi un adekvāti. Un – 
uz priekšu vērsti. Tā, lai tavi senči ar tevi 
lepotos. Nevis būtu mierā – bet lepotos! 

Tā ir aktīva pozīcija. Nepietiek ar to, ka 
senčiem nebūs kauns par tevi! Mums ļo-
ti bieži trūkst pašnovērtējuma: mēs ne-
zaudējām, mēs izturējām, mēs tik tikko 
izsprukām… Gluži otrādi: mēs uzvarē-
jām! Ļoti daudz ir tādu lietu ar «ne» – sī-
kumi, bet salasās kopā un kļūst par at-
tieksmi. Mums jālepojas ar to, ko mēs 
spējam un varam. 

Piemēram, ar Vilkiem mēs gribam 
panākt, lai 11. novembris ir mūsu Uzva-
ras diena, brīvdiena, jo tā ir svarīgāka 
par 18. novembri, kad faktiski tikai pa-
rakstīja papīrus. Pāris nākamie gadi pa-
gāja, cīnoties zem saviem karogiem par 
savu valsti. Mums ir tik daudz kapu, tik 
daudz noliektu galvu, ka gribas saukt: 
paklausieties, vai tad tie karavīri cīnījās, 
lai mēs par viņiem sērotu, vai tāpēc, lai 
mēs būtu laimīgi?!  Taisot izrādi, man bi-
ja svarīgi izteikt šīs idejas: karavīra lieta 
ir savākt sevi, savu vidi, savu ģimeni, sa-
vu valsti. Ja cilvēkam ir stabila vide un 
stabilas vērtības, tad par tām nav jādo-
mā un nav jābaidās arī no svešā un citā-
dā. Ja tev ir stabilas vērtības, tevi nevar 
izkustināt vai okupēt. 6

TAUTAS SIMBOLI IR 
UNIVERSĀLI

EDGARS LIPORS

edgars lipors: «latviskums var iet mazumā, un mēs pat to nesajutīsim.»  
Foto – aigars hibners
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Jaunie teātrī

aikmetīgajā dejā jau-
nie ir, jaunie nāk, un 
arī vecie ir kā jaunie. 
Tuvplāni, portreti un 
detaļas lai paliek ci-

tām reizēm. Dejai debitējot jaunajā 
Teātra Vēstnesī, būs neliels jēdziena 
«jauns» apskats Latvijas laikmetīgās 
dejas kontekstā – par paaudzēm, par 
praktisku nepieciešamību būt jaunam 
un par iedomātiem vai reāliem jaunības 
simptomiem dažādu horeogrāfu dar-
bos. Runāju par horeogrāfiem divu ie-
meslu dēļ. Ja ne horeogrāfi, kuri domā 
un rīkojas laikmetīgās dejas žanra ietva-
ros, tad nav lielas jēgas no dejotājiem, 
kas lieliski pārvalda dažādas dejas teh-
nikas. Laikmetīgajā dejā dejotājus un 
horeogrāfus pa frakcijām nedala arī tā-
dēļ, ka šīs funkcijas pārklājas, sakrīt, ho-
reogrāfi bieži ir dejotāji cits cita darbos. 
Laikmetīgā deja pieprasa gudru dejotā-
ju, līdzautoru, mākslinieku, kas piedāvā, 
ierosina un spēj attīstīt tālāk gan idejas, 
gan kustību. Horeogrāfs ir redaktors un 
cilvēks, kas izdara galīgo izvēli. 

mūŽīGI jaunIe 
Kuri horeogrāfi laikmetīgajā dejā būtu 
uzskatāmi par jaunajiem? Vārda «jauns» 
pamatā ir sena indoeiropiešu valodu 
sakne «ieu-», ko saista ar nozīmi «mū-
žīgs». Tātad – nevis tas, kas dejo simt ga-
dus, ir mūžīgs, bet gan tas, kura darbam 

ir turpinājums. Pēctecību – tātad «jau-
numu», tātad «mūžību» – Latvijas laik-
metīgajā dejā galvenokārt nodrošina 
1999. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā 
(LKA) izveidotā laikmetīgas dejas horeo-
grāfijas apakšprogramma. Tāpēc laik-
metīgās dejas profesionāļus var grupēt 
pēc šāda principa:  

– pirms LKA (studējuši Krievijā vai 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmi-
jā – Olga Žitluhina, Ilze Zīriņa, Andris 
Kačanovskis u.c.); 

– trīs LKA izlaidumi: 2003. – Ramona 
Galkina, Kristīne Borodina, Guntis Spri-
dzāns, Inga Raudinga, Inga Krasovska 

(abas Ingas pēdējos gados strādā tikai 
teātros, tāpēc vairs nav uzskatāmas par 
daļu no laikmetīgās dejas ainas Latvijā) 
u.c.; 2007. – Dmitrijs Gaitjukevičs, Elīna 
Gaitjukeviča (Breice), Sintija Siliņa, Ag-
nese Bordjukova u.c.; 2011. – Kristīne 
Vismane, Krišjānis Sants, Andrejs Fili-

povs, Katrīna Albuže, Evita Birule u.c., 
kā arī kurss, kas pašreiz studē (absolvēs 
2015. gadā). Daži laikmetīgās dejas pār-
stāvji, piemēram, Valērijs Oļehno, izglī-
tību ieguvuši Latvijas Kultūras koledžā, 
kas nu ir daļa no LKA.

– paralēlās parādības, kuru ietvaros 
horeogrāfi darbojas dažādās laikmetīga-
jai dejai tuvās formās (Simona Orinska 
un japāņu buto deja, Anša Rūtentāla 
Kustību teātris u.c.). 

Divpadsmit dažādu paaudžu horeo-
grāfiem jautāju, kurš ir pats jaunākais 
uzmanības vērtais horeogrāfs Latvijā. 
Trīs aptaujātie ar cerībām lūkojas uz 

kursu, kurš vēl studē. Olga Žitluhina uz-
sver, ka labi būs tad, ja viņi neizvēlēsies 
iet pa komforta ceļu. Sešās atbildēs tiek 
izcelti 2011. gada absolventi – Kristīne 
Vismane (vienīgā tiek pieminēta vairāk-
kārt, īpaši uzsverot viņas aktivitāti. Valē-
rijs Oļehno gan cer, ka viņa vairāk pie-

NORMU 
PROVOCĒŠANA

Jaunie laikmetīgajā dejā 

INTA BALODE

LAIKMETĪGĀS DEJAS PĀRSTĀVJI 
NEATKARĪGI NO VECUMA 

TURPINA DZĪVOT MŪŽĪGĀ 
STUDENTA DZĪVI
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vērsīsies kustībai, nevis konceptam), 
Krišjānis Sants (Andris Kačanovskis vi-
ņu izceļ patiesuma, aizrautības un dzi-
ļās intereses par tautiskiem motīviem 
dēļ) un Evita Birule. To jauno vidū, kas 
sevi jau pierādījuši, nosaukti 2007. gada 
absolventi Dmitrijs Gaitjukevičs un Elī-
na Gaitjukeviča (Breice). 

Vērtību izteiksmē mūžīgs un tātad 
jauns ir tāds, kas vienmēr ir cieņā. Jājau-
tā, cik tad sen laikmetīgo deju «ņem par 
pilnu», cik sen tā ir cieņā. Šķiet, tas noti-
cis pavisam nesen (vai varbūt vēl nemaz 
nav noticis?), tāpēc nosacīti jaunie ir pat 
tie, kas sāka jau pirms 20 gadiem. Spilgts 
piemērs tam ir Žitluhinas izrāde Ārā – 
horeogrāfe, kas laikmetīgajā dejā darbo-
jas kopš 1996. gada, savā 2013. gadā ta-
pušajā izrādē nedara neko radikāli jau-
nu, bet konsekventi turpina to, uz ko gā-
jusi, varbūt tikai rīkojas vēl uzstājīgāk, 
un šoreiz viņu saprot. Galvenā uzvara – 
deja tiek uztverta kā deja un novērtēta 
tieši par tās iedarbību. 

prakTIskI jaunIe
Laikmetīgajā dejā visi mākslinieki ir jau-
nie arī infrastruktūras un finansējuma 
situācijas dēļ. Salīdzinoši – teātrī margi-
nālas telpas un ļoti pieticīgi naudas ap-
stākļi ir realitāte tikai mazai daļai noza-
res profesionāļu. Savukārt laikmetīgās 
dejas pārstāvji neatkarīgi no vecuma 
turpina dzīvot «mūžīgā studenta dzīvi». 

Tas veido maldīgu priekšstatu, ka laik-
metīgajā dejā ir tikai mazas formas, kas 
piestāv nošņurkušām telpām. Tikko pēc 
augstskolas tas varbūt rosina radošumu. 
Divdesmitajā profesionālās karjeras ga-
dā vēl aizvien strādāt par savu naudu uz 
stundām īrētā zālē un izrādes rādīt tad, 
kad telpas ir brīvas, jo tad skatītāji tāpat 
nenāk, vairs nav forši. Tam nav sakara ar 
profesionālo varēšanu. Žanrs kopumā 
Latvijā vēl ir jauns, un tam ir ļoti pietrū-
cis lobija. Tāpēc laikmetīgajā dejā vēl 
aizvien visi ir «jaunie». Potenciālu tam, 
kas var tapt normālos darba apstākļos, 
jau atkal parāda laikam visu laiku visvai-
rāk pamanītā Latvijas laikmetīgās dejas 
izrāde Ārā. 

Tajā pašā laikā būt «jaunajam» ir ļoti 
izdevīgi. Finansējums, jo īpaši starptau-
tiskajā arēnā, aicina jaunos jeb topošos 
māksliniekus. Kā pretreakcija gan iz-
skan dažādas iniciatīvas, kuru mērķis ir 
atbalstīt vecos. Bet arī te motivācija lī-
dzīga – viņi arī ir jaunie, jo, par spīti pie-
redzei, viņiem nav bijuši pieejami pro-
fesionāliem māksliniekiem atbilstoši 
darba apstākļi.

 
IdejIskI jaunIe
Lielā mērā pamatots ir stereotips, ka 
jaunos raksturo iepriekšējās tradīcijas 
noliegšana (vai nezināšana), provokāci-
jas, fizisks risks (jo nav iztēles un piere-
dzes par to, kas var notikt); saturisks un 

formas risks (jo nav bail zaudēt sasnieg-
to, vēl nav publikas, ko nedrīkst pievilt). 
To gaida no jaunajiem. Un par to slavē 
arī vecos, jo tas nozīmē, ka viņi ir mūžī-
gā attīstībā un līdz ar to drīkst sevi dēvēt 
par laikmetīgiem māksliniekiem. Ho-
reogrāfiem jautāju: kas ir bijis vistrakā-
kais, avangardiskākais, provokatīvākais, 
jaunmodīgākais, riskantākais, ko esat 
darījis savās izrādēs? 

Attieksme pret jautājumu. Vairāki 
horeogrāfi apgalvo, ka neko tādu nav 
darījuši vai vēl nav darījuši. Elīnai 
Gaitjukevičai nepatīk provokācijas. Olga 
Žitluhina esot gribējusi, bet nav sanācis. 
Teju vai visi uzsver konteksta lielo nozī-
mi. Krišjānis Sants stāsta, ka (vismaz 
Briseles kontekstā, kur viņš pašreiz stu-
dē) vislielākā provokācija ir neprovocēt. 
Kristīnei Vismanei lielākais izaicinājums 
ir atklāti un tieši runāt par personīgām 
tēmām. Tomēr visi savas individuālās 
pieredzes līmenī atrod kaut ko, kas pa-
šiem šķitis gana provokatīvs, moderns 
vai riskants. 

Normu provocēšana. Te viena no 
centrālajām tēmām saistās ar kailumu 
un seksualitāti. Kādam bijis liels pārdzī-
vojums, pirmo reizi dejojot kailam pa-
rasti izgaismotā telpā. Cits piemin iz-
ģērbšanos kā vecu padarīšanu un ne īsti 
provokāciju, bet tomēr piemin. Guntis 
Spridzāns atceras, ka reiz inteliģentā pa-
sākumā inteliģentas publikas priekšā iz-

agnese Bordjukova izrādē ¾ ūdens pēta ūdens īpašības, bāžot ledu aiz hidrotērpa un dancinot dejotājas starp un uz trīslitru 
burkām. Foto – Inga kundziņa



68   TEĀTRA VĒSTNESIS 2014/I

ģērbis dejotāju tā, lai nerastos pretenzi-
jas pret bezgaumību. Savukārt Kristīne 
Borodina nesen Parīzē kādas protesta 
kampaņas ietvaros veidojusi horeogrāfi-
ju četriem dejotājiem sadomazohistu 
tērpos ar mākslīgiem dzimumlocekļiem 
rokās. Otrs ierasto normu provocēšanas 
veids ir dejošana neierastā kontekstā – 
pilsētas ielās, kopā ar orķestri uz Lielās 
Ģildes skatuves, baznīcā vai uz Dauga-
vas ledus aprīlī. Jāatceras arī par «svēto 
lietu» aizskaršanu. Katrīna Albuže kā tā-
du min lēmumu izrādē Nobiedē mani! 
skaitīt Tēvreizi. 

Dejas lietas. Tuvāk dejas būtībai ir 
fiziski riski un kustību izaicinājumi. Vai 
tā būtu dejošana uz augstiem papē-
žiem kā Andra Kačanovska solo Spārni, 
lai lidotu, vai sievietes deja uz platfor-
mas, kas turas uz vīriešu galvām, Dmit-
rija Gaitjukeviča diplomdarbā Melkij, 
vai dejotājas Evas Kronbergas kritiens 
no trīs metru augsta jumta, uzticoties 
biedriem, kuri pieskries un noķers, 
Ilzes Zīriņas izrādē Kad viņi ir citi. Elīna 
Gaitjukeviča par savu lielāko risku sauc 
izrādi Cik tuvu?, kurā viņa dejotājiem 
ļauj kustēties tādā estētikā, kā pašai gri-
bējās, nedomājot, vai tā būs uztverama 
un saprotama skatītājiem. Valērijs 
Oļehno stāsta, kā savā solo Kas? Es? Nē! 
uz skatuves lietojis alkoholu, vērojot, kā 
ķermenis, zinādams horeogrāfiju, pēc 
kāda brīža atslābinās un neseko līdzi 
galvai. Solo darbu Esperanza horeo-

grāfs pilnībā būvējis pēc tumsas un de-
jotāja bezspēka koncepta. Savukārt Ilze 
Zīriņa dalās ar savu jaunāko darba me-
todi, kuras pamatā ir strādāšana kopā 
ar asistentu suni: «Ja telpā ir stress, viņš 
uzreiz signalizē un palīdz atšķirt aug-
stas intensitātes kustību no nervozas. 
Viņš liek dejotājiem būt atvērtiem un 
fokusētiem, jo jebkurā mirklī viņš var 
tos pārbaudīt, ieejot bara vidū vai klusi-
ņām piezogoties pie dejotāja sejas, ja 

viņš ir uz grīdas. Mēs parasti esam vie-
nisprātis par mīļākajiem un melīgāka-
jiem dejotājiem.» 

Teatrāli paņēmieni. Pāris piemē-
ru. Miltu tārpi pārtop par taureņiem – 
duets, kurā Andris Kačanovskis un 
Kristers Matuševics (dzīvo un strādā 
Meksikā), ietinušies palagos, apbēru-
šies ar miltiem, izkūņojas un atklāj sa-
vas sudraba kleitas ar lieliem izgriezu-
miem. Krišjānis Sants spēlējas ar ugu-

ni mazā telpā, uz skatuves nodzen ma-
tus, dejo ar/uz ledusskapja. Agnese 
Bordjukova izrādē ¾ ūdens pēta ūdens 
īpašības, bāžot ledu aiz hidrotērpa un 
dancinot dejotājas starp un uz trīslitru 
burkām. 

Laikmetīgā deja Latvijā, pamazām 
meklējot ceļu un vietu, kļuvusi par bū-
tisku iedaļu jauno skatuves mākslu for-
mu sarakstā. Deja balansē starp to, kas 
ir jauns Latvijas reālajam (vai iedomāta-

jam) tradicionālajam skatītājam un Rī-
gas gudrajai (un «gudrajai») publikai, Ei-
ropas festivālu kuratoriem un tiem, kam 
nepatīk kuratori, un turpina attīstīties. 
Ir cerības arī uz praktisku stabilitāti: 
2013. gadā Kultūras ministrijā izveidota 
Latvijas Dejas padome, top dejas stratē-
ģijas dokuments un VKKF izsludināta 
mērķprogramma Profesionālu nevals-
tisku dejas trupu un mākslinieku apvie-
nību atbalsts.  6

SUNS VAR TOS PĀRBAUDĪT, IEEJOT 
BARA VIDŪ VAI KLUSIŅĀM 

PIEZOGOTIES PIE DEJOTĀJA SEJAS, 
JA VIŅŠ IR UZ GRĪDAS

valērijs oļehno savā solo Kas? es? nē! uz skatuves lietojis alkoholu, vērojot, kā ķermenis, zinādams horeogrāfiju, pēc kāda brīža 
atslābinās un neseko līdzi galvai. Foto – Inga kundziņa
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Jaunie teātrī

iepājas teātris ir vis-
laimīgākais teātris 
Latvijā, jo finansiāli 
un mākslinieciski 
smagā brīdī tam tika 

ļauts uzņemt trupā veselu aktieru kursu, 
atzīst teātra direktors Herberts Laukš-
teins. Patlaban Liepājā ir visspēcīgākā 
aktieru trupa, ja to vērtē kā kolektīvu, 
uzskata vairāki uzrunātie režisori. Viņi 
spējot izdarīt gandrīz jebko. Fakti to ap-
liecina – Spēlmaņu nakts nomināciju 
birums, Stavangera kā Gada izrāde, rā-
dīta Maskavā Zelta Maskā, iekļauta fes-
tivāla Wiener Festwochen programmā, 
pārrunas notiek par teātra viesizrādēm 
Baltkrievijā, Vācijā, Beļģijā, Francijā un 
Itālijā. Te, līdzīgi kā pagājušā gadsimta 
70. gadu sākumā Valmieras teātrī, ir po-
tenciāls jaunam domubiedru teātrim, 
kas apvienotu intelektuālus, darbaspējī-
gus un mākslai uzticīgus aktierus. Ja 
vien Liepāja nekļūs par trūcīgu vientuļo 
māti, kura nespēj atbalstīt sava bērna 
talantu, tāpēc mudina viņu ātrāk un 
vieglāk pelnīt naudu.

ŠāvIens ar lIelGaBalu
Enerģija, ko ienesa uzreiz sešpadsmit 
jauni cilvēki teātrī, bija tāda trieciende-
va, ka, šķiet, uzjundīja ne tikai teātri. 
Liepājā pēkšņi kļuva stilīgi apmeklēt 
pirmizrādes, runāt par skatuves mākslu, 
arvien biežāk publikā varēja manīt cil-
vēkus, kuriem acīmredzami teātra ap-

meklējums bija kas jauns. Daudzi liepāj-
nieki tikai tad uzzināja, ka pašu pilsētā 
jau gadiem ilgi strādā vairāki izcili Latvi-
jas aktieri. Regulāri kļuva kritiķu brau-
cieni no galvaspilsētas uz Liepāju. Pa-
mazām tika iekarota centrālās preses 
uzmanība. Augsne šādai attieksmes 
maiņai tika gatavota jau kopš brīža, kad 
cilvēki, kuriem nebija vienalga, kas no-
tiek ar vecāko latviešu teātri, pieņēma 
lēmumu riskēt un uzņemt Liepājas teāt-
rim aktieru kursu nevis Kultūras akadē-
mijā, bet kaimiņvalstī. Tam bija pragma-
tiski iemesli – lai galvaspilsēta nenozve-
jotu talantīgākos jau studiju laikā, tāpat 
savu lomu spēlēja attālums – maršruts 
«Klaipēda – Liepāja» ir divreiz īsāks nekā 
«Rīga – Liepāja». Vienlaikus tika cerēts 
uz novitāti, ko var dot atšķirīgi aktier-
mākslas pedagogi. Klaipēdas universitā-
tes Mākslas fakultātes pasniedzēji Velta 
un Vītauts Anuži kļuva par šā kursa «pa-
pu» un «mammu». Latviete un lietuvie-
tis Klaipēdā bija izaudzinājuši jau septi-
ņus aktieru kursus, pasnieguši aktier-
meistarību arī Skandināvijā un Ziemeļa-
merikā. Savulaik beiguši Maskavas Bori-
sa Ščukina teātra skolu, kas izauga no 
Jevgeņija Vahtangova teātra studijas. 
Pāragri aizgājušais Vahtangovs bija Sta-
ņislavska mīļais audzēknis un viņa sistē-
mas tālāknesējs. Taču viņš, runājot ļoti 
shematiski, aktiera darbu pie lomas vir-
zīja pretēji – no spilgtas formas uz tēla 
kodolu. Ar savu nebaidīšanos no spilg-

tuma, pat skaļuma, «klaipēdieši» atšķi-
ras no «rīdziniekiem». Klaipēdā bija ļoti 
labi kustību un vokālie pedagogi, kas no 
bariņa jauniešu ar atšķirīgām prasmēm 
spēja panākt cienījamā līmenī dziedošu 
un dejojošu ansambli. Tomēr galvenais, 
kas viņiem tika mācīts, ka aktiera amats 
nozīmē smagu darbu. Un veiksme uz 
skatuves ir tieši saistīta ar spēju atdoties 
darbam. «Mēs saņemam labu materiālu 
no Klaipēdas pasniedzēju rokām, gods 
un slava viņiem par to,» 2010. gadā teica 
Laukšteins, atzīstot, ka jaunais kurss ir 
nozīmīga kārts teātra vēlmē mainīt tēlu. 
Būt mīlētiem pašu mājās un pazītiem 
pasaulē – šis sauklis toreiz skanēja gan-
drīz vīzdegunīgi, tagad – pavisam reāli.

pleca sajūTa
To, ka šis kurss ir potenciāli jauna seja 
teātrim, atzīmēja arī kritiķi, kad jaunie-
šu trešā kursa veikumu Kauja pie... no-
minēja Spēlmaņu naktij 2009. gadā. 
«Mēs nāksim ar savu ideju un mēģinā-
sim kopā ar vecajiem aktieriem radīt ko 
jaunu. Tas arī būs tas spēks,» toreiz solī-
ja jaunieši. Bet tikai visi kopā – jo «vajag 
to plecu, vajag vienotību, jo visi esam 
apguvuši vienu skolu, ētikas bāzi, uztve-
ri par teātri, par disciplīnu, kas teātros 
zūd, bet bez kā nevar». Tikai esot kopā, 
katrs varot saglabāt savu individualitāti. 
Mēs esam kā «puzlīte»,  viņi apgalvoja. 
Vai šī pleca sajūta nav zudusi tagad, kad 
zeļļa gadi aiz muguras un jāsāk aplieci-

PAR JAUDĪGU 
PILSĒTAI

VĒSMA LĒVALDE, EDĪTE TIŠHEIZERE

Liepājas jaunie aktieri
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nāt meistara līmenis? Dzīve ir dzīve, un 
teātris, kaut kolektīva māksla, tomēr nav 
Dziesmusvētki, kur kopības sajūta ir 
galvenais virzītājspēks. Teātra ļaudis ap-
galvo, ka jaunieši joprojām priecājas par 
otra veiksmi, atbalsta cits citu. Pleca sa-
jūta nekur nav zudusi, tā kļuvusi tikai 
spēcīgāka, jo blakus ir arī «vecie»  aktie-
ri. Visspilgtāk tas izpaužas izrādēs, kur 
bez ansambļa nav rezultāta – gan situā-
ciju komēdijās kā Boing, Boing, gan mū-
ziklos. Kad izrādē Pūt, vējiņi! uznāk vīri 
vai maltuvē dejo meitas, skudriņas 
skrien pār kauliem – tik spēcīga ir kolek-
tīvā enerģētika. Par spīti tam, ka ne vi-
siem ceļš vienādi vedis kalnup. Aktiera 
veiksme bieži ir atkarīga ne tikai no ta-
lanta un prasmēm, bet arī no tā, kā «sa-
stājas zvaigznes» – vai īstais režisors tevi 
pamana īstajā brīdī, vai pamodina paša 
varbūt maz apjaustās talanta šķautnes, 
neierāmē klišejās. Teātris cenšas domāt 
par atbilstošu repertuāru, lai katram do-
tu iespēju, apgalvo direktors. Cits jautā-
jums – kā viņi šo iespēju izmanto, jo labi 
apgūts amats ir tikai pamats. Tālāk seko 
darbs, kas prasa sevi pilnveidot ik brīdi, 
katrā jaunā lomā. Lielākoties viņi ir ļoti 
darbaspējīgi, lomu gatavojot, meklē iz-
ziņas materiālus, intensīvi piedalās mē-
ģinājumu procesā, ne tikai gaida no re-
žisora uzdevumu, bet mēģina «aizkapā-
ties»  līdz saknei, apgalvo režisori. Tur-
klāt šie jaunieši esot pasargāti no divām 
lielākajām nelaimēm uz skatuves – ja 
aktieris sevi novērtē par zemu un ja ie-
domājas sevi par gatavu zvaigzni.

Bez laBoraTorIjas
Teātris nav sprints, teātris ir maratons, 
mēdz uzsvērt Herberts Laukšteins. Lai 
izturētu maratonu, ir ļoti daudz jātrenē-
jas. Teātrī tas pirmām kārtām nozīmē 
radošus eksperimentus, bez kuriem ak-
tiera garīgā attīstība draud iestrēgt kliše-
jās. Protams, ka teātrim jādomā par to, 
kā sabalansēt finanses, tāpēc eksperi-
menti ir milzīgs risks. Liepājas teātris 
uzdrošinās variēt ar žanriem, ar ārvalstu 
režisoriem, atļaujas provokatīvus iestu-
dējumus, taču tam visam apakšā tomēr 
ir zināms drošības spilvens – populari-
tāte, jau gūti panākumi citos teātros te-
pat vai pasaulē, jo teātrim nav ļoti būtis-
kas lietas – mazās zāles. Tieši mazā zāle 
bieži ļauj skatītājiem novērtēt aktieri, 
kurš uz lielās skatuves palicis nepama-
nīts, atklāt jaunu režisoru, jaunu drama-
turgu talantus. «Es tikko noraidīju jaunu 
režisoru ar ļoti interesantu iestudējuma 
piedāvājumu, jo nevaru atļauties tādu 
risku,» atzīstas Liepājas teātra direktors. 
Ja būtu mazā zāle, neatraidītu. Iegūtu 
visi. Arī tā publikas daļa, kas varbūt nav 
liela, bet kuri alkst intelektuālu, psiholo-
ģiski dziļu vai pārsteidzoši drosmīgu ie-
studējumu. Mazajā zālē ir citi attālumi, 
no aktiera tiek prasīta pavisam cita lī-
meņa patiesība – bez simboliskās ram-
pas, bez sargājošās, izolējošās lielo pro-
žektoru gaismas. Daļēji šo radošo ek-
sperimentu bāzes lomu pilda neatkarī-

gais Goda teātris1, taču tas orientēts uz 
noteiktu publiku – bērniem un jaunie-
šiem. Spēles laukums parasti ir skolas – 
zāles, vestibili vai pat klase. Tas ļauj ak-
tieriem izjust tīri fizisku atšķirību spēles 
apstākļos, taču nedod iespēju atvērt vi-
sas robežas eksperimentiem. Jo sāpīgāk 
ir skatīties, kā bijušo Liepājas teātra ma-
zo zāli, kas lēta darījuma rezultātā kļuva 
par uzņēmēja Sergeja Zaharjina viesnī-
cu, rotā uzraksts «Pārdod». Ideāla vieta, 
akūti nepieciešama teātra attīstībai ilg-
termiņā, atzīst teatrāļi. Tikai – kurš to 
pirks par divdesmit reižu augstāku ce-
nu, nekā tā reiz tika pārdota?

kaTrs ar savu vēju
Iespējams, tieši mazās zāles trūkums ir 
bijis šķērslis tam, ka kritika un skatītāji 
nav paguvuši pamanīt visus Klaipēdas 
kursa aktierus. Alfabēta kārtība ir bez-
kaislīga, jo nav jau viņiem vēl īpašas 
rangu tabulas.

Rolands Beķeris. Artistisks – tas ir 
pirmais vārds, kas ienāk prātā, domājot 

par viņu. Tā ir tā īpašā Dieva dāvana, 
kas ļauj uz skatuves eksistēt viegli un 
skaisti, neradot ne mazākās aizdomas, 
ka aizmugurē ir mērķtiecīgs darbs, 
sviedri un smagums. Jukumu Minhau-
zena precībās viņš nospēlē decenti: 
skaidra doma, asa reakcija, precīzs zī-
mējums. 

Anete Berķe. Viņā ir visvairāk aktie-
riskā brieduma, personība spīd cauri, 
vai tā būtu pusjukusī apteksne Šikajās 
kāzās, Pata Trīs draugos, iekrampēju-
sies dzīvē līdz baltiem pirkstu kauli-
ņiem, vai Anna Sasodītajā sarkanajā 
mēnesī – spožs Brehta divdabības pie-
mērs – maska pret traģēdiju un abas 
pārliecinošas, vai padomju atkušņa 
naivā entuziasma pilnā Katja Piecos va-
karos.

Viktors Ellers. Viņš ļoti jēgpilni strā-
dā, lai piepildītu savu pirmā acu uzme-
tiena ampluā – ekscentriķis, un Drau-
dzene Stavangerā ir labs piemērs: pre-
cizitāte otra dzimuma būtības izspēlē-
šanā un stingra mēra sajūta. Bet Viktors 
iet arī pret šo ampluā, un ir traģisks, vā-
rīgs un trausls Melhiors Pavasara at-
modā.

Agnese Jēkabsone. Protams, izcila 
Piafa. Taču tās nebūtu, ja Agnesei kopš 
paša sākuma nepiemistu gan bezbailī-

ba laist lomu sevī līdz tādiem dziļu-
miem, kad varētu likties, ka Ugunī ģībst 
ne Kristīne, bet aktrise neiztur tēla 
spriedzi, gan spēja saredzēt sarkano 
«stop» uguntiņu un apzināties profesi-
jas robežas.

Laura Jeruma. Viņai piemīt noslē-
puma valdzinājums, tāda tepat līdzās 
eksistējošas un nepārejošas traģēdijas 
iespējamība. Visskaidrāk tā atklājusies, 
spēlējot vārdamāsu Lauru Stikla zvēr-
nīcā un Kristīni Stavangerā. 

Ilze Jura. Ilze ir uzdrošinājusies 
kaut ko ļoti principiālu – dzīvot vis-
pirms, būt par aktrisi – pēc tam. Tas arī 
ir talants, un laika vēl gana. Tā lielā lo-
ma vēl nav bijusi.

Mārtiņš Kalita. Viens vienīgs skatu-
ves šarms un seksapīls. Bet Kaujā pie … 
viņa Skolotājā parādījās tāda Poruka 
nopietnība un kautra stingrība, kas tā-
pat kā brīvais kentaurs Edgars Ugunī 
liecināja, ka Mārtiņš ir daudz dziļāks 
un bīstamāks par šo neatvairāmo virs-
kārtiņu, ar ko režisoriem palaikam pie-

tiek. Nu jā, vēl arī galvenā loma pie Ņi-
kitas Mihalkova.

Kaspars Kārkliņš. Viņam ir lielas lo-
mas, kuras viņš spēlē ļoti labi. Čaks, 
Raiņa Gatiņš, Jasis Laimesciema pod-
niekdarbnīcā. Bet jau ar Alderu Ugunī 
viņš pierādīja, ka spēj nospēlēt grūtāko, 
kas vien var būt, – rezonieri, vērotāju, 
kas šķietami nedara neko, bet kura tik 
tikko nojaušamajām dvēseles trīsām 
var sekot kā detektīvgabalam.

Pēteris Lapiņš. No dabas dots 
daudz, bet no paša puses pietrūkst bū-
tiskās sajūtas, ka tad, ja atņems skatuvi, 
nekam citam nebūs jēgas. Tāpēc pēc 
Džima O’Konora Stikla zvērnīcā, ga-
rāmskrejoša, nevērīga brīnumputna, 
kas ar spārna galu smaidot iznīcina ve-
selu pasauli, nākamās nozīmīgās lomas 
tā arī nav. Kaut naivais «citādais» Er-
nests Pavasara atmodā ir pamanāms.

Gatis Maliks. Intelektuālais aktieris 
ar lielām potencēm. Bet – kā savulaik 
par šo tipu teica Kroders: drusku par 
gudru šai profesijai un jūtas tā kā neēr-
ti – ko nu es te ākstīšos. Ja gadās reži-
sors, kas spēj noplēst ironisko aizsargā-
du vai iedot labi caurredzamu masku, 
rezultāts var būt fascinējošs kā Vectēvs 
– neizzināmais, pats sevī ieslodzītais 
dievs Stavangerā. Ja ne – tad var tā arī 

TĀ SAUKTAIS KLAIPĒDAS KURSS 
PIRMS TRIM GADIEM ATRADA 

ATBALSTA PUNKTU UN  
PAGRIEZA TEĀTRA PASAULI 

AR SEJU PRET LIEPĀJU
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palikt ironiskajā virspusē.
Madara Melne. Nospēlējusi Pūt, vē-

jiņos skaistu, pašpārliecinātu Andu, kas 
tā nemaz neņems kuru katru māsām 
pārpalikušo. Liekas, ka Madarā ir tāds 
noteikts ētisku vai estētisku uzskatu 
«mugurkauls», kas ne grib, ne spēj liek-
ties. Bet aktieris ir lokana profesija, ku-
rā jāspēj arī sevi aizliegt.

Edgars Ozoliņš. Iemieso labāko, 
kas ir ieaudzināts šajā kursā: stabilu, 
uzticamu profesionalitāti. Darīs, kas 
jādara, taču ne glupā izpildībā, bet ar 
pārliecību, ka uzdevums ir jāsaprot, 
jāpiepilda un jāizdara maksimālā kva-
litātē. Tieši šīs attieksmes dēļ viņš var 
gandrīz visu: rauties ārā no purva kā 
Blaumaņa Edgars vai būt par burvīgu 
Zaķi Sprīdītī.

Sandis Pēcis. Viņa Roberts Lokamps 
Trīs draugos vinnēja Spēlmaņu nakts 
balvu kategorijā Gada jaunais skatuves 
mākslinieks, bet paradoksālā kārtā tieši 
šajā lomā atklāja, cik vīrišķīgi nobriedis 
viņš ir. Kamēr Patrīcija dejoja savu pē-
dējo deju, Sanda varonis klusējot stāvē-
ja un noasiņoja mūsu acu priekšā.

Everita Pjata. Aiz viņas trausluma 
slēpjas dzelzs. Studiju gados Everita 
strādāja kā zvērs, kļuva turpat vai caur-
spīdīga. Tas viss uzplauka Baibiņā – tajā 
bija tik daudz smalku, trauslu nianšu, 
vienlaicīgu un pretēju impulsu, pilnīga 

caurspīdība, kad sīkākā trīsa ir redza-
ma. Tāpēc skumdina blondīnes vulga-
ris, ko viņai palaikam nākas spēlēt gan 
teātrī, gan ekrānā.

Signe Ruicēna. Viņa cīnās pret rām-
jiem, kuros viņu cenšas iespiest režiso-
ri, kas, iedami un nākdami, steigā iz-
manto to, kas guļ pa virsu, vismaz tik-
pat mērķtiecīgi kā Everita, Viktors un 
Mārtiņš. Varbūt tāpēc viņas varonēs nu 
jau visai skaidri iezīmējas kāds drama-

tisks lūzums, pat ja loma nemaz uz to 
īpaši nevedina.

Ilze Trukšāne. Iestājeksāmenu laikā 
Ilze stāvēja komisijas priekšā un ar spī-
tīgām asarām balsī gandrīz kliedza, ka 
viņai jābūt šajā kursā. Kad viņai tā arī 
nesanāca nospēlēt solīto Blaumaņa 
Kristīni, Ilze vienā Matildes dziedāju-
mā ielika tik daudz uguns un kaisles, ka 

tā versme tiešām varēja apdedzināt Ed-
garu. 

No sirds gribētos cerēt, ka šo lielis-
ko kolektīvu nesabojās pārbaudījums 
ar naudu un lētu popularitāti, ja ar to 
saprotam tā sauktās haltūras un nelai-
mi, kuras degradējošās sekas mēs pa īs-
tam redzēsim pēc gadiem desmit – ze-
mas kvalitātes televīzijas seriālus. 

Vai Liepājas teātris reiz ierakstīsies 
kultūras kanonā kā unikāla, laikmetu 

ietekmējoša mākslas virsotne, ir atka-
rīgs arī no ārējiem faktoriem. Šobrīd te-
ātris izskatās par jaudīgu Liepājas spē-
jai to panest ilgtermiņā bez nopietna 
valsts atbalsta.6

1 Aktiera Kaspara Goda iniciēts un vadīts teātris 
bērniem un jauniešiem (vairāk www.godateat-
ris.lv) – red.

DIVAS LIELĀKĀS NELAIMES UZ 
SKATUVES  JA AKTIERIS SEVI 

NOVĒRTĒ PAR ZEMU UN JA 
IEDOMĀJAS SEVI PAR ZVAIGZNI

kad izrādē Pūt, vējiņi! uznāk vīri vai maltuvē dejo meitas, skudriņas skrien pār kauliem – tik spēcīga ir kolektīvā enerģētika.
Foto – ziedonis safronovs
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Leģenda

idzemes lau-
kos Gaujas 
krastā Sinolē 
dzimušais un 
Lizumā mātes 
dzimtas mājā 

Jērīcās uzaugušais Aktieris bija apveltīts 
ne tikai ar staltu stāju un savai profesijai 
nepieciešamo augstas raudzes talantu, 
bet arī ar neviltotu vienkāršību, neiz-
smeļamu sirsnību, labu humoru, gudru 
domāšanu un runāšanu, uzticību savai 
dzimtajai pusei, Nacionālajam teātrim 
un tēvzemei Latvijai.

Ar Kārli Sebri esam novadnieki. Uz-
auguši kaimiņpagastos, bet tuvāk iepa-
zināmies tikai pagājušā gadsimta seš-
desmito gadu sākumā. Nemanāmi pazī-
šanās pārauga cieši noturīgā draudzībā, 
kura man devusi daudz možuma un ga-
rīgā spēka, sagādājusi skaistus un neaiz-
mirstamus brīžus, mācījusi novērtēt un 
saprast cilvēku savstarpējo attiecību no-
zīmīgumu.

Daudzu gadu laikā esam bijuši kopā 
dažādos sabiedriskos pasākumos, bet 
visvairāk man ciemojoties pie novad-
nieka Rīgā vai vasaras mītnē Vecāķu Aiz-
vējos. Biežas ir bijušas telefonsarunas, 
īpaši pēc Aktiera dzīvesbiedres Nellijas 
aiziešanas mūžībā. Tikšanās reizēs pār-
runājām un apspriedām dažnedažādas 
lietas un notikumus. Ikreiz sarunās uz-
dzirkstīja spožs humors. Kas no kopā 
būšanas un runātā ar Sebru Kārli ir pali-
cis noturīgā atmiņā?

Mīlestība pret Latviju un Nacionālo 

teātri, savu tautu un viņas valodu. Liela 
cieņa un pazemība pret saviem vecā-
kiem un viņu atdusas vietu Lizuma Sila 
kapos, uzticība dzimtajai pusei un pa-
stāvīga interese par tās cilvēkiem, viņu 
priekiem un bēdām, pateicība Cesvai-
nes ģimnāzijai un tur gūtajam. Saviļņo-
jums par neskaitāmajām tikšanās rei-
zēm ar zemes kopējiem un zvejas vī-
riem. Gandarījums par saņemto stipri-
nājumu visa mūža garumā no tuviem 
draugiem: ārstes novadnieces Elzas 
Preimates, sola biedra ģimnāzijā medi-
cīnas doktora Ēvalda Ezerieša, prāvesta 
Jāņa Liepiņa, gleznotāja Valda Kalnro-
zes, kādreizējo kopsaimniecību vadītā-
jiem Edgara Kauliņa, Valda Jansona, Gu-
nāra Saltā un citiem. Pateicība saviem 

režisoriem Alfredam Amtmanim-Brie-
dītim un Žanim Katlapam, mūža nogalē 
– Mārcim Maņjakovam par saņemto at-
balstu un atsaucību. Prieks par sava te-
ātra veiksmēm un jauno talantu devu-
mu.

Ne tikai prieks un gandarījums par 
piedzīvoto un pārdzīvoto, gūto un doto 
mājoja Aktierī. Sarunās dažkārt bija 

skarbos vārdos izteikta sirdssāpe par 
politiķu liekulību, alkatību, mazdomā-
šanu par valsts stiprumu un tautas lab-
klājību. Smeldza kādreiz liegtā jau apso-
lītā braukšana kopā ar Elzu Radziņu uz 
Austrāliju, lai tur izrādītu Mīļo meli un 
pie reizes satiktos ar brāli un viņa ģime-
ni. Sarūgtinājums izlauzās arī par niecī-
go pensiju, kad to atjaunotajā Latvijā sā-
ka saņemt latos, kuru tik tiešām bija pa-
zemojoši maz par ilgajiem darba ga-
diem un tajos paveikto. Mūža pēdējos 
gados aizvien biežāk skanēja purpināša-
na par fizisko nevarēšanu, nespēju būt 
teātrī, staigāt bez spieķīša. Visvairāk, 
protams, Sebrīti sagrauza Nellijas šķir-
šanās no šīs dzīves.

Kārlis Sebris zināja un apzinājās sa-

vu popularitāti un atzīšanu ne vien tau-
tā, bet arī valsts augstāko amatpersonu 
aprindās, bet viņš to neizmantoja sava 
labuma iegūšanai, allaž deklarējot «man 
visa ir gana», taču vienreiz gan. Stabu ie-
las dzīvoklis nebija visai ērts. Aktierim 
izkārtoja pieņemšanu pie paša lielākā 
noteicēja padomju Latvijā – CK pirmā 
sekretāra Augusta Vosa. Uz varasvīra uz-

DRAUDZĪBAS 
SAULE 

NENORIET
RAITIS APALUPS

Kārlim Sebrim – 100

TAS VECUMS IR VIENA LIELA 
CŪCĪBA
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doto jautājumu – «Kāda vajadzība?» – 
apmeklētājs bez vilcināšanās klāja vaļā 
– «Mans pašreizējais dzīvoklis ir tāds, ka 
mani ar zārku no tā nevarēs iznest.» Pēc 
šīs sarunas drīz vien tika dota iespēja sa-
ņemt dzīvokli tā sauktajā Rakstnieku 
mājā Vesetas ielā 8. Uz turieni tiku vedis 
daudz lauku labumu, no kuriem Kārlim 
visvairāk smeķēja uz kļavlapām ceptā 
rupjmaize, kuru viņš izgaršoja bez pie-
devām, bet Nellija priekšroku deva sal-
dajam krējumam, kuru sakūla putukrē-
jumā un tad, kā dzīvesbiedrs teica, ēsts 
esot bez mēra līdz s...s spiežas cauri sē-
deklim. Uz Vecāķu vasarnīcas dārzu, iz-
mantojot kolhoza vicepriekšsēdētāja ie-
spējas, transportēju kūtsmēslus, par ku-
ru smaržu un vērtību saņēmu atzinīgus 
vārdus.

Mūsu draudzību stiprināja kopēja 
piedalīšanās dažādos pasākumos. Ap-

meklējām Lestenes Brāļu kapus, Velēnas 
baznīcu tās jubilejā, māju Sinolē, kurā 
dzimis Aktieris. Vairākkārt kopā bijām 
Sila kapos, kad es tur vadīju kapusvēt-
kus, bet Kārlis runāja dzeju. Esam līks-
mojuši lauku ļaužu saietos un priecāju-
šies par joprojām dzīvo bānīti Gulbene – 
Alūksne tā simtajā jubilejā.

Sabiedrībā un arī mājās Sebris bija 
vienmēr ārēji un iekšēji sakārtots, radot 
iespaidu par sevi kā dižu un gudru vīru. 
No viņa teiktā izstaroja liela dzīves pie-
redze, zemniecisks pamatīgums un 
Tēvzemes patriotisms. Apbrīnots par 
gaišo atmiņu, viņš atbildēja: «Tas ir 
mans darba instruments». Šaurākā lokā 
viņš atļāvās arī kādu neķītrību, bet tā ne 
vienu neaizskāra, nevienam neizklausī-
jās nepiedienīga, jo teicējs zināja, kad 
un kā tā izsakāma.

Tuvojoties mūža izskaņai, Kārlis 

Sebris savas dienas bija spiests aizvadīt 
Linezera slimnīcā, kur tika pienācīgi ap-
rūpēts, un viņa sirdi visvairāk ieprieci-
nāja tuvu cilvēku apmeklējums. Kļūstot 
arvien vārgākam, teātra korifejs atkārto-
ja jau agrāk izteiktu savu atziņu, ka tas 
vecums ir viena liela cūcība un viņam 
tajā jāvārtās.

Jau aizritējuši pieci gadi, kopš Rīgā 
mans ciemošanās maršruts ved uz Pir-
majiem Meža kapiem, kur atdusas mans 
draugs kopā ar savu Nelliju. Kapa vietu 
iezīmē tēlnieka Andreja Jansona veidots 
piemineklis, kas pēc paša Kārļa vēlēša-
nās uzstādīts, viņam vēl dzīvam esot, 
neņemot vērā Nellijas sparīgo pretoša-
nos. Šajā svētajā vietā man pat ziemas 
salā kļūst silti. Tas tāpēc, ka draudzība, 
kas saista cilvēkus, neizplēn nāves ēnā, 
bet silda kā saule, kura nekad neno-
riet. 6

kārlis sebris bija vienmēr ārēji un iekšēji sakārtots, radot iespaidu par sevi kā dižu un gudru vīru. Foto no nT arhīva
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Leģenda

irmo reizi šo vār-
du – Žermēna 
Heine-Vāgnere – 
uzzināju, izlasot 
žurnālā plašu 
rakstu par talan-
tīgu, daudzsolo-

šu operdziedātāju. Žurnāla attēlā bija 
redzama skaista, lepna seja ar lielām, iz-
teiksmīgām acīm un pilnīgām lūpām, 
bija jūtama personība ar spēcīgu rakstu-
ru. Pat iedomāties nevarēju, ka kādreiz 
liktenis mūs savedīs kopā uz vienas ska-
tuves Džakomo Pučīni operā Turando-
ta. Gāja gadi, es mēģināju savus pirmos 
soļus šajā pasakaini skaistajā mākslā. 
Mācoties mūzikas skolā, pēc tam Kon-
servatorijā, bieži stāvēju Operas otrajā 
balkonā un jūsmoju par šīs dižās māks-
linieces sniegumu. Atceros viņas spožās 
augšas, dzidro zvaniņu piano dinamikā, 
vai, piemēram, spēcīgo skanējumu 
Džuzepes Verdi operas Aīda uzvaras 
skatā, kad šī apbrīnojamā balss lidoja 
zālē, pārvarot orķestra tutti, spēcīgā ko-
ra un citu solistu dziedājumu. Nepār-
spējama Žermēna Heine-Vāgnere bija 
arī Florijas Toskas lomā – kvēla, kaprīza, 
lepna, temperamentīga, uzburot tēlu ar 
dažādām tembrālām krāsām no maiga, 
glāstoša līdz metāliskam, iekšējā spēka 
pilnam tonim.

Gandrīz 40 lomas, ļoti dažādi sievie-
šu raksturi, likteņi, kuriem visiem cauri 
varēja just spēcīgu pašas mākslinieces 
personības strāvojumu. Man palikusi 
spilgtā atmiņā Spīdola Jāņa Mediņa 
operā Uguns un nakts, Zenta Riharda 

Vāgnera Klīstošajā holandietī, titullo-
mas Pučīni Turandotā un Manonā Les-
ko, Verdi operu tēli – Leonora Trubadū-
rā un Elizabete Donā Karlosā, un, pro-
tams, lēdija Makbeta. Tā ir spoža ļoti da-
žādu galveno lomu plejāde, kura prasa 
no izpildītāja perfektu savas balss pār-
valdīšanu, bagātu tembrālo un dinamis-
ko krāsu paleti, dziļu iedziļināšanos tēlā, 
absolūtu atdevi. Kad pavisam nesen ap-
ciemoju mākslinieci, viņa vairākkārt uz-
svēra, ka esot ļoti rūpīgi strādājusi pie 
katras lomas, izpētot tās būtību, meklē-
jot balsī krāsas, kuras precīzāk izteiktu 
personāža raksturu un  emocijas.

Dziedātāja galvenie palīgi vai ie-
dvesmotāji, gatavojot lomu, protams, ir 
diriģents un režisors. Stāstot par diri-
ģentiem, Žermēna Heine-Vāgnere īpaši 
izceļ Leonīdu Vīgneru. Viņa atcerējās, 
piemēram, kādu koncertu, kurā kopā ar 
tenoru Miķeli Fišeru dziedāja Aīdas un 
Radamesa duetu. Leonīds Vīgners, kurš 
tajā brīdī stāvēja pie diriģenta pults, tei-
ca viedus vārdus: «Kur jūs skrienat? 
Skrien tie, kuriem nav ko teikt.» Un, tikai 
panācis savu redzējumu, apmierināts 
iesaucās: «Nu, skat, tā ir jādzied!» Šī ie-
dziļināšanās, ieklausīšanās mūzikā bija 
galvenais pieturas punkts, ar kuru sākās 
iepazīšanās ar jaunu lomu. Kā atzīst 
māksliniece: «Viss ir pateikts mūzikā, un 
tur arī jāmeklē tēla būtība.»

Uz jautājumu par sadarbību ar reži-
soriem izcilā soliste atbild, ka viņa pati 
meklējusi un strādājusi pie lomas būtī-
bas, no režisora viņa gaidījusi tikai ko-
pējo izrādes nostādni, kopējo tēla dra-

maturģiju. Vairākas lomas bija iestudē-
tas sadarbībā ar režisoriem Kārli Liepu 
un Jāni Zariņu. Māksliniece atceras, ka 
Kārlis Liepa veidoja monumentālas, 
krāšņas izrādes, bet mēģinājumos vai-
rāk paļāvās uz dziedātāja intuīciju. Šī 
metode ne visiem dziedātājiem derēja, 
bet Žermēna Heine-Vāgnere pati strā-
dāja pie lomas, pētot vēsturisko fonu, 
varones raksturu un rīcības motivāciju. 
Viņa uzsver: «Man mūzika nosaka visu.» 
To augsti vērtēja režisors Jānis Zariņš, 
kurš arī pamatojumu darbībai un kustī-
bai meklēja mūzikā. Līdzīgi esot strādājis 
režisors Alfreds Jaunušans, kuram nebija 
muzikālās izglītības. Iestudējot Riharda 
Štrausa operu Salomi, viņš katru vakaru 
lika koncertmeistarei vairākas stundas 
spēlēt viņam operas partitūru, lai stabili 
iepazītu šo mūziku, saprastu komponis-
ta ieceri. Neiedziļināšanos mūzikā māks-
liniece pārmet dažiem mūsdienu režiso-
riem, kas iestudē operas.

Dziedātāja mūžs uz skatuves nav ie-
domājams bez jūtīga, līdzvērtīga part-
nera, jo tikai tad veidojas īsta saspēle. 
Bieži Žermēna Heina-Vāgnere dziedāja 
kopā ar Miķeli Fišeru un vēlāk ar Kārli 
Zariņu. Tā kā viņa ik pa laikam viesojās 
ar izrādēm gan Maskavā, Ļeņingradā, 
Kišiņevā, Tbilisi, Erevānā, gan Buda-
peštā, Drēzdenē, dažu partneru saspēle 
izrādē īpaši palika atmiņā, kaut mēģinā-
jumu laiks šīm viesizrādēm bija neilgs.

Labs padomdevējs un atbalstītājs 
māksliniecei bija viņas vīrs Nikolajs Vāg-
ners, kurš ļoti respektēja šīs profesijas 
smagumu, izredzētību, kad viss ir pa-

MAN MŪZIKA 
NOSAKA VISU

LILIJA GREIDĀNE

Operdziedātāja Žermēna Heine-Vāgnere
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kļauts mākslai, kad jāprot atteikties no 
jebkā, kas sadrumstalo garīgos spēkus. 
Kad nedrīkst palikt vēlu nomodā, sa-
aukstēties, bieži iet ciemos. Arī viņas 
mamma, kas labi pārzināja vokālo teh-
niku, jo bija Reitera kora dalībniece, al-
laž ir centusies atbalstīt. Sēdēja katrā iz-
rādē un, tai beidzoties, izteica savu kri-
tisko vērtējumu.  

Daudzas vokālās partijas, kas ir dzie-
dātājas kontā, prasa gan plašu diapazo-
nu, gan prasmīgu piano tehnikas lieto-
jumu, gan spēcīgu balss skanējumu. 
Kad jautāju par balss skološanu, māksli-
niece stāstīja, ka, iestājoties Latvijas 
konservatorijā, kuras rektors tajā laikā 
bija komponists Jāzeps Vītols, viņa neil-
gu laiku mācījusie pie dziedātājas Her-

tas Lūses, vēlāk pie Marijas Bolotovas. 
Tātad atšķirībā no mūsdienu iespējām 
izglītoties pie daudziem vokālajiem pe-
dagogiem, arī ārpus Latvijas, viņai nā-
cās pašai slīpēt savu balsi ar gudru un 
neatlaidīgu darbu, ar jaunām lomām, 
arī ar soloprogrammu koncertiem. Jo, 
kā uzskata māksliniece, operdziedātā-
jam nepieciešams pievērsties kamer-
mūzikas dziedāšanai, kura mudina 
meklēt dažādas tembrālās krāsas balsī, 
lai ietonētu to atkarībā no vārda jēgas, 
skaņdarba satura.

Pagājuši daudzi gadi, bet es jopro-
jām spilgti atceros Turandotas parādīša-
nos otrajā cēlienā, pati tai brīdī stāvēda-
ma uz skatuves kā Liu. Lepna, valdonī-
ga, ar minimālām kustībām, krāšņā tēr-

pā, kura garais plīvurs noklāja zeltītās 
kāpnes. Tad atskanēja dzidra, metāliska 
balss, sākumā klusināti, bet arvien pie-
augot dinamiski, liekot sastingt gan 
tiem, kas uz skatuves, gan tiem, kas zālē. 
Un cēliena beigās, kad kora dziedājums 
saplūst ar orķestri, Turandotas balss ar 
savu augsto do paceļas virs visas šīs spē-
cīgās skaņu jūras kā varenības un pārā-
kuma simbols.

1975. gadā, būdama savas karjeras 
un slavas augstākajā virsotnē, izcilā 
dziedātaja, visiem negaidot, atstāja ska-
tuvi. Tāds bija viņas nelokāms lēmums. 
Žermēna Heine-Vāgnere mūsu operas 
vēsturē bija un ir vesels laikmets ar savu 
absolūto talantu un pilnīgo atdevi 
mākslai. 6

Gandrīz 40 lomas, ļoti dažādi sieviešu raksturi, likteņi, kuriem visiem cauri varēja just spēcīgu pašas mākslinieces personības 
strāvojumu. liza Pīķa dāmā. Foto no rmm arhīva
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Baltijas pieredze

ai lietuvie-
šiem kā nāci-
jai piemīt hu-
mora sajūta?

Lietuvie-
šiem humors 

ir tāds lauciniecisks. Taču ir cilvēki, kas 
to saprot. Tātad ir.

Es domāju to humora sajūtu, kad 
spēj pasmieties pats par sevi. Šajā ziņā 
latviešiem, teiksim, individuāli viss ir 
kārtībā, bet visiem kopā mums tādas 
humora sajūtas nav.

Domāju, ka nevienai nācijai nav 
viegli pasmieties par sevi. Padomju laikā 
mēs smējāmies, bet vai tad bija padom-
ju nācija? Bija cilvēki, kas dzīvoja vienā 
lēģerī.

Teiksim tā – ja pēc šīs izrādes (Izrai-
dītie – red.) es vēl esmu dzīvs, tad mums 
ar humoru sajūtu viss ir kārtībā.

Lugā Madagaskara jūs esat uzraks-
tījis pavisam citu dzejnieces Salomejas 
Neres biogrāfiju. Katrā kultūrā taču ir 
vārdi un lietas, kas ir tabu.

Tā nebija cita biogrāfija, tā pati vien. 
Un Nere nav tabu, pret viņu attieksme ir 
līdzīga kā norvēģiem pret Hamsunu – 
ciena par daiļradi, nicina par vienu otru 
rīcību. Tomēr nicināt jau ir ļoti viegli. Ie-
dziļināties, saprast, kas šai rīcībai pama-
tā, ir daudz grūtāk. Bet, to darot, saproti, 
ka viņa nav nodevēja, tāda ir viņas pār-
liecība – krasi kreisa pārliecība, kura vi-
ņai, starp citu, vēlāk lika vilties. Man ne-
patīk nosodīt. Ja es nebūtu dramaturgs, 
kļūtu par advokātu.

Tas, kā viņa koķetē ar sociālisma 
pūķi, ir ļoti smieklīgi!

Nu, tā tāda metafora viņas aizieša-
nai pie kreisajiem pēc tam, kad viņu aiz-
vainoja labējie, pie kuriem viņa patiesī-
bā piederējās. Aizvainota un atgrūsta 
sieviete aiziet no vecā pūķa pie jaunā. 
Bet šo ainu vēl neviens nav iestudējis. 
Rima Tumina izrādē tā bija izmesta lau-
kā.

Vai nesāp sirds, kad – tā kā Tumina 
izrādē – jūsu tekstu izmet ārā, salauž 
jūs izveidotās likumsakarības?

Ja rezultātā kļūst labāk – nu, labi. 
Bet, ja lauž laušanas pēc – sāp sirds. Bet 
teātrī nu reiz ir režijas diktatūra. Starp 
citu, Oskars [Koršunovs], kad pirmoreiz 
Viļņā iestudēja šo lugu, ļoti uzmanīgi at-
tiecās pret vārdu. Man nācās viņu pieru-

nāt, lai kaut ko met ārā.
Viļņas izrāde ir tikpat gara?
Garāka.
Kur jūs pats atrodaties izrādes tap-

šanas laikā? Kaut kur tuvumā?
Kā nu kuro reizi. Sākumā es centos 

visam būt klāt, bet tad sapratu, ka izrā-
dei tomēr var būt tikai viens dievs. Un ir 

pat labāk, ja es parādos pašās beigās: re-
dzu visu ar svaigu aci, kad pārējiem tā-
das vairs nav. Un tad manī ieklausās. 
Tad es esmu vajadzīgs, bet pašā tapša-
nas procesā...

Vai Viļņas un Rīgas izrādes atšķi-
ras?

Ārēji atšķirību ir maz. Bet Rīgas ie-
studējums ir mazmazdrusciņ pacelts 
virs zemes – labā nozīmē. Tam ir mazāk 
sadzīviskuma un tāpēc vairāk spēka. Re-
žisors strādā otro reizi un klāj vēl vienu 
kārtu.

Skatījos izrādi, un tā man bija nevis 
par emigrāciju, bet par cilvēkiem, ko 
dzīve ir vienkārši izmetusi, uzgriezusi 
muguru. Bet tas jau var notikt vienalga 
kur. Vai jūs rakstījāt par izraidīšanu šā 
vārda bibliskajā nozīmē?

Es par daudz ko domāju. Rakstot ma-
ni interesēja divas lietas. Pirmkārt, emig-
rācija kā iespēja paraudzīties pašiem uz 
sevi šajā Londonas nāciju katlā. Daudz 
skaidrāk var saskatīt to, kas mūs definē.

Ko jūs saprotat ar «mūs»?
(Smejas.) Mūs – mongoļus. Nu, aus-

trumeiropiešus. Domāju, ka mūs iespē-

ATRAST 
REDZES LEŅĶI

Ar dramaturgu Marju Ivaškeviču sarunājas 
Edīte Tišheizere

JA PĒC ŠĪS IZRĀDES ES VĒL ESMU 
DZĪVS, TAD MUMS AR HUMORU 

SAJŪTU VISS IR KĀRTĪBĀ
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jams uztvert kā kaut ko mentalitātes zi-
ņā vienotu.

Otrkārt, identitāte. Mēs bieži lieto-
jam šo jēdzienu, nemēģinot saprast, ko 
tas īsti nozīmē, kādas ir tā sastāvdaļas. 
Cilvēks sajūt savu identitāti, tikai aiz-
braucis prom, mājās viņš par to i neie-
domājas. Ārpus mājām viņš sajūt atšķi-
rību, cenšas nogalināt sevi veco un radīt 
jaunu «es». Mani interesēja, vai to ir ie-
spējams paveikt nobriedušā vecumā. 
Varbūt nav? Es domāju – nav. Londonā 
man ir daudzi paziņas, kas cenšas to pa-
veikt. Bet tas izdodas tikai ārēji: var ideā-
li apgūt valodu, manieres, iespējams, 
pat mainīt humora sajūtu, bet ir kaut 
kādas dziļās lietas, kas paliek. Kā šajā iz-
rādē – homofobija un ksenofobija. Bens 
cenšas būt tolerants, bet šai paaudzei 
tas vairs neizdodas. Kad es braucu uz 

Londonu, domāju, ka tur mani tautieši 
būs daudz iecietīgāki. Gluži otrādi! Pie 
mums ksenofobija ir tāda latenta, tai īsti 
nav objekta. Bet tur mēs nonākam vidē, 
kur ik uz soļa sastopami cilvēki ar atšķi-
rīgu ādas krāsu, un neiecietība tikai vai-
rojas.

Bens nosauc otru par «babaju», un 
pat neapjauš, ka tas ir aizvainojoši.

Jā!
Lugas pamatā esot patiesi notiku-

mi. Vai jūs attīstījāt lugu kopā ar aktie-
riem?

Nē. Mani nosūtīja uz Londonu dzī-
vot tur un vākt materiālus. Luga bija pa-
sūtījuma darbs.

Tas bija valsts pasūtījums?
Nē! (Smejas.) Producenta.
Vai Viļņas izrādē arī Benam beigās 

pie ratiņkrēsla piestiprināts valsts ka-

rodziņš?
Jā.
Kāpēc? Viņš taču tik apzināti tiecās 

iegūt jaunu identitāti.
Tajā brīdī, kad par to stāsta, jau ir 

pieņēmis zaudējumu.
Karodziņš ir zaudējuma zīme? Pa-

likt tam, kas esi – tas nozīmē būt «lūze-
rim»?

Viņš ir zaudētājs tajā nozīmē, ka nav 
radījis šo jauno identitāti. Viņš atgrie-
zies Londonā uz tā paša pakāpiena, no 
kura sāka. Saprotiet, tās ir viena cilvēka 
divas izpausmes, un vienā viņš ir samie-
rinājies ar zaudējumu.

Vai režisors «sadalīja» Benu?
Jā. Oskars izdomāja jauno un veco 

Benu. Starp citu, manā lugā viņš beigās 
nemaz nav invalīds. Bezpajumtnieks, 
bet lepns, klīst pa Londonu ar savu jau 
veco suni.

Pa īstam traģiska man likās aina ar 
ģimeni, kas tā arī nav mainījusies. Viņi 
ir vienkārši iestrēguši starp laikiem un 
vietām.

Tie ir mūsu cilvēki, kas aizbrauc un 
jūtas tur kā white trash – baltie pabiras.

Kā Lietuvā šobrīd jūtas drama-
turgs? Kā pravietis?

Pravietis – tas būtu pārspīlējums. Es 
teiktu – bija laiks, kad lietuviešu drama-
turģiju neviens negribēja iestudēt un 
lietuviešu grāmatas neviens nepirka. Ta-
gad atgriezusies interese par savējiem. 
Izraidītajiem sekoja ļoti spēcīga reakci-
ja, turklāt ne tikai mākslinieciska, bet 
politiska.

Kuras bija vairāk?
Pirmā bija politiskā reakcija. Viena 

avīze publicēja pirmajā lappusē Oskara 
un manu portretu – mēs bijām valsts 
nodevēji. Sekoja virkne rakstu par to, kā 
mēs esam izkropļojuši lietuviešu teātra 
svētumu, un kā vispār kaut kās tāds bijis 
iespējams uz Nacionālā teātra skatuves. 
Citi mūs aizstāvēja. Toties politiķi bei-
dzot sāka runāt par emigrāciju. Līdz tam 
tā it kā bija, it kā nebija.

Ļoti bieži kaut kas jauns sākas kā 
vesels vilnis. Vai jums ir savs jaunās 
dramaturģijas loks vai vilnis? 

Nu-ū… nav. Viļņa nav. Es visu laiku 
gaidu, kad kaut kas tāds parādīsies. Ir 
jaunie, kas veiksmīgi debitē, bet neviens 
negrib iestudēt viņu nākamās lugas, un 
viņi pievēršas citiem žanriem. Ir mēģi-
nājumi sūtīt jaunus cilvēkus uz visādām 
laboratorijām, «vorkšopiem», jo no teāt-
ru puses ir noteikta interese. Bet pagai-
dām vēl nekādu spēcīgu asnu nav.

Kā jūs ienācāt dramaturģijā?
Es absolvēju Filoloģijas fakultāti, jo 

Lietuvā, tāpat kā Latvijā, nav augstsko-
las, kur mācītu rakstniekus. Rakstīju 
prozu. Pēc tam pievērsos dramaturģijai.

Vienā no intervijām jūs esat minē-
jis, ka ielas valoda ir ļoti sekla, bet tā 
senā lietuviešu valoda, kas ir vistuvākā 
sanskritam, ir gandrīz aizmirsta. Kādā 
valodā jūs rakstījāt Madagaskaru, ku-
ras notikumi risinās pagājušā gadsim-
ta sākumā?

marjus Ivaškevičs: «man nepatīk nosodīt. ja es nebūtu dramaturgs, kļūtu par 
advokātu.» Foto – andrejs Terentjevs, F64
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Tur ir 20. – 30. gadu valodas stilizāci-
ja. Krievu literārā valoda praktiski nav 
mainījusies kopš Dostojevska laikiem. 
Savukārt lietuviešu valoda līdz pat 19. 
gadsimta beigām bija tāda lauku valoda. 
Izglītoti cilvēki runāja poliski. 19. un 20. 
gadsimtu mijā kļuva skaidrs, ka intelek-
tuālai sarunai lietuviešu valodā pie-
trūkst vārdu. Tādu valodu nācās radīt. 
Vēl runājot par valodas bagātību – es 
bieži strīdos ar mūsu valodniekiem, kas 
liedz valodai attīstīties dabiski, tur to sa-
va veida cietumā. Angļu valoda, piemē-
ram, iekļauj sevī arī slengu un tādējādi 
mainās un bagātinās. Bet viņi izdomā 
jaunvārdus un pamet tos sabiedrībai. 
Es, teiksim, nevaru ciest mūsu deminu-
tīvu pārmēru lietuviešu valodā, reizēm 
vārdiem pat vispār nav pamatformas, ti-
kai pamazināmā. Valoda kļūst bērnišķī-
ga. Rakstniekam tas rada grūtības. Ne-
var taču spēlēt instrumentu, kuram nav 
visu stīgu.

Vai jums nebija nekādas barjeras, 
izmantojot lugā zemākos leksikas slā-
ņus? Paskaidrošu. Latviešu valodā la-
mu vārdi ir tādi pieklājīgi. Bet, ja lat-
viski lieto tos vārdus, kas krievu valodā 
skan pat kaut kā atsvešināti, tas izklau-
sās ārkārtīgi rupji un primitīvi tieši.

Nebija nekādas barjeras. Tāds bija 
mans mērķis. Godīgi runājot, es pirmo 
reizi tā rakstīju un nolēmu, ka nebūs ne-
kādas pašcenzūras.

Kā to uztvēra aktieri?
Ir visi bīstami aktieriem dot tādu 

tekstu. Viņi saprot, ka drīkst lamāties, 
un paši vēl iedomājas to visu divkāršot 
un trīskāršot. Viļņā es ierados uz Izraidī-
to pēdējiem mēģinājumiem un paziņo-
ju: lamāties drīkst tik daudz, cik uzraks-
tīts, par katru lieku reizi sūdzēšu tiesā. 
Tāpēc ka tāda leksika ir ļoti pamatīgs ie-
rocis. Es to teicu puspajokam, bet iedar-
bojās.

Bet kāds jums pašam, to visu darot, 
bija iekšējais uzdevums? Leģitimizēt 
necenzēto leksiku? Paplašināt robežas 
tam, kas pieļaujams uz skatuves?

Ziniet, es nedomāju par kādu seviš-
ķu uzdevumu. Kad sāc strādāt, domā 
par formu… Man gribējās pēc iespējas 
patiesi attēlot to, ko es ieraudzīju Lon-
donā. Autentiska, nekultivēta valoda 
bija viena no iespējām. Skaidrs, ka va-
loda, protams, bija apstrādāta, tā bija 
sava veida stilizācija. Turklāt es centos 
lietot to žargonu, kāds eksistēja manā 
jaunībā. Žargons jau arī mainās. Tas ir 
90. gadu sākuma gangsteru laika 
slengs.

Latvijā izskanējis arī tāds viedoklis, 
ka uz mums neattiecas Kristus un Čin-
gishana pretnostatījums, jo mums nav 
bijusi valsts puseiropas plašumā, kas 
cīnījusies pret mongoļiem. Kā jūs pats 
izturaties pret Lietuvas lielkņazisti, 
ūniju ar Poliju?

Es pats… Ziniet, mēs Lietuvā cenša-
mies saskatīt sava valstiskuma saknes, 
paši sevi 14., 15. gadsimtā, bet tas jau tā 

ir tikai formāli. Būtībā mēs dzīvojam 
valstī, kuras ideja radās 19. gadsimta 
beigās. Lietuvas lielkņaziste – tā ir valsts 
un nācija, kuras ir izzudušas. Mums ir 
ļoti savdabīga attieksme pret vēsturi – tā 
ir interesanta līdz ūnijai ar Poliju, bet 
pēc tam sekojošos 400 gadus – vairs ne. 
Bet patiesībā šajā posmā ir kaut kas pats 
nozīmīgākais. Taču tas ir no mūsu apzi-
ņas izsvītrots. Ļoti mērķtiecīgi izsvītrots. 
Vispirms to darīja Krievijas impērija, 
pēc tam, 20., 30. gados – neatkarīgā Lie-
tuvas valsts, jo vajadzēja kaut kā noro-
bežoties no poļu ietekmes. Bet pie šā 
posma vajadzētu atgriezties.

Jaunā paaudze zina romantizēto 
lielkņazu vēsturi, un ar šo patosa pilno 
un ideālistisko vīziju šīs zināšanas arī 
beidzas.

Vai jaunieši zina padomju laika 
vēsturi?

Vai tad tāda jau ir?
Attieksme pret to noteikti ir.
Jā, attieksme gan ir.
Vai jūsu luga Mališ nav uz tā paša 

ceļa kā Sofijas Oksanenas Muša? Proti, 
necenšas pierādīt, ka vēsturē vispār 
nemēdz būt vienkāršu notikumu un 
lēmumu?

Lugā Mališ es mēģināju paskatīties 
uz lielo vēsturi no mazā cilvēka redzes 
viedokļa. Kad, rakstot lugu, ir noskaid-
rota tēma, svarīgi ir atrast īsto redzes 
leņķi, jo no tā būs atkarīgs pats stāsts. 

Par izsūtīšanu var stāstīt ciparu un faktu 
valodā, bet man ir cits skata punkts.

Mališ ir iestudēta Habarovskā. Kā 
tur to uztvēra?

Apmēram tāpat, kā pie mums uztver 
holokaustu. Ir cilvēki, kas to noliedz. Pēc 
pirmizrādes viens no vecajiem aktie-
riem atzinās: ir tik aizvainojoši, ka ienāk 
vācieši un ir tādi labiņi, bet ienāk mūsē-
jie – un izvaro. Kāpēc tā? Obidno.

Jūs esat sarakstījis Īso Lietuvas vēs-
turi (ļoti īsu!), un tajā runājat par holo-
kaustu un neatsakāties no vainas. Tā ir 
jūsu personiskā pozīcija, vai Lietuvas 
sabiedrība nonākusi pie tādas izprat-
nes?

Sabiedrība tai tuvojas. Nesen ir iznā-
cis romāns par lietuviešu vienībām, kas 
šāva ebrejus. Padomju laikā tur nefigu-
rēja lietuviešu uzvārdi, jo to jau paveica 
fašisti. Savukārt 80. gadu beigās mēs pa-
ši sevi definējām kā upurus. Un upurim 
ir ļoti smagi atzīt, ka kāds cits ir kļuvis 

par viņa upuri. Tāda atziņa ir ļoti smaga. 
Bet jaunā paaudze ir tikusi tam pāri un 
spēj runāt par savu tēvu un vectēvu vai-
nu.

Mēs nevaram mainīt to, kas jau ir 
noticis, bet ignorējot mēs to it kā turpi-
nām. 200 tūkstošu līdzcilvēku slepkavī-
bu. Jo tie nebija svešie – viņi gadu sim-
tiem dzīvoja mums līdzās, viņiem šī ze-
me bija tikpat dārga kā mums. Atzīstot, 
pieminot šos cilvēkus, mēs notikušajam 
pieliksim punktu. Es domāju, to izdarīs 
tie, kam vēl nav 30 gadu. 

Kādēļ jūs tiecaties runāt par vēsturi 
ar ironiju?

Es bieži domāju par 1991. gadu. To-
reiz pie mums (arī Latvijā, protams) sā-
kās pasaules mēroga notikumi, kas mai-
nīja pasauli. Bet 20 gadu laikā mēs tā arī 
neesam pratuši pasaulei par to pastās-
tīt. Un tas ir tāpēc, ka mēs absolutizējam 
šo savu upura tēlu. Bet citiem tas nav in-
teresants. Ja gribi otram cilvēkam atklāt 
savas rētas, tad atrodi, kā to izdarīt. Tra-
ģēdijai jāparādās gandrīz nemanāmi. 
Stāstīt par traģisko traģiski – tas neie-
darbosies. Tāpēc man ir konflikts ar 
daudziem rakstniekiem. Viņiem šķiet, 
ka mans izteiksmes veids ir ņirgāšanās 
par mūsu vēsturi. Bet man tas ir mēģi-
nājums nodot šo vēstījumu tālāk – tiem, 
kas to nav piedzīvojuši.

Kāpēc jūs Izraidītajos pretstatiet 
divus dažāda līmeņa jēdzienus? Kāpēc 

Kristu nekonfrontējat, piemēram, ar 
Hērodu?

Hērods arī ir kristietības jēdziens. 
Man vajadzēja kaut ko… barbariskāku. 
Runa jau nav par reliģiju, bet par kultū-
ru pretnostatījumu. Kristus simbolizē 
Rietumu pasauli, Čingishans – Austru-
mus.

Bet Kristus taču ir absolūti pozitīva 
zīme. Tajā nav nekā negatīva vai ap-
šaubāma. Vai jūs tā uztverat Rietumu 
vērtību sistēmu?

Es esmu eiropofīls. 
Bet, ziniet, kā man pietrūkst? Es li-

doju uz Ameriku kopā ar lietuviešu reži-
sori, kurai bija ASV pase. Un imigrācijas 
ierēdnis viņai teica: Welcome home! Es 
iedomājos: tad, kad atgriežoties Eiropā, 
man ar manu Eiropas Savienības pasi 
kaut kur Romā, Londonā vai Parīzē ie-
rēdnis pateiks šo Welcome home!, tad 
mēs patiešām būsim Eiropā. Pagaidām 
mēs tur vēl esam svešie. 6

PAZIŅOJU: LAMĀTIES DRĪKST TIK 
DAUDZ, CIK UZRAKSTĪTS, PAR 
KATRU LIEKU REIZI SŪDZĒŠU 

TIESĀ
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Baltijas pieredze

allinā benzīns ir 
lētāks, lietišķi no-
teica mans ceļa-
biedrs, iebraucot 
Igaunijas galvas-

pilsētā. Turklāt janvāra pirmajās dienās 
pilsēta izskatījās kā ziemas pasaka pret-
statā kailsala nomērdētajai Rīgai. Un 
nepievīla arī brauciena galamērķis – te-
ātra NO99 jaunākais iestudējums Gadī-
jums ar pazudušo draugu (Kadunud 
sõbra juhtum), kas pirmizrādi piedzīvo-
ja šogad 18. janvārī.

Teātris NO99 Tallinā tika izveidots 
2004. gada nogalē, kad par Tallinas vec-
pilsētas teātra studijas (Vanalinnastu-
udio Teater) māksliniecisko vadītāju 
kļuva režisors Tīts Ojaso. Pēc teātrī no-
brieduša konflikta, viņš mainīja ne vien 
tā nosaukumu, bet arī koncepciju un 
aktieru sastāvu, kopā ar otru mākslinie-
cisko vadītāju Eni-Līsu Semperi izveido-
jot to, kas jau desmit gadus ir pazīstams 
kā NO99. Teātra nosaukums sevī ietver 
interesantu vārdu spēli, ļaujot domāt, 
ka «NO» nozīmē noliegumu, taču patie-
sībā tā ir kārtas numura abreviatūra, 
kam sekojošais skaitlis apzīmē kopējo 
plānoto iestudējumu skaitu. Gadīju-
mam ar pazudušo draugu ir 53. numurs 
(raksta tapšanas laikā pirmizrādi jau 
piedzīvojis arī 52.). Šī iestudējuma reži-
sors ir Igaunijas pirmās neatkarīgās te-
ātra kompānijas – Von Krāla teātra reži-

sors Juhans Ulfsaks1, kurš to veidojis, sa-
darbojoties ar dramaturgu Tāvi Ēlmā, 
scenogrāfi Kairi Mendlu un mūzikas di-
zaineru Hendriku Kaljujervi.

«Ir grūti definēt, par ko ir šī izrāde. 
Tā ir par draudzību. Par draudzības zau-
dēšanu. Un atkal atrašanu. Tā ir par re-
volūciju. Par mīlestību un savstarpējās 
atgrūšanās un pievilkšanās fenomenu, 
kas ar to saistāms. Par mīlestību, kas vēl 
nav parādījusies šī smieklīgā, patiesībā 
s...ā gadsimta sejā. Par mīlestību, ko da-
ži nelgas, kas sevi uzskata par pietieka-
mi stipriem, lai gūtu baudu no citu cie-
šanām, nēsā savās sirdīs no gadsimta uz 
gadsimtu. Šos nelgas personificējuši ak-
tieri,» rakstīts izrādes anotācijā. Nelgu 
lomās pieci aktieri – Marika Vārika, Mir-
tela Pohla, Gerts Raudseps, Rasmuss 
Kaljujervs un Lauri Lagle.

Varētu iebilst, ka atsaukšanās uz pa-
šu izrādes veidotāju piedāvāto darba 
raksturojumu ir mana, izrādes skatītāja, 
kapitulācija, nespējot skaidrot uz skatu-
ves notiekošo. Un tomēr šajā gadījumā 
negribētos tik vienkārši ļauties šādam 
apgalvojumam. Jau šis sākotnējais pie-
teikums ļauj atklāt izrādes nenoteiktību 
– tā zināmā mērā var tapt saprasta ārpus 
laika konkrētības, telpas nosacītības un 
arī, kā ar šīm pārdomām mēģinu pierā-
dīt, valodas un teksta tiešās uztveramī-
bas un sižeta priekšā teikšanas. Uzde-
vums, liekas, ir vienkārši ļauties spēles 

priekam, pieņemot tikai to, ko par pie-
ņemamu atzīst paša prāts.

Izrādes vizuālais veidols ir izteikti 
duāls. No vienas puses, ir teju līdz abso-
lūtam novests reālisms, kas turklāt tiek 
parādīts ar video – viena no mūsdienu 
naturālistiskākiem medijiem – palīdzī-
bu, bet no otras – pilnīga teatralitāte un 
nosacītība. Un šis pretstats pārņem savā 
varā jau pašā iestudējumā sākumā. 
Pirms katras izrādes ir tas īsais brīdis, 
kad gaisma zālē jau ir izdzisusi, bet uz 
skatuves vēl nav iedegusies; var ievilkt 
vēl vienu klusējošu elpas vilcienu kopā 
ar aktieriem, un tikai tad viss pa īstam 
sākas – uz skatuves sāk elpot varoņi. Ta-
ču šoreiz ir savādāk. Iestudējuma sāku-
mā vispirms parādās videoprojekcija, 
kas tiek rādīta uz skatuves priekšā no-
vilkta milzīga palaga. 

Tajā redzams tāds kā mājas video – 
četri cilvēki dodas ar automašīnu iz-
braukumā ārpus pilsētas. Jauna sieviete 
(Mirtela Pohla) filmē vispirms ceļu, tad 
savus ceļabiedrus – divus vīriešus (Gerts 
Raudseps un Rasmuss Kaljujervs), kā arī 
vēl vienu, par sevi vecāku sievieti (Mari-
ka Vārika). Filmē to, kā viņi nokļūst ma-
zā viesnīciņā netālu no kalniem, kopīgi 
iedzer vīnu no pudeles, kuras attaisīša-
nai tiek izmēģināti dažādi paņēmieni, 
lai aizstātu neesošo korķviļķi. Rodas ie-
spaids, ka skatītājs atnācis nevis uz izrā-
di, bet uz kino, turklāt mājas apstākļos 

STĀVU ZEMĀK 
PAR ĪSTENĪBU

MARIJA LEŠČINSKA

Pārdomas par Tallinas teātra NO99 
iestudējumu «Gadījums ar pazudušo draugu»
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uzņemtas dokumentālās filmas seansu. 
Mēs redzam arī to, kā nākamajā dienā 
četru draugu bariņš dodas ekskursijā uz 
kalnu raktuvēm. Pa tumšajiem tuneļiem 
viņi staigā tik ilgi, kamēr izdziest gaisma 
un vienas ejas galā parādās spoži sarka-
nu acu pāris. Tas arī ir pēdējais, ko skatī-
tājs redz video. Priekškars krīt, un uz 
skatuves jau ir aktieri.

Līdz ar to sākas interesantākais – no 
izteikti reālistiskās situācijas skatītājs 
nonāk pavisam savādā vietā. Personāži 
šķiet tie paši, kas tikko redzēti videopro-
jekcijā. Arī vides pāreja ir notikusi teju 
loģiski – uz skatuves izvietotās metāla 
konstrukcijas, kas atgādina kaut ko starp 
stalažām un trepju margām, liek domāt, 
ka viņi atrodas kaut kur netālu no tikko 
redzētajām raktuvēm. Varbūt tikai kādu 
stāvu zemāk. Un tomēr nepārprotams ir 
fakts, ka reāls šajā situācijā vairs nav ne-
kas. Visi četri aktieri, kuriem izrādes gai-
tā pievienojas arī piektais – Lauri Lagle 
ogļrača lomā, ir tērpti melnos tērpos, 
kas, pavirši uzmetot acis, šķiet varētu 
kalpot par kostīmiem arī stāstā par Dra-
kulas piedzīvojumiem. Tie ir izteiksmīgi 

un nedaudz baisi tērpi, kuros saskatā-
mas dažādu aizgājušo laikmetu apģēr-
bam raksturīgas detaļas kombinācijā ar 
spilgti izteiktu mūsdienu atribūtiku. Vis-
spilgtākā metafora ir pār jaunās sievie-
tes seju nostieptais uzpurnis. Šādi iestu-
dējuma varoņi atklājas uz skatuves. Jāat-
zīst, elpa neviļus aizraujas, jo krasā pār-
eja patiesi spēj pārsteigt.

Un tomēr stāsts taču ir par draudzī-
bu un mīlestību. Kad nojauktas robežas 
starp reālo un šķietamo, neļaujot pārāk 
ilgi kavēties sižetiskajā un laiktelpas 
konkrētībā, aktieri uz skatuves patiesi 
var sākt runāt par šīm ļoti būtiskajām 
cilvēka dzīves kategorijām. Neviens no 
viņiem vairs nepersonificē konkrētu va-
roni vai tēlu, drīzāk uz skatuves skatītāja 
acu priekšā mainās dažādu attiecību 
modeļi. Reizēm divi vīrieši ir draugi: pie-
mēram, nelielā epizodē, kad vecākais 
(Gerts Raudseps) mierina jaunāko (Ras-
muss Kaljujervi), kurš ieslīdzis sirdssā-
pēs, meklējot pazudušo mīļāko. Recepte 
izrādās gaužām vienkārša – tikai jāsa-
spiež sava vīrišķā mantība ļoti cieši, tad 
fiziskās sāpes pārmāks jebkuras citas sa-

jūtas. Abi aktieri šo triku arī šarmanti 
nodemonstrē. Citā situācijā viņi savu-
kārt ir konkurenti. Līdzīgi arī sieviešu lo-
mu tēlotājas – priekškaram krītot, Mirte-
la Pohla ir suns, kas ar visu pieminēto 
uzpurni glaužas klāt savam saimniekam, 
taču izrādes gaitā pārtop par liktenīgu 
mīļoto, kura savam iecerētajam novēl – 
atnes man to, ko nevari dabūt, izdari tā, 
lai es gribu, ko nespēju. Vai viņa ir tā pati 
mīļotā, par kuras zaudēšanu tikko sku-
ma jaunais vīrietis? Šis jautājums vismaz 
man paliek atklāts. Visi četri aktieri mai-
na savus varoņus un viņu attiecības vis-
dažādākajos veidos un sastāvos. 

Turklāt jaunākā sieviete ik pa laikam 
turpina arī filmēt notiekošo, ļaujot tam, 
kas ir uz skatuves, dubultoties video for-
mātā uz telpas gala sienas. Tomēr pavi-
sam izrādē reālisma estētika atgriežas 
tad, kad šķietami laikam nepiesaistītajā 
telpā ierodas ogļracis, kas nokļuvis tur 
no izrādes sākumā redzētajām šahtām. 
Pēc īsas sarunas ar stāvu zemāk dzīvojo-
šajiem viņš jaunās sievietes pavadībā 
dodas prom no zāles. Un, kamēr uz ska-
tuves vēl joprojām ir pārējie aktieri, līdz 
ar abiem aizejošajiem skatītājs video 
tiešraidē var vērot arī ceļu no skatuves 
uz nomaļāku teātra palīgtelpu, kurā ie-
kārtota virtuve. Melnā tērptā sieviete 
uzsāk interviju ar ogļraci, kurš stāsta, 
kas īsti ir draudzība jau pavisam citā 
sfērā – ogļraču vidē. Tas, kurš pēc tevis 
atgriezīsies nogruvumā, lūk, tas ir īsts 
draugs, viņš atzīst. Un pēc neilga brīža 
runāt jau sākusi sieviete, kura stāsta par 
jomu, ko pati pārzina – aktrises dzīvi. 
Pavisam trausla ir robeža starp izdomā-
to un realitāti.

Pēc tam, kad video tiešraide ir bei-
gusies un tajā iesaistītie aktieri atgriezu-
šies uz skatuves, gaida vēl kāds pārstei-
gums. Cauri skatītāju rindām zālē ieripo 
savāda konstrukcija, kas izrādās esam 
pirātu kuģis. Vismaz tā var spriest pēc 
aktieru jauniegūtās atribūtikas – acs 
pārsējiem un miroņgalvu klātiem karo-
giem. Tas ir vēl viens stāsts par draudzī-
bu un mīlestību, kura kulminācijā, ak-
tieri atvadās no skatītājiem un pa dego-
šām kāpnēm dodas augšup. Viņi pamet 
izrādes darbības vietu, lai atgrieztos tur, 
kur tas viss sākās – virszemē un realitātē.

Sekot līdzi pazudušo draugu piedzī-
vojumiem patiesi nav vienkārši, toties, 
pieņemot šīs spēlītes noteikumus, tas 
var kļūt par tieši un personīgi uzrunājo-
šu piedzīvojumu, jo teju katru skar 
draudzības tēma, bet mākslinieciskie 
paņēmieni ir patiešām iedarbīgi. Vēro-
jot, kā uz skatuves tiek jauktas telpas un 
laika, īstā un neīstā robežas, neviļus nā-
kas atzīt, ka nedaudz sajucis ir arī prāts. 
Bet reizēm prāts tieši tad, kad palicis bez 
ierastības drošajām robežām, ir gatavs 
reāli notiekošajam. Īstenībai. 6
1Festivālā Homo Novus 2009. gadā piedalījās 
Von Krāla teātris ar Kristiana Smeda iestudēto 
A. Čehova Kaiju, kurā J. Ulfsaks spēlēja Trepļe-
vu, bet viņa tēvs Lembits Ulfsaks… Trepļeva 
māti Arkadinu – red.

kad nojauktas robežas starp reālo un šķietamo, aktieri uz skatuves patiesi var sākt 
runāt par būtiskām cilvēka dzīves kategorijām. marika vārika. publicitātes foto
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ptuveni 23 
gadus un vie-
nu mēnesi 
pēc 13. janvā-
ra notiku-

miem, kad padomju karaspēks uzbruka 
Lietuvas neatkarības aizstāvjiem, noga-
linot un ievainojot mierīgus demons-
trantus pie Viļņas televīzijas torņa, Na-
cionālajā drāmas teātrī notika pirmizrā-
de Barikādes. Jauni – drusku pāri div-
desmit – lietuviešu aktieri kopā ar trim 
latviešiem – režisoru Valteru Sīli, drama-
turgu Jāni Balodi un scenogrāfi Ievu 
Kauliņu, kā arī iesācēju dramaturģijā 
Godu Dapšīti nodeva atklātībā savu ver-
siju – skatījumu uz vēsturi un viedokli 
par to, kāda šodien mums (viņiem?) 
šķiet Lietuva.

Par spīti tam, ka Latvijas vārdu pir-
mie izteica lietuvieši (tā apgalvo izrādes 
radītāji), tieši latviešiem Valteram Sīlim, 
Jānim Balodim un Ievai Kauliņai jāpa-
teicas par to, ka Lietuvas teatrāļi sākuši 
runāt par joprojām nozīmīgajiem noti-
kumiem, kuriem bija un ir liela ietekme 
uz Lietuvas valstisko neatkarību. Visno-
taļ saspringts ir arī jaunuzveduma laik-
metīgais fons – ukraiņi nu dala savu vēs-
turi pirms un pēc Maidana, kamēr Vla-
dimira Putina kandidatūra izvirzīta No-
bela Miera prēmijai. Pietiek samainīt 
vārdus, un situācija izskatās tieši tāpat, 
kā pirms 23 gadiem.

Valtera Sīļa vārds Lietuvā nav svešs, 
jo 2013. gadā viņa Leģionāri piedalījās 
Viļņas starptautiskajā festivālā Sirenos, 
bet Nacionālais attīstības plāns – Balti-
jas drāmas skatē Kauņā. Taču Barikādes 
ir kaut kas jauns – šoreiz tas ir stāsts par 
mums, nevis par kādiem viņiem, kuru 
problēmas uz mums, lietuviešiem, ne-
attiecas. Bet kas tad tas? Arī mēs jopro-
jām dalāmies tajos mēs, kas bijuši 
tonakt pie Torņa, un tajos mēs, kuri tur 
ne vien nebija, bet arī nevarēja būt, jo 
bija pārāk jauni vai – precīzāk – mazi. 
Un tie mēs, kas bija par jaunu, lai būtu 
aculiecinieki, kļūst par viņiem, kas mē-
ģina uzsākt sarunu. Taču lieta tā, ka šie 
viņi pat negrasās celt augšā to, kas noti-

ka 1991. gada janvārī. Patiesībā viņi mē-
ģina atmežģīt teatrālu detektīvstāstu: 
kas īsti tonakt notika? Kas notika pirms 
tās nakts? Kas un kāpēc notiek šodien? 
…tas nebūs vēl viens piemineklis mūsu 
varonīgajai pagātnei? Patiešām nē?

Tāpat kā iepriekš redzētajās Sīļa izrā-
dēs, arī šajā kvazidetektīva situācijas ir 

dzīvesprieka, šarma un melnā humora 
pilnas. Tur ir pārpārēm parodiju un ka-
rikatūru. Un patiesībā viņi nemaz ne-
cenšas sadzīt pēdas sen zudušajai patie-
sībai, lai beigās norādītu uz vainīgo. Sīlis 
palīdz mums meklēt, vienlaikus brīdi-
not, ka atbilde katram būs savādāka. 
Man ļoti interesanta likās kāda nejauši 
noklausīta divu padzīvojušu sieviešu sa-
runa pēc izrādes. Viena, kuru izrāde bija 
dziļi «izbesījusi», sacīja: «Pats sliktākais 
ir tas, ka viņi vaino pilnīgi visus, izņe-
mot sevi.»

Viņai bija absolūta taisnība.Tieši tā 
rīkojas ne vien lugas varoņi un izrādes 
aktieri – tas notiek ar visu mūsu paau-
dzi. Un varbūt tieši tur arī ir tā sāls: ak-

tieris Ainis Storpirštis saka, ka viņš pa-
tiešām nesaprot 13. janvāra nozīmi – un 
kā lai viņš to spētu, ja tajā laikā staigāja 
zem galda. Un gluži iespējams, ka viņš 
saprastu visu pavisam savādāk, ja viņa 
tēvs tonakt nebūtu atgriezies no Torņa. 
Taču viņš atgriezās. Un Ainim tika pie-
teikts, ka šī paaudze ir ieguvusi neatka-

PAAUDZE AR 
JAUTĀJUMA 

ZĪMI
VIKTORIJA IVANOVA

Baltijas pieredze

«Barikādes» Lietuvas Nacionālajā drāmas teātrī

MUMS IR PRIEKŠTEČI, KAM 
PATEIKTIES UN UZVELT VAINU 

PAR TO, KAS IR ŠODIEN
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rību, tāpēc mēs esam paaudze, kurai tā 
jānodod tālāk nākamai paaudzei, neko 
nesabojājot un nepalaižot vējā.

Patiesībā mums nav jādara nekas. 
Prātīgāk nedarīt neko, lai nesabojātu to, 
kas jau radīts, un sniegtu nākamajai pa-
audzei iespēju radīt vēl kaut ko. Citiem 
vārdiem sakot, mums ir iepriekšējie, 
kam pateikties un uzvelt vainu par to, 
kas ir šodien, un mēs varam paļauties uz 
nākamajiem, kas ko nebūt uzcels no tā, 
ko esam saņēmuši. Varbūt tieši tāpēc 
mēs esam paaudze, kas vaimanā par to, 
kas vēl nav radīts (priekš mums!). Var 
jau būt. Šādu iespēju var saskatīt izrādē.

Tāpat tur var saskatīt politisko paro-
diju. Var saskatīt dokumentālo daiļlite-
ratūru. Un arī režisora un viņa koman-
das priekšstatus par vēsturiskajām liecī-
bām, apšaubāmām situācijām (piemē-
ram to, kā 1990. gadā Mihails Gorbačovs 
tika pie savas Nobela Miera prēmijas), 
taču viņi nenovēršas arī no šodienas tē-
mām. Pervij Baltijskij kanal parādījis 
propagandas raidījumu par 13. janvāra 
notikumiem? Paskatīsimies, kā viņiem 
veicies! Izskatās pēc propagandas? Var-
būt arī ir. Sīlis nebīstas izmantot visai 
slidenus paņēmienus, kas varētu likties 
pat bezgaumīgi, ja vien tieši tāds nebūtu 
viņa nodoms. Es nemaz nerunāju par 
pseidoerotisko ņirgšanu par padomju 
laika pieminekļiem, kurus izkārto pozās 
«kā tas varēja būt». Tas patiesībā nav ne-
kas izaicinošs.

Pats lielākais izaicinājums ir tas, ka 
tika gaidīts, ka izrāde būs izaicinoša. Bet 

patiesībā tā ir jauneklīgi naiva, gaiša, ie-
raudzīta no ļoti ironiska un mūsdienīga 
skatpunkta. No mūsu paaudzes skat-
punkta. Reizēm aktieri «uzņemas pilnī-
gu atbildību» par to, kas varētu nākt pār 
viņu galvu pēc kārtējās improvizācijas – 
bet nekas daudz jau tur nenāks. Es teik-
tu, ka viss ir pat ļoti politkorekti: lietu-
vieši ne tikai apņirdz un vaino krievus 
un padomiju – viņi tāpat apšauba, vai 
Miša kļuvis par lietuvieti tikai tāpēc, ka 
pats tā saka, ir nomainījis vārdu un ta-
gad ir Marjus. Izrādes veidotāji neuzlū-
ko lietuviešus par upuriem. Ja nu vienīgi 
par stereotipu un aizspriedumu (arī 
neonacistisku) upuriem.

Manuprāt, izrādes vājais punkts ir 
nespēja izlemt, ko tad īsti no milzīgās 
materiāla grēdas izmantot un uzsvērt. 

Lietuvas Seima deputātu ikdiena, paro-
dijas par padomju mantojumu un Krie-
vijas propaganda, intermēdijas un ak-
tieru «nopietnie» monologi – tas viss, 
par spīti jaunam tēmas risinājumam, 
tomēr ir diezgan nekonkrēti un neskaid-
ri. Derētu vairāk precizitātes, gan mēģi-
not noskaidrot tās nakts hronoloģiju, 
gan deputātu lomu tajā (daudz kas varē-
tu būt īsāks un tuvāk vienotam stilam), 

un arī daži no aktieru monolgiem ir…  
maigi sakot padumji. Viena lieta ir bēr-
nībā nosaukt savu lelli par Prunskieni, 
bet pieaugušam cilvēkam apgalvot, ka 
Lietuva tam nozīmē karoga krāsas – 
dzeltenu, zaļu un sarkanu – ko tūlīt arī 
uzkrāso ar guašu uz rokas… tur kaut kas 
nav kārtībā.

Jā, iespējams, kā šī ir neērto jautāju-
mu paaudze. Iespējams, tā putrojas jē-
dzienos «lietuvietis» un «eiropietis», un 
nevar saprast, kam pieder pati. Vai var-
būt tā vispār ir latviešu lieta un latviešu 
darīšana? Vai manējā tikpat lielā mērā 
kā viņējā, jo mēs visi esam eiropieši? Kā-
pēc man jāaizstāv Lietuva, ja es laimīgi 
mītu Itālijā? Un – no kā tad to Lietuvu 
pirmām kārtām būtu jāaizstāv? Un vai 
patiešām kāds šodien tic, ka ar mierpil-

nu seju un tautasdziesmām ir iespējams 
atgūt neatkarību? 

Jā, iespējams, ka izrāde apsmej ie-
priekšējo paaudzi, kurai neveicās sas-
niegt to neatkarīgas valsts redzējumu, 
pēc kura tā tiecās. Iespējams, ka tiek vai-
noti tikai citi. Iespējams, ka šajā izrādē 
patiešām atspoguļojas paaudze. Paau-
dze, kuras spēcīgākais ierocis ir neērta 
jautājuma zīme.  6

vai patiešām kāds šodien tic, ka ar mierpilnu seju un tautasdziesmām ir iespējams atgūt neatkarību? skats no izrādes Barikādes.
Foto – dmitrijs matvejevs

SĪLIS NEBĪSTAS IZMANTOT VISAI 
SLIDENUS PAŅĒMIENUS
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joprojām dalāmies tajos, kas bijuši tonakt pie Torņa, un tajos, kuri tur ne vien nebija, bet arī nevarēja būt, jo bija pārāk jauni  
vai – precīzāk – mazi. Izrādes Barikādes režisors valters sīlis. Foto – dmitrijs matvejevs
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eticami, bet 
XVII–XVIII gad-
simtu mijā Venē-
cija bija visblīvāk 
apdzīvotā lielpil-

sēta Eiropā – Parīze un Londona, pro-
tams, teritorijas ziņā bija dižākas, tomēr 
lielpilsētas statuss Venēcijai pienācās 
vēsturiski «pēc nopelniem» – Eiropas 
banku, finansu un jūrasceļu centrs tā bi-
ja kopš XV gadsimta. 

Venēcija vienmēr bijusi īpaša vieta. 
Nami uz mākslīgi radītās pussalas atra-
dās tik tuvu viens otram, ka savā miteklī 
tu vai tavi tuvinieki nekad nebija «privā-
tajā telpā» – pa logu varēji piedalīties 
svešā dzīvē, trokšņu izolācijas gandrīz 
nekādas. Savukārt visturīgāko pilis ka-
nālu malās, kas izskatījās pēc sava veida 
«intīmās dzīves cietokšņiem», tāpat at-
radās visu acu priekšā – katrā gondolā 
garāmpeldošais zināja un redzēja, kurš 
pie kura dzīvo, kāda sabiedrība pulcējas. 
Te nu sastopamies ar visjocīgāko parā-
dību un mītu, kura atbalsis tūristu ordu 
izklaidēšanai Venēcijā dzīvas vēl šodien, 
kad tā iemantojusi vismazāk apdzīvotās 
Eiropas pilsētas slavu (mūsdienās regu-
lāri Venēcijā «pierakstīti» nieka 2500 ie-
mītnieki, pārējie uz darbu ierodas no 
«kontinenta»).

Vārds šim mītam ir maska. Tā, kuru 
kanonizējuši itāļu commedia dell’arte 
meistari, vēlāk jau pats slavenākais ve-
nēcietis Karlo Goldoni, un XVIII gad-
simtā popularizējuši 80 (!) pilsētā esošie 
teātri. Un reti kurš, ieraugot Pantalones 

vai dzanni masku, atceras, ka tās Venē-
cijā kādreiz bija elementārs sadzīves at-
ribūts. Maskas visi nēsāja ikdienā – kā 
cepuri. Tā nav nekāds dzīves teatralizā-
cijas/karnevalizācijas atribūts. Maska 
bija cita seja. Jo maska bija «atslēga» uz 
personīgo brīvību un anonimitāti (jo 
šaurajās mājās tevi ik sekundi novēroja 
kaimiņi). Maskā tu Venēcijā devies uz 
kafejnīcu Floriāns, uz baznīcu, ciemos, 
uz tirgu Rialto – «uz ielas» tu biji maska. 
Maska tevi paslēpa. Vai varbūt otrādi – 
maska, kuru tu izvēlējies, kļuva par tevi 
pašu?

Šo biedējošo nesaskaņu starp cilvē-
ku un viņa masku, cilvēka dabu un viņa 
izvēlēto/uzkrauto sociālo lomu ģeniāli 
aprakstījis Tomass Manns. Novele Nāve 
Venēcijā ir dziļi simbolisks darbs, jau sā-
kot ar tā nosaukumu.

Manna rakstnieks Gustavs fon Ašen-
bahs mirst Lido pludmalē. Lido nav «īs-
tā» Venēcija, bet bagātu eiropiešu kū-
rorts pie ieejas lagūnā uz pilsētu – tur ir 
plašums, elpa, pļavas, pludmales, brīve. 
(Mēris vai kādas citas bīstamas slimības 
epidēmijas uzliesmojums plosās īstajā 
Venēcijā – tur, kur saspiestība, šaurība, 
izlaidība, noslēpumi, miesiskums…).

Lukino Viskonti savā ģeniālajā filmā 
Nāve Venēcijā fon Ašenbahu no rakst-
nieka «atvērta» atpakaļ komponistā, – 
kā to bija plānojis Tomass Manns, kurš 
traģiskā varoņa prototipu ieraudzīja 
Gustavā Mālerā. Un skaudri atgādināja 
par miesas varu. Par miesas sabrukuma 
postu un nožēlojamību. Dirka Bogarta 

tēlotais Ašenbahs mirst siekalainās al-
kās pēc skaistuma jaunekļa Tadzio ie-
miesojumā. Taču filmas Ašenbahs ir no-
žēlojams, jo cenšas sev pielipināt « jau-
nības masku» – krāsojas, lieto kosmēti-
ku, slepšus koķetē. Kad viņa izdzisušās 
miesas, pamestas Lido pludmales krēs-
lā, apmazgā lietus, ieraugām vecu krāš-
ļotu ķēmu. Tadzio – jaunība – aiziet jūrā 
un izšķīst saules gaismā, līdzīgi Kristum 
kādā atdzīvinātā altārgleznā.

Vācu teātra režisors Tomass Oster-
maijers ir radījis izcilu izrādi, kuru Berlī-
nes kritika klaji ignorējusi – jo tajā valda 
tīra poētika, nevis sociālkritisks vēstī-
jums ar pirkstu acī par, piemēram, pe-
dofilijas tēmu. Tajā neviens nerāda pliku 
pakaļu, nevemj asinis un grupveidā ne-
izvaro – šķiet, bez šīm lietām Berlīnes 
kritikai vienkārši vairs «nestāv». Dīvaini, 
bet šai Ostermaijera izrādei ir milzu pa-
nākumi tieši ārpus Vācijas (itāļu režijas 
provokators Romeo Kasteluči sava kolē-
ģa Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder 
nosauca par 2013.gada labāko izrādi Ei-
ropā).

Arī Ostermaijers, protams, rotaļājas 
ar kultūras kodiem, kurus pēc Manna 
noveles sarakstīšanas ieguvis šis «nepie-
klājīgais stāsts» par vecas slavenības un 
zēna divdomīgajām attiecībām.

Pirmo uzmetumu izrādei Nāve Ve-
nēcijā/Dziesmas mirušajiem bērniem 
Ostermaijers parādīja publikai 2011.ga-
dā Venēcijas 41. Biennāles laikā, kad ak-
tieru laboratorijā savas režisoriskās ie-
ceres ar kopēju nosaukumu Septiņi nā-

MELNAIS 
SNIEGS

Tomasa Ostermaijera izrāde  
«Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder»

NORMUNDS NAUMANIS

Ārzemēs
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ves grēki prezentēja Eiropas režijas sla-
venības Kaliksto Bieito, Jans Fabrs, Jans 
Lauverss, Rodrigo Garsija, Kasteluči. To-
reiz tas bija 20 minūšu fragments – aina 
restorānā (tāda ir arī Viskonti filmā). To-
reiz Ostermaijers iegremdēja Ašenbahu 
īstas veco laiku Venēcijas pils interjeros, 
kur starp marmoru, freskām, seniem 
audumiem ērti jutās milzu daudzums 
īstu augu lielos podos – mūžzaļā oāze, 
kurā mirt Ašenbaham.

Berlīnes Schaubuehne izrādes gala 
versijā dekors ir attīrīts līdz pilnīgam sti-
listiskam lakonismam. Jans Pepelbaums 
(interjers) un Ēriks Šneiders (gaismas) 
no nedaudzām detaļām pilnībā uzbur 
Lido Grand Hotel restorāna zāles atmos-
fēru XX gadsimta sākumā: mazs indivi-
duāls galdiņš nostatus Ašenbaha kun-
gam, kopējs «ģimenes galds» jocīgajai 
itāļu ģimenei – trim māsām, viņu brālim 

puikam Tadzio, kas aizraujas ar kompjū-
terspēlēm, un atlētiski tuklai guvernan-
tei, kas stingri uzpasē bērnus, kuri vairs 
nav bērni. Pa kreisi uz skatuves vēl ir ra-
dio balss ieraksta kabīne, klavieres, virs 
tām videoekrāns, pa labi – kāpnes uz 
viesnīcas numuriem, bet centrā trīs ar 
čaukstošiem zīda aizkariem klāti logi ar 
skatu uz jūru (ekselentā gaismu spēle 
rada Venēcijas lagūnas fonu – no sidra-
bainas rīta miglas līdz dienvidus saules 
apžilbinošam mirdzumam un novakara 
tumšajai pelēcībai – atkal sudrabs, bet 
pavisam cits tonis).

Ostermaijers sāk savu «masku spēli» 
ar agresīvu filmēšanas grupas ielauša-
nos šajā atpūtnieku zonā, kur operators 
ar kameru var translēt uz ekrāna palieli-
nātu vissīkāko sejas niansi. Privātumu 
XXI gadsimtā nolaupījis mass media un 
popularitātes zelta teļš – televīzijas ka-

mera, Lielais Brālis. Līdz detaļai pedan-
tiski mēs redzam, kā oficiants (Fēlikss 
Rēmers atgādina precīzu Bogarta Āšen-
baha kopiju no Viskonti filmas) klāj gal-
dus, servē ēdienus. Viņš to dara ar izre-
dzētības un riebuma sajaukumu ģīmī.

Ostermaijera izrāde ir mazvārdīga – 
Tomasa Manna tekstu replikas patvēru-
šās balss ieraksta kabīnē, bet pats nove-
les-izrādes Ašenbahs iegūst balsi tad, 
kad kļūst par Gustavu Māleru (izcilais 
vācu aktieris Jozefs Birbihlers pats dzied 
Mālera ciklu Dziesmas mirušajiem bēr-
niem). Nebūdams skolots vokālists, ak-
tieris panāk apbrīnojami dzīvu, pirmrei-
zīgu, emocionālu Mālera skaņdarba ie-
darbes efektu. Šo sajūtu, ka komponis-
tam uz vietas «izlaužas» dziesmas.

Otrs masku spēles slānis Ostermai-
jeram ieausts mizanscēnu kompozīcijā: 
lūk, Ašenbahs vēro, kā Tadzio koncen-
trējies tup uz kāpnītēm un pūlas izvilkt 
skabargu no pēdas (kā antīkā skulptū-
rā). Lūk, Tadzio trīs māsas dejojot atgā-
dina klasisko kompozīciju Meitene un 
nāve (un zīmīgi, ka visas trīs māsas ir 
dejotājas, varones bez vārdiem). Kultūr-
citāti ik pa brīdim nozibsnī visu stundu 
divdesmit minūšu izrādes laiku. Tomēr 
Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder 
grafiskā ziņā ir lakoniski ārkārtā precīza 
un tīra izrāde.

Visbeidzot – maskas krīt, kad Tadzio 
(stūraini atlētisks jauneklis Maksimili-
ans Ostermans) ierauga Ašenbahu, – te 
nevienam nav slēptu nolūku. Jauneklis 
uzreiz saprot, kas viņā interesē Ašenba-
hu, taču ne mirkli nerodas neērtības sa-
jūta, ka notiktu neķītra miesas tirgoša-
nas spēle. Un ne mājiena par pedofilijas 
grēku. Vienkārši vecam vīrietim patīk at-
cerēties jaunību – nav no svara, savu vai 
kāda sev tuva cilvēka jaunību. Un Tadzio 
izrādās gudrāks par veco – viņš ļauj par 
sevi priecāties. Izaicina uz neslēpšanos. 
Būtībā – uzaicina uztērpt godīguma 
masku. Tadzio saprot Ašenbaha kaislību.

Bet Ašenbahs – Birbihlers baidās. Jo 
viņš zina, kāds izskatās vecums: kā rup-
ja sejas āda, kurā laiks ievilcis neķītri 
biezu grima kārtu. Kad to, klauna Pajaco 
seju, parāda skatītājiem uz lielā ekrāna, 
katrs var justies aizskarts – mēs visi tur 
būsim.

Izrādes fināls ir graujošs. Nāve kā 
laika (līdz ar to arī cilvēku atšķirību jau-
nībā un vecumā) iznīcinātāja ierodas Li-
do pludmalē kā ziņa, ka… nodegusi Ve-
nēcija. Drausmīgi ilgi skatuves klaju-
mam pāri krīt milzīgas melna sniega 
pārslas. Melnajā sniegā mēģina dejot 
trīs Tadzio māsas, bet deja pārvēršas 
puskailu bakhnanšu orģijā. Komponists 
Ašenbahs/Gustavs Mālers ir nomiris sa-
vā mākslas darbā Kindertotenlieder. 
Dziesmās mirušajiem bērniem.

Ostarmaijera Hamleta izrādē Ham-
lets, lai apspiestu sevī patiesību, ēda sa-
va nonāvētā tēva kapa zemi. Tagad kom-
ponists Ašenbahs/Mālers pats pārvēr-
šas par melnu zemi, pirms tam aizsūtījis 
gaisā piecas dziesmas mirušajiem. 6

ašenbahs – Birbihlers baidās, jo viņš zina, kāds izskatās vecums: kā rupja sejas āda, 
kurā laiks ievilcis neķītri biezu grima kārtu. Foto – arno deklērs
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Ārzemēs

a teātra mākslai bū-
tu sava Nobela prē-
mija vai Kioto balva 
par nopelniem garī-
guma un cilvēcības 
veicināšanā, tad di-

viem režisoriem vajadzētu to saņemt 
nekavējoties. Katrā gadījumā, viņi ir tā-
das balvas cienīgi. Alvis Hermanis no 
Latvijas un Gžegožs Brals no Polijas. Tā 
kā Brals ir šā raksta varonis, tad atļaušos 
piedāvāt arī pamatojumu šādam apbal-
vojumam: «Par intuīcijas atmodināšanu 
ceļā uz patiesu garīgumu». Tā būtu īsā 
versija. Bet garā būtu šāda: Gžegožs 
Brals kā Āža dziesmas teātra radītājs 
(Teatr Pieśń Kozła, ko viņš nodibinājis 
kopā ar Annu Zubricki 1996. gadā), 
mākslinieciskais vadītājs un režisors, kā 
arī BRAVE festivāla (ar devīzi «Pret kul-
tūras izraidīšanu», 2005) ierosinātājs ir 
parādījis mums atpakaļceļu pašiem pie 
sevis, pie sava iekšējā, patiesā «es»; prāts 
un augstās tehnoloģijas mūs nekad turp 
neaizvestu, gluži otrādi – atrunātu no 
šāda riskanta ceļojuma. Tas ir patiesi 
rets, ievērības cienīgs sasniegums, īpaši 
nepieciešams šajā laikā, kad tik katego-
riski noliedzam kā intuīciju, tā garīgu-
mu. Brals drosmīgi pretojas masu kultū-
ras modeļiem, cīnās, lai tiktu saglabātas 

«sīkās» kultūras, ko visaptverošā globali-
zācija labprāt marginalizētu vai vispār 
aizslaucītu prom; lai atdzimtu kopības 
gars, lai rastos pozitīva un dziedinoša 
enerģija.

Pierādījums šīm vispārīgajām tēzēm 
ir divi Gžegoža Brala iestudējumi Āža 
dziesmas teātrī. Tāds Karalis Līrs un tāds 
Makbets līdz šim nav redzēts, lai arī šai 
kompānijai ir visai daudz kopīga – bet 
dažiem teātra aktieriem vistiešākajā vei-
dā – ar teātra centru Gardzienice1 un 
caur to ar Ježiju Grotovski. Būtībā Gro-
tovska institūts2 to pat izmitināja pir-
mos četrus darbības gadus, līdz 2002. 
gadā teātris ieguva pats savas mājas – 
ēdamtelpu 14. gadsimta klosterī ar go-
tiskām velvēm un brīnumainu gaisotni. 
Jāpiebilst, ka tā trupa ir internacionāla, 
un tai aizvien jaunu enerģiju piešķir 
Mančestras universitātes studenti, ku-
riem prakse šajā teātrī ir maģistrantūras 
un doktorantūras sastāvdaļa. Bet starp-
tautisku atpazīstamību Āža dziesmas te-
ātris ieguvis, tieši pateicoties Gžegoža 
Brala iestudējumiem. Kopš pašiem 
pirmsākumiem mūzikas (arī etnomūzi-
kas), dziesmas, dejas un teksta vienlī-
dzīgs pielietojums kļuvis par teātra zī-
molu un vienlaikus perfektu lingua 
franca. Turpmāk šis stils aizvien attīstī-

jās, radot pilnīgi unikālu teātra valodu, 
kurā vismazākā loma piešķirta tekstam. 
To vienlīdz novērtējuši gan dažādu tau-
tību skatītāji, gan Edinburgas festivāla 
žūrija, piešķirot teātrim neskaitāmas 
balvas.

makBeTs jeB 70 mInūTes enerģIju 
aTpazīŠanas skolā
Plaša, tukša telpa bijušajā klosterī. Ķie-
ģeļu sienas. Gotisku velvju krustojumi. 
Pa garu grīdceliņu mēs tiekam līdz četru 
rindu koka amfiteātrim telpas galā. Pēc 
tam tepiķa sleja tiks ceremoniāli sarullē-
ta un aiznesta. Un tātad – atpakaļceļš 
nogriezts.

Jo mēs esam nokļuvuši citā pasaulē. 
Pirmajā brīdī liekas, ka to apdzīvo vienī-
gi Skaņa. Skaņa, ko rada dažādi senatnī-
gi mūzikas instrumenti (tos visus spēlē 
viens vienīgs muzikants). Skaņa, ko iz-
dzied septiņi cilvēki (divas sievietes un 
pieci vīrieši), tērpti pamatkrāsu kreklos 
un biksēs, kas atgādina austrumu cīņas 
mākslas tērpus vai vīriešu kimono. Tām 
pievienojas pusmetru garu koka nūju 
svelpjošā švīkstoņa: tie ir zobeni, robeža 
starp redzamo un neredzamo. Un vis-
beidzot, šajā skanējumā iejaukta, ieaus-
ta, ieaugusi, atskan arī runa. Ir saglabāta 
lielākā daļa no lugas teksta, taču tas ne-

SKAŅAS UN 
DVĒSELES 
TEĀTRIS

Divi Šekspīra darbi Vroclavas «Āža dziesmas 
teātra» interpretācijā

KALINA STEFANOVA
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tiek pasniegts parastā veidā – runājot. 
To dzied, gavilē, skandē, vaimanā – tas 
skan kā rečitatīvs vai vienkārši kļūst par 
vienu no balsīm polifoniskajā skaņu, 
aprautu melodiju, muzikālo frāžu korī, 
kas piepilda telpu. Tāpat kā to piepilda 
blāva sveču gaisma un tai līdzīgi ne-
spodri prožektoru stari. Vēlāk septiņiem 
cilvēku stāviem pievienojas septiņi tik-
pat augsti šauri ekrāni, kas, maigas viz-
mas ieskauti (to aizmugurē, izrādās, ir 
vēl divas sveču rindas), rada sajūtu, ka 
šeit kopā ar Skaņu mītošās radības (vai 
dvēseles) ir dubultojušās.

Kādā brīdī tiek iznesti vairāki vien-
kārši galdi. Kopā sastumti, tie izveido 
kaut ko līdzīgu paaugstinājumam, un 
sākas viena no nozīmīgākajām izrādes 
ainām. Iepretim paaugstinājumam stāv 
ragana (tikai viena) un lēdija Makbeta: 
top pirmā slepkavība. Aiz viņām uz pa-
augstinājuma stāv Karalis. Turpat vien ir 
arī pārējie aktieri ar saviem dziedāju-
miem un melodijām. Liekas, ka abas 
sievietes nevis vienkārši runā, bet aizvē-
jo savus vārdus pretim Karalim – tādu 
iespaidu rada viņu runas veids, balsu 
skanējums, ķermeņa valoda. Bet Karalis, 
itin kā zaudējis svaru, pārvēršas par 
spalviņu – aizmieg, aizlido, aizplūst uz 
citu pasauli… Sajūta, ka tieši tā viss no-

tiek, ir satriecoši reāla, gandrīz taustā-
ma, jo darbība notiek nevis materiālajā 
telpā, bet acīm neskatāmajā pasaulē. 
Mēs esam aicināti piedzīvot, vai labāk 
būtu teikt – sajust enerģiju spēli ap 
mums un mūsos. Patiesā drāma ir nevis 
cilvēka ķermeņa nogalināšana (to ne-
maz nerāda), bet cīņa, kas notiek dvēse-
lē un par dvēseli. Dvēseles telpā noris īs-
tā darbība. Mīlestība, kaislība, vājprāts, 
grēku izpirkšana, Labais un Ļaunais – 
viss eksistē tieši tur. Un kopā ar šīm sep-
tiņām (vai četrpadsmit?) radībām lidi-

nās gaisā. Iespaids ir gluži kā kinofilmā 
Varonis, taču radīts bez jebkādām teh-
niskām ierīcēm. Izrādās, ka to, ko uz 
ekrāna paveic datorefekti, viegli spēj pa-
nākt skaņa un mūzika, un pilnīga atbrī-
vošanās no jebkādām maskām, kā to al-
ka Grotovskis. Mēs it kā esam uzņemti 

slepenā skolā, taču nevis lai apgūtu mū-
ziku vai cīņas mākslas, kā varētu likties 
pirmajā brīdī, bet – lai atpazītu enerģijas 
un attīstītu savu intuīciju to uztverei.

«Vārdi liek domāt. Mūzika liek just. 
Dziesma liek sajust domas.» (E. J. Har-
burgs3) Tāds ir izrādes moto. Un arī tās 
radītais iespaids.

līra dzIesmas jeB pIekTā eņģeļa 
Balss
Šis iestudējums iederas tradicionālā te-
ātra jomā vēl mazāk nekā pārējās visno-

taļ nekonvenciālās Āža dziesmas teātra 
izrādes. 70 minūtēs uzvedums ne tikai 
paplašina apjēgsmi par to, kas teātris 
varētu būt. Tas ved atpakaļ pie teātra 
būtības, pie tā, kas ir teātris, vai kam 
tam vajadzētu būt, pie paša tā kodola – 
katarses, kas pārņem un šķīsta. Pie pie-

DVĒSELES TELPĀ NORIS ĪSTĀ 
DARBĪBA. MĪLESTĪBA, KAISLĪBA, 
VĀJPRĀTS, GRĒKU IZPIRKŠANA

karalis, itin kā zaudējis svaru, pārvēršas par spalviņu – aizmieg, aizlido, aizplūst uz citu pasauli… Makbets. publicitātes foto 
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redzes, pēc kuras mūsdienu skatuves 
māksla uzdrošinās tiekties, ak vai, gau-
žām reti.

Izrāde sākas ar tīru dievišķu noti. 
«Iesākumā karaļvalstī valdīja miers un 
harmonija,» mums stāsta Gžegožs Brals, 
tad piesaka pirmo dziesmu/daļu In pa-
radiso un pagriežas, lai uzdotu toni sa-
viem vienpadsmit māksliniekiem, kas 
sastājušies viņam aiz muguras, jo viņš 
šim uzvedumam ir vienlīdz režisors un 
diriģents.

Mēs atkal esam askētiskajā, tomēr 
brīnumainas gaisotnes piepildītajā go-
tiskajā klosterī. Bez aktieriem vienkār-
šos, bet stilīgos kreklos un biksēs un ak-
trisēm pieguļošās bezpiedurkņu kleitās 
te ir vēl viens muzikants ar neskaitāmu 
instrumentu iekārtu un otrs – ar mel-
nām dūdām, kā arī vienpadsmit krēsli. 
Pārējais ir īpaša kristālskaidra gaisma: 
spoža, bet rāma, tā maigi ieskauj aktie-
rus un vienlaikus it kā staro tieši no vi-
ņiem, no palsās javas starp sarkanajiem 
ķieģeļiem, no tīra gaisa.

Eņģeliska dziesma, iesākumā tik tik-
ko saklausāma – itin kā arī tā būtu radu-
sies izplatījumā – pamazām savienojas 
ar gaismu, ievibrē to, vairo tās enerģiju, 
liek tai iedzirkstīties. Tikmēr aktrise no 
puspietupiena pozas profilā lēnām uz-
sāk kustību; viņas ķermenis un rokas iz-
liecas, atklājot kaut ko tieši pretēju tam, 
ko ierasts redzēt ārpus klostera sienām – 
liekas, ka pati skaņa iemiesojas viņā, 
pulsē, slīd mums garām un pāri, līdz vis-
beidzot paceļas augšup, pretī velvēm.

Atšķirībā no Makbeta, kur runāta-
jam vārdam – faktiski, tā skaņai – bija 
sava loma, kaut arī ne lielāka kā citiem 
tās avotiem, taču pamanāma, Līra 
dziesmās lugas teksts izmantots pavi-
sam minimāli – vien pāris fragmenti 
pārtapuši uzvedumā, taču lugas enerģi-
ja neapšaubāmi ir saglabāta.

Un šis ir viens no vissatriecošāka-
jiem Brala un viņa līdzbiedru panāku-
miem: viņiem izdevies pārvērst/pār-
celt/pārveidot Karaļa Līra enerģētisko 
esenci pilnīgi citā «vielā». Varētu domāt, 
ka pēc neskaitāmiem mēģinājumiem vi-
ņiem izdevies nonākt pie apskaidrības, 
atklāt jaunus fizikas likumus, kā, izzū-
dot matērijai, iespējams saglabāt ne-
skartu pašu tās būtību.

Rezultātā šķiet, ka Karalis Līrs ir ne-
vis īsināts, bet kāpināta tā enerģija. It kā 
noslēpumainā veidā viss lugas saturs 
būtu ietilpināts vienā neiedomājami iz-
teiksmīgā četrrindē. It kā paradīze būtu 
sašķelta, zaudēta un atkal atgūta. It kā 
harmonija būtu noārdīta un radīta no 
jauna. Varbūt tāpēc, ka parasti lugas ie-
studējumos vairāk uzsvērti tās, ja tā va-
rētu apzīmēt, zemākie slāņi, šī esenciālā 
būtība nekad nav izpaudusies tik pilnī-
gi. Vismaz es ne reizi neesmu redzējusi 
šai ziņā līdzvērtīgu Līru.

Brals šajā iestudējumā ir arī teicējs. 
Pirms katras daļas/dziesmas viņš piesa-
ka to un īsumā paskaidro, par ko tā būs. 
Un tas ir arī vienīgais relatīvi tiešais un 

lineārais vārda izmantojums. Daļas/
dziesmas, kas seko, patiesībā ir pilnīgi 
atsevišķas etīdes par, es uzdrīkstēšos 
teikt, «skaņām un dvēselēm». Protams, 
tur iekļaujas arī «ķermeņi», taču tiem ir 
otršķirīga nozīme, drīzāk tie ir kā papil-
dus mūzikas instrumenti, kas rada ska-
ņu, piepildot to ne tik daudz ar juteklis-
kām emocijām, cik ar garīgām enerģi-
jām.

Ķermeņu un skaņas sinerģija ir tik 
pilnīga, ka acu priekšā izzūd robeža 
starp tām. Vienā no etīdēm aktieri sastā-
jas puslokā, un perkusiju šķīvji viņu ro-
kās kļūst par ķermeņa turpinājumu, bet 
viņi visi kopā – par milzīgām bungām, 
kas ne tikai dzied, bet izsit ritmu ar des-
mit pāriem kāju. Šajā brīdī uzveduma 
vienīgais muzikants vairs neatrodas pie 
saviem instrumentiem, bet stāv pusapļa 
centrā, spēlē šīs bungas, kas savukārt 
dejo viņa mūzikas pavadītas un vienlai-
kus diktē viņam tempa kāpinājumu. Tas 
ir transa mirklis: vienlīdz ekstātiskas 
ķermeņu un skaņu vibrācijas un dvēse-
les gaviles.

Izrāde eksistē tajā līmenī, kad ener-
ģijai vairs nav fiziskas izpausmes, tāpēc 
acumirklīga stilu un žanru maiņa vienas 
daļas/dziesmas laikā liekas ne vien ie-
spējama, bet pilnīgi dabiska. Šajā ziņā 
īpaši skar Kordēlijas brīdinājums Kara-
lim. Dūdu melodija pāraug flamenko, 
ko viņa dejo Līra monologa (tas ir viens 
no nedaudzajiem, kas saglabāts) laikā. 
Viņš novelk viņai vienu kurpi – paņē-
miens ir ļoti austrumeiropeisks, kaut 
kas no lietuvieša Nekrošus krājumiem. 
Pēc tam paceļ, līdz kājas neskar zemi, 
un sākas tango virpulis. Šī aina brīnišķī-
gi atklāj gan Brala montāžas prasmi, gan 

iztēli: tās lidojums ir augsts, bet tieši šo 
negaidīto cilpu dēļ nav ne rāms, ne pa-
redzams.

Iespaidīgā, īpaši izrādei radītā Žana-
Kloda Akvaviva (Jean-Claude Acquavi-
va) un Mačeja Rihlija (Maciej Rychly, 
viņš ir arī viens no aktieriem) lieliskā 
mūzika un tās izpildījums vēl vairāk pa-
plašina minēto Makbeta moto – par 
dziesmām, kas liek sajust domas, – un 
paceļ mūs jo augstākā līmenī: taipus jū-
tām.

Komponists saka: «Noskaņojiet sa-
vas balsis, un jūs sadzirdēsiet piektā eņ-
ģeļa balsi.»1 Tieši tas notiek šajā izrādē, 
jo skatoties var sajust Līra drāmu, bet, 
aizverot acis – sadzirdēt dievišķo mūzi-
ku. Pieredzēt garīgo lidojumu, levitāci-
ju. It kā būtu sasniegta tā telpa viņpus 
jūtām, kur (kā savā grāmatā Mana dzīve 
ar Mocartu apgalvo Ēriks Emanuels 
Šmits) mīt Mocarta mūzika, kur iespēja-
ma atgūtā harmonija. Tātad – In Paradi-
so. 6

1 Eksperimentāls antropoloģiskais teātris, ko 
1977. gadā Polijas ciematā Gardžeņicē dibinājis 
Vlodžimežs Staņevskis, kurš ilgu laiku sadarbo-
jies ar Ježiju Grotovski – red.

2 Mākslas un pētniecības institūts Vroclavā, kas 
nodarbojas ar Grotovska radošā mantojuma iz-
pēti un tālākattīstību – red. 

3 Edgars Jipsels Harburgs (Edgar Yipsel «Yip» 
Harburg, 1896–1981), amerikāņu liriķis, autors 
daudzu populāru dziesmu tekstiem, torstarp 
Over the Rainbow no mūzikla Oza zemes burvis 
– red.

4  Jāņa Atklāsmes grāmatas 9. nodaļa: «Kad at-
skanēja piektā eņģeļa taure, es ieraudzīju zvaig-
zni nokrītam no debesīm uz zemi, un tai tika do-
ta bezdibens akas atslēga.» – red.

pārējais ir īpaša kristālskaidra gaisma: spoža, bet rāma, tā maigi ieskauj aktierus un 
vienlaikus it kā staro tieši no viņiem, no palsās javas starp sarkanajiem ķieģeļiem, no 
tīra gaisa. Līra dziesmas. publicitātes foto
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Teorija vārdos un rakstos

ostdramatiskā te-
ātra teorijas pie-
mērojamība lielai 
daļai laikmetīgās 
skatuves mākslas 

paraugu kopš Hansa Tīsa Lēmana pētī-
juma iznākšanas jautājumu par teksta 
lomu teātrī, no vienas puses, padarījusi 
nebūtisku, no otras puses – aktualizēju-
si. Teātra teksta jēdziens, ar to saprotot 
ne tikai runātā teksta lingvistisko reali-
tāti, bet visu izrādē izmantoto zīmju ko-
pumu un mijiedarbību, ir gana plašs, lai 
stimulētu radošu refleksiju ne tikai teo-
rētiski rūdītu strukturālistu un semiolo-
gu vidū, bet arī ikdienas teātra apskat-
niekus mudinātu meklēt noteiktas kop-
sakarības lokālākā, tā teikt, nacionālā 
vai ģeogrāfiskā areālā. Piemēram, pa-
skatīties, ko ar klasiskiem tekstiem darī-
jis pēdējās divdesmitgades latviešu teāt-
ris, mēģinot definēt un ar piemēriem 
ilustrēt tikai dažus no iespējamiem kla-
sifikācijas modeļiem.

raksTīTaIs TeksTs un skaTuves 
versIja
Ja pieņemam vācu teātra zinātnieka, 
pašreizējā Starptautiskās teātra pētnie-
cības federācijas (The International Fe-
deration for Theatre Research (IFTR)) di-
rektora Kristofera Balmes (Christopher 
Balme) terminoloģiju, attiecības starp 
rakstīto tekstu un tā skatuves versiju no-
saka divu veidu zīmju sistēma: pirm-
kārt, implicītās zīmes jeb lugas pamat-
teksts (darbības personu replikas); otr-

kārt, eksplicītās zīmes jeb lugas blakus-
teksts (remarkas, personu vārdi, virs-
raksts u.c.) (Balme 2008, 85). Lugas tek-
sta lasītājam satura uztverei saistošas ir 
abu veidu zīmes, bet izrādes skatītāja 
uztveri primāri tomēr nosaka implicītās 
zīmes, proti, tas, kas uz skatuves tiek pa-
teikts. To nosaka eksplicīto zīmju speci-
fika – tās vienīgās dramaturģijā atklāj 
autora pozīciju. Tā kā laikmetīgajā teāt-
rī, sākot no 20. gadsimta, faktiskais izrā-
des autors ir režisors, kuram dramatur-

ga dotā blakusinformācija (par darbības 
laiku, vietu, varoņu vecumu u.tml.) vairs 
nav obligāts interpretācijas priekšnosa-
cījums, eksplicīto zīmju uzdevums mai-
nās – izrādē tās atklāj režisora, nevis 
dramaturga pozīciju. Viens no raksturī-
gākajiem latviešu teātra piemēriem šajā 
kontekstā ir režisora Laura Gundara 
veiktais hrestomātiskākā latviešu dra-
maturģiskā teksta – Rūdolfa Blaumaņa 
drāmas Indrāni – iestudējums 2008. ga-
dā Teātrī TT. Lugas darbība risinās uz-
rakstīšanas laikā 19. gadsimta beigās, 

20. gadsimta sākumā, un nosaukums 
tradicionāli gan latviešu drāmas vēstu-
res apcerēs, gan teātra interpretācijās ti-
cis uztverts kā toponīms – māju, kurās 
notiek darbība, nosaukums. Lauris 
Gundars izrādes nosaukumā izmantoja 
vienskaitļa formu Indrāns, tādējādi 
mainot fokusu no mājām kā šķietamā 
konflikta cēloņa uz galveno varoņu – tē-
va un dēla – uzvārdu, līdz ar to ģimenes 
attiecībām. Savukārt izrādes darbības 
laika pārcēlumu uz 21. gadsimtu reži-

sors pamatoja ar lugas blakustekstā do-
to universālo norādi «Notiek Vidzemē, 
Ērgļu apgabalā, tagadnē» (Blaumanis 
1958, 109). 

Jebkura inscenējuma kontekstā var 
runāt par trim teksta plaknēm (Balme 
2008, 87-88):

teātra teksts – luga vai cita veida 
rakstītais oriģināls, kas ir fiksēts un ne-
mainīgs;

inscenējuma teksts – iestudēšanas 
procesā teātra teksts tiek pielāgots kon-
krētās interpretācijas vajadzībām un 

RAINI UN 
ŠEKSPĪRU 
GAIDOT

Klasiskā teksta izmantošana Latvijas teātros

LĪGA ULBERTE

LAURIS GUNDARS IZRĀDES 
NOSAUKUMĀ IZMANTOJA 

VIENSKAITĻA FORMU INDRĀNS, 
TĀDĒJĀDI MAINOT FOKUSU
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kļūst par skatuves/inscenējuma tekstu, 
arī nosacīti konstantu;

izrādes teksts – gatavā izrādē, to re-
gulāri spēlējot, teksts var mainīties, at-
karībā no tēlotāju improvizācijas vai da-
žādiem ar iestudējumu tieši nesaistī-
tiem faktoriem.

Konvencionālā repertuāra teātrī at-
šķirības starp inscenējuma un izrādes 
tekstu tradicionāli ir nebūtiskas un ne-
tiek veicinātas, jo skatītājiem uztveres 
procesā ir pieejams tikai izrādes  teksts. 

ImprovIzācIja un Izvēles 
TIesīBas
Arī Latvijā šī pieeja lielākoties dominē 
repertuāra teātru lielo zāļu pamatplūs-
mas (mainstream) izrādēs, toties spēles 
un improvizācijas principā balstītās iz-
rādēs noteicošais ir izrādes teksts, kas 
dažādos vakaros var būt atšķirīgs un bū-
tiski attālinājies no oriģināla. Konsek-
vents piemērs šai ziņā ir režisora Jurija 
Djakonova pirmais patstāvīgais iestudē-
jums – Cilvēks šinelī (2012) pēc Nikolaja 
Gogoļa hrestomātiskā stāsta Šinelis mo-
tīviem Dirty Deal teātrī. Mērķtiecīgā etī-
žu tehnoloģijā, lakoniskā melnā kabine-
ta interjerā (mākslinieks Rūdolfs Bal-
tiņš) režisors kopā ar četriem jauniem 
aktieriem rada teatrālu, asociatīvi uztve-
ramu fantasmagoriju par psiholoģiskās 
vardarbības daudzajām un mainīgajām 
sejām, kas rafinēti un metodiski spēj iz-
nīcināt visu atšķirīgo. Izrādē apzināti ie-
vērots kontrasts arī ķermeniskajā psiho-
fizikā. Aktieri Maija Doveika, Ivars Kļa-
vinskis un Kārlis Krūmiņš, kuri, nemitīgi 
mainot maskas (vārdus, kostīma deta-
ļas, parūkas, plastiku, balss tembru u.
tml.), atveido dažādus «dzīves saimnie-
kus», sākot no garderobista, kurš var iz-
lemt, kam izsniegt šineli, kam nē, līdz 
sātaniskiem vaibstiem, ir slaidi, pievilcī-
gi un sportiski, jūtas un izturas atbrīvoti. 
Savukārt Jurģa Spulenieka Akakijs Aka-
kijevičs (vienīgais, kurš visu izrādes lai-
ku tiek saukts Gogoļa oriģinālvaroņa 
vārdā) ir maza auguma, īpatnējiem 
vaibstiem, neveikls, gandrīz krampjaini 
sasprindzis un aiz kautrības šķiet zau-
dējis valodu, jo izrādē nepasaka gandrīz 
nevienu vārdu. Djakonova iestudējumā 
oriģinālais teātra teksts tika būtiski 
transformēts jau iestudēšanas procesā. 
Aktieri izrādes sākumā skaļi lasa Gogoļa 
stāstu, bet jau pēc pirmajām lappusēm 
to pārtrauc, lai tālāk veidotu paši savas, 
kolektīvā radīšanas procesā tapušas etī-
des, tikai daļēji izmantojot oriģinālstās-
ta situācijas un tekstus. Tā kā improvizā-
cijas pakāpe šeit ir augsta un vairākās 
epizodēs tiek prasīta arī publikas līdzda-
lība (šādos gadījumos rezultāts nekad 
nav iepriekš paredzams), arī izrādes 
teksts dažādās spēlēšanas reizēs vari-
ējas. 

Gandrīz identisku pieeju, tikai 
orientētu uz atšķirīgu skatītāju auditori-
ju, Dirty Deal Teatro tiecas realizēt arī 
režisore Inga Tropa kopā ar aktieriem 
Laumu Balodi un Jāni Znotiņu izrādē 

Baltā grāmata (2014) pēc Jāņa Jaunsud-
rabiņa tāda paša nosaukuma darba mo-
tīviem. Izrāde paredzēta «1. līdz 4. klašu 
skolēniem un viņu vecākiem». Arī šeit 
«teātra teksts» – Jaunsudrabiņa autobio-
grāfiskie tēlojumi – ir klātesošs, aktieri 
izvēlas noteiktas nodaļas no grāmatas, 
tās fragmentāri lasa un fabulas līmenī 
izmanto, bet primārā kļūst spēle par un 
ar Jaunsudrabiņa tēliem un situācijām, 
«izrādes tekstam» veidojoties ļoti brīvi. 
Jo paši tāpēc, ka izrādes iecere paredz 
komunikāciju ar skatītājiem, šai gadīju-
mā, bērniem, kuru rekacijas/jautāju-
mus nav iespējams paredzēt.

«novecojuŠa» TeksTa 
aTdzīvInāŠana
Režijas laikmetā, pieņemot mizan-
scēnas diskursu kā principiāli būtisku 
jebkura teksta konkretizācijai darbībā, 
franču teātra semiologs Patriss Pavī 
(Patrice Pavis), piedāvā vairākas iespē-

jas tieši klasisko jeb nosacīti «novecoju-
šu» tekstu režisoriskajam lasījumam, 
kurām piemēri rodami arī Latvijas teātrī 
(Пави 1991, 183-184).

I Arheoloģiskā rekonstrukcija
Nevis jaunas izrādes radīšana, bet 

kādreiz bijušā atjaunošana. Eiropas te-
ātra vēsturē ir daudzi šādi rekonstrukci-
ju gadījumu ar hrestomātiskām Kon-
stantīna Staņislavska, Bertolta Brehta 
u. c. suverēnu režijas skolu radītāju izrā-
dēm. Mūsdienu Latvijas teātrī par veik-
smīgiem klasisko iestudējumu arheolo-
ģiskās rekonstrukcijas gadījumiem nav 
pamata runāt, jo tie tapuši galvenokārt 
komerciālu iemeslu dēļ. Piemēram, 
2011./ 2012. gada sezonā Dailes teātris 
par vienu no sezonas centrālajiem noti-
kumiem izsludināja Ādolfa Alunāna 
tautas lugas Džons Neilands savulaik ļo-
ti populārā 1982. gada iestudējuma at-
jaunojumu. Abiem iestudējumiem bija 
viens režisors Kārlis Auškāps, kurš atjau-
nojuma versijā gandrīz pilnībā saglabā-
ja iepriekšējā iestudējuma dekorācijas 
(tai skaitā oriģinālo, īpaši šai izrādei ra-
dīto Jura Dimitera priekškaru), mūzikas 
partitūru, mizanscēnas un kopējo inter-
pretāciju, nomainot tikai tēlotājus un 
objektīvi arhaisko lugas tekstu papildi-
not ar dažām mūsdienu alūzijām. Visi 
šie faktori garantēja publikas interesi, 
bet ne māksliniecisko kvalitāti. 

II Teksta «plakanā lasīšana» (flat 
reading)

Režisora mērķis ir tikai atklāt tekstu 
kā pašvērtību. Latvijā šo pieeju jaunāka-
jā laikā īstenojis Dailes teātra režisors 
Dž. Dž. Džilindžers F. Šillera lugas Mari-
ja Stjuarte (2010) un V. Šekspīra traģēdi-
jas Romeo un Džuljeta (2012) iestudēju-
mos Dailes teātrī. Iestudējot 19. gadsim-
ta sākumā dzejā rakstīto F. Šillera traģē-
diju ar vēsturisku vielu, režisors pilnībā 
atteicās no sev tik ierastās ironijas, pa-
rodijas, dekonstrukcijas, viņu neintere-
sēja arī Šillera tēlotās situācijas aktuali-
zēšana mūsdienu sociālpolitiskajā kon-
tekstā. Džilindžera mērķis bija iestudēt 
klasisku izrādi nopietni akadēmiskā 
manierē, aktieriem mazliet pompozi 
deklamējot tekstu un tā uzsverot runātā 
vārda nozīmību un melodiskumu. Šim 
nolūkam Šillera luga tika īsināta mini-
māli un apzināti izmantots pirmais, da-
ļēji novecojušais šīs lugas latviešu tulko-

jums, ko 20. gadsimta sākumā veicis 
Rainis. Šāda pieeja attaisnojās tikai da-
ļēji, jo aktieru ansamblis strādāja ļoti at-
šķirīgā kvalitātē, tāpēc Romeo un Džul-
jetas iestudējumā jau tika izmantots 
mūsdienu tulkojums un luga tika būtis-
ki īsināta. Savukārt 2013. gadā tapušajā 
Liepājas teātra izrādē Lukrēcija Bordžija 
Džilindžers jau pilnībā atgriezies pie sev 
raksturīgās bezceremoniālās attieksmes 
pret klasiskajiem tekstiem, romantisma 
klasiķa Viktora Igo piecu cēlienu lugai 
faktiski «nocērtot galvu», proti, ja lugā 
Lukrēcijas rīcību motivē agrāk neap-
jaustas mātes jūtas pret pieaugušo dēlu 
Džeronimo, tad izrādē, tekstu koncep-
tuāli īsinot, Džeronimo pārtapis par Lu-
krēcijas seksuālās iekāres objektu.

Ar divsējumu romāna teksta gandrīz 
pilnīgu izrunāšanu nodarbojas arī Jana 
Villema van den Bosa gandrīz piecas 
stundas garā versija par Margaritas Mi-
čelas romānu Vējiem līdzi Dailes teātrī 
(2013), kas gan, pateicoties Kristīnes 
Nevarauskas titāniskajam darbam Skār-
letas lomā un negaidīti ekspresionistis-
kajam izrādes koptēlam (trauslas, skais-
tas sievietes ceļš pa milzu kāpnēm (lasi 
–  cauri laikmeta griežiem) uz unificētas 
masas fona), tomēr pretendē uz ko vai-
rāk par romāna pārstāstu. 

III Vēsturiskošana
Režisors fokusē uzmanību uz vēstu-

LATVIJAS TEĀTRĪ PAR 
VEIKSMĪGIEM KLASISKO 

IESTUDĒJUMU ARHEOLOĢISKĀS 
REKONSTRUKCIJAS GADĪJUMIEM 

NAV PAMATA RUNĀT
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risko determināciju trīs hronotopu kon-
tekstā: lugā attēlotais laikmets, lugas uz-
rakstīšanas laiks un iestudējuma laiks. 
Režisors izvēlas vienu no tiem kā domi-
nējošo un attiecīgi pakļauj tam teksta 
interpretāciju. Visus trīs laikus tiecās in-
tegrēt režisors Viesturs Kairišs 2008. ga-
dā Nacionālajā teātrī iestudēdams izrā-
di Skola – Ingas Ābeles īpaši iestudēju-
mam rakstītu oriģināllugu, kuras pama-
tā koncepts par skolu kā agresīvu sistē-
mu, kas salauž individualitāti. I. Ābeles 
luga tapusi pēc vairāku 19. gadsimta 
beigu, 20. gadsimta sākuma latviešu kla-
sisko prozas darbu par skolas tēmu mo-
tīviem. Līdz ar to lugas un arī izrādes si-
žetiskais darbības laiks un izmantotā 
valoda bija attiecināmi uz jau pieminēto 
19., 20. gs. miju; mākslinieces Ievas Jur-
jānes veidotā telpa un kostīmi asociatīvi 
saistījās ar 20. gs. 70., 80. gadu skolas in-
terjeru, tātad ar laiku, kad skolā mācījās 
pati māksliniece, kā arī izrādes režisors 
un lugas autore; savukārt izrādes ideja 
loģiski bija attiecināma arī uz izrādes 
tapšanas laiku – 21. gadsimtu. 

Līdzīgu ceļu var var saskatīt Alvja 
Hermaņa JRT projektā Oņegins. Komen-
tāri (2012), kurā Aleksandra Puškina 19. 
gadsimta pirmās puses romatiskais ori-
ģinālteksts papildināts ar 20. gadsimtā 
tapušiem, Puškina laikmeta dzīves pro-
zu naturālistiski izskaidrojošiem ko-
mentāriem un interpretēts caur 21. gad-
simta teātra skatupunktu.

IV Attieksme pret tekstu kā izejma-
teriālu

Klasiskais teksts tiek izmantots tikai 
kā izejmateriāls, lai pārradītu to jaunā, 
bieži pavisam atšķirīgā ideoloģiskā vai 
estētiskā perspektīvā. Viens no intere-
santākajiem piemēriem šai ziņā ir reži-
sora Regnāra Vaivara 2008. gada iestu-
dējums Visiem zināmais lācis un viņa 
dr. Nacionālajā teātrī, kura literārais ie-
dvesmotājs – Augusts Alans Milns – pat 
netika pieminēts izrādes reklāmas ma-
teriālos. Izrāde bija asprātīga, freidisku 
asociāciju piesātināta fantāzija – spēle 
bez vienotas fabulas pieaugušo audito-
rijai, kurā nedaudz transformētie Vinni-
ja Pūka un viņa draugu varoņi – Lācis, 
Sivēns, Trusis, Tigers u.c. – reprezentēja 
tādu kā cilvēku sabiedrības mikromo-
deli, kurā ir savējie un svešie, drosmīgie 
un gļēvie, iedomātie un patiesie līderi. 

Šāda pieeja ir raksturīga daudzām 
Regnāra Vaivara izrādēm. Gan gadīju-
mos, kad literārais pirmavots ir neslēpts 
un izmantots pat ļoti tieši, piemēram, 
Aijā pēc Jaunsudrabiņa (2010) Dailes te-
ātrī; gan izrādēs, kur atpazīstams tikai 
iedvesmotājtēls vai sižets – kā Nacionālā 
teātra Titānikā (2013). Jo īpaši pēdējais 
uztverams kā pašironiska spēle ar lat-
viešu literatūras un teātra zīmēm, savie-
tojot tās negaidītās attiecībās. Latviešu 
literatūras zinātāji novērtēs, ko vērta ir 
ideja par kādu Edgaru un Kristīni, kuru 
attiecībās iejaucas kāda Aija un Juris, sa-
vukārt no Edgara sirdssāpēm rodas lu-
ga/poēma, ko iestudē kāds režisors 

Ādolfs. Un viņi visi savā starpā ik pa 
brīdm sarunājas ar dažādos gados tapu-
šu latviešu dzejoļu tekstiem.

V Teksta lasīšana bildēs jeb apjēg-
šana caur mizanscēnu

Šādos iestudējumos mizanscēnas ir 
uzsvērti teatrālas, vizuālas. Teksta vispār 
var nebūt vai arī tas ir pakārtots darbī-
bai un mizanscēnu loģika veido tekstam 
paralēlu vai pavisam suverēnu stāstu. Šī 
pieeja dominē izteikti metaforiskās izrā-
dēs, ko Lietuvas teātrī, sākot no 20. gad-
simta 80. gadiem, konsekventi realizē 
režisors Eimunts Nekrošus. Iestudējot 
Eiropas klasisko dramaturģiju, E. Nek-
rošus teksta loģiskās likumsakarības 
šķietami respektē un saglabā, tomēr 
principiāli tās arī papildina, organizējot 
uz skatuves simboliskas fiziskas norises 
un vizuālus tēlus. 

Latvijas teātra pēdējo sezonu rak-
sturīgākie piemēri šai aspektā saistās ar 
vairākām izteikti vizionārām krievu kla-
sikas interpretācijām: režisores Indras 
Rogas un mākslinieka Mārtiņa Vilkārša 
radīto Mihaila Bulgakova Zojkas dzīvok-
li  un  Borisa Pasternaka Doktoru Živago 
Valmierā, bet jo īpaši Vladislava Nastav-
ševa Peldošie-ceļojošie pēc Mihaila Kuz-
mina tāda paša nosaukuma romāna 
motīviem. Peldošo-ceļojošo skatuves 
melnajā visumā dejo, peld, dzied, 
skumst un mīl melni flīģeļi un to mate-
rializējušās cilvēkdvēseles – krāšņas sie-
vietes un eleganti kungi, kuri dekaden-
tiskā garlaikotībā inscenē/izdomā dzīvi 
un vismaz uz mirkli pamanās arī aizce-
ļot/aizpeldēt līdzi savai iedomai.

VI Teksta izārdīšana atsevišķos ele-
mentos

Gan iekšējās, gan ārējās teksta loģi-
kas izjaukšana ir raksturīga gan postmo-
dernā, gan postdramatiskā teātra prak-
sei. Latvijā ar šādu pieeju saistāmi vairā-
ki V. Šekspīra lugu iestudējumi. Gan re-
žisora Laura Gundara un aktiera Mārti-
ņa Vilsona Liepājas gandrīz mono Ham-
lets (1994) (laikam taču pirmā koncep-
tuāli postmodernā izrāde latviešu teātra 

vēsturē), gan Gaļinas Poliščukas teatrālā 
spēle Spītnieces savaldīšana (2006) Na-
cionālajā teātrī, gan Elmāra Seņkova un 
Jurija Djakonova Makbets. Mono (2012). 
2012. gadā kā savu režijas studiju darbu 
Hamleta dekonstrukciju piedāvāja viens 
no Latvijas aktīvākajiem jaunajiem sce-
nogrāfiem Reinis Suhanovs. Šajā stundu 
garajā Hamleta izrādes versijā režisors 
saglabājis tikai divus tēlus – Hamletu un 

Fortinbrasu, no kuriem pirmais ir naivs, 
pat mazliet infantils un bērnišķīgs, bet 
otrais – rafinēts, cinisks stratēģis, kurš 
pēc vajadzības prot pārmiesoties gan 
Ģertrūdes, gan Aktiera, gan Kaprača lo-
mā.

Savukārt Vladislavs Nastavševs Val-
mieras Makbetā (2013) Šekspīra lugu 
pakļāva totālai fragmentācijai, skatītā-
jam bez priekšzināšanām maksimāli 
apgrūtinot pat fabulas uztveri, lai caur 
mūsdienu popkultūras zīmju un Šekspī-
ra situāciju korelāciju reprezentētu da-
žādus varas mehānismus.

aTTIeksmes BūTIskās aTŠķIrīBas
Pētījumā Inscenējums starp tekstu un iz-
rādi Patriss Pavī atkarībā no attieksmes 
pret tekstu izdala trīs inscenējuma pa-
mattipus (Pavis 1987, 13 – 27), kas prak-
sē tiek īstenoti arī latviešu teātrī.

I Autotekstuāls (autotextuell) in-
scenējums

Seko tikai lugas teksta un fabulas 
iekšējai loģikai, neņemot vērā nekādus 
blakusfaktorus. Režisoram būtiski šķiet 
atklāt paša teksta jēgu, tekstu kā pašvēr-
tību. Šī pieeja sasaucas ar iepriekšminē-
to teksta «plakano lasīšanu» un raksturī-
ga, piemēram, vācu režijas klasiķa Pēte-
ra Šteina pēdējo gadu monotonajiem 
uzvedumiem (jaunākā laikā vairāki 
programmātiski Šteina darbi Eiropā ta-
puši sadarbībā ar aktieri Klausu Mariju 
Brandaueru: F. Šillera Vallenšteins 
(2007), H. fon Kleista Saplēstā krūze 
(2008) un Sofokla Edips (2010) Berlīnē, 
V. Šekspīra Karalis Līrs (2013) Vīnē). Arī 
Latvijā, Rīgas Krievu drāmas teātrī ie-
studējot A. Čehova Kaiju (2003), Pēters 
Šteins līdz burta precizitātei respektēja 
Čehova remarkas. Pirmā cēliena sāku-
mā saskaņā ar Čehova lugu “patlaban 
norietējusi saule» (Čehovs 1954, 163) un 
Trepļeva izrādes laikā lec mēness. Uz 
skatuves visu pirmo cēlienu bija pat 
mazliet kaitinoša pustumsa, kas īsti ne-
ļāva saskatīt aktieru sejas, toties otrajā 
cēlienā gluži pretēji – skatuvi piepildīja 

spoža, balta gaisma, jo Čehovam “mirdz 
saule. [..] Pusdienas laiks. Karsts» (Če-
hovs 1954, 178). Izrādes atmosfēru vei-
do gaismu maiņas, kas pakārtotas dien-
nakts stundām, scenogrāfiskas detaļas, 
kas ne tikai imitē, bet patiešām pilda 
tām paredzētās funkcijas: klavieres Tre-
pļevs patiešām spēlē; Ņinas pirmā uz-
stāšanās notiek uz īstas skatuves, kuras 
karkass pirmajā cēlienā atrodas skatu-

NEKROŠUS TEKSTA LOĢISKĀS 
LIKUMSAKARĪBAS ŠĶIETAMI 

RESPEKTĒ UN SAGLABĀ, TOMĒR 
PRINCIPIĀLI TĀS ARĪ PAPILDINA
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ves centrā, bet vēlāk arvien saplosītāks, 
pamazām atvirzās perifērijā; drēbju ska-
pis – čemodāns, kurš patiešām ir pilns 
ar kleitām, par kurām it kā iziet visa Ar-
kadinas nauda; pašas kleitas, kurām pat 
pa gabalu redzama katra nostrādātā vīlī-
te un mežģīnīte; rudens vējš, kurš ir gan 
dzirdams, gan jūtams, jo virpina rudens 
lapas; klusas dziesmas, kas atskan no 
ezera puses. Izrādes vizuālajā un skanis-
kajā noformējumā nebija nekā lēta vai 
pavirša, diemžēl psiholoģisko attiecību 
atklāsme bija aptuvena un abstrakta. 
Līdz ar to Kaijas Rīgas iestudējums uz-
rādīja kādu Pētera Šteina 21. gadsimta 
iestudējumiem raksturīgu un diemžēl 
progresējošu tendenci: līdz pedantis-
mam rūpīga attieksme pret ārējām de-
taļām un  abstrakta aptuvenība izrādes 
būtības un iekšējo attiecību atklāsmē. 

Par autotekstuālu pieeju var runāt 
arī gadījumos, kad dominējošā ir režiso-
ra ideja, kurai faktiski tiek pakļauts jeb-
kurš materiāls. Piemēram, režisors Mi-
hails Gruzdovs, regulāri kopš 90. gadiem 
iestudējot klasisko repertuāru, risina 
grēka un piedošanas, kaislības un pie-
nākuma attiecību tēmu. Tā ir dominējo-
šā arī jaunākajā Ļ. Tolstoja romāna An-
na Kareņina uzvedumā Nacionālajā te-
ātrī (2010). Izrādes organizācijas pama-
tā ir paralēles starp trim atšķirīgiem vī-
rieša un sievietes attiecību modeļiem: 
Anna – Vronskis – Kareņins; Dollija – Sti-
va; Levins – Kitija; zināmā mērā arī Ni-
kolajs un prostitūta Maša. Dramatizēju-
ma fragmentārisms gan nevienai no at-
tiecību līnijām neļauj izsekot pilnībā 
(tas gan ir tikai loģiski, jo romāna episko 
izvērsumu, būtiski neīsinot, pārcelt uz 
skatuves nevar), rādīti tiek tikai varoņu 
atsevišķi emocionālie stāvokļi. Visos ga-
dījumos režisora viedoklis ir nepārpro-
tams – ļaušanās kaislībai ir grēks, kas tā 

vai citādi, bet neizbēgami tiek sodīts.
II Ideotekstuāls (ideotextuell) in-

scenējums
Principiāli atšķirīgs no auto-

tekstuālās pieejas, jo noteicoši būtisks 
kļūst iestudējuma laika sociālais, poli-
tiskais un ideoloģiskais konteksts. Tas 
nozīmē, ka klasiskais teksts tiek apzināti 
pakļauts konkrētajai receptīvajai situā-
cijai. Šī pieeja būtu attiecināma uz vi-
siem tiem neskaitāmajiem klasikas ie-
studējumiem, kur lugas darbības laiks 
mainīts no pagātnes uz tagadni vai loka-
lizēta darbības vieta. Piemēram, šādā 
estētikā režisore Gaļina Poliščuka 2003. 
gadā Liepājas teātrī radīja vienu no inte-
resantākajām V. Šekspīra lugas Romeo 
un Džuljeta interpretācijām latviešu 
mūsdienu teātra vēsturē. Vērienīgā, gan-
drīz četras stundas ilgā uzveduma Ro-
meo un Džuljeta. Mīts pamatā bija 
Šekspīra teksts, papildināts ar fragmen-
tiem no mūsdienu krievu dramaturga 
un režisora Kļima lugas Djulia end Ro-
meo (1996). Lugas darbība nepārprota-
mi pārcelta uz mūsdienām, sākot no 
tērpiem un aksesuāriem līdz pat nozī-
mes transformācijai: Kapuleti un Mon-
teki pārstāv divus dažādus ielas grupē-
jumus; Merkucio ir kādas nelielas rok-
grupas līderis, bet Tibalts motorizētas 
rokeru bandas vadonis; Romeo un 
Džuljeta jūtās atzīstas, sūtot īsziņas mo-
bilajā telefonā; Romeo mirst no narkoti-
ku pārdozēšanas, kuras pirms tam no-
pircis uz ielas no kādas prostitūtas; mu-
zikālajā noformējumā izmantots motīvs 
no izrādes tapšanas laikā populārā TV 
seriāla Brigāde par mūsdienu Krievijas 
kriminālajām aprindām. Sadzīviskā at-
pazīstamība konkrētajā izrādē nedeval-
vēja lugas tekstu un situāciju, bet tieši 
otrādi – to pārliecinoši aktualizēja, bez 
romantizācijas rādot pasauli, kurā dzīvo 

šodienas padsmitnieki.
Izrādes tapšanas laika kontekstu par 

prioritāru izvirzīja arī Alvis Hermanis, 
kā politiskā teātra projektu pozicionējot 
H. Ibsena Tautas ienaidnieka (2013) ie-
studējumu, kaut faktiski lugas situācija 
netika būtiski mainīta, tikai izrādes dar-
bības vieta pārcelta uz mūsdienām. Un 
lielāko sabiedrisko rezonansi izraisīja 
režisora izteikumi preses intervijās, ne-
vis pats izrādes vēstījums.

III Intertekstuāls (intertextuell) in-
scenējums

Konkrētā interpretācija tiek uzsvērta 
kā viena no daudzām un atsauces uz ci-
tām ir apzinātas. Latviešu teātrī šī pieeja 
realizēta gadījumos, kad režisors atkār-
toti iestudē viena autora lugas. Piemē-
ram, režisors Felikss Deičs Valmieras te-
ātrī iestudējis sešas izrādes, kuru pama-
tā bijuši Rūdolfa Blaumaņa dramatiskie 
un prozas darbi. Tikai trijos gadījumos 
dramaturģiskais materiāls žanriski bijis 
uzskatāms par komēdiju – Ļaunais gars, 
Trīnes grēki un No saldenās pudeles – un 
visos gadījumos izrādēs režisors žanru 
mainīja uz psiholoģisku drāmu, jo šķie-
tami komiskie pārpratumi starp lugas 
varoņiem izrādes varoņu attiecībām ne-
sa arī dramatiskus zaudējumus. Lielā 
mērā visās R. Blaumaņa interpretācijās 
Felikss Deičs iestudēja ne tikai konkrēto 
darbu, bet arī visu autoru. Tāpēc varbūt 
tas ir pat konceptuāli, ka scenogrāfs 
Mārtiņš Vilkārsis Valmieras teātra izrā-
des No saldenās pudeles (2010) dekorā-
cijās izmantoja detaļas no citas R. Blau-
maņa lugas Indrāni iestudējuma Māras 
Ķimeles režijā tajā pašā teātrī (2008). 

Gaidot vispirms Šekspīra, pēc tam 
Raiņa un Aspazijas jubilejas gadu, var 
cerīgi prognozēt, ka klasikas tekstu īpat-
svars Latvijas teātru repertuārā pieaugs. 
Pat ja tikai jubilejām par godu. Un kaut 
arī par pagrieziena punktu dramaturģi-
jas/teksta un izrādes/inscenējuma at-
tiecībās tiek uzskatīts franču strukturā-
lista Rolāna Barta bieži citētais iztei-
kums: «Kas ir teatralitāte? Tas ir teātris 
mīnus teksts.»1 (Barthes 1964, 41), tomēr 
Raiņa teksti uz latviešu skatuves nav 
dzirdēti sen... Pietrūkst. 6

citētie avoti
Balme, Ch. (2008) Einführung in die Theaterwis-

senschaft. Berlin: Erich Schmidt Verlag
Barthes, R. (1964) Le théâtre de Baudelaire // Es-

sais critiques. Paris: Éditions du Seuil, pp. 41-47
Blaumanis, R. (1958) Indrāni // Kopoti raksti, 5. 
sēj. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 107.-173.
lpp.
Čehovs, A. (1954) Kaija // Izlase, 3.sēj. Rīga: Lat-
vijas Valsts izdevniecība, 161.-217.lpp.
Pavis, P. (1989) Die Inszenierung zwischen Text 
und Aufführung // Zeitschrift für Semiotik, Bd. 11, 
Hft. 1, S. 13-27. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 
Пави, П. (1991) Словарь театра. Москва: Про-
гресс.

1 
Qu’est-ce que la théâtralité? C’est le théâtre 

moins le texte – franču val.

Ideotekstuālais inscenējums. Tautas ienaidniekā (jrT, 2013) lielāko sabiedrisko 
rezonansi izraisīja režisora alvja hermaņa izteikumi preses intervijās, nevis pats 
izrādes vēstījums. Foto – Gints mālderis



TEĀTRA VĒSTNESIS 2014/I  93 

Ceļvedis

is ir gads, kura 
sniegtās iespējas 
jāizmanto pilnī-
bā – Rīga ir Eiro-
pas kultūras gal-
vaspilsēta ar vē-

rienīgu, tomēr diezgan nepārskatāmu 
programmu. Tāpēc piedāvājam norādi, 
kas būtu jāredz tieši skatuves mākslu 
jomā šopavasar.

Eiropas kultūras galvaspilsētas gada 
programma skatītājiem piedāvā sen ne-
bijušu iespēju – baudīt latviešu kompo-
nistu jaundarbus. 

13.martā Operas Jaunajā zālē pirm-
izrāde Kristapa Pētersona operai Mi-
hails un Mihails spēlē šahu, kas veltīta 
Mihailam Tālam. Operas muzikālā dra-
maturģija precīzi balstīta 1960. gadā 
Maskavā Pasaules čempionāta mačā iz-
spēlētajā sestajā sensacionālajā šaha 
partijā, kurā Tāls pieveica šķietami ne-
uzvaramo padomju tautas šaha spēles 
elku Mihailu Botviņņiku. Viņa leģendā-
rais mačstiks tiks izspēlēts multimedi-
ālas lekcijas formā, akcentējot gan šaha 
ideoloģisko nozīmi Padomju Savienībā, 
gan Tāla intuīcijā un improvizācijā bal-
stīto taktiku, kas ļāva viņam uzvarēt ra-
cionālo, akadēmisko Botviņņiku. Iestu-
dējuma darbība notiks Padomju Savie-
nības ģenerālprokurora, šaha kustības 
aizsācēja Nikolaja Kriļenko kabineta 

priekštelpā. Izrādē kopumā ir 32 dalīb-
nieki – tik, cik figūru piedalās vienā šaha 
spēlē – četrpadsmit kameransambļa 
mūziķi, astoņi dziedātāji un astoņi dejo-
tāji. Projekta radošo komandu veido 
spilgti jaunās paaudzes latviešu māksli-
nieki: komponists  Kristaps Pētersons, 
režisors Viesturs Meikšāns, diriģents Ai-
nārs Rubiķis, Londonā rezidējošais lat-
viešu horeogrāfs Kirils Burlovs, sceno-
grāfs Reinis Suhanovs un franču video 
mākslinieks Karloss Frenklins. 

Otrs Eiropas kultūras gada virziens – 

ir iepazīstināt skatītājus ar teātra režiso-
riem, kas mainījuši uz būtiski ietekmē-
juši Eiropas teātra seju. 

19. un 20.martā flāmu mākslinieks 
Jans Lauverss un Needcompany piedāvā 
izrādi Izabellas istaba. Jau turpat 30 ga-
dus Lauverss un viņa kompānija kopj 
unikālu teātra valodu, šķērsojot robežu 
starp teātri, deju, koncertu, performanci 
un vizuālo mākslu. Izrādes Izabellas is-
taba iecere dzima, kad Lauverss no sava 
tēva – arheoloģijas un antropoloģijas 
amatiera – mantoja 5800 artefaktu un 

TĀLS, LAUVERSS 
UN ŠEKSPĪRS  
IZCILĪBAS RĪGĀ

Eiropas kultūras galvaspilsētas skatuves mākslas iespējas

ANDRA RUTKĒVIČA

savas dzīves 94 gadus vecā un pilnīgi aklā Izabella (vivjena de meunka) izstāsta, 
izdejo un izdzied. publicitātes foto
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nolēma tos iesaistīt izrādē, kurā deviņi 
aktieri, dejotāji un mūziķi ar ievērojamo 
aktrisi Vivjenu de Meunku centrā atklāj 
Izabellas istabas noslēpumu. Izrāde ap-
tver teju visu 20. gadsimtu – abus pa-
saules karus, Hirosimu, koloniālismu, 
modernās mākslas attīstību, ceļojumu 
uz Mēnesi, trūkumu un badu Āfrikā. Sa-
vas dzīves 94 gadus vecā un pilnīgi aklā 
Izabella izstāsta, izdejo un izdzied kopā 
ar laikabiedriem, kas viņai bijuši svarīgi, 
bet nu sen jau kā miruši.

Paralēli šīm izrādēm Kaņepes kultū-
ras centrā varēs noskatīties divas filmas 
– Annas Brzežinskas dokumentālo Ne-
edcompany portretu I Want (NO) Reali-
ty (Es (NE)gribu realitāti), kā arī paša Ja-
na Lauversa veidoto mākslas filmu Gol-
dfish Game (Zelta zivtiņas spēle). 

Līdz šim nebijusi pieredze Latvijas 
skatītājus sagaida 5.aprīlī Noderīgu zi-
nāšanu un nezināšanas melnajā tirgū. 
Idejas autore un kuratore Hanna Hurci-
ga šo projektu jau īstenojusi vairākās 
valstīs. Pie 60 galdiņiem dažādu jomu 
Latvijas eksperti (dabas zinātnieki, 
mākslinieki, filozofi, antropologi, medi-
ķi u.c.) gaidīs savus klientus, lai pus-
stundas individuālā sarunā nodotu daļu 
savu zināšanu un diskutētu par «salabo-
tu, uzlabotu un mirušu ķermeni». Rīgas 
eksperti pārstāv plašu profesionālo 
spektru, ieskaitot sirds ķirurģiju, cilmes 
šūnu izpēti, transplantoloģiju, onkolo-
ģiju, ortopēdiju, medicīnas ētiku, bioē-
tiku un filozofiju. Skatītājiem būs iespē-
jams par 1 eiro rezervēt sarunu ar kādu 

no šiem ekspertiem, bet tiem, kam šajā 
«zināšanu pirkšanas biržā» nebūs izde-
vies rezervēt sev individuālu sarunu, 
būs iespēja klausīties atlasītas sarunas 
kādā no Melnā radio kanāliem.

Ar programmas Rīga 2014 atbalstu 
top arī  Šekspīra festivāls.

Tas sāksies 16. maijā ar režisora 
Viestura Meikšāna Dailes teātrī iestudē-
tā Ričarda III pirmizrādi (titullomā – Ar-
tūrs Skrastiņš). 

17. maijā Kalnciema kvartālā norisi-
nāsies Šekspīra laika tirgus, no deviņiem 
rītā līdz pat pēcpusdienai tirdziņa ap-
meklētājiem piedāvās pēc Šekspīra laika 

receptēm tapušus ēdienus un dzērienus, 
varēs baudīt fragmentus no viņa lugām 
un iepirkšanos tā laika stilā, bet vakarā 
senās mūzikas ansamblis Ludus atska-
ņos tā laika mūziku. Pulksten 19.30 no-
tiks Šekspīra Perikla iestudējums jauno 
Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) ak-
tieru sniegumā (režisore – Anna Eižverti-
ņa). Programmas turpinājumā ap pus-
desmitiem vakarā sāks muzicēt Kambri-
jas reģiona (Ziemeļrietumu Anglija) jau-
nās uzlecošās zvaigznes – britu indie-
rock grupa Jakarta Club. Paredzams, ka 

pirms pusnakts varētu notikt Gustava 
Strengas lekcija par seksu viduslaikos.

19. maijā Dailes teātrī varēs noskatī-
ties Shakespeare’s Globe teātra pasaules 
turnejas Globe to Globe izrādi Hamlets, 
ko iestudējuši režisori Dominiks Drom-
gūls (Dominic Dromgoole) un Bils 
Bakhērsts (Bill Buckhurst). Londonieši 
Rīgā rādīs «revidētu» Hamleta versiju, jo 
izrāde būs kompakta un ilgs aptuveni 
divarpus stundu. 

Festivāls noslēgsies 20. maijā ar 
starptautisko konferenci Dailes teātra 
Mazajā zālē Šekspīrs: autentiskais un 
mūsdienīgais. Konferencē piedalīsies 

Latvijas un Lielbritānijas Šekspīra pēt-
nieki un teātra režisori. 

Vēl jubilejas gada programma 
Šekspīram 450 piedāvās vairākus intri-
ģējošus un saistošus pasākumus vispla-
šākajai auditorijai – videokonkursu jau-
niešiem, Šekspīra Perikla pirmizrādi 
Starptautiskajā teātra dienā 27. martā 
LKA Teātra mājā Zirgu pasts, Šekspīra 
dzimšanas dienas svinības 23. aprīlī 
kultūrbārā Vieta un multimediālu izstā-
di Šahspīrs, kā arī lekciju un sarunu cik-
lu Mēs un Šekspīrs.6

SHAKESPEARE’S GLOBE RĪGĀ 
RĀDĪS REVIDĒTU HAMLETA 

VERSIJU

operā Mihails un Mihails spēlē šahu leģendārais mačs Tāls – Botviņņiks tiks tiks izspēlēts multimediālas lekcijas formā. 
Foto – aivars liepiņš, Dienas mediji
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laTvIjas nacIonālā opera

6 17. janvārī, rihards vāgners Rienci. 
Triumfs un sakāve, opera. Diriģ. Modests 
Pitrens, rež. Kirstena Dēlholma, gaismas 
rež. Jespers Kongshaugs, horeogr. Jons R. 
Skulbergs, scenogr. Mia Stensgārds un Ma-
ja Ziska, kostīmu māksl. MAREUNROL’S, 
dramat. Mikus Čeže, video Uģis Ezerietis, 
elektr. mūz. Voldemārs Johansons. Rienci 
– Torstens Kerls vai Andreass Šāgers, Ad-
riāno – Urzula Hese fon den Štainena, Irē-
ne – Elizabete Strida, Barončelli – Rai-
monds Bramanis, Čeko – Rihards Mača-
novskis, Kolonna – Krišjānis Norvelis, Orsī-
ni – Armands Siliņš.
6 28. februārī, volfgangs amadejs mo-
carts figaro kāzas, opera. Diriģ. Valdis 
Butāns, rež. Marselo Lombardero, scenogr. 
Djego Siliano, kost. māksl. Lusiana Gutma-
ne, gaismu māksl. Horacio Efrons. Grāfs 
Almaviva – Jānis Apeinis, Rihards Millers 
vai Kalvis Kalniņš, Grāfiene – Evija Martin-
sone, Sonora Vaice vai Julianna Bavarska, 
Figaro – Rihards Mačanovskis, Aleksandrs 
Miminošvili vai Krišjānis Norvelis, Suzanna 
– Inga Šļubovska, Elīna Šimkus vai Jūlija 
Vasiļjeva, Marselīna – Ilona Bagele vai Kris-
tīne Zadovska, Kerubīno – Anna Konovalo-
va, Anastasija Ļebedjanceva vai Laura 
Grecka, Bartolo – Krišjānis Norvelis vai Ro-
māns Poļisadovs, Bazīlio – Viesturs Jan-
sons vai Raimonds Bramanis, Dons Kurcio 
– Guntars Ruņģis vai Mihails Čuļpajevs, An-
tonio – Viesturs Vītols vai Kārlis Saržants, 
Barbarīna – Marlēna Keine vai Jolanta Stri-
kaite.
6 12. martā, kristaps pētersons Mi-
hails un Mihails spēlē šahu, opera. Diriģ. 
Ainārs Rubiķis vai Atvars Lakstīgala, rež. 
Viesturs Meikšāns, scenogr. Reinis Suha-
novs, kost. māksl. MAREUNROL’S, libret. 
Sergejs Timofejevs, video māksl. Karloss 
Frenklins. Melnais bandinieks E7 – Dana 
Bramane, Baltais tornis A1 – Armands Si-
liņš, Melnais tornis A8 – Juris Ādamsons, 
Melnā dāma – Ieva Parša, Melnais zirgs G8 
– Andris Lapiņš, Baltā dāma – Baiba Berķe, 
Melnais zirgs B2 – Kalvis Kalniņš, Baltais 
bandinieks D2 – Gunta Davidčuka.

laTvIjas nacIonālaIs TeāTrIs

6 15. janvārī, aktieru zāle, henriks Ib-
sens Spoki. Rež. Mihails Kublinskis, sceno-
gr. Sintija Jēkabsone, kost. māksl. Liene 
Rolšteina, muzik. noform. Valdis Zilveris. 
Helēna Alvinga – Lāsma Kugrēna, Osvalds 
Alvings – Jānis Āmanis vai Kaspars Dum-
burs, Manderss – Voldemārs Šoriņš, Engs-
trans – Uldis Norenbergs, Regīna Engstra-
ne – Liene Gāliņa.
6 23. janvārī, lielā zāle, ēriks emanu-
els Šmits Jūtu tektonika. Rež. Mihails 
Gruzdovs, scenogr. Aigars Ozoliņš, kost. 
māksl. Anna Heinrihsone, gaismu māksl. 
Igors Kapustins, horeogr. Inga Raudinga. 
Diāna – Indra Roga, Rišārs – Ivars Puga, 

Pomrejas kundze – Lolita Cauka, Rodika – 
Zane Jančevska, Elīna – Liene Sebre, 100 
gadus veci mīlētāji Parīzē – Astrīda Kairiša 
un Ģirts Jakovļevs, ielu muzikanti – Mārtiņš 
Brūveris, Jurģis Spulenieks, Uldis Siliņš, 
Kaspars Aniņš, Marta Līne, Artis Drozdovs.
6 3. februārī, lmT jaunā zāle, Braiens 
Frīls Dejas Lūnasas svētkos. Rež. Inese 
Mičule, scenogr. Gints Sippo, kost. māksl. 
Ieva Veita, horeogr. Liene Stepena. Agnesa 
– Marija Bērziņa, Krista – Zane Dombrovs-
ka, Roza – Maija Doveika, Keita – Daiga 
Gaismiņa, Megija – Daiga Kažociņa, Džeks 
– Juris Lisners vai Juris Hiršs, Džerijs – Jā-
nis Vimba, Maikls – Arturs Krūzkops.
6 26. februārī, lmT jaunā zāle, 
džeimss džoiss Mollija saka jā! Rež. Pē-
teris Krilovs, scenogr. un kost. māksl. Kristī-
ne Abika, muzik. noform. Jānis Līde, video 
un digit. instal. Voldemārs Dūdums, gais-
mu māksl. Lienīte Slišāne. Mollija – Marija 
Bērziņa.
6 27. februārī, lielā zāle, džons Boi-
tons prīstlijs Laiks un Konveju ģimene. 
Rež. Edmunds Freibergs, scenogr. Le-
onards Laganovskis, kost. māksl. Ieva Kun-
dziņa. Konveja kundze – Ināra Slucka, 
Alens – Ivars Kļavinskis, Medža – Līga Zeļģe, 
Robins – Ainārs Ančevskis, Heizela – Mada-
ra Saldovere, Keja – Agnese Cīrule, Kerola – 
Sanita Pušpure, Džoanna Helforda – Inga 
Misāne-Grasberga, Ernsts Bīvers – Uldis 
Anže, Džeralds Torntons – Egils Melbārdis.
6 27. martā, lielā zāle, jānis peters, 
raimonds pauls. Teātra dienas kon-
certs Satikšanās. Rež. Edmunds Frei-
bergs, scenogrāfs Aigars Ozoliņš, gaismu 
māksl. Igors Kapustins, kost. māksl. Elita 
Patmalniece. Piedalās Marija Bērziņa, 
Madara Botmane, Marta Ančevska, Zane 
Dombrovska, Liene Gāliņa, Zane Jančevs-
ka, Inga Misāne - Grasberga, Ilze Rudolfa, 
Liene Sebre, Līga Zeļģe, Jānis Āmanis, Mār-
tiņš Brūveris, Mārtiņš Egliens, Gundars 
Grasbergs, Juris Hiršs, Ģirts Jakovļevs, Ju-
ris Jope, Ivars Kļavinskis, Ģirts Liuziniks, 
Mārcis Maņjakovs, Egils Melbārdis, Ivars 
Puga, Jānis Vimba.

laTvIjas daIles TeāTrIs

6 8. janvārī, mazā zāle, mia kouto Die-
va indes un velna zāles (Radošo meklēju-
mu cikla «Brīva skatuve» ietvaros). Rež. un 
telpas iekārt. Aut. Dž. Dž. Džilindžers, kost. 
māksl. Ilze Vītoliņa, gaismu māksl. Mārtiņš 
Kudiņš. Sidonijs – Ģirts Ķesteris, Barto-
lomejs – Juris Bartkevičs, Munda – Indra 
Briķe.
6 9. janvārī, kamerzāle, nakts vēl nav 
galā, pēc meisijas madjedinas filmas 
Pagājusī nakts motīviem (Radošo mek-
lējumu cikla «Brīva skatuve» ietvaros, sa-
darbībā ar Teātra attīstības apvienību 
«Daile»). Rež. un kost. māksl. Intars Reše-
tins, scenogr. Kristians Brekte, video māksl. 
Laura Rožkalne-Ozola, gaismu māksl. Ivars 
Tilčiks. Džoanna – Ilze Ķuzule-Skrastiņa, 

Maikls – Gints Grāvelis, Laura – Inita Dzel-
me, Alekss – Mārtiņš Počs vai Jānis Vimba, 
Sandra/sekretāre – Dārta Daneviča, Trū-
mens – Āris Rozentāls, Endijs – Mārtiņš Po-
čs vai Romāns Bargais, Viesmīlis – Gatis 
Legzdiņš vai Jānis Klucis.
6 10. janvārī, lielā zāle, marjus Ivaš-
kevičs Izraidītie. Rež. Oskars Koršunovs 
(Lietuva), muzik. vad. Sauļus Prūsaitis (Lie-
tuva), scenogr. Gintars Makarevičs (Lietu-
va), kost. māksl. Agne Jagelavičute (Lietu-
va), horeogr. Vesta Grabštaite (Lietuva). 
Bens – Dainis Grūbe un Juris Žagars, Van-
dals – Lauris Dzelzītis, Dana – Elīna Dzel-
me, Liza – Vita Vārpiņa, Edijs – Gints An-
džāns, Olga, Sirēna – Ieva Segliņa, Azims,  
Policists – Dainis Gaidelis, Harijs, Kristus – 
Artūrs Dīcis, Supersmagais – Raivis Vidzis, 
Oksana, Sirēna – Ērika Eglija, Sauļus – Aldis 
Siliņš, Brālis latgalietis I, Oļģerts – Artis Ro-
bežnieks, Regīna – Lilita Ozoliņa, Bārdai-
nais, Bezpajumtnieks – Pēteris Gaudiņš, I 
šoferis,  Bezpajumtnieks – Artūrs Skrastiņš 
vai Ivars Auziņš, II šoferis – Juris Kalniņš, 
Brālis latgalietis II, Puisis no Viktorijas par-
ka – Lauris Subatnieks, Meičas bārā – Es-
meralda Ermale, Anete Krasovska, Nora 
Anna Geidmane, Regīna Eglija un Laura 
Atelsone, Puiši bārā – Vilnis Onskulis, Ro-
berts Gaidulis, Artūrs Kļava. Izrādē pieda-
lās grupa RYGA – Mārcis Judzis (vokāls, si-
taminstrumenti), Rihards Lībietis (ģitāra), 
Kārlis Alviķis (bass), Matīss Repsis (klavie-
res).
6 29. janvārī, mazā zāle, ēriks hān-
bergs Plikie un pusplikie. Rež. Kārlis Auš-
kāps, scenogr. Kristaps Skulte, muzik. no-
form. aut. Juris Vaivods, kust. konsult. Al-
berts Kivlenieks, gaismu māksl. Arnis Od-
nakišs. Dzidra – Venta Vecumniece, Reinis 
– Gunārs Placēns, Šarlote – Ilze Vazdika, 
Andrejs – Aivars Siliņš, Trīne – Lidija Pupu-
re, Ervīns – Juris Strenga, Spulga – Olga 
Dreģe, Žanis – Leons Krivāns, Pirmā TV žur-
nāliste – Mirdza Martinsone, Otrā TV žurnā-
liste – Akvelīna Līvmane, TV vokālais duets 
– Sarmīte Rubule un Aija Dzērve.
6 7. martā, lielā zāle, ēriks emanuels 
Šmits Milēdija (pēc aleksandra dimā 
romāna Trīs musketieri motīviem). Rež. 
Dž. Dž. Džilindžers, scenogr. Mārtiņš Vilkār-
sis, kost. māksl. Ilze Vītoliņa, komp. Kārlis 
Lācis, horeogr. Inga Krasovska, gaismu 
māksl. Igors Kapustins. Lēdija Vintere – Ag-
nese Zeltiņa, kardināls Rišeljē – Ģirts Ķes-
teris, Bekingemas hercogs – Juris Žagars, 
D’Artanjans – Gints Grāvelis, Atoss – Lauris 
Dzelzītis, Portoss – Aldis Siliņš, Aramiss – 
Intars Rešetins, Konstance Bonasjē – Dārta 
Daneviča, Ketija – Ieva Segliņa, Feltons, 
kardināla gvards – Gints Andžāns, Lords 
Vinters – Juris Kalniņš, Žanna de Breja – Li-
lita Ozoliņa, Rošfors – Lauris Subatnieks, 
kolstera priekšniece – Marīna Janaus, Pat-
riks, kardināla gvards – Dainis Grūbe, Žaks 
Mazels, vecākais gvards – Pēteris Gaudiņš, 
kalps, kardināla gvards – Mārtiņš Počs, kro-
dziniece – Rita Bērziņa, Mordons – Markuss 
Rodrigo Rozentāls.

Hronika
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6 9. martā, mazā zāle, hanoks levins 
Vecpuiši un vecmeitas. Rež. Regnārs Vaiv-
ars, scenogr. Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. 
Laura Čaupale, gaismu māksl. Māra Vaļiko-
va. Pukija – Kristīne Nevarauska, Buļba – 
Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Zingars – Artūrs Dī-
cis, Ūdīno – Dainis Gaidelis, Oistvinds – Ju-
ris Bartkevičs.

jaunaIs rīGas TeāTrIs

6 29. janvārī, lielā zālē, mihails kuz-
mins Peldošie – ceļojošie. Rež. un komp. 
Vladislavs Nastavševs, scenogr. un kost. 
māksl. Monika Pormale. Orests Pekarskis – 
Vilis Daudziņš, Lavriks Pekarskis – Mārtiņš 
Upenieks, Leonīds Carevskis – Kaspars 
Znotiņš, Ļoļečka Carevska – Sandra Kļavi-
ņa, Iraīda Verbina – Maija Apine, Poļina – 
Baiba Broka, Dmitrijs Lavrentjevs – Andris 
Keišs, Misters Stoks – Ģirts Krūmiņš, Zoja 
Lilienfelda – Iveta Pole, Žans Žubērs – Ed-
gars Samītis.
6 1. martā, mazā zāle, Dzeja. Režija un 
telpa Māra Ķimele. Piedalās: Guna Zariņa, 
Jana Čivžele, Ģirts Krūmiņš, Ivars Krasts un 
Kaspars Znotiņš.

m. Čehova rīGas krIevu TeāTrIs

6 15. februārī, lielā zāle, maksims 
Gorkijs Vasarnieki. Rež. Elmārs Seņkovs, 
rež. asist. dramaturģ. jaut. Madara Rutkēvi-
ča, scenogr. Reinis Dzudzilo, kost. māksl. 
Krista Dzudzilo, komp. Edgars Mākens, ho-
reogr. Elīna Lutce, gaismu māksl. Oskars 
Pauliņš. Sergejs Vasiļjevičs Basov – Dmitrijs 
Palēss, Varvara Mihailovna – Veronika Plot-
ņikova, Kalerija – Dana Čerņecova, Vlass – 
Aleksandrs Maļikovs, Pjotrs Ivanovičs Sus-
lovs – Jevgeņijs Čerkess, Jūlija Fiļipovna, 
viņa sieva - Jekaterina Frolova, Kirils Aki-
movičs Dudakovs – Oļegs Teterins, Olga 
Aleksejevna – Jeļena Sigova, Jakovs Petro-
vičs Šaļimovs – Anatolijs Fečins, Pāvels 
Sergejevičs Rjumins – Andrejs Možeiko vai 
Vadims Grosmans, Marja Ļvovna – Olga Ņi-
kuļina, Soņa – Natālija Ribenko, Semjons 
Semjonovičs Dvojetočije – Leonīds Lencs, 
Nikolajs Petrovičs Zamislovs – Vitālijs Ja-
kovļevs, Zimins – Artūrs Trukšs.
6 4. martā, mazā zāle, Pusaudzis (pēc 
F. dostojevska romāna). Dramatiz. aut. 
un rež. Jeļena Černaja, kost. māksl. Valen-
tīna Začiņajeva, gaismu māksl. Dmitrijs 
Trumpels, dekorāc. apglezn. Anastasija 
Džordževiča. Arkādijs Makarovičs Dolgoru-
kijs – Ivans Kločko vai Maksims Busels, Ļiza 
– Tatjana Začesta vai Nataļja Ribenko, An-
na Andrejevna Versilova– Anastasija Džor-
dževiča, Katerina Nikolajevna Ahmakova – 
Jana Herbsta vai  Natālija Živeca, Sergejs 
Petrovičs Sokoļskis – Kirils Zaicevs, Niko-
lajs Ivanovičs Sokoļskis – Artūrs Trukšs, 
Tatjana Pavlovna Prutkova  – Jana Ļisova, 
Vasins  – Igors Nazarenko, Krafts – Pāvels 
Griškovs, Lamberts  – Marats Efendijevs, Al-
fonsina – Jūlija Berngardte, Versilovs – Pā-
vels Griškovs, Zerščikovs – Marats Efendi-

jevs, Aferdovs – Igors Nazarenko, Aizrautīgs 
spēlmanis – Ņikita Voroņins

laTvIjas leļļu TeāTrIs

6 1. martā, mazā zāle, vilhelms Bušs 
Makss un Morics. Rež. Edgars Kaufelds, 
mākslin. Ieva Ozoliņa, scenogr. Uģis Bēr-
ziņš, komp. Juris Kaukulis. Makss – Artūrs 
Putniņš, Morics – Daumants Švampe.
6 15. martā, mazā zāle, Trīs sivēntiņi 
un vilks (latviešu tr.). Rež. Vija Blūzma, 
mākslin. Gedimins Kotello, komp. Uģis Vī-
tiņš. Lomās: Santa Didžus, Ance Muižniece, 
Miķelis Žideļūns, Anrijs Sirmais.
6 22. martā, lielā zāle, enida Blaitone 
Slavenais pīlēns Tims (krievu tr.). Rež. Mā-
ris Koristins, mākslin. Gedimins Kotello, 
komp. Uģis Vītiņš, dziesmu teksti Jeļena 
Sigova. Lomās: Lilija Sūna, Irina Kalniņa, 
Aleksandrs Jonovs, Olga Larina, Aleksand-
ra Brunere, Rodions Kuzmins, Jekaterina 
Ivanova, Jūlija Meščerjakova, Deniss Mar-
tinjaks.

dauGavpIls TeāTrIs

6 16. janvārī, apaļā skatuve, antons 
Čehovs Kaija. Under construction. Rež. 
Oļegs Šapošņikovs un Georgijs Surkovs, 
scenogr. un kost. Inga Bermaka un Agnese 
Stabiņa, gaismu māksl. Sergejs Vasiļjevs. 
Ņina Mihailovna Zarečnaja – Jovita 
Balčiunaite, Pjotrs Nikolajevičs Sorins – 
Vladimirs Dupaks, Semjons Semjonovičs 
Medvedenko – Viktors Jancevičs, Irina Ni-
kolajeva Arkadina – Irina Kešiševa vai Vera 
Hramņikova, Konstantīns Gavrilovičs Tre-
pļevs – Aleksandrs Komarovs vai Māris Bo-
ka, Polīna Andrejevna – Maija Korkliša vai 
Žanna Lubgāne, Jevgeņijs Sergejevičs 
Dorns – Jurijs Kušpelo, Maša – Jeļena Net-
josina vai Inese Ivulāne-Mežale, Iļja Afanas-
jevičs Šamrajevs – Mihails Samodahovs, 
Boriss Aleksejevičs Trigorins – Georgijs Sur-
kovs.
6 15. februārī, eksperimentālā skatu-
ve, lauris Gundars Dabaseibys pūddar-
neica. Rež. Juris Jonelis, scenogr. un kost. 
Liene Pavlovska, horeogr. Irina Saveļjeva, 
mūz. aranž. Einārs Lipskis, gaismu māksl. 
Sergejs Vasiļjevs. Lomās: Kristīne Veinštei-
na, Māris Korsiets, Egils Viļumovs.
6 28. februārī, apaļā skatuve, a. Iva-
novs To visu viņa... Rež. Georgijs Surkovs, 
kost. māksl. un scenogr. Dace Sloka, gais-
mu māksl. Sergejs Vasiļjevs. Lomās: Žanna 
Lubgāne, Miroslavs Blakunovs.

lIepājas TeāTrIs

6 24. janvārī, lielā zāle, aleksandrs 
volodins Pieci vakari. Rež. Leons Leščins-
kis, scenogr. Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. 
Liene Rolšteina, komp. Oleksijs Demčenko, 
horeogr. Liene Grava, gaismu mākslin. 
Mārtiņš Feldmanis. Iļjins – Egons Dom-
brovskis, Tamāra – Inese Kučinska, Slaviks 
– Edgars Ozoliņš, Katja – Anete Berķe, Zoja 

– Sigita Jevgļevska, Timofejevs – Kaspars 
Kārkliņš.
6 21. februārī, lielā zāle, marks ka-
moleti Boeing, Boeing. Rež. Armands 
Zvirbulis, scenogr. Aigars Ozoliņš, kost. 
māksl. Liene Rolšteina, gaismu mākslin. 
Mārtiņš Feldmanis, video mākslin. Andris 
Vētra. Bernārs – Mārtiņš Kalita, Robērs – 
Kaspars Kārkliņš, Berta – Anita Kvāla, Ženi-
ja – Laura Jeruma, Žanete – Everita Pjata, 
Žaklīna – Signe Ruicēna.
6 26. un 27. martā, lielā zāle, Teātra 
dienas Veltījumu koncerts. Piedalās Lie-
pājas teātra aktieri. Vada Marģers Eglinskis 
un Ilze Trukšāne. Programmu veidojuši 
Normunds Kalniņš un Herberts Laukšteins.

valmIeras drāmas TeāTrIs

6 16. janvārī, apaļā zāle, Tenesijs vil-
jamss Stikla zvērnīca. Rež. Dmitrijs 
Petrenko, scenogr. un kost. māksl. Sintija 
Jēkabsone, komp. Reinis Ozoliņš, horeogr. 
Nadežda Beļajeva. Laura Vingfīlda – Skaid-
rīte Putniņa, Džims O’Konors – Rihards Ru-
dāks, Toms Vingfīlds – Arnolds Osis un 
Kristaps Ķeselis, Amanda Vingfīlda – Inese 
Pudža vai Rūta Dišlere.
7. februārī, mazā zāle, rolāns Topors 
Ziema zem galda. Rež. Ģirts Ēcis, scenogr. 
un kost. māksl. Reinis Suhanovs, komp. Jē-
kabs Nīmanis. Floransa Mišalona – Māra 
Mennika, Dragomirs – Māris Bezmers, Gric-
ka – Kārlis Neimanis, Marks Tils – Imants 
Strads, Raimonda – Inga Siliņa.
6. martā, apaļā zāle, ģula urbans Vi-
sām pelēm garšo siers. Rež. Felikss Deičs, 
scenogr. Evija Pintāne un Reinis Suhanovs, 
kost. māksl. Ieva Veita, komp. Imants Zem-
zaris un Emīls Zilberts. Muris Buris un Pa-
skāls – Rihards Jakovels, Fruži – Rūta Dišle-
re, Šoma – Ingus Kniploks, Violeta – Ilze 
Lieckalniņa, Albīns – Kaspars Zāle, Lidija – 
Baiba Valante, Martons – Mārtiņš Lūsis.

dIrTY deal TeaTro

6 17. februārī, Medījums. Rež. Mārcis 
Lācis, dramat. konsult. Justīne Kļava, 
dziesmu tekstu aut. Andris Kalnozols, sce-
nogr. Aivars Žukovskis un Jānis Bijubens, 
kost. māksl. Inga Bermaka un Agnese Sta-
biņa, leļļu māksl. Marta Batbajarina, mūz. 
aut. Toms Auniņš, gaismu māksl. Lauris 
Johansons. Spēlē: Jānis Skanis, Mārtiņš 
Brūveris, Armands Berģis, Antons Zamišļa-
jevs, Mārcis Lācis.
6 24. martā, Mazie jautājumi. Rež. un 
dramat. Andris Kalnozols, scenogr. Uģis 
Bērziņš. Spēlē: Ivars Krasts, Jurģis Spule-
nieks, Kristaps Ķeselis, Andrejs Možeiko, 
Aleksandrs Radzevičs.

ģerTrūdes Ielas TeāTrIs

6 10. martā, Heavy metal. Režija un tel-
pa – Andrejs Jarovojs.  Spēlē: Anta Aizupe, 
Aigars Apinis, Kārlis Krūmiņš, Kristaps Ķes-
elis.
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Pārdošanā jau 
otrais 
Nacionālā 
teātra žurnāls! 

žurnāla
cena

Eur 3
Iegādājies savu žurnālu 
Nacionālā  teātra kasēs 
vai pie biļešu 
kontrolierēm.

ČETRAS REIZES GADĀ – IK SAULGRIEŽU UN SAULSTĀVJU LAIKĀ

žurnāls vērīgam klausītājam un zinātkāram lasītājam

mŪzikas
saulE

l  Latvijas un pasaules mūzikas  
vēstures lappuses

l  sarunas tête-à-tête  
un diskusijas plašākā lokā

l  teksti pārdomām un teksti uz laipas  
ar citām mākslām

l  CD un grāmatu vērtējumi



Cena 3,56 € / Ls 2,50


