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no redakcijas

aizejošais gads mums, «teātra vēstneša» redakcijai, ļoti skaidri un skarbi parādīja, 
ka zaudējums – lai cik smags un sāpīgs – liek arī izslieties, koncentrēties un atklāj, 
kādas rezerves patiesībā ir katrā no mums.  Gribu novēlēt mums visiem spēku un 

pašcieņu arī bez fatāliem zaudējumiem, spēju ieklausīties un saprast ne tikai 
apdraudējuma priekšā. Bet, pats galvenais – saredzēt skaidru horizontāli – ceļu, kas 

ejams, un vēl skaidrāk apzināties vertikāli – mērķi, kā vārdā to ceļu iet.

edīte tišheizere 

novēlu teātra ļaudīm, mūsu žurnāla lasītājiem un saviem kolēģiem jau ierasto, proti,  
laimīgu Jauno gadu. tieši tā – laimīgu! Lai gada nogalē katrs no mums varētu no 

sirds iesaukties: cik skaists ir bijis šis laiks – mīlestības, draudzības un garīgās 
vienotības laiks!

MaiJa svarinska 

es novēlu, lai cilvēki nāk uz teātri kā uz slepenu randiņu, kurā viņi cer satikt intīmu 
saprašanos un prieku, jo viņus mīl un viņi arī spēj mīlēt!

Pēteris kriLovs 

Lai Jaunais ir kā ūdenskritums! Mierīgs un nerimstošs, bangojoši šalkojošs. katram 
savs, pēc katra paša iedvesmas. toties visiem kopā - enerģijas pilns. 

 ieva anševica 

kad nav nekā cita, kam ticēt, paliek tikai debesis un tie, kas mums apkārt, tāpēc 
droši vien kopības sajūta ir tā, kas mūs paglābs. kaut kad. kad nav nekā cita, ko 

redzēt un kas norāda virzienu, paliek tikai māksla un tajā iesaistītie, jo es ticu, ka 
viņi redz, dzird, jūt nedaudz vairāk un tālāk kā citi. svarīgākais nenodeldēt, 

nenoandelēt un nepazaudēt to, kāpēc dievs reiz uzticēja cilvēkam šo talantu - atklāt 
tālāk savas versijas par pasaules radīšanu. 

evita sniedze 

novembrī Latvijā noslēdzās akcija par tautas mīļāko grāmatu. tomēr tās rezultāts, 
izrādījās, latviešu lasītājus spēja ne tikai iepriecināt, bet arī nepatīkami pārsteigt. 
Par kārļa skalbes pasaku «kaķīša dzirnavas», precīzāk sakot, par lasītāju izvēli 

izskanēja dažādi kritiski apgalvojumi un tika izdarīti secinājumi – gan par nācijas 
mazohistisko dabu un vēlmi ciest, gan par nācijas alkām pēc labā ķēniņa. un tomēr 

«kāpēc vairot sāpes, lai vairojas labāk prieks!»  

ieva struka

ērtākais veids, kā tikt Pie teātra vēstneša – aBonēJot 
un tādēJādi dāvāJot GarantiJu tā nākotnei
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Process

anekdotes Par 
Provinci vai 

Provinciālismu?
aleksandra vampilova luga valmieras teātrī un Jrt

silviJa radzobe

atiešām uzmanī-
bu saistošs noti-
kums: ar dažu 
mēnešu starplai-
ku divos Latvijas 

teātros iestudēta viena un tā pati Alek-
sandra Vampilova luga – Provinces anek-
dotes. Latviju pamatoti var uzskatīt par 
Vampilova lielvalsti. Tālajos 20. gadsim-
ta 70. gados, laikā, kad Krievijas režisori 
vēl tikai meklēja īsto atslēgu, kas derētu 
šim vārda tiešā un pārnestā nozīmē jau-
najam dramaturgam – it kā ļoti vienkār-
šu, pat sadzīvisku, bet īstenībā slēptu 
atvaru lugu autoram – pie mums blakus 
citām tapa divas konģeniālas viņa darbu 
interpretācijas. Runa ir par Māras Ķime-
les uzvedumu Vasaras rītā (oriģinālno-
saukums Pagājušo vasaru Čulimskā) 
Valmieras teātrī un Arkādija Kaca Pīļu 
medībām Rīgas Krievu drāmas teātrī. 
Tie abi bija skaudri stāsti par to, kā šķie-
tami ikdienišķi kompromisi, dzīvojot 
pliekanu dzīvi bez cerībām izrauties no 
tās, nemanāmi nogalina cilvēka dvēseli. 
Arī pēc neatkarības atgūšanas par pa-
domju Čehovu dēvētais autors Latvijā 
nebūt nav ticis aizmirsts – Vecāko dēlu 
un Pagājušo vasaru Čulimskā Nacionā-
lajā teātrī iestudēja Regnārs Vaivars, Pīļu 
medības interpretējuši gan Pēteris Kri-
lovs Valmieras teātrī (studentu diplom-
darba izrāde), gan Dž. Dž. Džilindžers 
Liepājas teātrī, bet Atvadas jūnijā Dailes 
teātrī uzvedis Mārtiņš Eihe, kurš režisē-

jis arī Provinces anekdotes pagājušās se-
zonas nogalē Valmieras teātrī. Šīs sezo-
nas sākumā Jaunajā Rīgas teātrī šo pašu 
lugu uzveda Boriss Frumins – bijušais 
rīdzinieks, profesionāls kinorežisors, 
kurš 1978. gadā emigrē uz Amerikas Sa-
vienotajām valstīm, kad studijā Ļenfilm 
tiek aizliegta viņa filma Jaunības kļūdas. 
Tagad Frumins ir profesors, pasniedz re-
žiju Ņujorkas universitātē, kā arī vada 
Baltijas Mediju skolu Tallinā un sadar-
bojas ar Latvijas Kultūras akadēmiju.

Padomju gogoliS
Provinces anekdotes veido divi viencē-
lieni: Divdesmit minūtes kopā ar eņģeli 
ir Vampilova pirmais nopietnais mēģi-
nājums dramaturģijā, kas tapis 1962.ga-
dā, kad autoram nule palikuši 25 gadi; 
Gadījums ar metranpāžu uzrakstīts 
1968. gadā. 1971. gadā autors abus vien-
cēlienus apvieno, piešķirot tiem kopēju 
nosaukumu. Sižeta līmenī viencēlienus 
apvieno šķietami formāls apstāklis – 
darbības vieta: abos notikumi risinās 
vienas un tās pašas provinces viesnīcas 
Taiga dažādās istabās. Taču īstenībā šā-
da kompozīcija ir visai rafinēta. Pirm-
kārt, tas ir labs svešu un pie dažādiem 
slāņiem piederīgu cilvēku sapulcināša-
nas paņēmiens, pretendējot radīt sa-
biedrības mikromodeli. Otrkārt, viesnī-
cā valda zināma varas hierarhija, kura ir 
represīva attiecībā pret iemītniekiem, 
tādējādi izaugot līdz līdzībai par pa-

domju sabiedrībā valdošajām valsts va-
ras un pilsoņu attiecībām. Vampilovs kā 
moto izmanto citātu no Nikolaja Gogo-
ļa: «Vai nu mums tas patīk vai ne, taču 
šādi notikumi pasaulē atgadās – tiesa 
gan, reti, tomēr atgadās.» Protams, gal-
venais vārds, kam jāpievērš uzmanība, 
ir «reti», ar ko ir gribēts īstenībā pateikt, 
ka atgadās bieži. Bet Gogolis Vampilova 
lugā bez viltīgā citāta nozīmīgs vēl vis-
maz divu apstākļu dēļ. Pirmkārt, provin-
ces pilsētiņā norisinās Revidents, tātad 
Gogolis arī ir autors sava veida provin-
ces anekdotēm, ar to novēršot iespēja-
mos cenzūras labojumus, jo ir netieši, 
bet nepārprotami pateikts – kas notiek 
pilsētiņā N., nenotiek galvaspilsētā. Kā 
zināms, Vsevolods Meierholds šo Gogo-
ļa manevru atmaskoja, pārnesot sava 
Revidenta inscenējuma darbību uz Pē-
terburgu. Otrkārt, gandrīz vai tiešas pa-
ralēles starp Vampilovu un Gogoli roda-
mas konflikta strukturēšanā – gan abos 
viencēlienos, gan Revidentā darbību ķē-
di izraisa svešinieka ierašanās noslēgtā 
vidē – Gogolim provinces pilsētiņā, 
Vampilovam – viesnīcā, atklājot te val-
došos tikumus un raksturus. Pirmajā 
Vampilova viencēlienā viltus revidenta 
Hļestakova lomu veic metranpāžs Pota-
povs, otrajā – agronoms Homutovs. 

Mani, dodoties uz Provinces anek-
došu izrādēm, interesēja galvenokārt di-
vi jautājumi. Viens – vai lugu iespējams 
attiecināt vienīgi uz padomju laiku, vai 
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arī tās saturs ir vispārcilvēcisks, aktuāls 
mūsdienu Latvijā. Otrs – vai abu viencē-
lienu apvienojums ir formāls, vai arī tajā 
meklējama kāda mākslinieciski idejiska 
enerģija.

ar Sašaurinātu kaPacitāti
Iestudējot savu pirmo Vampilovu, Atva-
das jūnijā, Mārtiņš Eihe stilīgi stilizēja 
padomju laiku, rūpīgi sastrādāja tēlu 
psiholoģiskās attiecības, panāca burvī-
gu atmosfēru, kurā mijās dramatisms 
un asprātīgs humors – galvenokārt peri-
fēro tēlu skatuviskajā eksistencē. Tas 
vienlaicīgi bija un nebija padomju laiks, 
jo katrs saprata, ka tas ir teatralizēts aiz-
gājušā laikmeta tēls. Nevis viņš pats, bet 
spēle par to. Jaunajā iestudējumā Val-
mieras teātrī režisors rīkojas it kā līdzīgi, 
bet īstenībā – principiāli atšķirīgi. Katru 
cēlienu ievada Gata Priednieka-Melna-
ča sagatavotu video kadru kolāžas – pir-
majā no tām redzam pionierus, fizkul-
tūriešu masu vingrojumu demonstrēju-
mus Maija vai Oktobra svētku gājienos, 
pilsētas, iespējams, Maskavas blīvo sa-
tiksmi ar arhaiskiem autobusiem un 
trolejbusiem; otrajā atkārtojas kadri ar 
Padomju savienības komunistiskās par-
tijas centrālkomitejas locekļiem, kur ci-
tu vidū smaida, cilā alkohola glāzes un 
bučojas ar politiķiem ģenerālsekretārs 
Leonīds Brežņevs. Ar dokumentālajiem 
kadriem lugas darbība tiek piestiprinā-
ta, respektīvi, attiecināta vienīgi uz pa-

domju ēru, jo laika spēles vietā ir laika 
dokuments. Tādā kārtā dramatiskā dar-
ba kapacitāte tiek sašaurināta, padarīta 
par atsevišķu gadījumu, ne likumsakarī-
bu. Un, ja arī likumsakarību, tad tādu, 
kas mūsdienās zaudējusi savu aktualitā-
ti, kas palikusi «tur». 

Scenogrāfe Sintija Jēkabsone iekār-
tojusi viena toņa pelēkumā klīniski ne-
kādu nabadzīgas viesnīcas istabu ar 
standartmēbelēm – šauru gultiņu, 
naktsskapīti, vienu krēslu, kas precīzi 
var atbilst padomju laika viesnīcas tipa 
kopmītnēm vai otrādi. Nekā lieka vai 
buržuāziski ērta, kas varētu atmaidzināt 

vīrišķīgi askētiskos padomju cilvēkus. 
Aktieri spēlē dažādā kvalitātē: atšķirīgs 
ir dziļums, kādā katrs no viņiem «ieko-
dies» materiālā, lai arī kopumā ansamb-
lis, protams, atstāj profesionālu iespai-
du. Rihards Rudāks administratoru Ka-
lošinu, kurš simulē ārprātu, lai izbēgtu 
no soda par rupju izturēšanos pret met-
ranpāžu, jo domā, ka tas kāds augsts 

priekšnieks, spēlē kā tipisku tā saucamo 
mazo cilvēku – trīc, vaid un ļoti neticami 
tēlo psihisku saslimšanu. Arī viņa rupjī-
ba drīzāk izskan kā atvainošanās. Ru-
dāks nekad nav bijis komēdijas aktieris, 
tādēļ viņam jo vairāk būtu bijusi nepie-
ciešama režisora palīdzība, kas šoreiz 
pietrūkusi. Ja šai cēlienā galvenā perso-
na, ap kuru viss griežas, ir nobaidīts in-
teliģents, nevis brutāls ierēdnis, kurš 
pats iekrīt citam izraktajā bedrē, lielā 
mērā sabrūk notikuma loģika. Var jau 
priecāties, cik koķetīgi jauka ragana ir 
Ilzes Lieckalniņas Kalošina neuzticīgā 
sieva Marina vai cik veikli aiz demons-

tratīvas vīrišķības gatavību laisties lapās 
slēpj Riharda Jakovela lāga puisis Kama-
jevs – Marinas mīļākais. Neko pārmest 
nevar arī Janusa Johansona ārstam – 
krāpniekam Rukosujevam vai Aigara 
Apiņa futbola entuziastam Potapovam. 
Taču tie ir tādi sīki personiski prieki.    

Otrajā cēlienā negaidīti par centrālo 
personu izvirzās Janusa Johansona Ho-

nekā lieka vai buržuāziski 
ērta, kas varētu atmaidzināt 
vīrišķīgi askētiskos PadomJu 

cilvēkus

šaura gultiņa, naktsskapītis, viens krēsls – precīzi atbilst padomju laika viesnīcas tipa kopmītnēm vai otrādi. aigars apinis – 
Potapovs, inga apine – viktorija. Foto – matīss markovskis
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mutovs, kurš diviem alkoholiķiem, kuru 
lomās Aigars Apinis (Ančugins) un Ri-
hards Jakovels (Ugarovs), ne no šā, ne 
no tā uzdāvina simt rubļus. Lugā arī Ho-
mutovam ir liela nozīme, taču galveno-
kārt kā lakmusa papīram, kurš izgaismo 
apkārtējās sabiedrības apziņas specifi-
ku, attieksmi pret pasauli – cilvēki sa-
sien Homutovu, jo nespēj noticēt viņa 
godīgumam, uzskata par zagli. Taču, tā 
kā tēlu grupas reakcijas uz notiekošo 
nav precīzi izstrādātas, kolektīvā agresi-
ja nekļūst kāpjoši draudoša, bet pārvēr-
šas neobligātā, vairāk tādā kā komiski 
iekrāsotā ņudzoņā, lai gan īstenībā si-
tuācija ir ļoti nopietna, pat bīstama. Uz 
šī haosa fona izceļas Janusa Johansona 
Homutova dramatiskais, grēksūdzei lī-
dzīgais monologs par to, cik viņš bijis 
slikts dēls nu jau mirušajai mātei.

Jo vairāk izrāde rit uz priekšu, jo ro-
das dīvaināka sajūta, itin kā lugā kopā 
un katrā tēlā atsevišķi būtu maz satura, 
kas aktieriem jāaizpilda ar kaut ko, bet 
nav zināms, ar ko. Itin kā Vampilovs bū-
tu uzrakstījis nevis pilnvērtīgu lugu, bet 
tikai skeču – lugas karkasu. Negrib arī 
veidoties kopējs vēstījums, priekšstats 
par kādām likumsakarībām, izrādes 
darbība izirst atsevišķu, ne pārāk asprā-
tīgu raksturu demonstrējumos. Un kaut 
arī izrāde ir īsa – kopā ar starpbrīdi ne-
pilnas divas stundas – pārņem sajūta, ka 
tā lāga negrib kustēties uz priekšu. 
(Starp cēlieniem, izņemot to, ka abos lo-
mas spēlē vieni un tie paši aktieri, ne-

veidojas nekāda – ne sižetiska, ne idejis-
ki mākslinieciska saistība.) Parasti šāda 
aina paveras, ja režisors nespēj izstrādāt 
uzveduma kopēju idejiski māksliniecis-
ku koncepciju, kas šai gadījumā liekas 

neiespējami, jo Mārtiņš Eihe ir profesio-
nāls, talantīgs mākslinieks. Vai arī – ja 
režisors ir absolūti imūns pret iestudēja-
mo materiālu un nespēj sevi «piespiest 
mīlēt Raini», tas ir, Vampilovu. 

jēgPilnS aBSurdS
Boriss Frumins un Jaunā Rīgas teātra 
aktieri atmin vairāk, lai arī neatklāj visas 
Vampilova lugā slēptās iespējas. Izrāde 
ilgst drusku vairāk par trīsarpus stun-
dām, tātad gandrīz divas reizes ilgāk, 
nekā tas ir Valmierā. Nevar apgalvot, ka 
viss skatuves laiks būtu vienādi saistošs 
– ir gandrīz neizturami garlaicīgi izrādes 
posmi, īpaši otrajā daļā, un vienlaikus – 
vairāki žilbinoši asprātīgi, jēgpilna ab-
surda piepildīti skati. Monikas Pormales 
scenogrāfija pieļauj iespēju, ka izrādes 
darbība varētu risināties padomju laikā, 
vēl precīzāk – padomju Latvijā: par to 

liecina burti kirilicā un latīņu alfabētā, 
ar kuriem uzrakstīts vārds «viesnīca». 
Pirmajā cēlienā redzam aiz loga trīs kas-
tītes ar burtiem «vies», otrajā – «nīca». 
Tātad pirmajā cēlienā darbība notiek 

stāvu augstāk. Asprātīgi. Citādi telpa 
gandrīz tāda pati kā Valmierā – pelēka, 
ar pašām nepieciešākamajām mēbe-
lēm. Papildus, laikam, bija vēl padomju 
viesnīcās obligātā glezna, respektīvi, lē-
ta reprodukcija rāmī pie sienas. Taču iz-
rāde tiecas runāt par vispārcilvēciskām, 
visos, ne tikai padomju laikos aktuālām 
problēmām. Skatoties bija jādomā par 
(ikkatra) cilvēka eksistenciālu nedrošību 
pasaulē, par gluži atavistiskām bailēm 
no nesaprotamā, citādā, par domāšanas 
veidu un formu neelastību, kas rezultātā 
no šādiem indivīdiem sastāvošu sabied-
rību notiesā uz stagnāciju, padara neie-
spējamu ne tikai attīstību, bet pat vis-
mazākās pārmaiņas. Tādējādi anekdo-
tes par provinci pāraug anekdotēs par 
provinciālismu. (Neteiksim, ka šādas 
«ainavas» mums arī šodien būtu gluži 
nepazīstamas.) 

biJa Jādomā Par (ikkatra) 
cilvēka eksistenciālu 

nedrošību Pasaulē

Smieklīgas mizanscēnas palēninātas filmas stilistikā veido andra keiša satracinātais administrators kalošins un augumā sīkākie 
klātesošie – ģirta krūmiņa rukosujevs un regīnas razumas marina. Foto – jānis deinats
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JRT izrādes dzinējspēks un veiksmes 
ķīla ir divu aktieru spēle – pirmajā cēlie-
nā tas ir Andris Keišs viesnīcas adminis-
tratora Kalošina lomā un Ģirts Krūmiņš 
kā ārsts Rukosujevs, otrajā cēlienā – Ģir-
ta Krūmiņa darbs, atveidojot Homuto-
vu. Ja īpaši neapstājas pie Andra Keiša 
neatkārtojamās humora sajūtas, grotes-
ka spēles veida virtuozas pārvaldīšanas, 
tad var runāt par to, kas vieno viņa un 
Ģirta Krūmiņa spēli, kurš, gluži pretēji, 
lomās ir ļoti nopietns, it kā tas būtu ne-
vis komēdijas, respektīvi, traģikomēdi-
jas, bet drīzāk drāmas materiāls. Apbrī-
nojamā kārtā abi aktieri spēj radīt grūti 
aprakstāmu iespaidu – it kā viss, ko viņu 
tēli dara un runā, tikpat labi var būt ie-
spējams kā tēlots, tikpat labi realitāte kā 
fikcija. Nopietnība un joks. Vienlaicīgi. 
Kaut arī luga ir lasīta un zini, ka Kalošins 
ārprātu tikai tēlo, rodas sajūta, ka brī-
žiem viņš patiešām nojūdzas vai ainā, 
kur tēlo nāvi, tik tiešām mirst. Tas ir tik 
pārliecinoši, ka sāc pat uztraukties, vai 
Keišam, ne tikai Kalošinam nav palicis 
slikti ap sirdi. (Smieklīgas mizanscēnas 
palēninātas filmas stilistikā veido lielā 
auguma vīrs – satracinātais administra-
tors un augumā sīkākie klātesošie, kas 
saķer viņu pie rokām un pūlas nomieri-
nāt.) Šīs ambivalences dēļ arī prātā nāk 
Gogolis, precīzāk, viņa Pilsētas priekš-
nieks, kurš Revidenta finālā taču šķiras 
no saprāta. Iespēju, ka ar administrato-
ru kaut kas nav labi, protams, pastiprina 
ārsta noslēpumainā drūmā nopietnība, 

profesionāli veiklā medicīniskā rosīša-
nās ap viltus pacientu.

Otrajā cēlienā Ģirta Krūmiņš Homu-
tovu spēlē kā viesi no citas realitātes – 
tik atsvešināti vientuļš viņš izskatās, tik 
neitrāli draudzīgas ir viņa intonācijas, 
kas dažādus slāņus pārstāvošajam miet-
pilsoņu baram liekas jo īpaši aizdomīgi. 
Meistarīgi organizēta kolektīvā agresīva 
naida viļņa celšanās, kas rada reālu bai-
ļu sajūtu – kā katra satracināta pūļa iz-
pausme, kas var novest pie citādā fizis-
kas iznīcināšanas. Kad Homutovam kā-
jas un rokas piesien pie krēsla, rodas 
asociācijas ar Kristu pie krusta. Prātā 
nāk Fjodora Dostojevska Leģenda par 

Lielinkvizitoru no Brāļiem Karamazo-
viem, kas tēlo Kristus otro atnākšanu un 
viņa atkārtoto izdzīšanu, kas atklāj ofi-
ciālās kristietības liekulīgo būtību. Lī-
dzīgu sižetu attīsta arī Moriss Māter-
links lugā Svētā Antonija brīnums. Svē-
tais Antonijs bērēs uzceļ aizgājēju no 
miroņiem, bet sērojošie radinieki ir sa-
šutuši, jo nevarēs tikt pie mantojuma. 

Kad izrādās, ka cilvēks, kurš uzdodas 
par svēto, mīt trako namā, paliekam ne-
ziņā – Antonijs bija svētais vai ārprātī-
gais. Līdzīga sajūta rodas arī par Ģirta 
Krūmiņa Homutovu. 

Iveta Pole (Viktorija), Gatis Gāga 
(Potapovs), Ivars Krasts (Baziļskis), Jana 
Čivžele (Vasjuta) funkcionāli precīzi 
piespēlē galveno lomu tēlotājiem. Toties 
nav paveicies Regīnai Razumai (Marina) 
un Varim Piņķim (Kamajevs, Ančugins). 
Šiem aktieriem trūkst organiskas humo-
ra sajūtas, bet režisors nav sniedzis ne-
pieciešamo profesionālo palīdzību, tā-
dēļ Razuma dažās ainās iekrīt gandrīz 
naturālistiskā histērijā, bet Piņķis, kura 

tēli aizņem lielu skatuves laiku, vienā 
intonācijā palēnināti runā savu perso-
nāžu tekstus, ievērojami sagausinot iz-
rādes tempu.

Kopumā abi Vampilova lugas iestu-
dējumi ir interesants gadījums, kas ļauj 
dziļāk izprast teātra dabu, redzot, cik at-
šķirīgi var spēlēt un traktēt vienu un to 
pašu ainu vai tēlu. 6

meistarīgi organizēta 
kolektīvā agresīva naida 
viļņa celšanās, kas rada 

reālu baiļu saJūtu

Skatoties jrt izrādi, bija jādomā par ikkatra cilvēka eksistenciālu nedrošību pasaulē. no kreisās andris keišs (kalošins), iveta Pole 
(apkopēja), elita kļaviņa, gatis gāga (viesnīcas iemītnieki). Foto – jānis deinats
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Process

donkihots 
un ota

migela de unamuno «migla» nacionālajā teātrī

evita sniedze

ākumā bija 
vārds. Un tad tapa 
tēli, kuriem bija 
lemts kādu laiku 
dzīvot un mīlēt. 

Un mirt. Dievs un cilvēks. Rakstnieks un 
tēls. Radītājs un viņa radītais. Bieži 
rakstniekiem tiek uzdots jautājums, kā 
rodas tēli, kā var zināt, kas notiks ar va-
roņiem, kā var zināt beigas un kāpēc 
viss notika tieši tā. Indras Rogas izrāde 
Migla, kas tapusi, par pamatu ņemot 
Migela de Unamuno darbu Migla un to 
papildinot ar dažiem atpazīstamiem vēl 
kāda izcila vecuma un vientulības filo-
zofa Gabriela Garsijas Markesa dialo-
giem, ir atbilde lielai daļai no šiem jau-
tājumiem. Tam, kas notiek radītāja sma-
dzenēs, tam, kas ietekmē un nelaiž vaļā, 
tam, kas notiek pats no sevis, kad rakst-
nieks kļūst tikai par pierakstītāju, kad 
kāds diktē un kura rokās ir citu dzīvības 
un nāves. Un galu galā stāsts, romāns 
vai luga ir tikai impulss, kas modina ci-
tus domāt, varbūt arī garlaiko, bet var-
būt iedvesmo radīt kaut ko vairāk. Un, 
palaists pasaulē, šis darbs un tēli tiek iz-
tulkoti, iespējams, citādāk kā redzējis 
autors. Tas ir tik nepanesami satraucoši 
un sāpīgi. Kad rakstnieka izdomātie tēli 
pēkšņi uz skatuves vai lasītāja prātā top 
kailāki, ievainojamāki vai kroplāki nekā 
domāti. Kad viņi iznāk no miglas un at-
dzīvojas groteska, dīvaina pasaule, kurā 
grūti atpazīt savas domas, kas pārvērtu-

šās sačervelējušos, sakumpušos un his-
tēriskos ļautiņos. 

Mārtiņa Vilkārša scenogrāfijā uz Na-
cionālā teātra lielās skatuves Migla ir 
pārvērsta tādā kā molekulas palielināju-
mā, kurā redzama tās struktūra – spirā-
les un taisnes kā nosacītas kāpnes, pa 
kurām pārvietojas izrādes tēli. Griežas 
un mainās. Melns metāla kailums. Prāts, 
kas rada un izdzēš. Kā dzēšgumija. Indra 
Roga savas izrādes veido, balstoties uz 
vienu tēmu, kas vijas cauri visam iestu-
dējumam. To nav viegli nolasīt, to nav 
viegli ieraudzīt, jo no skatītāja prasa ab-

solūtu uzticēšanos un līdzradīšanu. Tas 
prasa absolūto redzi un dzirdi. Tāpat kā 
aktieriem. Miglā Nacionālā teātra aktie-
ri ir padevušies apskaužamam radīša-
nas priekam, kad, uzliekot masku, aktie-
ra apveids iegūst kādu noteiktu spāņu 
kultūrvēstures parādību. Dita Lūriņa, 
Mārtiņš Egliens, Ivars Kļavinskis, Maija 
Doveika, Egils Melbārdis, Ainārs Ančev-

skis, Līga Zeļģe, Inga Misāne un abi mī-
lētāji Agnese Cīrule, Kaspars Dumburs, 
Liene Sebre, Jurģis Spulenieks un Uldis 
Siliņš visu izrādes laiku spridzina fantā-
ziju, jo ir atraduši nianses, kas padara 
viņus kā personības neatpazīstamus, 
bet ļaujot zem šīm maskām atklāt daudz 
asprātīgas ironijas par zinātnieka, ba-
gātnieka, mīlētāja, savedējas un citu 
raksturu citreiz nemanāmām, jo rūpīgi 
slēptām īpašībām. Aktieri šīs kāda prātā 
radušās parādības iemieso simpātiskos, 
naivos  īpatņos, arī putnā un sunī, kuru 
rīcība un domāšana ir atvasināta no ab-

solūtas dzīves prozas un tās diktētiem 
sīkumiem un acīskrītošiem labumiem. 
Viņiem grūti saprast kādas cēluma vai 
garīguma formas. Tāpēc Mārtiņa Brūve-
ra bagātā Augusto Peresa bildināšanas 
un tam sekojošās labdarības akcija ir ti-
kai donkihotisks izgājiens, kurš patrāpī-
jies vējdzirnavu pasaulē. Kaut kur starp 
metāla kāpnēm prāta konstrukcijās. Jo 

aktieri visu izrādes laiku 
sPridzina fantāziJu, Jo ir 

atraduši nianses, kas Padara 
viņus neatPazīstamus
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viņš nedzīvo, viņš sapņo par savu pa-
sauli. Tāpat kā viņa radītājs Gundara 
Grasberga Viktors Goti šajā Indras Rogas 
versijā. Augusto ir parasts, dzīves bailīgs 
vīrietis, kuram bail iziet no savas iedo-
mu pasaules. Tāds dubultdubultstāsts, 
kas pilns ar literāriem priekštečiem un 
pēčtečiem. Un uz skatuves rodas stāsts 
par burvīgiem briesmoņiem, kas tēlo 
nevarīgos, bet atdzīvojas, līdz ko atskan 
pazīstamas gongs – skaņas – un viņi me-
tas Ingas Raudingas sacerētā dejā, lai 
pēc mirkļa atkal nevarētu pakustēt, to-
ties būtu pārņemti ar erotiskiem sap-
ņiem.   

Mārtiņa Brūvera personā Indra Roga 
atradusi daudzu savu izrāžu izteiksmī-
gākos tēlus, no kuriem lielākais aktiera 
personiskais sasniegums ir Ceremonij-
meistara loma Indras Rogas iestudētajā 
Dž. Kendera, F.Eba un Dž. Masterofa 
mūziklā Kabarē. Varbūt arī tāpēc Miglā 
Mārtiņam Brūverim ir galvenā loma, 
kurā uz saviem pleciem jānotur trīs 
stundas, esot par izrādes garīgo centru. 
Intelektuālais un emocionāli jūtīgas 
Gundars Grasbergs, kura monumentā-
lais tēls un organika ir tikai pirmās acīs 
krītošās iezīmes, ir otrs aktieris, kas, vis-
maz no malas skatoties, kļuvis par tādu, 
kas māk lasīt režisores Indras Rogas do-
mas. Miglā tieši no šo abu aktieru – G. 
Grasberga rakstnieka Viktora Goti un vi-
ņa radītā tēla Mārtiņa Brūvera Augusto 
Peresa saspēles ir atkarīgs Miglas ener-

ģētiskais centrs. Un tas «viegli», lai īste-
notos režisores izvēlētais žanrs «sāpju 
kumēdija». Kaut kas reizēm pietrūkst, 
lai izrāde saķēdētos vienā veselā kamo-
lā. Bet tas ir vienīgais, jo spēles prieks, 
īstas traģikomēdijas garša un radīšanas 
skaistums šo Miglu padara ar notikumu, 
kas atdzīvina priekšstatus par spēju ve-

selīgi raudzīties uz filozofiskām un gar-
laicīgām atziņām, spēju loģiski savirk-
nēt dialogos kāda izkaisītas domas, spē-
ju uztvert pasauli kā spēli, kurā katrs var 
mēģināt dzīvot savu sapņu dzīvi. Viens – 
piezemētāk, cits – krāsaināk, vēl kāds – 
jēgpilnāk, meklējot vertikāli. 

Indra Roga ar katru iestudējumu ar-
vien vairāk meklē «bildes», kā teātrī at-
tēlot un runāt par Dieva nogāšanu, kas 
notiek mūsdienu pasaulē. Jo tieši tā viņa 
izjūt šodienas realitāti. Tas ir izaicinā-
jums. Tikpat liels kā tēlam, kas mēģina 
noskaidrot pie sava rakstnieka, kāpēc 
viņam lemts tāds liktenis, kādu viņš ne-
maz nav vēlējies. Viena no spāņu izcilā-

kajiem domātājiem Migela de Unamu-
no (1864–1936) romīns Migla tapis 1914. 
gadā, pirms simts gadiem. Skaidrs, ka 
galvenā robežšķirtne šim gadam ir karš, 
kas sākās tajā gadā un pārvērta pasauli. 
Šāviņu zalvēs, gāzu miglā, revolūcijās 
un kapos. Pēc tam tapa valstis, arī ma-
zas neatkarīgas saliņas, kurām bija lemti 

dažādi likteņi. Tāda milzīga prāta kons-
trukcija, kurā Dievs vairs neko daudz 
nevarēja iesākt. Pavedieni bija izlaisti no 
rokām, droši vien kāds teiktu. Un gribē-
tu meklēt otu, lai kaut ko labotu. Mēs zi-
nām, ka Viņam tas neizdevās un neizdo-
das. 

Miglas tēma ir pasaules iluzorums. 
Viss, ko tu esi izdarījis, vai kas esi bijis, 
vienā mirklī var pārvērsties putekļos, 
miglā un izgaist. Pazust Mārtiņa Vilkārša 
radītajā kamerā, no kuras iznāk un kurā 
ieklīst rakstnieka radītie tēli. Vājprātīgi 
skaisti. Viss, kas reiz sācies, reiz beidzas. 
Ar vienu otas vilcienu, bet arī sākas tieši 
tāpat. Ar domu un vārdu. 6

indra roga meklē «bildes», 
kā teātrī attēlot un runāt 

Par dieva nogāšanu

viss, ko tu esi izdarījis, vai kas esi bijis, vienā mirklī var pārvērsties putekļos, miglā un izgaist. ivars kļavinskis – dons elonio. 
Foto – kristaps kalns
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neaizPildītais 
laukums 

izrāžu cikls «šengenas zonas spožums un posts»

ieva rodiņa

acionālā teātra 
un Rīga 2014 ko-
pīgi producētā 
izrāžu cikla Šen-
genas zonas spo-

žums un posts pieteikums radīja intriģē-
jošu priekšstatu, ka četras projekta ie-
tvaros iestudētās performances primāri 
liks līdzdomāt un pieslēgties nevis ar 
emocionālo, bet racionālo uztveri, res-
pektīvi, ar izrāžu starpniecību pārvērtēt 
dzīvi Šengenas zonā un meklēt atbildes 
uz šodienas globālajā sabiedrībā aktu-
āliem jautājumiem. Realitātē izrāžu 
cikls atbilžu vietā piedāvāja vēl vairāk 
jautājumu, tikai šoreiz – ne tik daudz 
par performancēs aktualizēto saturu, 
cik par formu, kādā laikmetīgais teātris 
komunicē ar skatītāju.

Kaut arī visu četru ciklā iestudēto iz-
rāžu autori ir dažādu tautību režisori 
(lietuvietis Vids Bareikis, vācietis Julians 
Hecels, portugāliete Marsija Lanca un 
islandiešu apvienība Kviss búmm bang), 
tās vieno kopējs idejisks uzstādījums – 
padarīt teātra skatīšanās pieredzi par at-
vērtu procesu, kurā, atbilstoši perfor-
mances definīcijai, būtiska (ja ne pati 
galvenā) vieta ierādīta skatītājam. No 
teorētiskā viedokļa performancē idejiski 
vai estētiski ierobežojumi nepastāv, un 
tomēr – šis laikmetīgās mākslas žanrs ir 
samērā prasīgs gan pret māksliniekiem, 
gan skatītājiem. Tas pieprasa absolūtu 
savstarpēju uzticēšanos un darbošanos 

noteiktas pamatidejas vārdā - lai kāds 
haoss valda performancē, tam galu galā 
skatītāja apziņā vajadzētu izraisīt no-
teiktus izrāžu veidotāju iecerētus proce-
sus, sākotnēji emocionālus (pārsteigu-
mu, šoku, riebumu, vienotības vai at-
šķirtības sajūtu u.tml.), bet vēlāk – arī 
tālejošas pārdomas, kas ideālā variantā 
ietekmē skatītāja turpmāko mākslas vai 
dzīves uztveri. Visprecīzāk un konceptu-
ālāk šo performatīvo izrāžu uztveres 
mehānismu Latvijas teātrī īsteno reži-
sors Vladislavs Nastavševs, kura izrādes 
(īpaši Vecene, kas iestudēta turpat Na-
cionālajā teātrī) sākotnēji atgrūž, bet vē-
lāk, pat labu laiku pēc noskatīšanās – ie-
velk sevī, liekot pārdomāt katru skatu-
visko niansi.

PilSoniSkāS dzīveS SPožumS un 
Posts
Režisores Marsijas Lancas radītā perfor-
mance Spožums un posts ir visplašākā 
no četrām. Pirms izrādes katram skatī-
tājam tiek piešķirta lapsas, bebra vai ēr-
gļa nozīmīte, sadalot izrādes apmeklētā-
jus trijās ekskursantu grupās, kas apgūst 
dažādus Nacionālā teātra ēkas nostū-
rus, sākot ar pagraba labirintiem, bei-
dzot ar otro balkonu. Katru skatītāju 
grupu pavada viens vai divi aktieri, ku-
riem piešķirta noteikta biogrāfija – pie-
mēram, «lapsas» ekskursijā pa Nacionā-
lā teātra ala Eiropas Parlamenta pagrab-
stāvu eleganti izvadā aktieris Artis Droz-

dovs, neirastēniskā manierē notēlojot 
EP apkopēju, kurš pārlieku aizrāvies ar 
nenosakāmas izcelsmes medikamen-
tiem, tādēļ kādā ceļojuma posmā gan 
apkopējam, gan skatītājiem sāk rādīties 
milzu teletūbijs (sveiciens no pirms laba 
laika tapušās Viestura Meikšāna izrādes 
Septiņi Fausti arī turpat Nacionālajā te-
ātrī). 

Performances otrajā daļā trīs skatī-
tāju grupas atkal satiekas foajē un tiek 
aicinātas doties uz otro stāvu, kur visus 
sagaida Voldemāra Šoriņa žilbinoši 
pašironiskais pasākumu vadītājs, ģēr-
bies tautastērpā ar zirga aksesuāriem 
(asti un galvu). Aktiera atbruņojoši pozi-
tīvā intonācija, kādā viņš uzrunā skatī-
tājus, tomēr nespēj kliedēt telpā valdošo 
neveiklības sajūtu, kad skatītāji tiek aici-
nāti veikt dažādas bērnudārza līmeņa 
darbības (sadoties rokās, sastāties aplī 
u.tml.), kas būtībā atgādina labi zināmo 
spēli Visi dara tā... Kad pirmais (lasiet – 
nacionālais) līmenis iziets un visi iemū-
žināti stilizētā kopbildē, skatītāji tiek ai-
cināti pagriezties, lai sev aiz muguras ie-
raudzītu citu kompāniju – otrā (lasiet – 
Eiropas) līmeņa pasākumu vadītājus, 
kuri ģērbušies pelēkos uzvalkos atbil-
stoši ierēdniecības «dreskodam». Arī vi-
ņu organizētās spēles kļuvušas advan-
cētākas – visi skatītāji, līdzīgi kā pamat-
skolas sporta nodarbībās, atkal tiek sa-
dalīti trijās komandās un sacenšas ne ti-
kai fiziskajā veiklībā, bet arī prāta atjau-
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tībā. Uzvarētājiem balvas vietā tiek dota 
iespēja «pazemot» zaudējušās koman-
das – vieniem pie sāniem tiek piesieta 
labā roka, bet otriem – ar sarkanu lūpu-
krāsu apķēpāts deguns (mākslinieciskāk 
un atriebīgāk noskaņoto skatītāju gadī-
jumā – arī vaigi un piere). Visa pasāku-
ma norisi ar ērgļa aci uzrauga Lolitas 
Caukas bargā skolotāja/priekšniece, īsts 
pelēkais kardināls, kas vajadzības gadī-
jumā var neitralizēt kādu nepaklausīgu 
palīgu, bet jau nākamajā brīdī – aplai-
mot klātesošos ar mefistofeliski laipnu 
smaidu.

Pēc bērnišķīgajām izklaidēm skatī-
tāji nosacīti tiek ievesti pieaugušo dzīvē 
– daļai dota iespēja ieiet turpat foajē uz-
slietā baltā teltī un sasēsties aplī apkārt 
platformai, uz kuras atrodas aktieri, bet 
daļai šis performances posms jāvēro 
caur baltajā audumā iestrādātiem cau-
rumiem. Iedalījums priviliģētajos un iz-
raidītajos gan neturpinās ilgi, jo perfor-
mances finālā visi skatītāji un aktieri sa-
tiekas korporatīvajā ballītē, kur ir gan 
dzīvā mūzika, gan neformālas dejas, 
gan šampanietis, kas garšo pēc ūdens, 
gan meitene, kas izlec no milzīgās svinī-
bu tortes, gan publiska varoņu attiecību 
kārtošana. Skatītāji, kuri līdz šim brīdim 
performancē tikuši iesaistīti visai neob-
ligātos veidos, slēpjas kur kurais – cits 
aiz šampanieša glāzes, cits aiz krēsla vai 
kolonnas. 

Performances sadrumstalotajā 
struktūrā tā arī nav izdevies ieviest kādu 

pavadošo motīvu, kas ļautu visus šos at-
sevišķos posmus piesaistīt kopējam ide-
jiskam uzstādījumam. Kā tēls no tēmas 
Nacionālās identitātes saglabāšana glo-
bālajā laikmetā izrādē darbojas Emīla 
Dārziņa jauktais koris, kurš kādā brīdī 
izslīd cauri aktieriem un skatītājiem, at-
gādinot dziesmotu upi. Pēc performan-
ces noskatīšanās pāri paliek vien mul-
sums un apjausma, ka ar izmantotajiem 
izteiksmes līdzekļiem nav izdevies pa-
teikt neko jaunu par pilsoniskās dzīves 
spožumu un postu.

dziedošā – karojošā eiroPa
Lietuviešu režisora Vida Bareika izrāde 
Eiro Vīzija uz skatītāju iedarbojas divos 
līmeņos – gan izraisot sajūsmu par sešu 

performeru virtuozo izpildījumu, gluži 
neticamā tempā ar pieticīgu rekvizītu 
palīdzību uzvedot īstu Eirovīzijas šovu, 
gan apzināti garlaikojot, jo pēc 14 valstu 
muzikālo priekšnesumu noskatīšanās 
seko autentisks balsošanas process, kat-

rai valstij paziņojot savus favorītus. Ei-
rovīzijas šova formātu režisors izmanto-
jis kā lielisku sākumpunktu skatītāju un 
aktieru tradicionālo attiecību maiņai. 
Kaut arī izrādes formāts būtiski atšķiras 
no ierastās teātra pieredzes, kad skatītā-
jam ļauts paslēpties pustumsā un būt 
drošam, ka viņš izrādes laikā netiks 
«traucēts», publika jau no pirmajām mi-
nūtēm labprāt komunicē ar aktieriem 
un latviskajai mentalitātei netipiski aktī-
vi jūt līdzi priekšnesumu izpildītājiem.

Izrādes radošās komandas izveido-
tais dziesmu šovs modelēts kā teātris te-
ātrī, respektīvi, spēle par Eirovīzijas tē-
mu, kas stilistiski atgādina stilizētu «po-
pielas» formātu. Laikā, kad īstā Eirovīzi-
ja kļūst par publisku skatuvi moderno 

tehnoloģiju jaunāko iespēju demonstrā-
cijai, izrāde Eiro Vīzija iet konceptuāli 
pretēju ceļu – Uģa Bērziņa radītajā sce-
nogrāfijā un kostīmos dominē pieticīgi 
izteiksmes līdzekļi. Piemēram, skatuve 
darināta no skaidu platēm, pie sienām 

aiz nosacīti nevainīgā 
PoPsīgā dziesmu šova būtībā 

slēPJas Potenciālas varas 
sPēks

kad pirmais jeb nacionālais līmenis iziets, skatītāji tiek aicināti pagriezties, lai ieraudzītu eiropas līmeņa pasākumu vadītājus, kuri 
ģērbušies pelēkos uzvalkos. Spožums un posts. Foto – gunārs janaitis



10  teātra vēstnesis 2014/iv

salipinātas kolāžas no avīžu un žurnālu 
izgriezumiem, kostīmi šķiet drīzāk pie-
meklēti, nevis radīti šova vajadzībām. 
Tas viss rada ironisku kontrastu un pie-
vērš uzmanību ne tik daudz priekšnesu-
mu vizualitātei, cik tajos ietvertajam sa-
turam, kas paslēpts aiz lipīgām meldi-
jām. Izdziedātie stāsti ir dažādas kvali-
tātes – sākot ar vispārzināmām klišejām 
(Spānija – vēršu cīņas, Vācija – Hitlers 
utt.), beidzot ar oriģinālu, gudru un iro-
nisku mūsdienu Eiropas problēmjautā-
jumu aktualizēšanu mākslinieciski pār-
liecinošos tēlos Man gribētos izcelt Jāņa 
Vimbas latvieša – īra monologu Īrijas 
priekšnesumā, kā arī Kārļa Krūmiņa 
pussievieti, pusvīrieti Beļģijas dziesmā.) 

Skatītāju zālē esošie krēsli iedalīti sī-
kākās zonās, kas iezīmētas, pie krēsliem 
piespraužot attiecīgo zemju – Krievijas, 
Ukrainas, Īrijas, Baltijas valstu u.c. – ka-
rodziņus. Līdz ar to arī skatītāji izrādē 
uztverami ne vairs kā vienots kopums, 
bet gan kā atsevišķas interešu grupas, 
kuras savā starpā sacenšas. Kādā brīdī 
vienai no komandām pat ir iespēja iz-
slēgt no šova kādu citu valsti. Interakti-
vitātes princips īstenots ne tikai starp 
aktieriem un publiku, bet pat starp ska-
tītājiem un skatītājiem. Brīdī, kad no-
klausīti visi muzikālie numuri un izzi-
ņots starpbrīdis, kura laikā katras valsts 
līdzjutējiem kopīgi jāvienojas par sa-
viem favorītiem, arī savstarpēji nepazīs-
tamu skatītāju vidū rodas aizrautīgas 
diskusijas, mēģinot pārliecināt citus par 
savu viedokli. Skatītājiem šajā izrādē ir 
iespēja pieņemt dažādi ievirzītus lēmu-
mus – balsot stratēģiski (mazinot sīvāko 
konkurentu iespējas uzvarēt), politiski 
(ņemot vērā Eiropas sociāli politiskās 
tendences, piemēram, Krievijas – Ukrai-
nas konfliktu vai t.s. «kaimiņu būšanu») 
vai pēc estētiskiem principiem (tik tie-
šām par to priekšnesumu, kas licies 
mākslinieciski un idejiski kvalitatīvā-
kais).

Paralēli muzikālajos numuros ie-
tvertajām popkultūras un politiskajām 
alūzijām tieši skatītāju interaktivitātē 
režisoram izdevies visprecīzāk atmaskot 
Eirovīzijas būtību – aiz nosacīti nevainī-
gā popsīgā dziesmu šova būtībā slēpjas 
potenciālas varas spēles.

viSuredzošā kameraS acS
Formas ziņā par aizraujošāko eksperi-
mentu, kas tik tiešām radīja tik reti sa-
stopamo sajūtu, ka satikusies dzīves un 
mākslas realitāte, uzskatu vācu režisora 
Juliana Hecela performanci Noķert RA-
BIT, kura teātra skatīšanos tik tiešām 
padarīja par intīmu norisi. Izrādi piecās 
šaurās, īpaši šim gadījumam uzbūvētās 
kabīnēs vēro tikai desmit skatītāji, katrā 
kabīnē pa diviem, turklāt performance 
organizēta tā, lai katrs skatītājs kabīnē 
apsēstos līdzās svešiniekam. Šis prin-
cips nenoliedzami ir pirmais solis skatī-
tāja komforta zonas izjaukšanā – šaura-
jā telpā, no vienas puses, valda pieklājī-
ga distance, bet, no otras puses, arī sav-

starpēja sapratne, jo abi skatītāji atrodas 
vienādā situācijā, kuru vieglāk pārvarēt, 
vienam ar otru daloties iespaidos un 
minējumos par to, kas notiks tālāk.

Kad kabīnē atskan Artura Krūzkopa 
laipnā balss, kļūst skaidrs, ka turpmāk 
performances norisi moderēs kāds at-
svešināts, skatītājam neredzams spēks – 
balss aicina atvērt žalūzijas, un skatam 
paveras Kronvalda bulvāris ar tramvaja 

sliedēm, cilvēki, kuri visi kaut kur stei-
dzas, pa pretējā nama jumtu staigājoši 
strādnieki, un tam visam pa vidu nema-
nāmi darbojas aktieri, performances va-
roņi. Sākotnēji mēģinot pūlī sazīmēt pa-
zīstamas sejas vai aizdomīgas kustības, 
kas ļautu atšifrēt, kuras darbības ir in-
scenētas, rodas sajūta, it kā būtu zaudē-
ta kontrole pār realitāti – ikdienišķas no-
rises (cilvēks, kas apstājies ielas vidū, 
cilvēks, kas nes miskastes maisus u.tml.) 
šķiet aizdomīgas, gluži kā daļa no kādas 
plašākas sazvērestības vai kāda nedefi-
nējama augstāka spēka izpausmes, kas 
diktē mūsu ikdienas dzīvi. 

Vēlāk šo sajūtu pastiprina lidojošā 
kamera, kuras acs pievēršas te nejau-
šiem gājējiem uz ielas, te izrādes varo-
ņiem, te skatītājiem, finālā nofilmējot 
piecas skatītāju kabīnes no ārpuses un 
ļaujot sevi ieraudzīt ne vairs kā šī stāsta 
skatītāju, bet dalībnieku. Tā ir baisa, bet 
fascinējoša sajūta.

radīt utoPiju utoPijaS Pēc
Izrāžu cikla noslēdzošā performance 

Republika, kuru veidojusi islandiešu 
mākslinieku apvienība Kviss búmm 
bang, ilga trīs dienas. Daļu no izrādes 
piedzīvoja tikai izredzēta skatītāju gru-
pa – brīvprātīgie, kuri divas dienas pie-
dalījās īpaši sagatavotās lekcijās un ra-
došajās meistarklasēs, lai finālā kopā 
ar performances autoriem prezentētu 
jaundibināto valsti Republiku. Trešajā 
vakarā sanākušajiem skatītājiem tika 

prezentētas pompozas runas, klanīša-
nās jaunradītās valsts karogam, nacio-
nālā deja, nacionālais tautastērps, na-
cionālā himna u.tml. Performances 
autores lielu uzmanību bija veltījušas 
jaunās valsts identitāti veidojošo zīmju 
atrādīšanai, taču tā arī nesniedza atbil-
di uz jautājumu, kas tad viņu izpratnē 
vispār ir valsts – tikai formalitāte vai 
nacionālo identitāti veidojošs ele-
ments.

neaizPildītS laukumS latvijaS 
teātrī – PerFormance
Izrāžu cikls Šengenas zonas spožums un 
posts rosināja visas «pareizās» emocijas, 
kurām vajadzētu rasties performances 
skatīšanās laikā – pārsteigumu, nosodī-
jumu, aizrautību u.tml., taču līdz galam 
sapludināt robežas starp dzīvi un māks-
lu daļēji izdevās tikai izrādei Noķert RA-
BIT. Performance Latvijas teātrī jopro-
jām ir neaizpildīts laukums, kas piedāvā 
neierobežotas izteiksmes un sajūtu ie-
spējas – gan režisoriem, gan aktieriem, 
gan skatītājiem. 6

abi skatītāJi atrodas vienādā 
situāciJā, kuru vieglāk 

Pārvarēt, vienam ar otru 
daloties iesPaidos

mēģinot pūlī sazīmēt pazīstamas sejas, rodas sajūta, it kā būtu zaudēta kontrole pār 
realitāti. Noķert RABIT. Foto – gunārs janaitis
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Process

gruzdova 
«nāves kods un 
dzīvības kods»

zīmīgi, ka dostoJevskis nav 
devis varoņiem vārdu. 
vienkārši viņš un viņa

«lēnprātīgā» dailes teātrī

maiJa svarinska

jodora Dostojevska 
stāsta Lēnprātīgā uz-
vedums nedz režiso-
ram, nedz aktieriem 
nebūt nav viegls 

darbs. Ne velti šis darbs uz skatuves pir-
mo reizi parādījās tikai 1981.gadā Ļe-
ņingradā, Lielajā drāmas teātrī. Iemeslu 
tam ļoti skaidri atklāj pats rakstnieks 
stāsta ievadā. 

«Pamēģiniet iedomāties vīru, kuram 
uz galda guļ sieva pašnāvniece, kas 
pirms dažām stundām izlēkusi pa logu. 
Viņš ir apjucis un vēl nav paguvis atjēg-
ties. (..) Viņš runā ar sevi, stāsta par noti-
kušo, izskaidro to pats sev. Par spīti šķie-
tamajai runas secībai, viņš vairākas rei-
zes nonāk pretrunās ar sevi gan loģikas, 
gan jūtu ziņā. Viņš gan attaisno sevi, gan 
apvaino viņu, gan aizklīst blakus aps-
tākļos: tur ir gan prāta un sirds trulums, 
gan dziļas jūtas. (..) Virkne atmiņā at-
sauktu notikumu beidzot neatvairāmi 
noved viņu pie patiesības. (..) Īstenība 
nelaimīgajam atklājas diezgan skaidri 
un taustāmi, vismaz priekš viņa paša. 

Tāda ir tēma. (..) Stāsta darbība tur-
pinās vairākas stundas (..) juceklīgā for-
mā: brīžam viņš runā pats ar sevi, brī-
žam it kā griežas pie kāda neredzama 
klausītāja, pie kāda soģa.» 

Izklāstījis tēmu, Dostojevskis preci-
zē arī vēstījuma stilu. Tas ir līdzīgs tam, 
ja «stenogrāfs varētu visu sacīto noklau-
sīties un pierakstīt». Tieši šī stenogrāfis-

kā pieraksta ideja ļauj rakstniekam stās-
ta žanru dēvēt par fantastisku. Citiem 
vārdiem, Dostojevska stāsts ir sarežģīts 
apziņas un bezapziņas monologs, brī-
žiem gluži kā murgs vai verbāls vaids, 
kas kopumā ilgst vairākas stundas.

Mihails Gruzdovs savukārt izrādes 
žanru nosaucis – režisora fantāzija par 
Fjodora Dostojevska stāsta tēmu. Līdz 
ar to viņš maina vēstījuma struktūru. 
Galvenā varoņa monologu viņš «atdzīvi-
na» ar divu darbības personu dialogiem. 
Lēnprātīgā un kalpone Lukerja iegūst, tā 

sakot, savas balsstiesības. Turklāt darbī-
bu caurvij arī paša režisora monologs, 
kas uztverams zemtekstā vai, precīzāk, 
izrādes kodos. Šeit būtiski ir piebilst, ka 
Gruzdovs pats ir veidojis ne tikai drama-
tizējumu, bet arī scenogrāfiju, kostīmus, 
muzikālo noformējumu un ķermeņu 
plastiku. Viņš patiešām, kā teikts prog-
rammiņā, ir izrādes autors.

Tiklīdz redzam skatuvi, režisora/

scenogrāfa fantāzija mūs uzreiz ieceļ 
mūsdienu pasaulē. Nē, dekorācijas ne-
būt neatgādina šodienīgu sadzīvi. Viegli 
iedomāties tādu krāsniņu, galdiņu un 
krēslu arī 19. gadsimtā. Saikne ar mūs-
dienām ir acīmredzama. Svītrainās ta-
petes «pamirkšķina» ar detaļu, kas sa-
protama tikai mūsdienu skatītājam. Uz 
sienām svītrkods, kas «daiļo» mūsu dzīvi 
teju vai katru brīdi. Mūžsenā tēma, ku-
ras būtība mums šodien kļuvusi par ie-
radumu vai laikmeta devīzi: pirkt un 
pārdot. 

Uz šā fona parādās visi trīs izrādes 
varoņi. Viņi ienāk pa tām pašām dur-
vīm, pa kurām arī mēs atnācām uz izrā-
di, un tagad, lūk, stāv maliņā pie sienas 
un uzmanīgi raugās uz mums. Pēc tam 
izzūd tumsā, lai pēc mirkļa uzsāktu ai-
nu. Vēl viena laiku saikne. Kas ir šie viņi 
no tālienes un kas esam mēs no šodie-
nas, bet būtība tā pati: kā redzēsim, dvē-
sele noasaros, un tā raud joprojām. Kad 
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vientulība – tēma, kurai 
režisors ļoti gudri 

PakārtoJis visu iestudēJumu

izrāde sākas, manāma kļūst vēl viena 
nozīmīga saite: no dzīves līdz nāvei ir 
viens solis. Uzvedumā šī atziņa tiek 
pausta gluži vai burtiski. Skatuves aiz-
mugurē ir galds, uz kura guļ pašnāvnie-
ce Lēnprātīgā, un no turienes, sperda-
ma vienu soli, viņa iznāk caur sienu pie 
mums un iesaistās stāstā par Viņa un sa-
vu dzīvi.

Taču vadošais izrādes stāstnieks, tā-
pat kā Dostojevskim, ir galvenais varo-
nis. Viņš (Ģirts Ķesteris) savu rūgto stās-
tu sāk nosvērti, pēc tam ritms paātrinās. 
Viena aprauta doma, otra, ātrāk un āt-
rāk, lai apkopotu visu vienā. Pārspriedu-
mi saplūst tādā kā nebeidzamā strau-
mē. Liekas, Viņš saprot, kāpēc viņi nav 
atraduši viens otru, aizsniedzas līdz pa-
tiesībai, rūgti pasmīkņā, bet pēkšņi – 
skaudrs atkritiens, it kā nervs pārtrūktu. 
Nē, ne tas, ir bijis cits iemesls. Atkal jau-
ns minējums, ko apdzen jau cita doma. 
Turklāt visu laiku sāp galva.

Uzmanīgi vēroju aktiera darbu, jo 
sākumā šķiet, ka Ķesteris iebrauc savā 
ierastajā manierē – mazliet ķircinošajā 
vaļsirdībā, kurā viņš jūtas kā zivs ūdenī, 
nemanīdams, ka šīs vilinošās intonāci-
jas un smīni pārvēršas paša labi noslī-
pētā štampā, kas reizēm pat ļoti labi pie-
dien viņa personāžam vai spēles mo-
mentam, bet reizēm tikai slēpj tukšu-
mu. Jo interesantāk ir pārliecināties, ka 
varoņa iekšējo cīniņu slogs, kas brīžiem 
liekas pat pārlieku smags vienam aktie-
rim, Ģirtam Ķesterim ir pa spēkam. 

Aktieris ļoti precīzi atklāj, cik gauži 
izkropļota ir varoņa psihe. Ciešot pats, 
moka Lēnprātīgo, tādējādi divkāršojot 
arī savas mokas. Pašapliecinoties paze-
mo tuvāko. Lomas izstrāde, ko režisors 
veicis tandēmā ar aktieri, atsedz kaut ko 
ļoti būtisku: lepnība apvēršas cietsirdī-
bā un vienaldzībā pret cita lepnumu. Zī-
mīgi, ka Dostojevskis nav devis varo-
ņiem vārdu. Vienkārši Viņš un Viņa. Vai, 
citādi sakot, cilvēki. Tādēļ, ka rakstnieks 
ietiecies cilvēka dvēseles pašos dziļu-
mos, kur viss, kā to uztvēris arī izrādes 
režisors, ir galējības vai, Mihaila Gruz-
dova vārdiem sakot, «nāves kods un dzī-
vības kods». 

Pa šo caurviju līniju virzās arī Ieva 
Segliņa Lēnprātīgās lomā. Nabaga seš-

padsmitgadīgā meitene, kas skrien pie 
Viņa, augļotāja, un ko Viņš iekāro sev 
par sievu, un, cerēdama un mīlēdama, 
Viņa ir bildinājumam piekritusi, taču vī-
ra despotisma dēļ daudz cietusi, izmisu-
mā pat pavērsusi pret Viņu pistoli, līdz 
beigās izlekusi pa logu. Turklāt ļoti bū-

tisks ir Viņas kustību zīmējums. Atnāku-
šai pie augļotāja, lai, ieķīlājot kādu nie-
ciņu, dabūtu kaut rubli, Viņā iekšēji vir-
mo kauns un sāpes, bet ārēji – krass ro-
kas vēziens, lūk, naudu gaidu. Kustas 
strauji, saspringusi kā stīga. Klusējot 
gaida, ar skatienu meklē, lūdz, pēc tam 
novēršas, slēpdama acis, un pēkšņi atkal 
ass, pat nedabisks žests, itin kā ubago-
jot. Par Lēnprātīgo nevar pateikt: jauna-
va, sieviete. Ņedorosļ1 – radījums, kam 
liegta iespēja izaugt un dzīve ir vienas 
vienīgas mokas. Šo moku sajūtu aktrise 
pauž visā izrādes gaitā. Kaut gan ir arī 
prieka brīži, cerība, ka laime ir iespēja-
ma, un tad Viņas seja atplaukst biklā 
smaidā. 

Tikai pēc smagās slimības, kas varo-

ni savažo, Lēnprātīgā, mokpilnā nožēlā, 
ka gribējusi vīru nogalināt, pēkšņi ap-
jauš brīvestības gaismu. Ieva Segliņa lie-
liski nospēlē klusu ainu, kurā Viņa izšū-
dama pēkšņi sāk dziedāt Viņa klātbūtnē. 
Viņš izdzird un saprot – Viņa iekšēji ir 
pilnīgi brīva. Patiesi, cik smalks ir Dos-

lēnprātīgā (ieva Segliņa) ir radījums, kam liegta iespēja izaugt un dzīve ir vienas vienīgas mokas. Foto – jānis deinats
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tojevska skatījums: sieviete, būdama 
vienā istabā ar vīru, kaut ko dara un klu-
sībā pie sevis un pati sev dzied. Tā mēdz 
notikt, kad vari un spēj būt atsvešinātā, 
tas ir, kopējā un vienlaikus tikai savā pa-
saulē. 

Visu saprot jūtīgā un gudrā kalpone 
Lukerja, ko tēlo Lidija Pupure. Šai aktri-
sei piemīt īpaša spēja klusēt uz skatu-
ves, tādēļ viņas notikumu mēmie ko-
mentāri ir kā vēl viens monologs. Itin kā 
cauri vijas tēma – taujājums: kāpēc gan 
cilvēki tik ļoti neprot dzīvot? Līdzjūtības 
un vientulības sāpes.

Vientulība – tēma, kurai režisors ļoti 
gudri pakārtojis visu iestudējumu. 
Gudri, jo viņš neizmanto pauzes izrā-
des verbālajā kontekstā. Nav tā, ka vārdi 
aptrūkstas, visi apklust, valda vientulī-
bas klusums. Nē, nepārtraukti skan 
teksts, tieši tā, kā tas notiek dzīvē, kad 
mēs no savas vientulības slēpjamies 
vārdu birumā. Lūk, Ķestera varonis sa-
prot, ka Lēnprātīgā ir kļuvusi brīva un 
viņam vairs itin nemaz nepieder, un 
Viņš to ieskauj savā mīlestībā un metas 
viņas priekšā uz ceļiem, apkampj kājas, 
slīkdams savu jūtu pārpilnībā. Viņu 
spārno ideja braukt abiem kopā uz Bo-
loņu. Bet Viņa nespēj dalīties viņa prie-
kā, un Viņš atkal sāk mocīt kā sevi, tā vi-
ņu. Viņš runā, runā, līdz Viņa no jauna 
ieslīgst pilnīgā bezspēkā. Dostojevska 
galvenā varoņa emociju svārstību am-
plitūda biedē. Uz normālā un ārprāta 
sliekšņa.

Pēc tam Viņa izlec pa logu. Lēnprātī-
gā. Dostojevski gan dzīvē, gan daiļradē 
vienmēr ir nodarbinājis viens jautā-
jums. Ticības jautājums. Savā Rakstnie-
ka dienasgrāmatā viņš tā arī raksta, ka šī 
doma par Dieva eksistenci ir bijis galve-
nais jautājums, «ar ko es apzināti vai ne-
apzināti mocījos visu savu dzīvi». Gruz-
dova izrādes kodi dod šo atbildi. Uzve-
dumā Lēnprātīgā pirmoreiz ierunājas, 
kad ir atnesusi augļotājam Dievmātes 
ikonu. Bet vēlāk Viņa, piespiedusi šo 
ikonu sev pie krūtīm, metas laukā pa lo-

gu. Neilgi pirms aiziešanas no dzīves Vi-
ņa dzied brīnišķīgu Dievmātei veltītu 
garīgo dziedājumu. Segliņas Lēnprātīgā 
gatavo sevi nevis nāvei, bet Dzīvei. Šī 
Lēnprātīgā paliek sev uzticīga, viņas 
dumpīgumu nomaina klusēšana, pēc 
tam dziedājums, jo Viņa, kā jau teicu, ir 
kļuvusi īsteni brīva, tas ir, iekšēji paze-
mīga. Ievas Segliņas spēle niansēti atklāj 
šīs lomas konkrēto un metafizisko nozī-

mi. Viņas Lēnprātīgā mirst par Viņu, mī-
lot Viņu. Tieši Viņas nāve ir atbrīvojusi 
galveno varoni, liekot tam ieskatīties sa-
vas dvēseles tumsā un beigu beigās pa-
jautāt sev un mums visiem: «Cilvēki, mī-
liet cits citu. – Kas to ir teicis?»

Lūk, arī galvenā atbilde. Mihaila 
Gruzdova izrāde ir dziļa un smalka. Di-
vu cilvēku liktenis pārtop vispārinājumā 
par cilvēces dzīvi. Pašā finālā tiek iz-
nests krusts, kas visu laiku bijis iekodēts 
loga rāmī, bet tagad to noliek mūsu 
priekšā uz grīdas. Lēnprātīgā kā līgava 

baltā kleitā ar vainadziņu galvā dejo tam 
apkārt, bet pēc tam nogulstas uz tā un 
aprimst ar maigu smaidu sejā. Un Viņš 
ir blakus uz ceļiem. Tagad arī Viņš ir tas, 
kas nemirst. Pagodināt Krustu, Dzīvi 
gūt. Tieši tā arī ir teikts: «Svētīgi lēnprātī-
gie, jo tie iemantos zemi.» (Mateja evaņ-
ģēlijs 5,5) 6

1 pusaudze – krievu val.

dostoJevski gan dzīvē, gan 
daiļradē vienmēr ir 

nodarbināJis viens JautāJums. 
ticības JautāJums

lukerjas (lidija Pupure) notikumu mēmie komentāri ir kā vēl viens monologs: kāpēc gan cilvēki tik ļoti neprot dzīvot? viņš – ģirts 
Ķesteris. Foto – jānis deinats
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Process

greizais 
sPogulis
šekspīrs amerikas un 20. gadsimta vidienē

ieva struka

etu reizi raksta 
nosaukums 
dzimst izrādes 
laikā. Šoreiz 
piedzima. Ska-

tījos Mārtiņa Eihes iestudēto versiju 
par Šekspīra Romeo un Džuljetu mē-
nesi pēc pirmizrādes, kad, no vienas 
puses, pārgājis lampu drudzis, no ot-
ras – uzklausīti viedokļi par to, ir vai 
nav tas Šekspīrs, drīkst vai nedrīkst tā 
interpretēt, labi vai slikti ir tas, ko ma-
zajā LMT Mansarda zālē, iespiesti šau-
rā spēles laukumā akurāt pie skatītāju 
kājām, dara aktieri. Izrāde atstāja kon-
sekventi īstenota sava skatījuma ie-
spaidu, par spīti tam, ko domātu tās 
vērtētāji un skatītāji. Man Eihes kon-
cepts radīja uzticību, un es devos līdzi 
ceļojumā uz bāru Verona Amerikas un 
20. gadsimta vidienē. Bet droši vien es 
būtu gājusi arī uz Dikļu kultūras namu 
šodienas Latvijā, ja vien režisors līdzās 
divu jaunu cilvēku mīlas stāstam pie-
dāvātu tikpat pārliecinošu redzējumu 
par vidi, no kuras šie varoņi nāk, kā šai 
versijā.

Izrāde, kā vēstī tās programmiņa, 
ir veltījums Šekspīram 450. dzimšanas 
dienā, kā daudzas izrādes šai gadā 
daudzviet pasaulē. Šekspīra mīkla ne 

par kapeiku neatpaliek no Kristus le-
ģendām, jo cilvēka mūžam 450 vai 
2000 gadi ir tikpat neaptverams lie-
lums. Tāpēc Šekspīra darbu dzīvelīgu-
mu nevajag novērtēt par zemu. Ko-
lumbs Ameriku atklāja nieka simt ga-
dus ātrāk, ierādot ceļu uz nežēlīgu ci-
tas kultūras iznīcināšanu eiropiešiem, 
tostarp britiem. Šo izceļotāju pēcteči 

jeb jauntapusī amerikāņu nācija un 
tās kultūra tikpat masveidīgi «atgrie-
žas mājās», iekaro Eiropu un patiesībā 
iznīcina tās kultūru. Eihes izrādē iz-
mantotie kultūrkodi – vesternu estēti-
ka, kovboju apģērbi, runas stils, pil-
nīgs kurlums pret dzejas rindām, bet 
vēl pilnīgāks pret cilvēka dzīvību – zālē 
sēdošajiem jauniešiem ir tuvi un savi, 
bet atpazīstami pat man, kam ir milzu 

robi Holivudas produkcijas pārzināša-
nā. Neizvēršot šo tēmu un nevēloties 
iegrimt divu kultūru (kultūru?) mijie-
darbes analīzē, vēlos vien bilst, ka šī 
atskārta kļuva par iemeslu greizā spo-
guļa jēdzienam raksta nosaukumā. 
Šekspīram ir daudz iemesla priecāties 
par savu nemirstību, un tikpat daudz 
vielas pārdomām par to attēlu, kādu 

viņš ierauga, veroties spogulī.
Bāru Verona vienlīdz bieži apmeklē 

abas naidīgās puses. Zemnieciskie Ro-
meo vecāki, ko kolorīti spēlē (manis 
redzētajā izrādē aktiera Mārtiņa Lie-
pas vietā) Mārtiņš Eihe un Baiba Va-
lante, vienlaikus Monteki kundzei ir 
atvēlēta mizanscēna, kurā paust pret 
dēlu gluži dievinošu attieksmi. Uz bā-
ru ik dienas nāk arī pilsētnieciskākie 

izrāde atstāJa konsekventi 
īstenota sava skatīJuma 

iesPaidu
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Kapuleti, kuri apburošo aprobežotību 
slēpj aiz «Eiropas zīmolu» drānām – 
mākslīgām blondīnes cirtām un čalo-
jošu valodu pārbagāti apveltītā Ingas 
Apines Kapuleti kundze un viņas ga-
dos vecākais vīrs ar gangstera skatienu 
un klusētāja dabu – Januss Johansons. 
Visi strīdi šai bārā tiek risināti ar spēka 
paņēmieniem. Kautiņš ir maigākais no 
tiem, jo principā šeit ik dienas kāds uz 
kādu pa jokam vai nopietni šauj. Izrā-
dei tapusi oriģināla kustību partitūra, 
ko veidojis aktieris Aigars Apinis, caur 
kustību paužot pilsētiņas iemītnieku 
agresīvo un vienādo pasaules uztveri, 
pašiem sev nezināmu iemeslu dēļ pār-
stāvot divas naidīgas dzimtas.

Bārmeņa funkcijas uzņēmies (izbi-
jušais? pašpasludinājies? vienkārši in-
teresents garīgos jautājumos?) mūks 
Lorenco. Viņa līnija ar dažādām tās in-
terpretācijas iespējām ir vienīgā dis-
kutablā režisora piedāvātajā laikā un 
vietā, jo, lai cik tas šķistu savādi un 
pretrunīgi, ASV ir pat ļoti reliģioza ze-
me, kaut arī oficiāli droši vien skaitās 
sekulāra. Vienlaikus tas netraucē baz-
nīcai būt sadrumstalotai tik daudzos 
atzaros, ka ne viena vien klasiskā celt-
ne ir atdota laicīgām vajadzībām, ne-
šķirojot pēc tās funkcijām. Pašai sa-
vām acīm nācies redzēt krogu un res-
torānu vienā no tādām. Latvijas kon-
tekstā, iespējams, vajadzēja meklēt 
skaidrāku atbildi, kas tad īsti ir Ģirta 

Rāviņa uzmanīgais un tolerantais Lo-
renco. Vai tikai Džuljetas vecākais ko-
lēģis, kas arī strādā šai bārā un kuram 
pieejamas dažāda stipruma apreibi-
nošas vielas, vai tomēr kāds, kas mēģi-
na/grib teikt Tā Kunga vārdu un kuram 
misējas ar labo padomu. Izslēdzot no 
izrādes jautājumu par ticību un kalpo-

šanu (turklāt te bija iespēja izvēlēties 
amplitūdu no velna līdz Dievam), 
Mārtiņš Eihe pats samazina spēku sa-
vam vēstījumam par traģēdijas iespē-
jamību un mērogu, jo viss konflikts 
tiek īstenots tikai horizontālā plaknē. 
Tieši šo aspektu bija iespējams risināt 
ambiciozākā līmenī.

Galvenās lomas uzticētas patiešām 
visjaunākās paaudzes aktieriem, kas 
tomēr sevi jau apliecinājuši nozīmīgos 
un vērienīgos darbos – Rihardam Jako-

velam un Rūtai Dišlerei. Kā jau minē-
ju, apzināti vai neapzināti, bet jaunie-
šu attiecības ar vecākiem iezīmētas vi-
sai tradicionāli – māte dievina Romeo, 
tēvs, par spīti skarbajai ārienei, jūt vis-
maz ko līdzīgu maigumam pret meitu. 
Savukārt Monteki kungs un Kapuleti 
kundze savus akselerātus drīzāk izjūt 

kā konkurentus un atgādinājumu par 
pašu aizejošo jaunību. Visumā sekmīgi 
reducētais teksta apjoms vietām tomēr 
apgrūtina ne tikai šo attiecību veido-
šanu, bet arī to, kas notiek starp Ro-
meo un viņa draugiem, kā arī starp Ro-
meo un Džuljetu. Visādā ziņā tam zi-
bens spērienam, kas trāpa Romeo, ie-
raugot Džuljetu, nākas noticēt pēc lī-
dakas pavēles. Jo Rūtas Dišleres Džul-
jeta šai kārtējā dzertiņā, kas notiek bā-
rā un saucas ballīte, jūtas apmulsusi, 

bārmeņa funkciJas uzņēmies 
(izbiJušais? PašPasludināJies? 

vienkārši interesents 
garīgos JautāJumos?) mūks 

lorenco

visi strīdi šai bārā tiek risināti ar spēka paņēmieniem. rihards jakovels (no kreisās) – romeo, kārlis neimanis – merkucio, 
aigars apinis – tibalts. Foto – matīss markovskis
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nelaimīga, nomākta un dusmīga, res-
pektīvi, viņas sejā atspoguļojas visas 
iespējamās emocijas, kas jautriem 
puišiem, īpaši tādiem, kas devušies sa-
stapties ar Rozalindi, liek savu skatie-
nu novērst, nevis piekalt un uz mūžu. 
Iespējams, ir vēl kāds iemesls, kas 
traucē pilnībā noticēt mīlestības vai 
vismaz simpātiju piedzimšanas brī-
dim, no kura galu galā būs atkarīga vi-
sa izrāde – nepamet sajūta, ka jaunā 
un talantīgā māksliniece izjūt lugas 
žanru kā nastu, respektīvi, spēlē traģē-
diju, pirms tā vēl sākusies. Tikai abu 
otrajā tikšanās reizē Džuljeta uzsmai-
da Romeo, un atklājas brīnišķīga jauna 
būtne, kas neiederas šai sabiedrībā, un 
tieši viņas individualitāte jeb personī-
bas spēks ir tas, ko pamanījis Romeo. 

Tā kā amerikāņu kultūra ir ātras un 
vieglas lietošanas kultūra, tad notiku-
mi savērpjas strauji. Viens kautiņš, pā-
ris līķi, proti, Aigara Apiņa Tibalts un 
Kārļa Neimaņa Merkucio, kas pāriet 
«nemateriālajā» jeb mūzikas pasaulē, 
pievienodamies izrādes mūziķim Dā-
vim Burmeisteram, un Romeo ir 
spiests pamest pilsētu, bet Džuljeta ie-
dzert liktenīgās miega zāles.

Lai cik efektīga būtu Džuljetas solo 
aina, uzzinot par Romeo izsūtīšanu un 
griežoties uz klavieru soliņa ar izmisu-
mā lauzītām rokām, izrādes kulminā-
cija, protams, ir izrādes fināls. Nu ska-

tītājs ierauga īstenībā to, kam līdz tam 
bijis spiests ticēt uz vārda, proti, mī-
lestības piedzimšanas procesu. Šie di-
vi jaunie cilvēki vēl nav noticējuši 
amerikāņu masu kultūras sludināta-
jam, ka nāve ir joks, kino vai datorspē-
les efekts. Arī pats Romeo nogalina, 
apzinoties, ko dara, bet tādi ir spēles 
noteikumi – nešausi tu, nošaus tevi, 
un mēs labi zinām, kas šos noteiku-
mus radījis – tas ir karš. Tomēr viņiem 
ir bail no savas nāves, viņi baidās par 
otra nāvi, nāve spēj viņos radīt jūtas – 
bailes, izmisumu, šausmas, drosmi. 
Džuljeta pamostas no Romeo šāviena, 

bet par vēlu. Un Džuljeta, kā nu māk, 
samīļojusi un atvadījusies, ieritinās vi-
ņa auguma līkumā un nošaujas. Neti-
cami, bet traģēdija tomēr ir iespējama, 
arī šeit un tagad. 

Bet tad Mārtiņš Eihe traģēdiju pār-
vērš par kādu citu notikumu un žanru. 
Abu varoņu nāve neko šai dzīves un 

laika telpā nav mainījusi – ierodas abu 
vecāki, apsēžas līdzās mirušajiem bēr-
niem un sāk tirgoties par to, kurš uz-
cels lielāku pieminekli savai atvasei. 

Un to nu vecais labais Šekspīrs 
diez vai varēja iedomāties, ka pienāks 
laiks, kad viņš, kurš, protams, arī nes-
kopojās ar labu un sliktu cilvēku lī-
ķiem uz skatuves, pašu skumjāko no 
saviem stāstiem pēc 450 gadiem ierau-
dzīs vairs ne kā traģēdiju, bet – kā drā-
mu. Jo mūs pārvērst spēj traģēdija. 
Drāmas mēs tikai vērojam. Režisors 
Mārtiņš Eihe tur rokās greizo spoguli, 
kurā nofiksēts laikmets, kad nāves zi-

ņa ir viena no ziņu klāsta un neko mū-
su dzīvē nemaina. Vai maina mīlestī-
ba, jautājums paliek atvērts. Izrādē – 
jā. Izrādes programmiņā lasām, ka nē, 
jo Romeo tēlotājs to nodēvē par ķīmis-
ku reakciju, bet Džuljetas tēlotāja par 
neārstējamu vīrusu. Es izvēlos ticēt iz-
rādei. 6

neticami, bet traģēdiJa 
tomēr ir iesPēJama, arī šeit 

un tagad

džuljeta (rūta dišlere) uzsmaida, un atklājas brīnišķīga jauna būtne, kas neiederas šai sabiedrībā. romeo – rihards 
jakovels. Foto – matīss markovskis
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Process

žanna starP 
diviem krēsliem

džilindžers cīkstas ar melodrāmas žanru

valda Čakare

ž. Dž. Džilindže-
ra sadarbība ar 
Liepājas teātri 
iemantojusi 
«veiksmes stās-

ta» reputāciju. Tieši tāpat kā viņa sadar-
bība ar teātra primadonnu Inesi Kučins-
ku, kura nospēlējusi galvenās lomas vai-
rākās Džilindžera Liepājas izrādēs, ho-
reogrāfi Ingu Krasovsku un kostīmu 
mākslinieci Ilzi Vītoliņu. Režisora jaunā-
kajā iestudējumā Žanna, kas ļauj iepazīt 
gados jaunu, bet ražīgu un starptautiski 
titulētu krievu dramaturģi Jaroslavu Pu-
linoviču, no ierastās komandas izpaliek 
vien scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis. Skatu-
ves telpas iekārtošanu šoreiz apvienoju-
mā ar kostīmu modelēšanu uzņēmusies 
Ilze Vītoliņa.

Jaroslava Pulinoviča vēl nav sasnie-
gusi ne trīsdesmit gadu vecumu, taču ir 
pazīstama gan kā lugu, gan kā kinosce-
nāriju autore. Luga Žanna, ko latviešu 
valodā tulkojis Ilmārs Šlāpins, ar sākot-
nējo nosaukumu Rīt būs atkal jauna 
diena (2012) ne tikai paspējusi apceļot 
dramaturģes dzimtās Sibīrijas skatuves, 
bet piedzīvojusi pirmizrādi arī Maska-
vas Nāciju teātrī (2014) režisora Iļjas Ro-
tenberga interpretācijā, kur galveno lo-
mu, spriežot pēc preses atsauksmēm, 
gluži žilbinoši spēlē lietuviešu aktrise 
Ingeborga Dapkūnaite. Recenzenti atvēl 
telpu ne tikai titullomas tēlotājas cildi-
nāšanai, bet arī iespaidiem par lugu, uz-
sverot tās līdzību gan ar antīko drama-

turģiju, gan ar krievu klasiku, konkrēti – 
Maksima Gorkija Vasu Žeļeznovu, un, 
protams, piemin vēsturisko asociāciju 
ar franču nacionālo varoni Žannu 
d’Arku. Džilindžera izrādi skatoties, ne-
kas tāds prātā nenāk, drīzāk pārņem iz-
brīns, ka režisors, kurš allaž sevi pozi-
cionējis kā svētbilžu grāvēju un estētis-
ku provokatoru, pēkšņi šķiet nostājies 
uz morālista takas. Bet – par visu pēc 
kārtas.

Jaroslava Pulinoviča piedāvā labi pa-
zīstamā dzīves materiālā balstītu dra-
matisku sacerējumu. Tajā nav negaidītu 
satura vai formas meklējumu, toties ir 
skaidra situācijas ekspozīcija, rūpīgi sa-
gatavoti cēloņu un seku ķēdē izkārtoti 
notikumi, loģiski sižeta pavērsieni un 
dažādā dziļuma pakāpē izstrādāti rak-
sturi, kuri atklājas ne tikai dialogā un 
monologos, bet arī dinamiskā darbībā. 
Tomēr liekas, ka teātriem visvairāk iekā-
rojamu šo lugu dara krāšņi uzrakstītā ti-
tulvarone Žanna – sieviete ar vētrainu 
temperamentu, stipru gribu un sarežģī-
tu likteni. Lai to atklātu, nepieciešams 
ne vien talants un intuīcija, bet arī pro-
fesionāla meistarība – īpašības, kuras 
Inesei Kučinskai, Žannas lomas tēlotājai 
Džilindžera iestudējumā, piemīt pilnā 
mērā. 

Tāpat kā lugā, arī izrādē Žannas per-
sonā iepazīstam rūdītu biznesa sievieti. 
Uzņēmējdarbību viņa sākusi mežonīga-
jos 90. gados pēc padomju savienības 
sabrukuma un, cīnoties par vietu zem 

labklājības un komerciālas veiksmes 
saules, atstājusi novārtā privāto dzīvi, 
tālab tagad par spīti bagātībai un ietek-
mei jūtas vientuļa un nelaimīga. Citiem 
vārdiem sakot, Žannas biogrāfijā atbal-
sojas TV seriālos neatlaidīgi ekspluatē-
tais un sieviešu kārtas publikas smalkā-
kās jušanas nemainīgi kairinošais stāsts 
par tēmu «bagātie arī raud». Ko līdzīgu, 
tikai padomju realitātes kontekstā, sa-
vulaik novēroja un lugā ierakstīja gan 
krievu dramaturgs Aleksejs Arbuzovs 
(Uzvarētāja, 1983), gan mūsu pašu Pauls 
Putniņš (Šis dievišķais tuk-tuk, 1974). 
Džilindžers pret šo «veco dziesmu 21.
gadsimta skaņās» izturējies ar sev ne-
raksturīgu uzticēšanos – bez dekons-
trukcijas centieniem un efektīgu insce-
nējuma līdzekļu izmantojuma. 

Ilze Vītoliņa radījusi funkcionāli ērtu 
telpu, kas ļauj strauji un bez būtiskām 
pārbūvēm mainīt darbības vietu. Skatu-
ves kreisajā pusē ar skopu eleganci ie-
kārtots Žannas brūnos toņos ieturētais 
eirodzīvoklis, labajā rēgojas trūcīga un 
ne pārāk tīra zilganpelēka īres istaba, 
kurā mitinās Žannas dezertējušais mīļā-
kais Andrejs un viņa bērna māte Katja. 
Starp abām telpām iebūvēts savienotāj-
elements – skapis, uz kura durvīm kā 
Žannas logo uzzīmēta tīģera galva, bet, 
kad durvis tiek atvērtas, vienā mirklī no-
kļūstam jauniešu īres istabā, jo otrpus 
durvīm izrādās paslēpti kādi nekādi sa-
dzīves nieki no Andreja un Katjas saim-
niecības. Ērti, bet kopš pirmajām izrā-
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des minūtēm līdz apnikumam paredza-
mi, jo bez pārticības un trūkuma pret-
statījuma nekāda cita nozīme abu dzī-
ves telpu iekārtojumā tā arī neatklājas. 
Tomēr nē... atklājas gan. Žannas pusē uz 
dzīvokļa sienas ekrāna vairākkārt tiek 
demonstrētas Andra Vētras videoprojek-
cijas ar tīģeru plēsīgajām rotaļām vai 
putnu pārošanos no TV kanāla National 
Geographic. Ja nu kādam skatītāju zālē 
vēl nebūtu skaidrs, no kā izrādes režiso-
ra un mākslinieces skatījumā sastāv biz-
nesā veiksmīgas, bet privātajā dzīvē 
«apdalītas» sievietes ikdiena. 

Izrādes asi, ap kuru vērpjas notiku-
mi, protams, veido Ineses Kučinskas 
Žanna. Aktrise izskatās nevainojami gan 
A4 formāta lietišķā kostīmiņā, gan zīda 
veļā un peņuārā. Pievilcīga ir arī tumšā 
zēngalviņa, kas dramatiski atšķiras no 
gaišajiem matiem, kādi aktrisei ir dzīvē. 
Un nospēlēt Inese Kučinska, kā līdz šim 
pierādījies, var jebko – no upura līdz vel-
latai. Loma arī piedāvā asus kontrastus, 
sākot jau ar pirmo skatu, kurā Žanna 
gultā meitenīgi draiski kaķējas ar savu 
gados jauno mīļāko – Mārtiņa Kalitas 
Andreju, bet, uzzinājusi, ka viņš aiziet 
pie citas sievietes, zibenīgi pārvēršas ne-
pielūdzamā atriebes dievē. Kā jau cil-
vēks, kurš rūdījies kapitālisma rītausmas 
plēsonīgajā biznesā, kur «būt vai nebūt» 
atkarīgs no reakcijas ātruma. Inese Ku-
činska spēj psiholoģiski motivēt un pa-
darīt skaidri nolasāmas Žannas straujās 
garastāvokļa maiņas – no izmisuma līdz 

dzelžainai apņēmībai, no pazemības 
līdz vēsam nicinājumam. Tā ir Žannas 
gribas līnija, kas nosaka notikumu virzī-
bu, un tas ir viņas stāsts, kurā ieklīst un, 
cits īsāku, cits ilgāku laiku (cik nu viņa 
atļauj), uzkavējas nejauši cilvēki. 

Piemēram, biznesa kolēģis Vitālijs 
Arkadjevičs, kuru Žanna atved mājās, lai 
mazinātu zaudējuma rūgtumu pēc mī-
ļākā nodevības. Leons Leščinskis ar sev 
raksturīgo distancētību un pašironiju 
lūdz dāmu uz deju, ķibinās ap Žannas 
blūzīti un, gatavojoties apliecināt savu 
vīrišķo varēšanu, ierauj viagras kapsulu. 
Bet – viņa varonis totāli izgāžas, jo ego-
istiski muld tikai par savu mazo meitiņu 
un sev kā viena vakara mīlniekam pa-
raksta spriedumu brīdī, kad iedomājas 
telefonā atskaņot bērnu vakara dziesmi-
ņu Spjat ustalije igruški1. Leons Leščins-
kis spēj Vitālija Arkadjeviča neatlaidīgo 
vēlmi runāt tikai par savu bērnu, kuram 
vienīgajam no viņa neko nevajag, pa-
matot ne vien ar reibuma radīto mīksto 
omu, bet arī ar tādu kā tālīnu nostalģiju 
pēc citas dzīves, kas viņam vairs nav 
pieejama. Tomēr situācijas vispārējo ti-
camību sabojā tulkojumā veiktās mani-
pulācijas ar meitenītes vārdu, kur krievu 
Varvaras vietā ir ieviesta Barbara, turklāt 
ar amerikānisku pamazinājuma formu 
Bārbija. Izklausās kaut kā jocīgi un aso-
ciācijas ar bērnu kā rotaļlietu nekur tā-
lāk par konkrēto monologu arī neved. 

Tikpat maz kā caurkritušais flirts ar 
Vitāliju Arkadjeviču Žannai atgūties pa-

līdz kostīmu vakars kopā ar kolēģēm un 
padotajām – Signes Ruicēnas Olgu un 
Everitas Pjatas Viku. Lugā Žanna nežēlī-
gi pārbauda abas jaunās sievietes – vē-
rojot, cik tālu viņas būs gatavas iet savas 
karjeras dēļ. Izrādē pārbaudījuma nežē-
lība izkliedējas mājas orģijas drudžaina-
jā rosībā, kuras laikā staltā tumšmate 
Olga un mazā spriganā blondīne Vika 
pazemojumiem ļaujas gandrīz bez pre-
testības un, gluži kā sacenšoties, de-
monstrē, ka ir gatavas ne tikai kopēt sa-
vu priekšnieci, bet arī denuncēt un no-
dot viena otru. Pavisam dekoratīvu ie-
spaidu šajā epizodē atstāj abu vīrieškār-
tas prostitūtu – Armanda Kaušeļa un 
Rolanda Beķera ierašanās, ko vainago 
Ingas Krasovskas ierasti efektīgi iestudē-
tas zobenu dejas demonstrējums. Glīti 
izpildīts un tik koncertisks, ka tīri vai 
velk uz aplausiem.

Ineses Kučinskas partneris nodevīgā 
mīļākā lomā ir Mārtiņš Kalita. Aktierim 
šajā lomā izdevies iešķelt plaisu dzelte-
nās preses apdziedātā izskatīgā kino 
puiša čaulā un radīt apjausmu par ievai-
nojamu, dzīvu cilvēku. Kalitas Andrejs 
nav ne vismazākā mērā līdzīgs abiem 
trenētajiem žigolo zēniem, kuri par sa-
viem pakalpojumiem saņem atalgoju-
mu, ne vaibstam sejā neietrīcoties. Tieši 
pretēji, aktieris ļauj nojaust, ka, pirms 
sastapt studenti Katju, Andrejs varbūt 
pat ir mīlējis Žannu un cieš, ka nodarījis 
viņai pāri. 

Šķiet būtiski, ka puisis savu vīstošo 

leons leščinskis spēj vitālija arkadjeviča vēlmi runāt tikai par savu bērnu pamatot ar tādu kā tālīnu nostalģiju pēc citas dzīves, 
kas viņam vairs nav pieejama. žanna – inese kučinska. Foto – ziedonis Safronovs
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labdari pamet tādas meitenes dēļ, kura 
ne tikai ir jauna un glīta, bet arī gaužām 
nevarīga, sastopoties ar dzīves grūtī-
bām. Līdz ar to Andreja tēls kļūst ietilpī-
gāks: vienlaikus ar tieksmi pievērsties 
svaigākam objektam viņā var ieraudzīt 
arī citu rīcības motivāciju – vēlmi izrau-
ties no apgādājamas spēļmantiņas sta-
tusa un pašam uzņemties atbildību un 
materiālās rūpes, kas attiecībās ar stip-
ro, mērķtiecīgo un aizbildniecisko Žan-
nu bijušas liegtas. 

Kopdzīvē ar piemīlīgo, bet infantilo 
Katju, ko visai ārišķīgi spēlē Ilze Jura, ak-
centējot Katjā tik vien kā grūtnieces gra-
žīgumu, Mārtiņa Kalitas Andrejs cenšas 
kompensēt savu līdzšinējo pakļāvību un 
bezpalīdzību. Taču griba izrādās lielāka 
nekā varēšana. Lugas autore pār Andreja 
galvu liek nogāzties veselai nelaimju la-
vīnai. Nepietiek, ka Žanna parūpējas, lai 
atlaisto mīļāko par spīti labajai izglītībai 
un pieredzei neviens neņemtu darbā. 
Andrejs pazaudē dzīvoklim iekrāto nau-
du, ko izkrāpj kādi afēristi. Turklāt vēl 
viņš ar sievu un jaundzimušo dēlu tiek 
izlikts no istabas, par kuru nespēj sa-
maksāt īri, un it kā ar to vēl nebūtu gana 
– viņu pamatīgi apstrādā divi izsitēji – 
Kaspars Gods un Kaspars Kārkliņš. 

Ļoti var būt, ka šīm sakritībām ie-
spējams piešķirt antīkās traģēdijas mē-
rogu un Žannā ieraudzīt ko līdzīgu Mē-
dejai. Taču liepājnieku izrāde, kā tas no-
rādīts arī programmas lapiņā, pat ne-
pretendē izlauzties no melodrāmas ie-
tvariem, kaut arī autore, pārstrādājot lu-
gu, to savulaik jau mēģinājusi darīt. Sā-
kotnējā versijā lugas fināls ir galēji idil-
lisks – Žanna izmitina Andreju un Katju 
savā dzīvoklī, ļaujot nojaust, ka uzņem-
sies rūpes par abiem jauniešiem un vi-
ņu bērnu. Arī pārstrādātajā variantā 
Žanna jauniešiem dod pajumti, bet jau 
cita cēloņa dēļ – tāpēc, ka iecerējusi at-
ņemt viņiem vecāku tiesības un paturēt 
viņu bērnu sev. 

Savukārt liepājnieki mēģinājuši ap-
sēsties vienlaikus uz diviem krēsliem un 
radījuši, manuprāt, ne pārāk veiksmīgu 
hibrīdu no abiem variantiem. Izrādē 
Ineses Kučinskas Žanna vispirms sazi-
nās ar vajadzīgajiem cilvēkiem, kuri va-
rētu palīdzēt atņemt vecākiem bērnu, 
bet tad pāris minūšu laikā saprot, ka rī-
kojusies slikti, turpat uz vietas pāraug 
un atsakās no sava ellišķīgā plāna, radot 
iespaidu, ka tagad sāksies laimīga dzīve 
četratā. Tādējādi tiek respektēts me-
lodrāmas žanrs, tomēr izskatās, ka Dži-
lindžeram bijis grūti izšķirties, vai Žan-
na ir cilvēks ar sarežģītu likteni, vai arī 
maita, kura pēc līdakas, t.i., režisora pa-
vēles finālā pēkšņi maina savu dabu un 
kļūst par glābēju eņģeli. 

Galu galā izrādes dzīvākais un cilvē-
ciski intriģējošākais mirklis gluži negai-
dīti iezīmējas epizodē, kur Žanna pie tē-
va kapa izgāž savu rūgtumu gan uz aiz-
gājēju, gan uz savu dzīvi. Lugā šis skats 
uzrakstīts galēji melodramatiski. Ga-
rāmgājēja sieviņa, izjūsmojusies par 

grezno un dārgo puķu pušķi kā Žannas 
mīlestības apliecinājumu tēvam un ar 
izbrīnu uzklausījusi lāstus un gānīša-
nos, ko meita velta savam kapā guļoša-
jam radītājam, patiesā līdzjūtībā vaicā, 
kas gan Žannai nodarījis pāri, ka viņa tik 
ļoti nocietinājusi savu sirdi. Izrādē šī 
epizode atbrīvota no asarainas jūtināša-
nās ar vienu vienīgu žestu. Sieviete, ko 
spēlē Anda Albuže, ar skatienu un krus-
ta zīmi pavadījusi aizejošo Žannu, līdz-
cietības izteiksmei no sejas nenozūdot, 
vēsā mierā nosper puķes no kapa. Rīcī-
ba, kas pasaka visai daudz par cilvēka 
dabas neviennozīmību, kur empātija 
nav šķērslis pragmatiski lietišķai attiek-
smei pret dzīvi un savtīgums ir tik paš-
saprotams kā ūdens malks karstā dienā. 
No otras puses, šī nejaušās garāmgājē-
jas reakcija daudz skarbāk atklāj Žannas 
vientulību nekā monologos ietvertais 
dvēseles striptīzs, ko Žanna adresē vai 
nu tiem, kurus tas neinteresē, kā no iz-

klaides firmas izsauktais žigolo, vai arī 
tiem, kuri nespēj viņu uzklausīt, kā mi-
rušais tēvs kapsētā vai Andreja tikko dzi-
mušais dēls. 

Melodrāma rodas pasaulē, kur tradi-
cionālās patiesības un ētikas normas tiek 
varmācīgi apšaubītas, tomēr turpina būt 
vitāli svarīgas dzīves kārtības nodibinā-
šanai. Tālab izrāde varēja būt par postu 
un iznīcību, ko sev līdzi nes nodevība, 
par vientulību, kas piemeklē par spīti 
materiālai labklājībai, par sarežģītu likte-
ni, ar kuru nav iespējams cīnīties. Lugā 
netrūkst tēmu un motīvu, kas liktu izvilkt 
mutautiņu un nobirdināt aizkustināju-
ma asaru. Tomēr, skatoties Liepājas Žan-
nu, par spīti cienījamiem aktieru dar-
biem kaut kā piemirstas, ka melodrāma 
varētu nozīmēt arī spēcīgas emocijas un 
galējus esības stāvokļus, ne tikai morālus 
kontrastus un shematizāciju vien. 6

1 Dus nogurušās rotaļlietas - latv.val.

mārtiņa kalitas andrejs cenšas kompensēt savu līdzšinējo pakļāvību un bezpalīdzību. 
taču griba izrādās lielāka nekā varēšana. Foto – ziedonis Safronovs
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Process

doktora šarla 
divas dzīves

šarls redz Pasauli vienā 
krāsā – Pelēku

«bovarī kundze» dailes teātrī

edīte tišheizere

ietuviešu režisors Ro-
lands Atkočūns man 
liekas savrupa, bet 
interesanta parādība 
latviešu teātrī. Jau 

turpat desmit gadus viņš visai regulāri 
strādā Latvijā, un viņa darbos palaikam 
redzama ļoti intriģējoša latviešu un lie-
tuviešu teātra dabas mijiedarbība, ja arī 
ne sintēze. 

Trijos gados, kamēr viņš bija Liepā-
jas teātra mākslinieciskais vadītājs, At-
kočūns veica nebūt ne vieglu, bet mērķ-
tiecīgu «pierīvēšanos», mēģinot izprast 
brāļu tautu visai atšķirīgo mentalitāti, 
teātra un kultūras tradīcijas un arī iz-
pratni par skatuves patiesību. Katoļu ri-
tuālos izaugušais metaforas teātris pret 
luterānismā balstīto vārda teātri – tā bija 
nopietna pretišķība, kas daudzējādā zi-
ņā noteica arī aktiermākslas atšķirību. 
Shematiski iezīmējot, tā būtu apmēram 
tāda: rituāls prasa ekstātiski vienotu 
darbu, tā vārdā spodrinot savu indivi-
duālo meistarību, ko iepludināt kopu-
mā, vārds – personisku attieksmi un lie-
lāku patstāvību. Pēc pirmajiem mēģinā-
jumiem savienot šo dažādo uztveri, Ro-
lands Atkočūns, manuprāt, atrada zinā-
mu starpformu, ko vislabāk apliecināja 
Čehova dramaturģijas interpretācija CV 
(Tēvocis Vaņa) Liepājā, 2007. gadā. Ļau-
jot katram aktierim piepildīt savu solista 
dabu, viņš vienlaikus tos sapina savda-
bīgā «sakņu sistēmā», kopējā metaforā. 
CV tas bija skats uz vienu lugu visas 

rakstnieka daiļrades klātbūtnē, no kuras 
izauga nerimstošās maskuballes meta-
fora. Līdzīgi, pēc dažiem gadiem turpat 
Liepājā iestudējot Blaumaņa Ugunī, 
kontekstu pētīšana ļāva uz visiem per-
sonāžiem lūkoties kā līdzvērtīgiem bri-
dējiem estetizētajā muižas purvā. Atko-
čūns Blaumani lasīja kā «nezinītis». Bo-
varī kundze Dailes teātrī man liekas šā 
strāvojuma turpinājums.

Režisors «nezina», ka Flobērs esot iz-
saucies: Emma Bovarī – tas esmu es! 
Viņš lasa romāna sākuma lappuses par 

Šarla Bovarī pazemošanu pirmajā sko-
las dienā un «notic», ka tieši viņš arī ir 
galvenais varonis. Režisors, būdams arī 
dramatizētājs, pārceļ pirmajā personā 
dažas Bovarī nozīmīgas frāzes un ieliek 
tās Šarlam mutē. Artūra Skrastiņa Šarls 
ir tas, kurš stāsta un, figurāli izsakoties, 
raugās binoklī, pievilkdams klāt to, ko 
izvēlas viņa izmocītā psihe un iztēle.

Šarls redz pasauli vienā krāsā – pelē-
ku. Mārtiņa Vilkārša scenogrāfijai ir trīs 
līmeņi, no kurām tikai zemākais attiecas 

uz īstenību. Sadzīves krāmu pieblīvēta, 
tā rada sajūtu, ka Dailes teātra milzīgā 
skatuve ir par šauru, ka putekļainajā pe-
nālī, kurā mīt Bovarī, nav, ko elpot. 
Augstāk – tā jau ir daktera iztēles telpa: 
tiklab sapņu pils, kā moku kambaris. Vai 
leļļu teātris, kurā viņš pats savas lelles 
izdomā, vada, lauž un pats arī raud par 
viņu un savu likteni. Vēl augstāk ir kaut 
kas vairāk par sapņiem – ilgas varbūt. 
Nesasniedzams tur lidinās taurenis. 
Skrien mežonīgi zirgi. Ekstāzē eņģeļa 
šķēpu gaida Donatello svētā Terēze.

Viss, ko viņš būtu gribējis (un varbūt 
pat ir sasniedzis, tikai nav sapratis un 
pamanījis), notiek otrajā stāvā. Tur viņš 
sastop Kristīnes Nevarauskas daiļo Em-
mu, lai pirmajā stāvā izdzirdētu Indras 
Briķes vecās Bovarī kundzes indīgo vai-
cājumu, vai tiešām viņš, pie nabagiem 
iedams, vilks izejamo kreklu.

Augšā viņam pretī slīd daiļā līgava, 
plīvura miglā tīta, bet nākamajā mirklī 
abi attopas putekļainā penāļa kaktā ie-
spiestā gultā. Zem segas notiek īsa viļ-
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ņošanās, un tad atskan Emmas balss. 
Un tā bijusi tā kaislība, par ko visi runā? 
Šarla īstenība ir izgāšanās un pazemoju-
mi, šis ir tas smagākais un salauž viņā 
vīrieti. 

Visu pārējo Šarls redz savu neveiks-
mju gaismā. Ballē, kurā pašam gribas ti-
kai novilkt zābakus, kas spiež kā moku 
rīks, viņa iztēle pārvērš valsi par bakha-
nāliju, erotisku līdz izvirtībai. Taču ho-
reogrāfes Ingas Raudingas meistardarbs 
ir Emmas grēkā krišana, padodoties Jura 
Žagara Rūdolfam Bulanžē. Marionešu 
balets, mehānisks, drusku smieklīgs un 
tik daiļš, kā seksu mēdz aprakstīts dāmu 
romānos, bet varētu iztēloties arī naba-
ga caurkritušais dakteris.

Varoņa iedomas savelk kopā divus 
mirkļus – Emmas jūsmošanu par pils 
kaķeni, kas nosaukta par Bertu, un šī 
paša vārda došanu viņu meitiņai.

Daktera karjeras krahs – īstenības 
pazemojumu otrais pols – ir Alda Siliņa 
kleinkāja Ipolita operēšana, viņu bez-
maz dzīvu kapā iegrūžot. Šī aina ir tik 
nosacīta, bet psiholoģiski precīza nelai-
mes priekšnojautās, ka uzdzen šaušalas 
kā Hičkoka filmas. Un šie divi vīrieši, ko 
sasaistījušas kopējas cerības un bailes, 
izrādās arī gandrīz vienīgie līdzpārdzī-
vojuma vērtie cilvēki. Pie tiem pieder vēl 
viena pirmā stāva iemītniece – Ilzes Ķu-
zules-Skrastiņas klusējošā Felicita, kura 
visu redz un saprot, taču viņu nepama-
na iedomu mocītais Šarls.

Kā velniņš no tabakdozes parādās 

Pētera Liepiņa augļotājs Lerē un iepin 
Emmu savos tīklos. Taču šim tēlam nav 
tiešas saistības ar Bovarī kungu, bet 
stāstā, kas nav centrēts uz Emmu, tam 
atlikusi tāda «kameo» loma – brīnišķīga 
aktierdarba rozīnīte, rota rotāšanas pēc. 

Kad Emma salūst un iedzer indi, Bo-
varī kungs nodiktē savu vēlēšanos: lai 
sievu apglabā līgavas tērpā un trīskāršā 
zārkā – ozola, sarkankoka un svina, ap-
guļas un nomirst arī pats. Mīļā lelle ir 
blakus, neviens vairs neatņems. 

Būtiska izrādes sastāvdaļa ir kompo-
nista Giedra Puskuniga mūzika, juteklis-
ka un atsvešināta vienlaikus, ko tālāk in-
terpretē Inga Raudinga. Kostīmu māks-
liniece Jolanta Rimkute radījusi kostī-
mus tajā pašā melnbalti pelēkajā gam-
mā, kurā Mārtiņš Vilkārsis krāsojis Bo-
varī īstenības un iedomu telpu, un abi 
mākslinieki lieku reizi pierāda, cik pa-
tiesībā daudz nianšu ir šim koloram – 
noteikti vairāk par piecdesmit. Tikai da-
ži Emmas tērpi izraujas no šīm nokrā-
sām – žilbinoši baltā līgavas kleita un 
pirmais flamingo sārtais vakartērps, ko 
viņai ieglaimo Lerē. 

Šie mākslinieki veido izrādes stingro 
kodolu. Tā viducis noteikti ir Artūrs 
Skrastiņš. Katrreiz no jauna mani pār-
steidz viņa profesionālisma… kategoris-
kums, tas varētu būt īstais vārds. Satvert, 
saprast, padarīt par savu, izpildīt. Viņa 
māka būt partnerim, cik vien tas iespē-
jams; balstīt otru kā augstas klases ba-
letdejotājam, kas nebīstas atkāpties soli 

aiz prīmas; dot, cik otram nepieciešams, 
bet pašam – ja citādi nesanāk – spēlēt 
savu tēmu arī vientulībā. Izrādē Vējiem 
līdzi viņš spēlēja Retu Batleru ļoti kon-
centrētā minimālismā – tik, cik tas bija 
nepieciešams Kristīnes Nevarauskas 
Skārletai. Dots devējam atdodas. Šoreiz 
tā ir Kristīne Nevarauska, kas, samieri-
nājusies ar otro lomu viņas varones vār-
dā nosauktā izrādē, atbalsta partneri. 
Emma dzīvo tādu dzīvi, kādu to saredz 
Šarls. 

Aiz šī kodola sākas cits stāsts. Un tas 
vēsta par Dailes teātra aktieru un reži-
sora Rolanda Atkočūna nesatikšanos 
vai nesaprašanos. Ārpasaules, kas tik 
dziļi un neatgriezeniski reiz sakropļoju-
si Šarlu un turpina mocīt viņu īstenībā 
vai tikai iedomās, vienkārši nav. Ir lie-
liski aktieri, kas labākajā gadījumā go-
dam izpilda deju numurus, bet pārējā 
laikā atrodas kostīmos uz skatuves. Ir 
atsevišķi solisti, kas liesmo reprīzēs kā 
Arta Robežnieka svētais tēvs Burniz-
jēns, nežēlīgi plēšot uzveduma stilu. 
Varbūt tā ir jau pieminētā divu teātra 
redzējumu atšķirība, un latviešu aktieri 
negrib un nespēj būt kāda rituāla sa-
stāvdaļa, savukārt precīzus un indivi-
duālus uzdevumus nav devis režisors. 
Lai kāds būtu iemels, šī izrādes čaula 
irst un bojā vērtīgo kodolu. Tā nav dar-
vas karote, drīzāk darvas strīpas, kas 
smērē kopskatu, un brīžiem draud to 
pārsvītrot pavisam. Šajā izrādē par to 
īpaši žēl. 6

kristīnes nevarauskas emma dzīvo tādu dzīvi, kādu to saredz šarls (artūrs Skrastiņš). Foto – gunārs janaitis
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tēma

izziņas un 
maldīšanās 

enerģiJa

viņš PētīJa radīšanu visu 
savu mūžu

staņislavska sistēma. Pirmā simtgade

edīte tišheizere

āpēc Staņislav-
skis un viņa 
sistēma? Kāpēc 
tieši šobrīd?

Visvienkār-
šākā būtu hronoloģiskā atbilde. 1914. 
gada ziemā Maskavas Dailes teātra I 
studija nospēlēja Čārlza Dikensa Circe-
nīti aizkrāsnē un kļuva slavena. Šajā 
studijā bija sapulcināti jauni aktieri vai 
vienkārši teātra interesanti – starp tiem 
Mihails Čehovs un Jevgeņijs Vahtangovs 
– kas bija noticējuši Konstantīna Staņis-
lavska fantastiskajai idejai, ka ir iespē-
jams apzināts ceļš pretī radīšanai. 
Pirms simt gadiem notikušais Circenītis 
bija pirmais nopietnais topošās sistē-
mas pielietojuma panākums. Tomēr šī 
nosacītā simtgade ir tikai iegansts. 

Patiesībā doma palūkoties, ko šo-
brīd nozīmē vārdi «Staņislavska sistē-
ma», man radās apmēram pirms gada, 
kad Rīgā bija ieradies izcilais krievu re-
žisors Ļevs Dodins un Kultūras akadē-
mijā tikās ar studentiem. Starp citām 
viedām domām bija arī šī: «Kad iznāca 
Staņislavska grāmata Mana dzīve māks-
lā, daudzi viduvēji aktieri sapriecājās. 
Staņislavskis, izrādās, arī bijis vājš ak-
tieris! Jo grāmatā viņš visu laiku raksta 
par to, kāpēc lomas neizdevās. Neizde-
vās Otello, neizdevās Veršiņins. Bet 
mans skolotājs vēl redzēja viņu šajās lo-
mās, Staņislavskis spēlēja brīnišķīgi. Ta-
ču kā mākslinieks viņš rakstīja par to, ko 

saskatīja, bet nespēja sasniegt. Skatītā-
jam ir svarīgs tas, kas panākts. Māksli-
niekam – kas nav izdevies.» 

Maldīšanās enerģija! Bezbailīga 
tiekšanās pēc jauniem apvāršņiem, ne-
baidoties, ka kuģis strandēs. Jā, tieši tas 
fascinē Staņislavska personībā. Viņš pē-
tīja radīšanu visu savu mūžu, zinādams, 
ka katrs pieņēmums var izrādīties mal-
dīgs jau nākamajā brīdī. Viņš gribēja 
sasniegt nesasniedzamo – radīt aktie-
riem vienlaikus Bībeli un Mendeļejeva 
sistēmu – tā, uzrunāts par Staņislavska 

personību un darbu, sacīja Mihails 
Gruzdovs. «Kur rodama laime? Izziņā,» 
Staņislavski citē Ādolfs Šapiro, kurš uz-
ticējis Teātra Vēstnesim savas topošas 
grāmatas fragmentus. 

Izziņas kāre ir patiesais iemesls šai 
tēmai. Saprast, vai tas, ko atklājis Sta-
ņislavskis, ir kaut kas tik dabisks, ka pie 
tā būtu nonākuši arī citi, un vai šāda 
pamatmetode ir vēl nepieciešama mūs-
dienu daudzslāņainajā teātra pasaulē, 
kur būtībā vienvērtīga ir diletanta dros-
me un profesionāļa uzdrīkstēšanās. Pa-

pētīt, ko par šo sistēmu vai metodi do-
mā dažādu paaudžu un pieredzes reži-
sori Latvijā. Painteresēties, kā un vai tā 
darbojas citur pasaulē. Pamēģināt no-
jaust, ko šī sistēma – ar vai bez pēdiņām 
– nozīmē aktierim. 

Tāpēc šoreiz uzrunāto personu loks 
ir tik plašs. Ādolfs Šapiro, kurš tātad 
raksta grāmatu, ko ļoti gribētos sagaidīt 
izdotu arī pie mums. Mana pasniedzē-
ja, GITIS profesore Anna Stepanova, ku-
ras uzmanības lokā ir Staņislavska un 
viņa mūža darba «prihvatizācija», jaun-

atklāsme un turpināšana mūsdienu 
Krievijā. Režisors un pedagogs Devids 
Jansens no Kanādas (paldies Baņutai 
Rubess!). Un krietni daudz mūsu pašu 
režisoru. Kā tas palaikam notiek, tēmas 
atbalss dzirdama arī citu sadaļu mate-
riālos. Par to pašu – par izziņu, maldiem 
un robežu paplašināšanu – runā Maija 
Apine un Guna Zariņa.

Ja arī atbildes uz šiem vaicājumiem 
nav saņemtas vai ir nepilnīgas, tad kat-
rā gadījumā ir radušies neskaitāmi jau-
ni jautājumi. 6
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konstantīns Staņislavskis (1863–1938) dažus gadus pirms maskavas dailes teātra dibināšanas (1898).
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ģēniJa 
vienkāršā dzīve

fragmenti no grāmatas, kuru ceru reiz pabeigt

ādolfs šaPiro

ad bagātā Mas-
kavas zeltrūp-
nieka Alekseje-
va ģimenē pie-
dzima otrais 
dēls Kostja, te-

ātris eksistēja gadu simtus. Taču tā saga-
dījās, ka Konstantīns Staņislavskis (pa-
saulīgajā vārdā – Aleksejevs) kļuva par 
sinonīmu senajai mākslai.

Jau dzīvs būdams, viņš pārvērtās par 
leģendu, pat vairāk – par kulta figūru. 
Viņu dievināja un pielūdza. Maskavas 
Dailes teātra ticībai pievērstie traucās 
no malu malām, lai ieraudzītu Staņis-
lavski uz skatuves, ja paveiksies – satik-
tu. Iespaidos dalījās ar bērniem un mā-
cekļiem, kamēr redzētais pārvērtās par 
nostāstiem, kuros vairs nevarēja atšķeti-
nāt iedomas no patiesības. Tāds liktenis 
lemts katram, kas atstājis dziļas pēdas.

Režisoram aizejot mūžībā, sākās cī-
ņa uz dzīvību un nāvi par tiesībām būt 
par viņa audzēkņiem, sekotājiem, turpi-
nātājiem, par tiesībām uz viņu pašu. Vi-
ņa apustuļi ar zobiem un nagiem aizstā-
vēja savu un vienīgo viņa mantojuma 
izpratni. Nerimtīgā eksperimentētāja 
vārdu piesauca katrs, kam nebija slin-
kums. Komunisti, kas ar jezuītisku izdo-
mu žņaudza ciet rīkli kultūrai, kanoni-
zēja Staņislavska vārdu, lai ar viņa mācī-
bas palīdzību cīnītos pret citādi domā-
jošajiem. Iespējams, ka pats jēdziens 
«sistēma» viņiem likās kaut kas strikts 
un negrozāms, kaut kas tāds, ar ko ie-
spējams ieviest kārtību visbrīvākajā no 
cilvēka izpausmēm – radīšanā. Staņis-

lavska pēcnāves liktenis palaikam bijis 
neapskaužams.

Toties viņa dzīvē nebija nekādu 
efektīgu pagriezienu vai pikantu notiku-
mu. Vīlušies būs tie, kas cerēs kaut ko 
nolūrēt aizkulisēs. Ne asiņu, ne drāmu, 
ne skaļu skandālu, ne slēptu, ne publis-
ku vājību. Par viņu stāstīja anekdotes, 
tenkas – nekad. Viņš pamanījās nodzī-
vot mūžu, kurā pūlim tā arī neizdevās 
saskatīt neko no banālajiem priekšsta-
tiem par mākslinieku bohēmu.

Viņam piemita tikai viena kaislība – 
Teātris. Viss pārējais eksistēja tai sakarī-
bā, tā dēļ, tā vārdā. Savā septiņdesmita-
jā jubilejā, lūgts uzrakstīt kaut ko par 
piemiņu, viņš noplēsa stūrīti puķu ieti-
namajam papīram, un vārga roka vilka 
spēcīgus vārdus:

«Ilgi esmu dzīvojis. Daudz redzējis. 
Biju bagāts. Kļuvu nabags. Iepazinu pa-
sauli. Bija laba ģimene un bērni. Dzīve 
visus izmētāja pa plašo pasauli. Meklēju 
slavu. Atradu. Saņēmu godinājumus. Bi-
ju jauns. Novecoju. Drīz būs jāmirst.

Tagad pajautājiet man: kur rodama 
laime?

Izziņā. Mākslā un darbā, un izziņā.
Izzinot mākslu sevī, izzini dabu, pa-

sauli, dzīves jēgu, izzini dvēseli – talantu!
Nav lielākas laimes par to.»
Kāpēc ar tādu smeldzi runā viedais 

vecis, slīgdams ceriņu un siltumnīcas 
rožu pušķos? Veltījumu adreses, dāva-
nas, telegrammas... Jubileja atgādināja 
valsts svētkus. Bet Staņislavska vārdos 
skan tikai olimpisks miers un galēja 
skaidrība, pie finiša līnijas atskatoties 

uz noieto ceļu.
«Panākumi?
Zudība.
Cik garlaicīgi saņemt apsveikumus, 

atbildēt uz tiem, rakstīt pateicības vēs-
tules, diktēt intervijas.

Nē, labāk sēdēt mājās un vērot, kā 
tevī rodas jauns mākslas tēls.»

Liekas, tas rakstīts ne tikai aktrisei 
Tihomirovai, bet visiem, ko vilinās viņa 
mūža atminējums. Varbūt tas slēpjas ša-
jā skaidri iezīmētajā darbībā – «vērot, kā 
tevī…».

Ģēnija vienkāršā dzīve. Gadiem, ik 
dienu, ik minūti censties atklāt radīša-
nas noslēpumu. Šajā ceļā Staņislavskis, 
par spīti panākumiem un atzinībai, pie-
dzīvoja visu – izmisumu, kritienus, no-
devību, krīzes, aklumu, atkāpšanos, si-
tienus, brūces, vilšanos, atteikšanos un 
nievas. Šajās mokās arī meklējams, kā 
teiktu režisors pats, viņa neparastības 
zemteksts. Dramatisks zemteksts.

raSaS mirdzumS
Rupji sanaglota skatuve, celmi, ezers aiz 
kokiem, soliņš. Nesteidzīgi iznāk Ļiļinas 
Maša, neveikla un nevīžīga. Viņai nopa-
kaļ velkas vīrs lētā lina drānas svārkā, 
gauzdamies, ka aldziņa maza.

Viss notiek tik ikdienišķi, it kā teātris 
nealktu pēc skatītāju labvēlības, nicinātu 
publikas ziņkārību, vienaldzīgi novērstos 
no tās viedokļa.

It kā to apliecinot, uz skatuves iz-
skrien Meierholda Trepļevs, saraustīti un 
agresīvi kliedz par talanta tiesībām būt 
tādam, kāds tas vēlas būt. Jaunekļa seja 

tēma. staņislavska sistēma. Pirmā simtgade
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režisoram aizeJot mūžībā, 
sākās cīņa uz dzīvību un nāvi 

Par tiesībām būt Par viņa 
audzēkņiem

liecina par pretrunām un kaislībām, kas 
viņu plosa, viņš nojauš, ka netiks sa-
prasts. Bet nav satricināma viņa ticība, 
ka «vajadzīgas jaunas formas».

(Vsevolods Meierholds savā ziņā iz-
spēlēja savu dumpinieka dzīvi mākslā. 
Viņa varonī bija gan alkas izteikt sevi, gan 
aizdomīgums un gatavība nepalikt atbil-
di parādā, gan apzināšanās, cik veltas ir 
cerības, ka viņu sadzirdēs tie, ko viņš uz-
runā. Tikai, atšķirībā no lugas, beigu šā-
viens neatskanēs pēc varoņa gribas.)

Trepļeva tremolo ienesa nemieru 
biezējošajā augusta mijkrēslī ar rāmu 
lauku baznīciņas zvanīšanu, putnu bal-
sīm, kas aizvien no jauna izdziedāja vie-
nas un tās pašas notis, ar nakts trokš-
ņiem, lēni iznirstošu mēnessripu.

Ap vītoliem izklīda ēnas, ezeru pār-
pludināja sudrabaina gaisma. Migla ieti-
na aizaugušos krastus un plūda tālāk uz 
dārzu. Pienbaltā dūmakā plivinājās Kon-
stantīna Trepļeva skatuvītes priekškars.

Skatuve valdzināja kā pati daba. Tieši 
to Staņislavskis centās panākt no māksli-
nieka Somova, kurš vaimanāja, ka ar tik 
trūcīgu skatuves aprīkojumu nav izpildā-
ma režisora prasība, lai iemirdzētos va-
kara rasa.

«Jūs jautājat, vai Dailes teātra Kaijai 
piemita naturālisms, un uzskatāt, ka esat 
uzdevuši man āķīgu jautājumu, jo es no-
liedzu naturālismu, bet tur ar baudu spē-
lēju savu iemīļoto lomu. Droši vien, ka 
tur bija atsevišķi naturālisma elementi, 
bet tas nav būtiski. Būtisks bija izrādes 
poētiskais nervs, būtiska bija Staņislavs-
ka ģeniālā režija, kurai pateicoties, Čeho-

va prozā ieslēptā dzeja pārvērtās par te-
ātri. Pirms Staņislavska Čehovā spēlēja 
tikai sižetu, aizmirstot, ka viņa lugās aiz 
loga līst lietus, raktuvēs pārtrūkst trose, 
cauri slēģiem aust rīts, ezeru klāj migla, 
un tas viss ir nesaraujami saistīts ar cilvē-
ku izturēšanos. Toreiz tas bija atklājums, 
bet «naturālisms» parādījās līdz ar štam-
piem.»

Vsevolods Meierholds (tā bija viņa 

balss) labāk par saviem apoloģētiem spē-
ja novērtēt to, kas slēpās aiz smalki pār-
radītā dzīves plūduma. Kā lai viņš, pama-
tu grāvējs un novators, nezinātu, ar ko 
sākās jauna ēra teātrī.

Protams – ar rīta rasas mirdzumu.

trīS lietaS – laBaS lietaS. trīS 
māSaS
Jaunā gadsimta pirmajā dienā, 1901. ga-
da 1. janvārī, Staņislavskis saņēma tele-
grammu no Ņemiroviča-Dančenko; «Ga-
rā esmu kopā ar Jums, novēlu, lai mūsu 
teātris kļūtu par 20. gadsimta godu un 
slavu.»

Gadās, ka laika gaitā dežūrfrāzes 

kļūst par pravietojumiem. Bet šis nav ti-
kai gadījums. Cik gan laba vēlējumu, jau-
nam gadu simtenim sākoties, neiznēsāja 
pastnieki! Cik no tiem bija lemts īsteno-
ties?

Tālajā Mentonā, kur kopā ar saslimu-
šo māsu mita Ņemirovičs-Dančenko (pie 
Mentonas, starp citu, atradās Raņevskas 
vasarnīca), viņš dīvainā kārtā sajuta, ka 
teātris gatavs lēcienam nākamībā.

Konstantīns Sergejevičs Maskavā 
mēģināja Trīs māsas. Vēlāk telegrammas 
sūtītājs to nosauks par labāko Dailes te-
ātra iestudējumu.

Laiks fantastiski savieno notikumus 
un dokumentus un tā vien vilina ieskatī-
ties aizliegtajā zonā, ko sasniegt ļauts ti-
kai iztēlei, – mākslinieka dvēselē, jo savas 
esības noslēpumu viņš aizejot ir paņēmis 
līdz.

…
Ja varētu uzzināt, par ko domāja Sta-

ņislavskis tajā Jaungada naktī! Viņš, kurš 
allaž tiecās paplašināt sižeta robežas, 
laikmetu maiņā varētu saskatīt kādu per-
sonisku zīmi. Turklāt arī maģiskais skait-

ja vajadzētu visu 20. gadsimta teātra vēsturi attēlot ar divām fotogrāfijām, viena no tām būtu šī – trīs sievietes no Staņislavska 
izrādes Trīs māsas maskavas dailes teātrī. Foto – no mdt arhīva
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lis trīs tā vien krita acīs.
Trešā sezona. Trešais Čehovs. Trīs 

māsas.
«Apsēdos, pievēru acis – un iedomā-

jos: vai tie, kas dzīvos pēc divsimt, trīs-
simt gadiem un kam mēs tagad cērtam 
ceļu, pieminēs mūs ar labu vārdu? Auklīt, 
nepieminēs taču!» 

Pavisam nesen daktera Astrova vārdi 
izteica arī aktiera noskaņojumu. Bet nu 
viņam tāpat kā pulkvedim Veršiņinam 
gribējās ticēt: «Pēc divsimt, trīssimt ga-
diem dzīve uz zemes būs neiedomājami 
skaista un pārsteidzoša.»

Divsimt, trīssimt… Jo tālāk prom no 
tagadnes, jo lielāka ticība nākotnei – tāda 
nu ir krievu dzīvesziņa, kas pilnā mērā 
piemita arī Staņislavskim.

Neviens nezina, par ko domāja Sta-
ņislavskis naktī, kad mainījās gadsimti. 
Varbūt vienkārši baudīja ģimenes siltu-
mu. Bet, visticamākais, viņu nepameta 
domas par mēģinājumiem, kuros viņš 
bija nolēmis aktierus pārliecināt, ka Če-
hova varoņu galvenais virzītājspēks ir al-
kas pēc prieka. Un tad tā noteikti nebija 
sliktākā nakts viņa mūžā.

Divdesmitais gadsimts, liekas, bija 
nospraudis mērķi sagādāt nebeidzamus 
pārsteigumus, un arī Staņislavski tie gai-
dīja gan mākslā, gan teātra sadzīvē.

…
Ir sācies 21. gadsimts, un cilvēki at-

skatās uz laiku, kad Staņislavskis atklāja 
Čehovu, bet Ravēls, apmeklējis tēraud-
kausētavu, sarakstīja Bolero.

Tagad, izbaudījuši industralizācijas 
augļus un sociālo utopiju krahu, piere-
dzējuši, kā civilizācija nomāc kultūru, 
bet dzīvības cena katastrofiski samazinās 
– mēs, kārtējo reizi atvadīdamies no ilū-
zijām, domās atgriežamies laikā, kas dā-
vāja cerību.

Tikpat cieši savos pirmsākumos ies-
katās modernais teātris. Tā cilvēks vecu-
mā pēta bērnības fotogrāfijas. Vai sagla-
bājusies vēl kāda līdzība? Rūgti, ja nekas 
nav palicis, bet, ja izdodas saskatīt līdzī-
bu, nav ne vainas – var dzīvot tālāk!

Tieši tāpat kā Čehova lugās. No zau-
dējumu un vilšanās bezcerības viņi atto-
pas, ieraudzījuši, ka koki plaukst tik un 
tā. Atplaukst senās jūtas, atgriežas die-
nas, kad viss šķita labāks, nekā patiesībā 
bija, un gribas pamēģināt vēlreiz.

Māterlinka, Hauptmaņa, Ibsena un 
Čehova sapņotāji aizvien no jauna liek 
cerēt uz to, ko Staņislavskis sauca par 
augstāko tiesu un patiesību un kam ta-
gad spēj noticēt vien retais.

Boriss Zingermans 2000. gadā asre-
dzīgi norādīja, ka «cilvēku grupa», ko uz 
skatuves uzveda jaunā drāma, savā būtī-
bā ir demokrātijas ideāltēls: neviens ne-
cenšas pārkliegt citus, bet visi kopā rada 
harmonisku balsu saskaņu.

Skaidrs, kāpēc Staņislavska Trīs mā-
sas tik ļoti bija iemīļojusi demokrātiskā 
inteliģence. Tās noskaņojumam atbilda 
ne tikai varoņu teiktais, bet pati izrādes 
mākslinieciskā virzība. Sabiedrība un te-
ātris kā tādi Siāmas dvīņi pēkšņi apjauta 

savu nesaraujamo saistību.
Izrādes mākslinieciskās uzbūves no-

vatorismu bija radījusi inteliģences pa-
saules izjūta brīdī, kad vientulība tika uz-
tverta kā nelaime. Cilvēks, kas sevi ciena, 
nevis lielījās, bet kaunējās no atsvešinātī-
bas. Tās uzsvēršana skaitījās nepieklājīga. 
Kapteinis Soļonijs, lasīdams dzeju par 
vientulīgo buru selgā, šķita banāls un 
pretenciozs. 

Ne velti Staņislavskis tik ļoti priecā-
jās, atklājis, ka visus varoņus apvieno ko-
pīga vēlme izrauties no vientulības un 
nolemtības. Režisora skatījumā tā bija 
būtiska raksturiezīme ne tikai varoņiem, 
bet laikmetam. Režisors bija uztrāpījis 
laikmeta nervam. Lai cik atsvešinājušies 
būtu varoņi, viņi tomēr sajūt sevi kā ve-
seluma daļu, jo laikmets un telpa viņus 
vieno.

… 
Vientulības drāmu izprata kā bezjē-

dzīgas eksistences sekas. Lai nu kurš spē-
ja pieņemt Čebutikina «Vai nav vienal-
ga?», tikai ne Staņislavskis. Trīs māsu va-
roņu garīgajos meklējumos viņš sajuta 
savu jūtu atbalsi. Vēl vairāk – piepildīju-
mu savai dzīvei mākslā. Teātris viņam bi-
ja vieta, kur īstenojās cilvēku ilgas pēc 
kopības. Kur personībai pavērās reta ie-
spēja – mākslinieciski pilnveidoties starp 
sev līdzīgajiem.

«Nu, ko? Ja jau mums nedod tēju, tad 
vismaz pafilozofēsim,» piedāvāja Staņis-
lavska apakšpulkvedis Veršiņins. Viņam 
tūdaļ atsaucās Meierholda poručiks Tu-
zenbahs. «Pafilozofēsim! Par ko?» Divi re-
formatori Čehova varoņu lomās diskutē-
ja par nākotni – lūk, vizualizēts priekš-
vārds 20. gadsimta teātra vēsturei.

…
Uztveriet viens otru, jūs neuztverat 

cits citu, ieklausieties partnerī, meklējiet 
partnera acis – šie Staņislavska teicieni 
kļuvuši par mūsdienu režijas valodu. Tie 
palīdz saprast un uztvert partneri. Tomēr 
liekas, ka Staņislavskis šajos vārdos ielika 
vairāk nekā tikai profesionālus padomus.

Spēles veids bija tikai ēna no satura, 
kura dēļ viņš nodarbojās ar teātri. Bet no 
ēnas vien grūti spriest par pašu priekš-
metu. Ēnas krišanas leņķis spēj deformēt 
realitāti. 

Trīs māsās Staņislavskis radīja varenu 
enerģētisko lauku. Tajā īpašs spriegums 
piemita tiem, kas spēja dvēseles spēkus 
rast citos cilvēkos. Pārvarot atsvešināša-
nos, viņi pieminēja tēvu, veco māju, pa-
gātni. Savā ziņā taču viņi ir trimdinieki. 
Tāpēc tāda nozīme ir visam, kas palīdz 
izturēt: ciemiņiem, ābolu pīrāgam vārda 
dienas rītā, tītaram…

Nāksies piekrist latīņu frāzes bārsto-
šajam Kuliginam: «Kas zaudē formu, tas 
izzūd – un mūsu ikdienā notiek tas pats.»

Režijas kompozīcijā māsas ir vienota 
grupa. Maša, pie Irinas gultas ceļos no-
metusies, sūdz savas aizliegtās mīlas grē-
kus. Līdzās, tāpat uz ceļiem, tup Olga. 
Maša «runā klusiņām, pievilkusi sev klāt 
Olgas un Irinas galvu». Un tālāk Staņis-
lavskis pierakstījis: «trīs māsu maigā gru-

pa». Gribas uzsvērt ikvienu vārdu. Trīs – 
māsu – maigā – grupa. Katrs no tiem savā 
veidā izsaka kādu Staņislavska saviļņoju-
ma niansi. Ģenerāļa meitu trauslums, 
valodu zināšanas un muzikalitāte, bez-
palīdzība nākamības priekšā, apņemša-
nās kopīgi stāties pretī biedējošajam un 
nezināmajam, dažādi raksturi, bet viena 
asinsgrupa.

Vārdi «maigā grupa» apdveš ar kaut 
ko tālu un piemirstu. Noiets taču ceļš 
gadsimta garumā. 20. gadsimta mākslā, 
tāpat kā dzīvē, «grupa» iemieso agresiju. 
Grupa satriec katru, kas negrib pakļau-
ties tās likumiem. Divdesmitajos gados 
par skatuves valdnieku kļuva cilvēks no 
pūļa, pēc tam – tēraudcietas ideoloģijas 
un dzelzs disciplīnas saliedēts kolektīvs. 
Kas padomju dramaturgiem bija kolek-
tīvs, tas Brehtam – banda. Grupa un brī-
va doma, grupa un personība kļuva par 
antagoniskiem jēdzieniem.

Vērot vēstures cikliskumu ir gan bie-
dējoši, gan cerīgi. Trīs māsu fināla traģis-
ko pravietojumu spēj novērtēt tikai izrā-
des aculiecinieku mazbērni. Skatuve ir 
tukša, tikai kaktā, kur baļķi un laterna, 
samestas lādes un ģimenes relikvijas. Pa-
audzēs krātās vērtības atzītas par nevaja-
dzīgām un izmestas laukā. Maisaudeklā 
ievīstīto mantu pamestība atskaņojas la-
pas nometušā dārza kailumā.

Beigusies dzīve interjerā. Līdz ar to 
izzūd viss, kas saistījies ar māju sajūtu. 
Režisora ģeniālā nojausma uztvērusi, kā 
māsu dzīves mainoties pārvērš prozu 
dzejā. Tāpēc tik organiski (tas ir viens no 
Staņislavska iemīļotajiem jēdzieniem) iz-
rādes beigās skan māsu monologi, ku-
riem grūti rast attaisnojumu ar sadzīves 
loģiku. 

Vajadzētu taču kādam traukties uz 
liktenīgā dueļa vietu, kāds cits varētu 
krist ģībonī. Asaras, sirdszāles, vaima-
nas… nekā tāda nebūs. Neredzama, bet 
kategoriska svītra acumirklī atšķēlusi ta-
gadni no pagātnes. Atņēmusi māsām bi-
jušās ilūzijas tik skarbi, kā spēj vien nāve.

Dabisks ir Staņislavska secinājums, 
ka nav vērts izpildīt to, kas minēts remar-
kā – aiznest nogalināto. Muzikālā dzirde 
viņu nepieviļ. Svarīgs ir māsu skaitīto 
lūgšanu dzejiskais ritms. Fakta patiesības 
vietā viņš liek jūtu patiesību un paceļas 
pāri šausminošajai ikdienai. «Bīstos, ka 
pēc vairākiem zaķiem dzīdamies, mēs 
pazaudēsim pašu galveno: autora uz-
mundrinošo finālu, kas izpērk daudzu 
citu lugas brīžu smagumu,» – režisors 
rakstīja Čehovam, lūgdams, lai viņam 
ļauj izrādi beigt ar māsu monologiem.

Viņas stāvēja cieši līdzās.
…
Ja man vajadzētu visu 20. gadsimta 

teātra vēsturi attēlot ar divām fotogrāfi-
jām, es izvēlētos šīs: trīs sievietes, cieši 
kopā sastājušās, no Staņislavska izrādes 
un divi līdz krūtīm smiltīs ieraktie Beketa 
vīrieši. 6

Tulkojusi Edīte Tišheizere 
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onstantīns Sta-
ņislavskis, kā 
mēs zinām, 
līdz pat mūža 
galam bija ģe-

niāls, izskatīgs un harmonisks cilvēks. 
Bērnība brīnišķīgā ģimenē ar personis-
ko skatuvi, ienesīga zeltdiega rūpnīci-
ņa, uzvaras ceļš no amatiera līdz savas 
zemes labākā teātra radītājam. Kamēr 
nepienāca traģiskie 1917. gada oktobra 
notikumi, viņa dzīve bija apbrīnojami 
interesanta un veiksmīga, lai gan, pro-
tams, nebūt ne idilliska. Staņislavskis 
noslēdza ideālu (kā tobrīd šķita) rado-
šo savienību ar Vladimiru Ņemiroviču-
Dančenko, ticot, ka vienlīdzīga ir abu 
talanta un meistarības pakāpe. Viņš iz-
veidoja domubiedru trupu un uzcēla 
teātri – mājas, kurās saglabāja Alekse-
jevu amatierpulciņa patriarhālo omu-
lību. Visa Staņislavska darbība un do-
mas, pat viņa aktierspēles galvenais 
princips – spēlējot ļaundari, meklē, kur 
viņš ir labs, – pakļāvās lielam mērķim: 
harmonizēt teātri, ar tā palīdzību – cil-
vēkus, kas nokļuvuši skatuves mākslas 
ietekmē, un galu galā – pašu dzīvi. Viņš 
strādāja, lai dzīve kļūtu laba un cienī-
jama vismaz «pēc simt vai divsimt ga-
diem», un tāpat kā dakteris Astrovs 
klusībā droši vien lepojās: «Ja pēc tūk-
stoš gadiem cilvēks būs laimīgs, tā 
mazdrusciņ būs arī mana vaina.»

Iesākumā Staņislavskis radīja savu 
sistēmu kā paņēmienu aktiera pašat-

tīstībai, kā instrumentu, kas palīdzētu 
samierināt mākslinieku ar tēlu, kam 
viņš pats kalpo par izejmateriālu. Taču 
aktiermeistarības būvei viņš uzcēla arī 
režijas stāvu, izstrādāja metodiku dra-
matiskā materiāla analīzei un iemieso-
šanai, kas būtu formā vienota, psiholo-
ģiski pamatota un estētiski pilnīga. Kā 
nebeidzamo eksperimentu blakuspro-
dukts radās arī Staņislavska Ētika, un 
galu galā izauga vesela teātra filozofija. 
Vienā no visu laiku labākajām grāma-
tām par teātri Mana dzīve mākslā Sta-
ņislavskis par saviem maldiem un ne-
veiksmēm stāsta ar lielāku entuzias-
mu, nekā par uzvarām. Arī «sistēma» 

nereti nonāca strupceļā, tad viņš atkā-
pās, mainīja meklējumu virzienu un 
devās tālāk. Staņislavska sistēma mai-
nījās visu viņa mūžu. Tā meta cilpas no 
praktiskiem vingrinājumiem, visnotaļ 
pasaulīgās «fiziskās darbības metodes» 
līdz turpat vai mistiskai gaišredzībai, 
kas ievilka teātrī intuīcijas, zemapziņas 
un virsvirsapziņas slepenās rezerves, 

ļāva ielūkoties neizdibināmos esības 
noslēpumos. Galu galā «sistēma» kat-
ram apdāvinātam māceklim sniedza 
pilnīgi atšķirīgus impulsus, un tālākā 
kustība notika palaikam pilnīgi pretē-
jos virzienos. Tas rezultējās krievu teāt-
ra neiedomājami spilgtā un daudzvei-
dīgā uzplaukumā pagājušā gadsimta 
pirmajās divās desmitgadēs.

Taču notika revolūcija, un 30. gadu 
beigās Maskavas Dailes teātris (MDT) 
tika padarīts par oficiozu etalonu vi-
siem pārējiem valsts teātriem. Bet Sta-
ņislavska sistēmu pēc viņa nāves izre-
diģēja atbilstoši sociālistiskā reālisma 
standartiem, pasludināja par vienīgo 

patieso skatuves mākslas metodi PSRS 
teritorijā un padarīja par… kultu. Sta-
ņislavska ģeniālie mācekļi, kuri katrs 
savā unikālā veidā (un tikai tā arī ir ie-
spējams!) un savā virzienā attīstīja vi-
ņa sistēmu, bija pametuši spēles lau-
kumu – Jevgeņijs Vahtangovs sen miris, 
Mihails Čehovs emigrējis, Vsevolods 
Meierholds apcietināts un nošauts. Sa-

harmoniJas 
meklēJumi un 

līkloČi
staņislavska sistēmas liktenis krievijas realitātē

anna stePanova

«sistēma» katram 
aPdāvinātam māceklim 

sniedza Pilnīgi atšķirīgus 
imPulsus

tēma. staņislavska sistēma. Pirmā simtgade
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vukārt apdāvinātie – Aleksejs Dikijs, 
Andrejs Popovs, Jurijs Zavadskis, 
Andrejs Lobanovs un citi, sakņupuši 
zem laika sloga, eksperimentēja klusi-
ņām, tomēr arī par to saņēma gānīša-
nos, tika izsūtīti uz provinci, bet savu 
reizi arī uz lēģeri. 50. gadu sākumā dzī-
vu un brīvu «sistēmu» varēja sastapt 
labi ja Staņislavska tiešo audzēkņu ak-
tierdarbos, kā arī teātra studijās, kur ar 
jauniešiem strādāja tādi izcili pedago-
ģijas meistari kā Marija Knēbele. 

Staņislavska sistēma krievu teātrī pa 
īstam atdzima Hruščova «atkusnī» līdz 
ar jaunu patiesības līmeni, revolucio-
nārās pagātnes idealizāciju un, tiesa – 
naivām un infantilām, cerībām uz gai-
šu, taisnīgu un (sic!) harmonisku nā-
kotni. Tajā brīdī «sistēma» atgriezās jau 
kā veselums, apvienojot gan aktier-
meistarības instrumentu kopumu, gan 
psiholoģiskās režijas metodi, gan ideju 
par teātri – mājām un to tikumisko bū-
tību. «Sistēmas» apzīmogota ir vesela 
talantīgu mākslinieku plejāde: režisori 
Georgijs Tovstonogovs, Oļegs Jefre-
movs, Anatolijs Efross un aktieri, ar 
Inokentiju Smoktunovski sākot un ar 
Marinu Ņejolovu beidzot.

1964. gadā pārklājās divi notikumi 
– Hruščova atstādināšana no CK ģene-
rālsekretāra amata, kas apliecināja «at-
kušņa» beigas, un Jurija Ļubimova ie-
rašanās Tagankas teātrī. Jaunais teātra 
vadītājs pie foajē sienas pielika četrus 
portretus. Līdzās Staņislavskim, kura 
ģīmetne tolaik rotāja jebkura teātra 
telpas, parādījās jau piemirstais Vah-
tangovs un tik tikko no aizlieguma ne-
būtības izceltais Meierholds. Ceturtais 
šajā galerijā negaidot izrādījās Bertolts 
Brehts, kura iestudējumus tolaik Pa-
domju savienībā varēja saskaitīt uz 
vienas rokas pirkstiem. Ļubimova 
Krietnais cilvēks no Sečuānas, iestu-
dēts nevis psiholoģiskās mākslas tradī-
cijās, bet laukuma teātra nosacītībā, 
iezīmēja nopietnu pārmaiņu sākumu 
un Staņislavska sistēmas monopola bei-
gas. Kopš tā brīža padomju teātrī lē-
nām, bet neatlaidīgi atgriezās daudz-
veidīgas režijas metodes, un Staņislav-
ska sistēma kļuva par vadošo un izplatī-
tāko, bet tomēr tikai «vienu no» tām. 

70. gadu situāciju precīzi ir fiksējis 
Boriss Zingermans: «Nemanot nobrie-
da jauna paaudze, kurai vienlīdz sve-
šas bija Ļubimova un Jefremova soci-
ālās aktivitātes, vēlīnā Efrosa izmi-
sums, Visocka negantā nerrošanās, 
Dāla liktenīgā pārsmalcinātība, Miro-
nova upurjēra jautrība. Šī teātra paau-
dze savai «četrdesmitgadnieku prozai» 
iedvesmu atrada absurda dramaturģi-
jā, «černuhā», bet vēl iepriekš – krievu 
«andergraunda» konceptuālajā glez-
niecībā. Šai raibajai 70., 80. gadu robe-
žas paaudzei izrādījās sava ievērības 
cienīga tēma, ko visnotaļ skaidri nofor-
mulēja Anatolijs Vasiļjevs, iestudējot 
izrādi Serso, – «viegla nožēla par spēcī-
gi apdirsto dzīvi».»1 Pats Vasiļjevs, Knē-

beles un Popova audzēknis, ar savu ap-
brīnojamo dzīvi mākslā ir nodemons-
trējis, cik neiedomājami dažādas ir 
Staņislavska sistēmas iespējas: sācis ar 
«biezu» reālismu izrādē Zvanu solo, ko 
Jefremova vadībā iestudēja MDT, viņš 
turpināja ar Stilīgā un viņa meitas sva-
badību, un tālāk cauri Serso nesteidzī-
gajam dziļumam devās nebeidzamos 
teātra filozofijas meklējumos, kas nav 
beigušies vēl šobaltdien.

Brežņeva stagnācija laiks vilkās 
bezgalīgi, un teātris līdz ar valsti zau-

dēja cerību uz cilvēciskas eksistences 
iespējamību. Staņislavska sistēma ar tās 
strikto mērķtiecību pēkšņi likās tik 
smagnēja un vecmodīga, ka 1987. gadā 
radās Viskrievijas apvienība Radošās 
meistardarbnīcas, kas par savu prog-
rammatisko uzdevumu izvirzīja jaunas 
teātra valodas meklējumus, lai atteik-
tos no krievu psiholoģiskā teātra rutī-
nas. Režisori Kļims, Vladimirs Mirzo-
jevs, Valērijs Sarkisovs un citi līdz tam 
nezināmi apdāvināti mākslinieki sezo-
nas laikā iestudēja ap divdesmit izrā-
des, pierādot, ka skatuves mākslā ie-
spējams arī alternatīvs ceļš.

Taču laiki mainījās, un teatrālās no-
vitātes noslaucīja no zemes virsas 
daudz vērienīgāks sociālais eksperi-
ments – «perestroika». Un šajā situāci-
jā nabadzības un sociālā lūzuma izmo-
cītā publika atkal pieprasīja psiholo-
ģisko teātri ar neiztrūkstošu līdzpār-
dzīvojumu, reālismu, jūtu patiesumu, 
katarsi un cerību, ka ja ne tagad, tad 
vismaz kādreiz būs labāk. 80., 90. gadu 
mijā starptautisku atzinību ieguva 
Ļevs Dodins, kurš, Tovstonogovam aiz-
ejot mūžībā, kļuva par Staņislavska sis-
tēmai uzticīgās režijas līderi. 1993. gadā 
skatuvi ieguva Pjotrs Fomenko ar sa-
viem GITISa audzēkņiem, un viņa no-
dibinātā Fomenko meistardarbnīca uz 
ilgu laiku piesaistīja Maskavas skatītā-
jus ar smalku, valšķīgu psiholoģismu 
un teatrālu vieglumu, kas izpaudās arī 
traģiskos stāstos. Tobrīd panīkušajam 
Mazās Bronnajas teātrim Efrosa laiku 
slavu atkal atguva Fomenko skolnieka 
Sergeja Ženovača spožie iestudējumi. 
Viņš spēja radīt siltu, aizkustinošu un 
žanriski daudzkrāsainu krievu pasauli 
gan trīs vakarus pēc kārtas spēlētajā 
Idiota inscenējumā, kam atņēma bez-
izejas izmisumu, gan kā spēļmantiņa 
mīlīgajā senās komiskās operas Dzir-

navnieks – burvis, krāpnieks un save-
dējs uzvedumā. Tieši šis (tolaik jopro-
jām vadošais) teātra virziens, ko garī-
gas perfekcijas un ideālisma meklēju-
miem iedvesmoja Staņislavska «sistē-
ma» un personība, sniedza skatītājiem 
spēku pārdzīvot bīstamo, smago, lai arī 
iekšējās brīvības ziņā nepārspēto pa-
gājušā gadsimta nogali.

Nākamais nozīmīgais Staņislavska 
«sistēmas» un krievu teātra satikšanās 
posms sākās līdz ar jauno tūkstošgadi. 
Krievijā pienāca «treknie» naftas gadi, 

klīda ilūzijas par kapitālisma paradīzi 
un izzuda jebkāda ideoloģija, kuras 
vietu aizņēma patērētāju prioritātes. 
Acumirklī izšķīda viss, kas bija vienojis 
nāciju. Zudušos sapņus par kolektīvu 
un laimīgu nākotni aizstāja vientulība, 
neaizsargātība un bailes no globālām 
katastrofām. Mīlestība pret ikvienu cil-
vēku, bijība pret viņa sarežģīto iekšējo 
pasauli, kas piešķīra jēgu Staņislavska 
«sistēmai», aizvien biežāk nonāca pret-
runā ar realitāti, kura dzemdināja ne-
radījumus. Un atkal divi notikumi iezī-
mēja svarīgu robežu Krievijas teātrī. 
2002. gadā radās teātris DOC, «kurā 
nespēlē», nepārveido dzīves īstenību, 
neveic tēlainas transformācijas un ne-
sargā skatītājus no smagām tēmām, 
bet runā ar viņiem par to, kas patiešām 
notiek. Bet nākamajā gadā Kirils Se-
rebreņņikovs, šķiet, vienīgais mūsu re-
žisors kam nav profesionālas izglītības 
un tātad arī «sistēmas» iemaņu, iestu-
dēja savu pirmo izrādi Maskavā – Plas-
tilīns bija negants, cietsirdīgs un 
maigs. Ar divdesmit gadu aizkavēšanos 
uz krievu skatuves uznāca postdrama-
tiskais teātris ar savu sarežģīto un alo-
ģisko estētiku. Tas bija godīgs un ne-
saudzīgs, un neslēpa, ka nespēj visu 
saprast un visus mierināt, toties parā-
dīja, ka sāpēm ir tikpat dažādas iz-
pausmes kā mīlestībai, kuru gan uz to 
brīdi jau bija monopolizējusi izklaides 
industrija. Dmitrijs Krimovs, Serebreņ-
ņikovs, Jurijs Butusovs, Konstantīns 
Bogomolovs, Dmitrijs Volkostrelovs un 
daudzi citi režisori iestudēja izrādes, 
kas izraisīja negantas kritiķu cīņas pre-
sē un asiņainus blogeru kautiņus tī-
meklī. Krievu psiholoģiskā teātra apo-
loģēti joprojām apveltī postdramatistu 
kohortu ar iznīcinošiem epitetiem un 
atsakās saskatīt viņu izrādēs jelkādu 
profesionālismu. Īstenticīgie neņem 

krieviJā Pienāca «treknie» 
naftas gadi, klīda ilūziJas 

Par kaPitālisma Paradīzi un 
izzuda Jebkāda ideoloģiJa
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vērā Trigorina «nav taču jāgrūstās, vie-
tas visiem gana», toties nervozi redz 
postdramatiskajā teātrī vistiešāko ap-
draudējumu metodei, «sistēmai» un 
tradīcijām kā tādām.

Tikmēr raženi turpina strādāt vecā-
kās paaudzes režisori, kuri joprojām 
balstās uz Staņislavski. Episko vērienu 
nav zaudējis Ļevs Dodins, turklāt vienā 
no viņa pēdējiem darbiem Mīla un vil-
tus skaidri manāmas jaunas estētikas 
iezīmes, kas dara godu krievu psiholo-
ģiskā teātra patriarham. Gaļinas Volče-
kas vadītais Sovremeņņiks joprojām ir 
nosargājis savu unikālo aktiermākslas 
skolu, ko pirms turpat sešdesmit ga-
diem radīja Oļegs Jefremovs, tiekda-
mies iedvest jaunu elpu tolaik jau sag-
rabējušajiem MDT principiem. No sa-
vu skolotāju pasniegtās «sistēmas» jop-
rojām neatsakās arī daudzi vidējās un 
jaunākās paaudzes režisori. Fomenko 
audzēknis Mindaugs Karbausks ir kļu-
vis par nesenā pagātnē nīkuļojošā Ma-
jakovska teātra vadītāju un pārvērtis to 
par krievu psiholoģiskās skolas citade-
li. Šajās tradīcijās Karbausks audzina 
arī pavisam jauniņo, bet jau vairākas 
izrādes iestudējušo Ņikitu Kobeļevu. 
2012. gadā mūžībā aizgāja Pjotrs Fo-
menko, bet viņa Meistardarbnīca, nu 
jau Jevgeņija Kameņkoviča vadīta, 
meklē jaunus ceļus, neatsakoties no 
savas pagātnes. 2015. gada pavasarī 
desmitgadi svinēs Sergeja Ženovača 
Teātra mākslas studija. 2008. gadā tā 
pārcēlās uz brīnumainām telpām – 

kardināli pārbūvēto teātri, ko Alekseje-
vu zeltdiega fabrikas strādniekiem sa-
vulaik uzcēlis pats Staņislavskis.

Šo vārdu un izrāžu sarakstu varētu 
turpināt ilgi, jo Staņislavska «sistēma», 
atbrīvojusies no padomju ideoloģijas 
dogmām, negrasās izzust un aizvien 
no jauna apliecina savu dzīvotspēju 

kārtējā veiksmīgā uzvedumā. Nelaime 
slēpjas citur. Šobrīd Krievijas teātra 
praktiķi un teorētiķi ir sašķēlušies di-
vās naidīgās nometnēs un ieslīguši 
bezgalīgā pozīciju karā. Turklāt jāat-
zīst, ka varenās pagātnes aizstāvji un 
mantinieki karo ar krietni lielāku aiz-
rautību, nekā postdramatiskā teātra 
adepti. Vienīgi Anatolijs Vasiļjevs, kurš 
sarakstījis priekšvārdu pērn iznākuša-
jam Hansa Tīsa Lēmana Postdramatis-
kā teātra tulkojumam, spējis pacelties 
pāri karojošām pusēm, mierīgi apvie-
nojot to, kas pārējiem šķiet nesavieno-
jams. 

Vēl pavisam nesen šādas teatrālās 
batālijas neradīja ne mazāko uztrauku-
mu. Taču dzīve atkal dramatiski mai-

nās, pāri mūsu galvām aizvien augstāk 
ceļas putekļains, divsimt gadus aiz-
mirstībā dusējis karogs ar uzrakstu Pa-
reizticība, patvaldība, tautiskums. Tas 
liek bīties, ka vēsturiskas nostaļģijas 
lēkmē vara atkal var padarīt Staņislavs-
ka «sistēmu» par valsts ideoloģijas sa-
stāvdaļu, lai ar tās palīdzību attīrītu 

mūsu teātra telpu no jebkādām novitā-
tēm.

Sociālistiskā reālisma rēgs klaiņo 
tepat tuvumā. Jānospļaujas pār kreiso 
plecu: tpu!tpu!tpu! 6

Tulkojusi Edīte Tišheizere

1Зингерман Б. Человек в меняющемся мире. 
Заметки на темы театра ХХ века./Театр, 
2000, 3, c. 144-160.

anna stePanova 
ir teātra zinātniece, Krievijas Teātra 
mākslas universitātes (GITIS) profesore, 
kritiķu kursa vadītāja
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staņislavskis: 
Par un Pret 

trīs režisori par staņislavska sistēmu

silviJa radzobe 

āda loma Sta-
ņislavska sistē-
mai ir postdra-
matiskā teātra 
laikmetā Latvi-

jas skatuves mākslā? Uz sarunu par šo 
jautājumu aicināti režisors un aktier-
meistarības pedagogs Pēteris Krilovs, 
režisors Vladislavs Nastavševs, režisors 
un scenogrāfs Reinis Suhanovs.

Vai pārzināt kanonisko Staņislavs-
ka sistēmu?

Pēteris Krilovs. Domāju, ka saprotu 
sistēmu. Lai arī Valsts Kinematogrāfijas 
institūtā, kur mācījos, teorētisku kursu 
par Staņislavski nebija, mēs ļoti intensī-
vi praktiskā darbā mācījāmies aktier-
meistarību. Ne tikai lai paši spēlētu, ie-
studējām arī fragmentus ar aktieriem 
no paralēlā kursa. Ik dienu mums bija 
jāveic vesela praktisko darbu ķēde. Tā 
sistēma mūsos tika praktiski infiltrēta. 
Sistēmu sev atklāju runas tehnikas stun-
dā pie pasniedzējas Jegorovas, kad vienā 
nodarbībā pēkšņi sapratu, ko nozīmē 
piesavināties tēlu, apgūt tā, ka eksistēju 
viņa koordinātēs, viņa sistēmā, ka runā-
ju kā viņš, nevis kā Pēteris Krilovs. Kad 
man saslēdzas emocionālā darbība tā, 
ka es varu, ja pietrūkst teksta, turpināt 
pats kā viņš, jo es zinu, ko viņš domā, 
jūt, kā darbosies, kā reaģēs. Tā bija mana 
dzimšanas diena Staņislavska sistēmā. 

Vladislavs Nastavševs. Kāpēc tieši 
šai nodarbībā tas notika?

P.K. Pasniedzēja bija ļoti prasmīga – 
viņa pieveda mani pie tēla. Tas arī bija 
brīnišķīgs tēls: Albēra Kamī Svešinieka 
monologs pret nāvessodu. Man arī pa-
šam bija personiska attieksme pret to, 
un pēkšņi sapratu, ka es varu kā šis cil-
vēks iet un cīnīties pret nāvessodu. Viņa 
iestāstīja, ka es varu būt tas personāžs, 
bet, lai tas notiktu, man jāizdara tādi 
mazi knifi, jāuzdrīkstas izslēgt to, kas al-
laž bloķē aktiera ķermeni un emocijas, 
šo mūžīgo statisko «es». Pārmiesošanās 
– tas ir ļoti kaifīgi, ja vari to izdarīt. Tas ir 
tāpat kā iemācīties lidot vai peldēt. Fi-

zioloģiska bauda. Aktieri, kas neiziet la-
bu skolu, ir apieti – viņi šo baudu neiz-
jūt. 

 V.N. Es, godīgi sakot, nezinu, vai gri-
bu to sistēmu. Man ir sajūta, ka tā ir gan 
svētība, gan lāsts. Protams, viss, kas at-
tiecas uz dotajiem apstākļiem, izejošo 
notikumu, strādā. Bet bieži vien man ir 
sajūta, ka savas izglītības dēļ es nespēju 

tikt kaut kur vēl, ne augstāk, bet citur. 
Katru reizi, kad gribu uztaisīt ko savā-
dāk, aktieri, kuri audzināti sistēmā, ne-
saprot to, ko vārdos nevaru izskaidrot, 
un tad nākas lietot visas tās prāta lietas, 
tos terminus. Bet tas nenozīmē, ka sistē-
ma ir vienīgais veids, kā tikt pie kaut kā. 

Reinis Suhanovs. Absolvējot Māks-
las akadēmiju, ir jāprot uz papīra reālis-
tiski attēlot dabu – kailu ķermeni. Vairā-
ku gadu laikā iemācīties uzzīmēt kailu 
ķermeni var gandrīz katrs. Tā ir precīza, 
gandrīz matemātiska prasme. Bet tai 
nav nekāda sakara ar iedvesmu, talantu 

vai mākslu. Es Staņislavska sistēmu at-
tiecībā uz aktierdarbu, tēlu veidojot, re-
dzu līdzīgi. Šīs obligātās pamatprasmes 
man dod iespēju zīmējumu pēc tam de-
formēt, pakļaut savai individuālai izjū-
tai. Saņislavskis līdzīgi kā Renesanses 
mākslinieki, kuri grieza vaļā līķus, lai 
mācītos cilvēka anatomiju, pētīja un 
centās maksimāli precīzi aprakstīt tā 

skatītāJi aPlaudē nevis 
skaļai deklamāciJai, bet tam, 

Ja esi iePazinis viņu Priekus 
vai sāPes

tēma. staņislavska sistēma. Pirmā simtgade
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procesa anatomiju, kā rodas dzīvais tēls. 
Viņš rāda zonu, kurai aktierim jāiet cau-
ri, lai tas varētu iedarbināt skatītāja iztē-
li, kas nevarēs notikt, ja aktieris pats ne-
būs iedarbinājis savu iztēli. Tas ir vesels 
komplekss, sākot ar ķermeņa atbrīvoša-
nu, noticēšanu citai – tēla – realitātei. Tā 
ir saprašana, ka skatītāji aplaudē nevis 
skaļai deklamācijai un enerģiskām kus-
tībām, bet tam, ja tu esi iepazinis viņu 
priekus vai sāpes. Mēs Mākslas akadē-
mijā pie profesora Andra Freiberga arī 
scenogrāfiju īstenībā mācījāmies pēc 
Staņislavska sistēmas. Kad atnesām ma-
ketu, vienmēr svarīgākais bija – kā šis 
makets rosinās aktiera fantāziju, nevis – 
cik smuka bilde būs uz skatuves, vai – kā 
tā patiks skatītājiem. Ja aktieris simtpro-
centīgi notic, tad rodas enerģija, kas aiz-
rauj. Vienalga, kāda ir scenogrāfija – 
gleznieciska vai simboliska. Piemēram, 
Monikas Pormales scenogrāfija JRT Lat-
viešu mīlestībai bija gleznieciska. Tur bi-
ja kāda aina klasē – lakoti galdi, brūna 
grīdas krāsa. Mūsu emocionālā atmiņa 
ir gatava noticēt šai videi, jo tur ir precīzi 
noķerti kodi. Var būt arī tā, ka skatītājs 
nenotic telpai, bet aktieris ir ar to aizrā-
vies un pamazām ievelk arī skatītāju. 
Var būt arī otrādi, kad tic skatītājs, bet 
netic aktieris – un tad nekas nesaslē-
dzas. 

P.K. Sistēma ir kā tāds iekšdedzes 
dzinēja izgudrošanas fenomens. Uni-
versāls braucamais līdzeklis aktiera tē-
lošanas mākslā. Ar to var braukt, lidot, 
stāvēt uz vietas, to var izjaukt – apskatīt, 
no kā tas sastāv. Šo metodi var smalki 
nezināt, bet katrs labs aktieris to lieto, 
apzināti vai nē. Jo tā ir aktiera iedarbinā-
šanas sistēma. Staņislavskis ir noformu-

lējis, kāds ir sakars starp cilvēka iekšējo 
dzīvi, viņa emocionālo pasauli, domu 
un dvēseles darbību un to, kā tas izpau-
žas ārēji. Kā savu personisko «es» iz-
mantot par lomas materiālu. To var arī 
ignorēt. Kā Vlads.

V.N. Es neignorēju.
P.K. Joks. 
R.S. Arī režisori un aktieri, kuri do-

mā, ka nezina Staņislavski, īstenībā in-
tuitīvi lieto viņa metodes. Jo tas ir pa-
mats, kam jāiziet cauri. Kāpjot uz skatu-
ves, sistēma paliek kulisēs, te ir tas rado-
šais prieks. Piemēram, objektu teātris 
Umka. Brīnišķīgā izrāde par somām – 
Stāsts par Danielu Reju. Izrādes veidotā-
ji absolūti noticējuši lietai, ko dara, un 
viss notiek pēc Staņislavska. Man rodas 
pārdzīvojums no tā, ka esmu noticējis 
radošajam pārdzīvojumam, kas ir uz 

skatuves. Un es redzu, ka īstenībā tik tie-
šām tās nav somas, bet cilvēki ar dažā-
diem raksturiem. 

 Jautājums, kas mani nodarbina: 
caurviju darbība. Aktuāla reālpsiholo-
ģiskā izrādē. Vai arī postdramatiskā te-
ātrī svarīga?

P.K. Domāju, jebkurā.
V.N. Man arī tā liekas. 
R.S. Katrā izrādē var būt cits pamats, 

uz kā režisors bāzē caurviju darbību – to 
var likt uz aktieri, atmosfēru, mūziku, 
vizuālo nepārtrauktību. Reālistiskā izrā-
dē, kad nodziest zālē gaisma un iznāk 
aktieris, mēs viņā redzam to, kas noticis 
iepriekšējā cēlienā vai, ja Antons Če-
hovs, pat – iepriekšējā lugā. Roberta Vil-
sona izrādēs ir vizuālā nepārtrauktība. 
Viņa izrāde sastāv no 400 vai 500 bil-
dēm. To varētu uztvert arī kā bilžu klā-
jienu, kas pārnests uz skatuves – viņam 
ir vajadzīgs dzīvais mēdijs – aktieris, ku-
ru viņš padara it kā par nedzīvu starp-
posmu starp bildi un zāli. Viņš Šekspīra 
sonetus varētu uzgleznot arī kā gleznu, 
bet teātra iedarbība ir spēcīgāka, jo uz-
brukums publikai ar mūziku, gaismu 

maiņu, skaņām, kustībām ir agresīvāks. 
P.K. Kad Saņislavskis noformulēja 

sistēmu, literatūras un reālisma kondī-
cija stimulēja globālu iekšējo darbību, 
teksta un zemteksta attiecības. Maino-
ties literatūrai, mainās prasības aktie-
rim. Ja literārais materiāls sastāv nevis 

Ja aktierim dvēselē emociJas 
nav saPresētas kā bulJona 

kubiciņš, tad nevar brehtu 
nosPēlēt

režisors un aktiermeistarības pedagogs 
Pēteris krilovs: «aktieri, kas neiziet labu 
skolu, ir apieti.» Foto – kristaps kalns, 
dienas mediji

režisors vladislavs nastavševs: «katram 
aktierim ir pašam sava virtuve, režisors 
var trāpīt un var netrāpīt.» Foto – 
kristaps kalns, dienas mediji

režisors un scenogrāfs reinis Suhanovs: 
«etīdes ir laba darba forma tāpēc, ka 
pats teātris ir darbības māksla.» Foto – 
matīss markovskis
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no lielām, vienlaidus episkām ainām, 
bet no mazām, strauji mainīgām aini-
ņām, tad tajās aktieris saglabā iekšējo 
darbību, bet viņam arī jāprot strauji 
pārslēgties uz citu ainu un sākt citu iek-
šējo darbību, kas kaut kādā citā veidā 
var tieši vai netieši turpināt iepriekšējo. 
Režisors jau nevar nospēlēt, viņam jāpa-
saka aktierim, kā to darīt, jāsagatavo 
viņš tā, lai aktiera skatuviskā dzīve būtu 
baudāma, saprotama un pie tam vēl ne-
gaidīta. 

Arī Brehta teātrī Staņislavskis ir ak-
tuāls. Brehts ir tad, kad cilvēks ir novests 
līdz absolūtam emocionālam kolapsam, 
kad viņš saprot, ka ar savu emocionālo 
izpausmi neko nevar panākt. Ir jāmetas 
uz ambrazūru un jāpasaka, ko viņš par 
visu šo lietu domā. Aktieris runā it kā 
neemocionāli, notiek it kā tikai parādī-
bu nosaukšana, bet apakšā jau ir nenor-
māls pārdzīvojuma blāķis, kas šo stā-
vokli radījis. Aktierim Brehtā ir jāspēlē 
galējās lietas. Ja aktierim dvēselē emoci-
jas nav sapresētas kā buljona kubiciņš, 
tad nevar Brehtu nospēlēt. 

R.S. Lai rādītu Brehtu, man ir jāzina 
tēla psiholoģija un – vai manu personī-
go attieksmi var just vai nē. Ja var, tad 
visinteresantākais gadījums ir tad, ja 
mana attieksme ir pilnīgi pretēja tam, 
ko dara tēls. 

Ja runā par atrakciju montāžu – vai 
režisors pasaka, kā aktierim lēkāt no 
vienas ainas uz citu, vai arī to atrod ak-
tieris pats?

V.N. Gan, gan. Katram aktierim ir 
pašam sava virtuve, režisors var trāpīt 
un var netrāpīt. Vai arī tiek izmēģināti 
dažādi varianti, kopā skatāmies – tā ne-
sanāk, tā – o, kaut kas tur jau ir. Bet ir ak-
tieri, kas paši strādā, vispār bez režisora. 

R.S. Sistēma ierobežojot atbrīvo ak-
tieri: tā tev rada šauru taciņu, pa kuru 
iet. Pa šauru taciņu ir vieglāk iet, citi ceļi 
ir nocirsti, bet lēnam izlaužas upe.

P.K. Ja tu gribi aktierim palīdzēt no-
spēlēt, ir jājaucas viņa personībā. Tas 
nav komfortabli nevienai no pusēm. 
Nav baigi forši, ja tu vecam pieredzēju-
šam aktierim saki: tu nevari to lomu no-
spēlēt, jo esi savtīgs un egoistisks cil-
vēks, kurš otram neatdos savu kreklu, 
kaut arī loma ir tieši par to. Tu nevari ku-
ram katram aktierim pateikt intīmas lie-
tas, lai viņš «atkostu» lomu, bet, ja to 
prasa loma, ir nepieciešams viņam likt 
domāt šādās kategorijās. Vienalga, teāt-
ris ir postmoderns vai postdramatisks, 
tu prasi emocionālu līdzdalību lomā. 
Un bieži nākas jaukties aktiera privātajā 
būtībā. Režisors var neko nezināt par 
aktiera privāto dzīvi, bet, vērojot viņu, 
iespējams pateikt, ka viņš, piemēram, 
baidās no mātes vai ir bērnībā nobai-
dīts. Tā ir ļoti privāta lieta. Es trīsreiz do-
māju, vai man to teikt. Bet ir jālikvidē šī 
aizture. Labs aktieris tiek pats ar to galā, 
citos gadījumos režisoram jājaucas viņa 
privātajā sfērā. Iejaukšanās aktiera kā 
cilvēka personā ir nepieciešama, jo citā-
di nevar pamodināt slinku un aizmigu-

šu cilvēka dvēseli, lai tā darbotos, jo ak-
tierim ir jāstrādā ar savu dvēseles, savu 
garīgo bagāžu. Mana hierarhija ir tāda: 
es nekad nestrādāju savā personiskajā 
vārdā, loma ir vērtība ārpus mums 
abiem, es saku – loma ir debesīs, mums 
ar aktieri tā jānoķer, loma ir ideāls, kas 
jāsasniedz. Un es kā režisors varu pa-
teikt, kāpēc aktieris līdz ideālam nepale-
cas, kas traucē – dzīves pieredze vai tās 
trūkums, dvēseles taukainība, komplek-
si... Un tad mēs strādājam kopā; domā-
ju, ka māku manipulēt, aizskarot pašā 
cilvēkā ļoti svarīgas lietas. Ne pašmērķī-
gi vai vardarbīgi – lomas dēļ. 

V.N. Agrāk man likās, ka savādāk ne-
var, ir jāiejaucas. Un es tā arī darīju. Ta-
gad domāju, ka vajag kaut kā savādāk; 
vajag precīzāk strādāt – radīt uz skatu-
ves tādus apstākļus, lai aktieriem nebū-
tu izvēles, lai viņi tur, kur vajag, tiktu pa-
ši, nevis lai es rakņātos viņos.

P.K. Tā ir cīņa ar teātra klišejām. 
Man ir tāds kritērijs – pienāk brīdis, kad 
domāju: tagad viss ir kārtībā, es varētu 
nomirt, bet no šī brīža izrāde pati ies, jo 
viss ir izdarīts, aktieri ir atraduši sistē-
mu, kādā strādāt, viņi vairs neizmanto 
nekādas parastās stutes, kruķus, uz ku-
riem balstīties drošumam; tas nozīmē, 
ka viņi nestrādā ar klišejām. 

V.N. Ir dažādi aktieri, un katrs savā-
dāk tiek ar to galā. Visvieglākais ceļš ir 
atrast sev kruķus un tad bliezt. Tas no-
tiek, aktierim pat nemanot. 

 Vai atzīstat improvizāciju savās iz-
rādēs?

P.K. Jā, man patīk, ja aktieris ir no-
stādīts savā jaunradē tā, ka viņš zina, kā 
vārdā to dara. 

V.N. Mēģinu atcerēties gadījumu, 
kad kāds manā izrādē būtu improvizējis.

P.K. Velnos bija ainas, kas bija kā ba-
letā, kur nedrīkst neko mainīt.

 Vai izmantojat etīdes?
V.N. Dažreiz izmantoju, kad nezinu, 

ko darīt, kā taisīt.
 Nezini vai izliecies, ka nezini?
 V.N. Gan, gan. Es bieži vien neko 

nezinu līdz pēdējam. Man atbildes nāk 
ļoti grūti; pat nezinu, kad izrāde ir gata-
va. Kaut kur iekšā varbūt zinu, bet ar 
prātu neapzinos.

Etīžu piemērs no Vecenes: kā radās 
Kaspara Dumbura tēls, kurš vervelē ne-
valodā. Lasu tekstu, tur rakstīts: viņi stāv 
uz ielas un ilgi sarunājas. Saku: nu, da-
vai, runājieties. Prasa – vai pateikt ko 
konkrētu? Nē, nē, neko konkrētu. Pēkšņi 
izrādās, ka Kasparam ir talants runāt 
neesošā valodā. Tas bija smieklīgi, ļoti. 

Katrs to nemaz nevarētu, tas ir grūti. Jū-
lijas jaunkundzē bija ļoti daudz etīžu. 
Spēlējām, piemēram, etīdi, ka Jūlija ir 
mazgadīgs puika, bet Žans ir pedofils. 
Tad bija etīde, kur Jūlija ir monstrs, ma-
niakāla būtne. Jo bija skaidrs, ka šajās 
attiecībās ir kaut kas ekstrēms, runa ir 
par izvirtību, tā ir slimība, rīcība ārpus 
normas. 

R.S. Etīdes ir laba darba forma tā-
pēc, ka pats teātris ir darbības māksla. 
Tāpēc iedarbīgākais veids, kā domāt par 
lugu, ir darīt, nevis komentēt vai vērtēt. 
Caur darbošanos etīdē var nākt klāt kādi 
jauni kairinājumi, kas rada negaidītu at-
bildes reakciju. 

P.K. Ja materiāls ir skaidrs, kā, pie-
mēram, Lūgšanā resnajai tantei, mums 
nebija nevienas etīdes, jo zinājām, kurā 
virzienā iet. Visvairāk etīžu taisīju Verte-
rā – materiālu lauzām caur etīdēm. 

V.N. Kad nevar piekļūt tekstam, tad 

izspēlējam situāciju saviem vārdiem. 
P.K. Etīdē vispirms vajag radīt vidi, 

atmosfēru, darbības priekšnojautu, to, 
kam tu vari noticēt. Hofmaņa Kavalierī 
Glikā Daugavpils teātrī nolikām uz ska-
tuvītes tumsā lukturi, kāds izlēja samaz-
gas, maisā spārdījās sivēns. Tas notika 
pie sētas durvīm restorānam, kur sēž 
slavenais komponists un runā par 
mākslu. Bet īstenībā viņam gribas ēst, 
viņš te nāk jau mēnešiem ilgi ubagot. 
Pēkšņi kļuva skaidrs, ko darīt. Man lietas 
vairāk rodas no atmosfēras, tāpēc, ja ne-
esmu redzējis scenogrāfiju, nevaru uz-
taisīt izrādi, ja man nav skaidrs, kāda 
būs bilde. 

V.N. Jā, bilde ir forma, pareizā telpa 
ir forma. Man bieži vien sākumā nav ne-
kādas nojausmas, kāda tā būs. Vairākas 
nedēļas strādājot kopā ar aktieriem, tai-
sot etīdes, rodas ideja par telpu. Mēdejā 
telpu atradu pēc divām nedēļām – tos 
divus krēslus. Dažreiz telpa atvieglo ce-
ļu, dažkārt ierobežo, ja uz skatuves ir ga-
lējs minimālisms. Ir izrādes ar diviem 
krēsliem, kur tu vari tos bīdīt, kā gribi, 
bet Mēdejā nedrīkst; tas ir milzīgs noti-
kums, ja krēslu pagriež. Ja minimālisms 
ir tādā pakāpē, tad tas nenormāli visu 
saasina. Bija pat jautājums, vai tas ir pa-
reizi, vai ar šādu telpu un tās diktētiem 
noteikumiem var kaut ko izdarīt. 

Tev bieži rodas jautājums, vai ir pa-
reizi?

V.N. Nē, nevis – vai tas ir pareizi, bet 
– vai tā nav kļūda, kas nekur neaizvedīs.

Mēs drusku aizvirzījāmies no jau-
tājuma par iekšējo darbību nereālistis-
kā izrādē. 

loma ir debesīs, mums ar 
aktieri tā Jānoķer. loma ir 

ideāls, kas Jāsasniedz
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V.N. Iekšējā darbība tiek nomainīta 
pret dotajiem apstākļiem, un tad nevis 
iekšējā darbība kļūst par dzinēju, bet 
apstākļu summa. Tad ir iespēja aiziet 
prom no psiholoģiskā, kas tur paliek tik 
vai tā, bet aktiera eksistēšanu uz skatu-
ves diktē dotie apstākļi. Piemēram, šo-
gad Tallinā iestudēju izrādi, kuras pa-
matā Matsa Trāta dzeja. Aktieri lasa dze-
ju – kas ir tie cilvēki, kas viņus motivē? 
Ar iekšējo darbību nevarējām neko pa-
nākt, jo darbība nozīmē, ka ir kāds izejas 
apstāklis un mēs to risinām, attīstāmies. 
Bet dažreiz neviens nekur neattīstās, 
viss iet it kā pa apli. Un tur iekšējā darbī-
ba tad nestrādā. Tad es izdomāju, ka viņi 
ir 70. gadu televīzijas studijā, tā laika ap-
ģērbā, un lasa dzeju televīzijas ierak-
stam. Beigās mēs parādījām Matsu Trā-
tu, kas sēž studijā un lasa dzeju, tas ir 
nofilmēts. Nav svarīgi, kā tas būtu reā-
listiskā izrādē, vai viņi grib ēst, vai ir pre-
cējušies. Nav raksturu, kuri kaut ko grib 
panākt, sasniegt, bet ir kustība pa spirā-
li.

P.K. Cilvēces vēsturē ir periodi, kad 
lielākā daļa cilvēku saprot, kas notiek. 
Tad māksla ir līdzena, klasiska. Un ir pe-
riodi, kad cilvēki neko nesaprot. Tad ro-
das destrukturēta laika destrukturēta 
māksla. Bet arī, iestudējot absurdu, teāt-
rī aktuāla ir iekšējā loģika. Man, piemē-
ram, ir pieredze darbā ar Kurtu Vonen-
gūtu, kura cilvēki ir karikatūriski. Bet jo 
vairāk tā ir cilvēka karikatūra, jo vieglāk 
atrast loģiku. Tu savā ārējā izpausmē esi 
karikatūra, bet tev pašam tavs absurds ir 
loģisks. Uzskatu, ka jebkurš teātris lielā-
kā vai mazākā mērā ir psiholoģisks. Jeb-
kurai cilvēka darbībai ir psiholoģisks pa-
matojums. Pat lielākajam ārprātam, 
muļķībai ir psiholoģisks komponents, 
visabsurdākās lietas cilvēki neizdara ti-
kai tāpēc, ka tā grib. Ja meklēsi, atradīsi, 
kā viņš līdz tam nonācis. 

V.N. Es vienkārši nekad sev neesmu 
tā formulējis.

P.K. Cilvēka rīcības pamatā ir cēlo-
nība, pamatojums. Psiholoģija nav psi-
holoģizēšana, visu pakļaujot matemā-
tiskam izskaidrojumam, bet pamato-
jums – ko tēls varētu just, darīt, ko grib 
panākt. Var spēlēt pilnīgi pretēji, nekā 
uzrakstīts, paradoksāli. Teiksim, iesmie-
ties, runājot par nāvi. Un var izrādīties, 
ka tieši tas bija vienīgais pareizais ceļš. 
Atceros, kā strādāju ar Andri Keišu pie 
Smerdjakova lomas, iestudējot Brāļus 
Karamazovus. Es teicu – stāstot, kā tu 
ielauzi galvu vecajam Karamazovam, 
tev jārunā jutekliski, līdz orgasmam. Ie-
situ vecajam trešo reizi, jutu, ielūst... It 
kā nav psiholoģiski, bet tur ir liela taisnī-
ba. 

Mihails Čehovs ir izdarījis ļoti lielu 
pakalpojumu aktiermeistarības sistē-
mas attīstībā. Staņislavskis ir ļoti loģisks, 
tas no viņa var atbaidīt. Čehovs aktuali-
zēja aktiera intuitīvo izpausmes meklē-
šanu – ar savu ģeniālo intuitīvo apjēgu 
viņš uzminēja personāžu: man tā vajag 
iet, tā turēt muguru, tā izpausties. Un 

vienā impulsā tu ielaid to personāžu se-
vī, saproti uzreiz visu tēla struktūru – fi-
zioloģiju un jēgu. 

R.S. Čehovs rosina sevi ieraudzīt no 
malas – no ārējā iet uz iekšu. Kad savu 
ķermeni esmu apguvis kā instrumentu, 
tad varu domāt par to atrauti no tā, kas 
esmu; varu ķermeni palaist uz skatuves 
un priecāties, kā tas darbojas. Aktiera kā 
privātpersonas apziņa ieiet tēlā un, pēc 
Mihaila Čehova, tā vienlaikus ir iekšā un 
redz sevi no malas – tā saucamā spogu-
ļošanās.

Vai šī pieeja nav piemērota vienīgi 
izcili apdāvinātiem aktieriem?

P.K. Staņislavska iekšdedzes dzinējs 
darbojas forever*, jo tas ir neapstrīdams 
modelis. Bet Čehova metodes arī ir ie-
miesojušās krievu un amerikāņu teātrī 
ļoti dziļi. Amerikāņu kino un teātra ak-
tieru «tēvs» Lī Strasbergs zināja gan Sta-
ņislavski, gan Čehovu. Varbūt starp vi-
ņiem ir vairāk līdzīgā, nekā domājam: 
Čehovs lieto terminu «afektīvā atmiņa», 
un arī Staņislavskis runā par «afektivitā-
ti». Tas jau ir tas iracionālais – tu nezini, 
kāpēc tev kāds emocionālais pārdzīvo-
jums uzpeld atmiņā tieši šai brīdī un pa-
līdz lomu atsegt, kāpēc tev ir tāds galvas 
pagrieziens vai skatiens. 

Man ir smaga, bet ļoti vērtīga piere-
dze, kad spēlēju tēvu Alvja Hermaņa iz-
rādē Pilsēta. Tā notika reālā dzīvoklī. Es 
stāvu aiz durvīm, zinu – desmit sekun-
des pēc tam, kad iznāks Andris Keišs, 
man jāzvana pie durvīm. Katru reizi, tur 
stāvot, pārdomāju visu savu dzīvi dra-
matiskā aspektā: kā dzīvoju, ko atstāšu 
saviem bērniem; apsvēru savas dzīves 
perspektīvu – cik man gadu, pat par 
miršanu dažkārt domāju. Es nedomāju, 
ka tam tēvam tā vajadzētu domāt, es do-
māju par savu dzīvi. Reizēm likās – nē, 
šoreiz nedomāšu, bet nevar. Man to va-
jadzēja, lai uzdotu neveiksmīgajam dē-
lam, ko spēlēja Andis Strods, pirmo jau-
tājumu: nu ko? Alvis neko tādu neteica, 
vienīgi – vairāk no sevis izej. 

Latviešu jaunā režija 90.gadu vidū 

«paātrināja» teātri, atsakoties no ska-
tuviskās darbības pārmērīgas izskaid-
rošanas. Kā jūs organizējat attiecības 
starp tekstu un izrādi?

V.N. Teksts pārsvarā nes informatīvo 
slodzi. Tam, kas notiek uz skatuves, jā-
būt savādākam, kaut kam jānāk klāt. Tas 
vispirms ir formas jautājums, katrreiz tā 
ir savādāka. Tiek atrasta forma, kas vis-
labāk korelē ar tekstu. Visvienkāršākais 
veids ir izņemt tekstu no sadzīves, un 
tad automātiski viss notiek. Kā Strind-

berga Jūlijas jaunkundzē – luga risinās 
virtuvē ar plauktiem, plīti, durvīm. Ja 
virtuvi saglabā, bet ne vairs kā četrkantī-
gu telpu, viss uzreiz mainās, arī teksts. Ja 
izveido apli, kā darījām Jūlijas jaunkun-
dzē, tas automātiski kļūst par arēnu, kas 
savukārt nozīmē, ka mēs iekļaujam ska-
tītājus, viņi ir iekšā. Spēles likumi mai-
nās. Tas ir kā spēlēt izrādi uz Mēness, 
kur nav gravitācijas, viss uzreiz ir savā-
dāk.

Tā ir režisora interpretācija, viņš ne-
piedāvā neko tādu, kā tekstā nav. Vien-
mēr jautājums: kā efektīvāk dabūt laukā 
to, kas lugā iekodēts? Nosēdināts tā, kā 
Jūlijas jaunkundzē, skatītājs ir bez izvē-
les, viņš ir kļuvis par notikumu dalībnie-
ku. Pat, ja viņam nepatīk, viņš piedalās 
tik un tā. Tas režisoram ir drošāks ceļš, jo 
skatītājam nav iespējas atsvešināties. 

Kā jūs formulētu, kas ir analīze 
darbībā?

P.K. Tas ir pamats visam. Izmantojot 
Ineses Zanderes terminoloģiju, tas ir sa-
kars starp «iekšiņu» un «āriņu»: viss kas 
notiek «iekšiņā», ir redzams «āriņā». Tas 
jau ir visģeniālākais Staņislavska atklā-
jums, ka tas, kas notiek tevī iekšā, tas iz-
paudīsies ārēji. Ja tev nekas iekšā neno-
tiek – kā slinkam un stulbam aktierim, 
kurš maldīgi domā, ka, izrunājot zinā-
mu daudzumu vārdu, nospēlēs lomu, 
neko nedarbinot sevī. Tikai tad, ja tu sa-
vā iekšienē kaut ko darbini, precīzi uz-
būvē, tas parādīsies ārēji. Analīze ir vaja-
dzīga, lai saprastu, ko darbināt, uz ku-
rieni virzīt. Mēs ar studentiem esam 
daudz taisījuši vingrinājumus. Kad stu-
denti stājas attiecībās ar partneri, nezi-
not tā uzdevumu, viņi 90 procentos ga-
dījumu uzmin, kas ar partneri notiek, uz 
kurieni viņš virza savu darbību, ja part-
neris precīzi darbojas. 

Kā, jūsuprāt, profesionālā ziņā ir sa-
gatavoti latviešu aktieri?

P.K. Diezgan labi. Bet latviešu aktie-
riem traucē tas, ko sauc par kolektīvās 
apziņas klišejām – lai nebūtu nesmuki, 
lai nepadomā neko sliktu. Un tad viņi 

stājas kaut kādās nosacītās simboliskās 
attiecībās, kas nav ne Staņislavska, ne 
vispār kāda sistēma. 

V.N. Profesionāli viņi ir gana sagata-
voti, viss kārtībā, var strādāt. 

R.S. Staņislavska sistēma un tas, kā 
mēs pēc tās izglītojamies, izveido samē-
rā vienveidīgu teātra piedāvājumu un 
arī – pieprasījumu. Bet ir neskaitāmi citi 
varianti – viens cenšas iet smalkāk iekšā, 
citi dzen ķīli. 6
* mūžīgi – angļu val.

var sPēlēt PretēJi, nekā 
uzrakstīts. teiksim, 

iesmieties, runāJot Par nāvi
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neiekrist 
staņislavska 

lamatās
Par sistēmas noderību un bīstamību

māra ķimele 

taņislavska feno-
mens ir tas, ka 
viņš izgaismo ce-
ļu, ko visi pasau-
les aktieri izman-
to. Staņislavskis 

ir nosaucis vārdā to, kas aktierī notiek 
stihiski, – iekšējo procesu. Var nezināt, 
ka «tas ir Staņislavskis», tik un tā viņa 
dotais mehānisms darbojas. Staņislav-
skis definē, kas ir caurviju darbība, ku-
ra ietver gan iekšējo, gan ārējo darbī-
bu, un virsuzdevums. Virsuzdevums 
savelk kopā lielo kompozīciju, un tu 
redzi, kas no kurienes nāk un uz kurie-
ni iet. Tas nosaka arī viena personāža 
attiecības ar pārējiem. Profesionāls 
aktieris zina, ka viņam ir virsuzde-
vums, kas saistās ar visu lugu un pārē-
jiem personāžiem, un ir caurviju dar-
bība, kas attiecas uz konkrēto perso-
nāžu.

Līdzko jāķeras pie lugām un īpaši 
pagājušā gadsimta sākuma dramatur-
ģijas – Ibsena, Čehova, Strindberga, 
Gorkija, vēlāk arī Anuija, amerikāņu 
un angļu dramaturgiem, Staņislavska 
sistēma ir neaizstājama. Kā praktizējo-
ša režisore es uzskatu, ka bez tās nevar 
iztikt, ja aktierim jāspēj darboties ne-
vis tikai no sevis, bet jāveido raksturs, 

jāmeklē tipāžs, psiholoģija, domāša-
nas veids. Profesionāls aktieris, iz-
mantojot Staņislavska sistēmu, var to 
izdarīt jebkurās galējībās. Teiksim, 
Znotiņš, Zariņa, Eversa, Broka, Skras-
tiņš, Keišs... Žilbinoša skaistule vai ve-
ca, riebīga vecene – pilnīgi vienalga. 
Komēdija – lūdzu! Traģēdija – lūdzu! 
Reālpsiholoģiski – lūdzu! Staņislavskis 
ir neaizvietojams, jo viņš noformulēja 
to ceļu, kā tikt līdz šīm galējībām. Tas 
sagādā profesionālu gandarījumu. 

Varbūt, iestudējot sociālo teātri, ko 
rada uz vietas, vai kādu instalāciju, ir 
iespējams iztikt bez Staņislavska sistē-
mas. Tur tā nav vajadzīga, jo nav per-
sonāžu, kuri mainās un attīstās. Ir da-
lībnieki, kas izpilda kādu konkrētu 
funkciju un kaut ko pasludina. Ir 
skaidrs idejiskais mērķis. 

eFroSa «SaPreSētaiS laikS»
Maskavā  GITISā mans kursa vadītājs 
bija Anatolijs Efross. Kā režisors viņš 
personāžu un lugas analīzi veica ar 
Staņislavska dotajiem ieročiem, taču 
lietoja arī spēles teātra līdzekļus. 
Efross ļoti interesanti apvienoja spēles 
teātri ar precīzu tēlu iekšējo dzīvi. Vi-
ņam vienmēr bija skaidri izstrādāta 
lielā kompozīcija, kā arī vienota izrā-

des stilistika. 
Atšķirībā no Staņislavska, Efross 

lietoja «presēto laiku». Staņislavskis 
veidoja izrādi laikā «viens pret vienu». 
Ja tagad skatās kādus fragmentus no 
viņa izrādēm, ir garlaicīgi, liekas, ka 
viss jau ir saprasts, jo doma strādā āt-
rāk, šodienas cilvēks «sagremo» infor-
māciju ļoti strauji. 

Efross reiz pateica ģeniālu frāzi: ar 
reālismu esiet uzmanīgi, tas var «ober-
nutsja kulakom»1. Tas var strādāt pret 
tevi kā pret mākslinieku. Jo māksla 
nav kopija, tā nav dzīves spogulis. 
Māksla nav gabaliņš dzīves. Pirmkārt, 
tā ir tava uztvere, otrkārt, tas ir laiks. 
Tā ir atlase no visām dzīves tūkstoš de-
taļām. Un režisoram jāsaprot, kur var 
ietaupīt laiku, vai – tieši otrādi – to iz-
stiept, lai skatītājos pamostos kāda ci-
ta doma vai sajūta, apcere vai meditā-
cija. Rodas skaistuma kategorija un 
gribas, lai tā pagarinās laikā, gribas to 
izbaudīt. Es mierīgi varu sēdēt un ska-
tīties lēnas un garas izrādes, ja tur ir 
skaistuma kvalitāte, kas ir pārlaicīga 
un kuru es varu apcerēt ilgu laiku. 
Skaistums baro. Tā ir dvēseles un gara 
kategorija, ārpus laika.

Tas ir viens no režisora ieročiem, 
un otrs ir stilistika. Tā neaizņem laiku, 
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kad aktieris Pieskaras 
zemaPziņai, viņam JāaPzinās, 

cik tas ir bīstami, Jāredz 
robežas

bet dod ārkārtīgi interesantu papildus 
informāciju, kura ļoti iedarbojas. Sti-
listika ir slepenais ierocis. 

aPzināti lietot amata rīkuS 
Staņislavskis negāja tajā zonā, kur sāk 
valdīt zemapziņa. Viņš piedāvāja aizsar-
glīdzekļus: caurviju darbību, virsuzde-
vumu. Tev apzināti ir jāanalizē loma. Es 
iedomājos, kā būtu, ja būtu. Tā ir savas 
fantāzijas uzbudināšana. Tās ir ļoti labas 
durvis. 

Taču Staņislavska sistēmas mērķis 
nebija aktierim kļūt par citu cilvēku, 
identificēties ar tēlu. Sistēma ir jālieto 
kopumā, ne jau velti tā ir nosaukta par 
sistēmu. Nevar lietot tikai vienas durti-
ņas «es dotajos apstākļos». Teiksim, spē-
lējot Roberto Zuko, ar viņu nevajadzētu 
identificēties, jo tas ir reāls, dokumentāls 
cilvēks. Ir jāsaprot viņa dzīves ceļš, ar ko 
viņš sāka, ar ko viņš beidza, jāredz iekšē-
jais zīmējums, bet nevis jāpielīp pie viņa 
personības kā mušai pie mušpapīra. 

Staņislavska mācībā ir svarīga apzi-
ņas klātbūtne. Staņislavska metodē pir-
majā plānā ir personāža apziņa, otrajā – 
tava, aktiera. Brehta sistēmā tava apziņa 
ir pirmajā plānā, personāža – pēc tam. 
Bet abos gadījumos apziņas klātbūtne ir 
obligāta!

Lī Strasbergs arī izmantoja Staņis-
lavska formulu «es dotajos apstākļos», 
bet gāja vēl tālāk, cenšoties panākt pil-
nīgu aktiera identificēšanos ar tēlu. 
Līdzko tu identificējies ar lomu, tu zau-
dē savu personību. Un tas ir ļoti bīstami 
aktierim, jo sašķeļ viņu kā personību. Ja 
aktieri tas vilina, viņu vajag ļoti uzma-
nīt. Vēl jo vairāk tāpēc, ka tādi var būt 

tieši paši talantīgākie un jūtīgākie aktie-
ri. 

To apzinoties, es saku «stop!». Tur 
mēs iekšā nelīdīsim. Tā aktieris sevī var 
pamodināt mazohistu. Es nevaru aktieri 
vadīt zonā, pār kuru man nav varas. Es 
varu iet tikai tur un tā, lai aktieri atbildē-
tu par to, ko dara. Lai viņi veras lomā va-
ļā, bet lai dara to apzināti un visu kon-

trolē. Tāpat kā gaisa akrobāts: tas, ko 
viņš dara, ir ļoti bīstami, var nosisties, 
taču viņš kontrolē savas kustības, tas 
nav nekāds amoks. Kad aktieris pieska-
ras zemapziņai, viņam jāapzinās, cik tas 
ir bīstami, jāredz robežas. Bet režisoram 
ne tikai jāpalīdz tikt tēlā iekšā, bet arī jā-
atgādina par nepieciešamību nākt atpa-
kaļ. 

Staņislavskis sniedz ļoti labus amata 
rīkus, bet tos vajag lietot, saprotot, kam 
tie ir domāti. Staņislavska sistēma pa-
līdz, ne vien spēlējot lomu, bet arī dzīvē 
– tā iemāca lietot apziņu un izgaismot 
savas emocijas. 6

1var pārvērsties par dūri [kas triecas sejā] – krie-
vu val.

māra Ķimele: «māksla nav gabaliņš dzīves. Pirmkārt, tā ir tava uztvere, otrkārt, tas ir laiks.» Foto – matīss markovskis
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lai nebūtu 
bail

 lai kā radošaJā Plāksnē 
nestrīdētos meierholds un 

staņislavskis, tieši viņš 
PastiePa roku, kad 

meierholdu gribēJa izsūtīt

Par zemapziņu un vertikāli

indra roga, mihails gruzdovs 

a nebūtu Staņislavs-
ka, mums daudz kā 
nebūtu. Viņam ap-
kārt radās ārkārtīgi 
daudz izcilu cilvēku, 

kas no viņa iedvesmojās – Ņemirovičs-
Dančenko, Mihails Čehovs, Vahtangovs, 
Meierholds, Tairovs, no kura, starp citu, 
iedvesmojās Smiļģis. Staņislavskis bija 
kā vulkāns, kas ap sevi radīja neiedomā-
jamu radošumu, kreatīvu enerģiju. 

«lūdzietieS tā!»
Mihails Gruzdovs. Vahtangovs 1917. 
gadā rakstīja: «Mēs pielūdzam Dievu – 
Staņislavski. Jo viņš varbūt ir vienīgais 
teātra mākslinieks pasaulē, kam ir sa-
va Tēvreize, kas vēršas pie sava Dieva, 
savā baznīcā, kas celta šim Dievam 
par godu, un kurš, ziedodams mūžu, ir 
ieguvis attaisnojumu un tiesības teikt: 
«Lūdzieties tā!»»

Mēs bieži aizmirstam, kādā laikā 
dzīvoja Staņislavskis. Viss, ko viņš raks-
tīja, vispirms ir izdots Amerikā. Jo, jau 
rakstot, bija skaidrs: padomju Krievijā 
to nevarēs publicēt, šī mistiskā termi-
noloģija – starojums, virsuzdevums un 
tamlīdzīgi – ir nesaprotama, neskaidra 
un bīstama. Sākumā Staņislavska grā-
matā Aktiera darbs darbojās Tvorcovs. 
Bet viņam visi teica: Tvorcovs – tas ir 
gandrīz tas pats, kas Tvorec – Radītājs, 
to taču cenzūra nelaidīs cauri! Tad Sta-
ņislavskis izņēma no vārda vienu bur-

tu un palika Torcovs. To, kas viņš ir pa-
tiesībā, jāatceras lasot. Bet aktieri – sa-
biedrisko aktīvistu – viņš savā grāmatā 
neielaida, lai gan viņam nācās meklēt 
kompromisus un viņa dzīve bija ļoti 
traģiska. Mūža nogalē viņš vairs neiz-
gāja no mājām, uz teātri nedevās. Viņš 
bija jau totalitārā režīma upuris, visi 
šķietami mācīja pēc viņa sistēmas, bet 
Staņislavskis pārlasīja savus darbus un 
teica – kāda garlaicība, cik tas viss ir 
nepareizi! Viņš saprata, ka viņa sistē-
ma ir atkarīga no personības, no tā, kā-

dās rokās tā nonāk, ka tā nav izmanto-
jama primitīvi, vienkārši kā tehnoloģi-
ja, jo viņa mūža darbs ir process, nevis 
konservs. Pats viņš deva svētību mācīt 
viņa skolu tikai diviem cilvēkiem – 
Vahtangovam un Suļeržickim. 

Staņislavska bibliotēkā ir ārkārtīgi 
daudz grāmatu, kas nav saistītas ar 
mākslu, bet ar zinātni, medicīnu, jogu 
un citām nozarēm. Viņam apkārt bija 
daudz talantīgu cilvēku, ar kuriem 
viņš sadarbojās. Viens no tiem – Niko-
lajs Demidovs, ārsts pēc profesijas – ir 
atstājis mantojumā trīs sējumus, ku-
ros turpina Staņislavska iesākto dar-
bu un pēta, meklē reflektora aktiera 
mākslas tehniku, pretēji gribas darbī-
bas aktierim, kas sākotnēji figurē Sta-
ņislavska meklējumos. Bija brīdis, kad 

Staņislavskis to «darbību» vispār gri-
bēja izmest, jo – darbība ir, bet dzīves 
nav. Bet viņš meklēja dzīvi. 

Viņš iedvesmoja tik daudz virzienu!  
Ņemirovičs-Dančenko, Mihails Če-
hovs, Vahtangovs, Meierholds, Tairovs 
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– viņi uzvarēja varu, pat tie, kas aizgāja 
bojā. Viņi strīdējās plašā mērogā. Lai kā 
radošajā plāksnē nestrīdētos Meierhol-
ds un Staņislavskis, tieši viņš pastiepa 
roku, kad Meierholdu gribēja izsūtīt. 
Tāda mēroga cilvēki, radoši cilvēki ne-
spēj nodot viens otru politikas dēļ. 

Ja nebūtu Staņislavska, nebūtu 
Anatolija Efrosa, Ježija Grotovska, Ana-
tolija Vasiļjeva. Vasiļjevs turpina Sta-
ņislavska pētījumus režijā – notikumā, 
izejošā notikumā, beigu notikumā, te-
ātra telpā. Viņa astoņās grāmatās pētī-
ta māksla kā tāda, lai virzītos tālāk. 

Staņislavskis bija dziļi reliģiozs cil-
vēks, viņš vēlējās teātrī atklāt cilvēka 
gara dzīvi, pat ne dvēseles. Viņš mek-
lēja savas profesijas bauslību. Viņa 
grāmatās var izsekot ceļu no amatie-
risma uz profesionālismu un tālāk jau 
uz mākslu. 

Mūža beigās Staņislavskis uzrakstī-
ja savu galveno darbu – Ētika – mazu, 
plānu grāmatiņu. Jo viņš saprata, ka 
viss slēpjas tajā. Bez ētikas nav nekā, 
nav personības. To labi var redzēt uz 
skatuves – kad divi aktieri lomā dublē-
jas, un viens aktieris runā par to, kas 
sāp tēlam, bet otrs par sevi. Tā ir atšķi-
rība ētiskajās nostādnēs, un tieši tur ir 
grēka robeža.    

zemaPziņa un tēma 
Indra Roga. Kā aktrisei man ir sapro-
tams, ka tam, ko pats Staņislavskis apzī-

mēja par t.s. sistēmu, sākotnējais im-
pulss bija… bailes. Bailes publikas 
priekšā. Staņislavskis pats tās pazina, 
tāpēc radīja «ceturto sienu» un daudz 
ko citu, cenšoties aktierim radīt ga-
rantiju pret šīm bailēm. Taču viņš visu 
laiku gāja uz priekšu. Viņš sāka, pētot 
pats sevi, dzīvi, izprašņājot slavenus sa-
va laika aktierus, un pamazām viņam 
radās vesela gūzma novērojumu, pie-
rakstu, terminu – reakcija, fiziskā darbī-
ba, iztēle un tamlīdzīgi. Tas viss bija va-
jadzīgs tikai tāpēc, lai saprastu sevi. Ti-
kai sevi pašu. Staņislavska sistēma būtī-
bā ir process – nepārtraukta sevis iepa-
zīšana. Tad tā kļūst par ieroci. Vai ins-
trumentu – kā ķirurgam. Sevi tu preparē 
kā ķirurgs, uz ārpusi – aizstāvies. 

Aktiera profesija ir saistīta ar «no-
kāpšanu» savā zemapziņā. Es savu 
profesionālo pieredzi apguvu divos 
etapos – Rīgā un Pēterburgā. Un pēc 
tā, ko esmu apguvusi Pēterburgā, varu 
teikt, ka māku šīs zemapziņas durvis 
gan atvērt, gan aizvērt. Ar konkrētu 
metodiku, konkrētiem paņēmieniem 
es zinu, kā to izdarīt. Līdz tam es pati 
tur rakņājos un droši vien nodarbojos 
ar emocionālo vardarbību. Tev vajag 
emocijas, tu vandies, atrodi, atstāj visu 
«haosā». Tev paliek slikti! No šejienes 
nāk dzeršana, slimības. Šajā brīdī var 
palīdzēt laba skola. Tad, kad tu pazīsti 
sevi, tu vari ar sevi manipulēt.

Kad tu iebrauc tajā «zemapziņas 

pagrabā» un ieraugi notikumus no sa-
vas pagātnes, ko esi nomācis, vai tē-
mas, kas sakrīt ar to, ko tev vajag, un 
tad pa tiešo to paņem un iznes uz ska-
tuves, iznāk tikai draņķība, slikta ener-
ģētika, būtībā turpinās dzīve tajā slik-
tajā, ko zempaziņa jau sen ir «norak-
usi». Vajadzīga sublimācija. Un tas no-
tiek tādējādi, ka, saprotot, formulējot, 
kas tur, tajā «pagrabā», īsti ir, tu galu 
galā atrodi tēmu, nosauc vārdā un ie-
gūsti radošu brīvību. Jo es runāju par 
tēmu, nevis par sevi. Es esmu ņēmusi 
no sevis, bet sublimējusi, pārvērtusi 
radošā enerģijā. Es esmu ņēmusi, bet 
ne izmantojusi sevi.

Staņislavskim bija ļoti veselīga un 
saudzējoša attieksme pret aktiera dvē-
seli. Fantastiska lieta ir viņa «māneklī-
ši». Vajag nevis ar varu vilkt ārā no se-
vis emocijas, bet izlikt sev māneklīšus. 
Ir jāprot sevi, savas jūtas izprovocēt ar 
māneklīšiem, kas dzīvo iztēlē. Ja aktie-
ra rīcībā ir tādi māneklīši, tad ieiešana 
savā zemapziņā ir tikai veselīga. To-
mēr māneklīši darbojas tikai tad, ja te-
vi uztrauc un interesē tas, kas notiek 
pasaulē, tas, ko mēs saucam par «liela-
jām lietām» un tātad – tā pati daudz-
kārt pieminētā «cilvēka gara dzīve». Ja 
tevi interesē tikai tu pats, ja tu rakņājis 
tikai sevī, tad ir viena vienīga psiho-
analīze, un tas nav nekas labs. Lomai 
ir vajadzīga tēma. Labs aktieris vispār 
dzīvo tēmā, nevis sižetā. 6

mihails gruzdovs: «Staņislavskis meklēja aktiera un režisora 
profesijas bauslību.» Foto – aivars liepiņš, Dienas mediji

indra roga: «Staņislavska sistēma būtībā ir process – nepār-
traukta sevis iepazīšana.» Foto – aivars liepiņš, Dienas mediji
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aktierim 
draudzīgākais 

veids
alvis hermanis par staņislavska sistēmu un 

izmantošanu ārzemju teātrī

as ir Staņislav-
ska sistēmas 
vai metodes 
būtība?

Pateikt, ko 
nozīmē Staņis-

lavska metode, – tas ir tikpat kā pateikt, 
kāda ir dzīves jēga. Tieša atbilde nav ie-
spējama. Staņislavskis savu metodi vi-
sas dzīves laikā uzlaboja un pārveidoja, 
bieži arī atmeta un noraidīja iepriekš 
pieņemto. Līdz ar to pasaulē ir aizgāju-
šas neskaitāmas versijas par to, kas ir 
Staņislavska metode, un daudzām viņš 
noteikti pats nepiekristu. 

Labs piemērs ir Lī Strasberga versija, 
kas balstās uz emocionālo atmiņu, ko 
Staņislavskis pats vēlākā posmā nolie-
dza. Bet Amerikā tā tiek praktizēta līdz 
pat šai dienai. Tur tā vairāk ir noderējusi 
kinoaktieriem, jo teātrī jau katru vakaru 
nevar atcerēties mirušo vecmāmiņu, lai 
acīs dabūtu asaras. Amerikā šīs metodes 
rezultātā daudzi aktieri ir kļuvuši par al-
koholiķiem un psihiski slimiem cilvē-
kiem. Ja to nepareizi lieto, tad var izļur-
kāt aktieru psihi un pat radīt medicīnis-
kas problēmas. 

Man gribas domāt, ka es pats esmu 
vairāk pieslēdzies Staņislavska sistēmas 
beidzamajai versijai, ko latviski sauc par 
fiziskās darbības metodi. Kā es saprotu, 
tai seko arī Pēterburgas skola – Arkādijs 

Kacmans, Venjamins Fiļštinskis, to iz-
mantoja arī Anatolijs Efross.

Šī metode ir ļoti reāla, praktiska lieta 
– kā recepšu grāmata: tur ir secība, kurai 
ejot cauri, var nonākt pie rezultāta. Vi-
sos laikos ir bijuši aktieri, kas apdāvināti 
no dabas, viņi šo metodi lietoja, par tā-
du Staņislavski nemaz nedzirdējuši. 
Bertai Rūmniecei esot prasīts, kā viņa 
lomu taisa. «Vai, dēliņ, tas ir tāpat kā 
kotletes cept – saliec visu mīklā un ie-

šauj cepeškrāsni, kad gatavs – ņem ārā.» 
Es pats pret to izturos kā pret zinā-

mu detektīvu. Materiāls tiek analizēts kā 
detektīvs – nevis metaforiski, bet vārda 
tiešajā nozīmē. Konkrētai dramaturģis-
kai ainai tiek veltīti daudzi mēģinājumi. 
Aktieri mēģina situācijas, kuru lugā ne-
maz nav, taisa etīdes par to, kas noticis 
gadu vai dienu iepriekš, vēl pirms sācies 
aprakstītais stāsts. Tā es strādāju arī ar 
dziedātājiem operā Jenūfa: nedēļu im-
provizējām tekstu un situācijas, to, kas 

būtu varējis notikt iepriekš.
Interesanti, ka Efross kādā brīdī at-

meta etīžu metodi, neķēpājās ar proce-
su, bet sāka aktierim vienkārši rādīt, kas 
jādara, un gāja uz rezultātu. Es arī to pē-
dējā laikā daru ar aktieriem, ar kuriem 
es esmu jau «sadziedājies». Mana reži-
sora iekšējā redze jau saskata, kā tam jā-
būt, un aktieri no pusvārda to saprot un 
iet uz šo rezultātu. Tāpat kā izcili diri-
ģenti ar saviem orķestriem runā ar trim, 

četriem vārdiem – visi visu saprot. taču 
līdz tam vajag nonākt.

Arī teātrī kā jebkurā profesijā noder 
kāda metode, profesionālā valoda, pa-
ņēmieni. Bet gluži no ķebļa arī aktieri 
nevar iztaisīt pat ar vislabākās metodes 
palīdzību. Šajā profesijā visu laiku racio-
nālais ar iracionālo ir cieši kopā.

Kāda ir zemapziņas loma Staņis-
lavska sistēmā vai metodē?

Visa metode ir domāta tam, lai ie-
kustinātu zemapziņu.

tas ir tāPat, kā salīdzināt 
Psiholoģiskā reālisma darbu 

ar maJakovski

edīte tišheizere

tēma. staņislavska sistēma. Pirmā simtgade
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Man pašam nav pedagoga ambīciju, 
bet es esmu ievērojis, ka visas skolas 
māca, kā iekļūt iekšā, bet neviena – kā 
izkļūt ārā. Tas, ka šai profesijai bieži ir 
medicīniskas sekas, tas ir fakts. Slīcēju 
glābšana ir pašu slīcēju rokās.

Vai latviešu aktierim šī metode vis-
pār ir vajadzīga?

Latviešiem tā ļoti der, jo mēs, savās 
meža būdās dzīvojot, esam izkopuši ta-
lantu rakņāties sevī. Latviešiem nav spē-
les teātra, pietrūkst tā viegluma, drais-
košanās, virtuozitātes, kas piemīt dien-
vidniekiem. Latvieši visu ņem nopietni. 

 Kāda bijusi tava pieredze, strādā-
jot ar šo metodi ārzemēs?

Kad esmu gājis šo metodes ceļu, visi 
ir bijuši ļoti atsaucīgi, jo tas ir aktiera da-
bai pats draudzīgākais veids – pakāpe-
niski nonākt pie tēla. Turklāt metode 
paredz arī maksimālu aktieru pašu ie-
saistīšanos radošajā procesā, tāpēc vi-
ņiem šāds darba veids patīk, tas ir ļoti 
pilns.

Šī metode ir ļoti cilvēciska. Tas ir tā-
pat, kā salīdzināt psiholoģiskā reālisma 
darbu ar Majakovski. Skaidrs, ka cilvēka 
dabai daudz patīkamāks un draudzī-
gāks ir tāds niansēts un detalizēts psiho-
loģisks ceļš. 

Bet, piemēram, Vīnes Burgteātrī, 
kur daudziem ir pieredze, strādājot ar 

Pēteri Šteinu, aktieri Staņislavska me-
todei ir krietni tuvāk, nekā vairums ak-
tieru paša Krievijā. Kad es pirms ga-
diem divdesmit tikai sāku strādāt vāc-
valodas teātros, joprojām bija spēkā 
priekšstats, ka rietumvācu aktieri, at-

šķirībā no austrumvāciešiem, būve tēlu 
no iekšpuses. Rietumu aktieri skaitījās 
daudz siltāki, psiholoģiskāki, nekā tie, 
kas nākuši no Austrumvācijas. Rietum-
nieku spēles veids bija daudz niansē-
tāks. Austrumniekiem bija virtuozā for-
mas tehnika. To var redzēt Franka Kas-
torfa izrādēs, kur aktieri ir kā tādi plas-
tilīna cilvēki, viņi var pa sienām rāpot, 
bet no iekšpuses veidot tēlu – tas nav 
viņu ceļš. 

Bet esmu ievērojis, ka arī pašiem 
krievu aktieriem ir grūtības ar Staņislav-
ski. To jau pagājušā gadsimta 70. gados 
aprakstījis Efross savās grāmatās.

Ārvalstu kritiķi bieži uzsver tavu iz-
rāžu «cilvēciskumu», «maigumu». Tur 
ir citāds Hermanis?

Jāņem vērā arī mentalitātes atšķirī-
ba. Es tomēr pārstāvu ziemeļu mentali-
tāti, un tas, kas notiek uz skatuves, ir in-
troverts, emocijas netiek gāztas uz āru 
ar plašiem žestiem, bet krātas iekšpusē. 
Tā intonācija var likties maiga. Jo vāc-
valodas teātrī dominē pārliecība, ka 
publika jāņem ar spēku. Es vairāk strā-
dāju tā, kā ieteica Staņislavskis: aktie-
rim ir jāpiesaista uzmanība, nevis uz-
brūkot, bet ievelkot skatītāju. Ar saviem 
aktiera līdzekļiem – balsi, tembru, kurā 
gribas ieklausīties, saklausīt – jāpievelk 
skatītāju klāt. Ir divas medību taktikas: 
dzīties pakaļ vai sēdēt slēpnī. Vācu teāt-
ra vidē publiku medī ar dzinējiem, tā 
tiek ņemta ar varu, pakļauta ar spēku. 
Līdz ar to teātra valoda ir brutālāka, 
primitīvāka. Aktieri nav laimīgi par to. 

Vācvalodas zemju savdabība ir arī 
tas, ka režisoriem parasti nav aktieru iz-
glītības, kā tas ir citur pasaulē. Viņi īste-
nībā nepārzina aktiera virtuvi, līdz ar to 
apietas ar aktieriem rupji – viņi pat īsti 
nezina, kā ar to aktieri apieties.

Visi gudri cilvēki uzsver, ka Staņis-
lavska metodes skaistums ir tas, ka tā 
dod bezgalīgas interpretācijas iespējas 
un iedvesmu. Salīdzini, pa kādiem ce-
ļiem ir aizgājis Anatolijs Vasiļjevs vai 
Sergejs Ženovačs vai ortodoksālie psi-
holoģiskā teātra pārstāvji! Tās ir nesalī-
dzināmas lietas, ar ko viņi nodarbojas. 
Nemaz nerunājot par Meierholdu, kurš 
sāka kā Staņislavska skolnieks. Arī 
Meierholdam bija ambīcijas sakārtot 
šīs aktiermeistarības lietas, lai tās būtu 
lietojamas kā tehnoloģijas. Uz Staņis-

lavski atsaucās arī Grotovskis, bet no-
nāca pie aktiera, kura uzdevums bija 
nevis kontaktēties ar skatītāju, bet kļūt 
par svēto. Vispār jebkurš, kurš uzdodas 
par Staņislavska sistēmas guru, ir 
Ostaps Benders.6

Jebkurš, kurš uzdodas Par 
staņislavska sistēmas guru, 

ir ostaPs benders

alvis Hermanis: «šī metode ir ļoti reāla, praktiska lieta – kā recepšu grāmata: tur ir 
secība, kurai ejot cauri, var nonākt pie rezultāta.» Foto – matīss markovskis
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maska Palīdz aktierim 
aPzināties ķermeņa 

Potenciālo izteiksmību

iemeļamerikas ak-
tierim visi ceļi ved 
uz Staņislavski. Vi-
ņa sistēma un tās 
atvasinājumi ir bi-
jusi mūsu aktier-

meistarības lingua franca. Kanādas an-
gliski runājošā daļā aktieru apmācība 
visās lielākajās teātra skolās balstās Sta-
ņislavska metodē. Lielākā daļa aktieru, 
gatavojoties teātra mēģinājumiem vai 
filmēšanai televīzijā, sadala ainas «ga-
baliņos», apzinās savu tēlu «dotos aps-
tākļus», identificē «mērķus» un apdomā 
«šķēršļus» un «darbības». Tāpat arī savā 
aktierdarbā viņi tiecas sasniegt noteiktu 
atbrīvotības pakāpi, kas vienlaikus ir fo-
kusēta un atvērta uztverei, nodrošinot 
organisku psihofizisko plūdumu un ļau-
jot panākt rotaļīgu brīvību ainā, kamēr 
tiek saglabāta pielāgojama izrādes 
struktūra.

Es kā aktieris šo pieeju esmu izman-
tojis, veidojot lomas visdažādākajos te-
ātra stilos un žanros. Tās lielākais iegu-
vums, manuprāt, ir tieši sistēmas ārkār-
tīgā elastība un iedvesmojoši dinamiskā 
struktūra, kuru var pielietot gan darbā 
televīzijā, gan iestudējot tik dažādus au-
torus kā Čehovu, Šekspīru vai Sāru Kei-
nu. Taču uzstāšanās stili un teātra iestu-
dēšanas veidi Kanādā strauji dažādojas, 
un Staņislavska mācība nekur tālu ne-
tiek, ja ņem vērā pašreizējo aktiera un 
skatītāja attiecību pārvērtēšanu vai fi-
ziskās izteiksmības paņēmienu paplaši-
nāšanu.

Kad es pasniedzu aktiermeistarību, 
labprāt uzaicinu pasniedzējus no citiem 

virzieniem strādāt ar maniem studen-
tiem. Un ne tikai man vienam raksturīga 
šāda daudzpusīga pieeja. Pēdējo trīs-
desmit gadu laikā, piemēram, Žaks Le-
koks1 ir spēcīgi ietekmējis teātra praksi 
angliski runājošā Kanādā, kas tagad jau 
atspoguļojas arī vairāku teātra skolu 
mācību programmās.

Viens piemērs, kā es savās nodarbī-
bās papildinu Staņislavska metodē bal-
stīto apmācību. Sešu nedēļu kursā divas 
dienas nedēļā pie mums nāk Lekoka 
metodi apguvusī Marta Rosa (Martha 
Ross) ievadīt studentus darbā ar «neitrā-
lo masku»2 un «elementiem». Protams, 
pats Lekoks nebūtu sajūsmā par šīs 
meistardarbnīcas nepietiekamo garu-
mu, uzskatot to par nesavienojamu ar 
ilgtošu iedziļināšanos. Tā nepieciešama 
sava aktieriskā izteiksmes veida atjauni-
nāšanai, kādu viņš pieprasīja. Pilnībā to 

apzinoties, es tomēr lieku studentiem 
mesties iekšā. Manuprāt, meistardar-
bnīca nodrošina pilnīgu ievadu mate-
riālā un pietiekamu metodes iemēģinā-
šanu, lai ieinteresēts students varētu 
turpināt tālāku apguvi patstāvīgi. Vēl 
būtiskāk ir tas, ka tā piedāvā atšķirīgu 

pieeju psihofiziskajai sfērai un rosina uz 
citādu spēles veidu, kas ir saistīts ar Sta-
ņislavska sistēmu, taču nāk no cita teāt-
ra ciltskoka atzara. 

Neitrālā maska nav domāta, lai ar to 
uzstātos, tā drīzāk ir līdzeklis, kas palīdz 
aktierim rast iekšēja miera, uztveres 
asuma un «gribas nevainības» stāvokli, 
kura līdzsvarotība ir izejas punkts, lai 
pētītu haotiskās kustības un saviļņoju-
mu, ko izraisa nestabilitāte. Vienā no 
vingrinājumiem aktierim ir «jāpamos-
tas» un jāpēta pasaule – tās krāsas, radī-
jumi, struktūras un elementi – tā, it kā 
tas notiktu pirmo reizi. Maska pieprasa, 
lai aktieris iztēlotos stāvokli, kas būtu 
attīrīts no socializācijas un psiholoģijas. 
Tas ir arī «pirms runas» stāvoklis. Maska 
palīdz aktierim apzināties ķermeņa po-
tenciālo izteiksmību, kā arī veicina pat-
stāvīgu pieeju fiziskai darbībai, caur ku-

ru viņš/viņa pēta vienkārša žesta skais-
tumu un iedarbības spēku. Kādā citā 
vingrinājumā ar nosaukumu Ceļojums 
caur elementiem aktieri ir izsviedis kras-
tā liels vilnis, viņš iepazīst mežu, kuru 
kādā brīdī aprij uguns liesmas, kāpj kal-
nā, kurš sabrūk no zemestrīces, peld 

galvenais ceļš 
un aPvedceļi

Pārdomas par staņislavski kanādas teātrī 

deivids Jansens 

tēma. staņislavska sistēma. Pirmā simtgade
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straujā upē, streipuļo cauri smilšu vēt-
rai, līdz sasniedz pilsētu, lai atklātu, ka 
no tās atlikušas vien gruzdošas drupas. 
Tas ir episks (un nogurdinošs) ceļojums, 
kurā katra stadija pieprasa drosmīgas 
izvēles iztēlē un plašu (bet precīzu) fizis-
ko darbību repertuāru. Ceļojumā caur 
elementiem atklājas, kā aktieri piesavi-
nās šos elementus jeb identificējas ar 
tiem, ķermenim reaģējot uz tiem un 
pārveidojoties saskaņā ar tiem. Tas ir arī 
ļoti emocionāli uzlādēts vingrinājums. 
Tālākajā procesā aktieri turpina eksperi-
mentēt ar ritmiem un dažādu elementu 
izpausmēm gan individuālās etīdēs, gan 
kolektīvās ainās. Viens aktieris, piemē-
ram, kļūst par uguni, kamēr cits pēta 
dzīvsudraba «raksturu», abiem pievēr-
šot īpašu uzmanību tam, kādā veidā uz-
lādējas skatuves telpa starp viņiem. 
Noslēguma fāzē maskas tiek noņemtas 
un aktieri fiziski un verbāli improvizē 
reālistiskā scenārijā, taču ņemot vērā 
elementu izpētē gūto pieredzi.

Šī darba pamatā ir Lekoka centrālā 
atziņa, ka ķermenis zina un pazīst lietas, 
pirms mēs tās darām. Tas saskan ar tā-
diem Staņislavska jēdzieniem kā tem-
poritms, analīze darbībā un fizisko dar-
bību metode. Lekoks, līdzīgi Staņislavs-
kim, meklēja ceļus, kā izvairīties no 
smadzeņu jeb, precīzāk, smadzeņu krei-

sās puslodes analītiskās domāšanas 
pārsvara, kas aizved aktierus prom no 
viņu aizraujošākajām izvēlēm. Tas ne-
nozīmē, ka es neticu skrupulozai teksta 
analīzei. Gluži otrādi, es uzskatu, ka tā ir 
ļoti būtiska, taču vienīgi kā līdzeklis, lai 
nospraustu precīzus parametrus tālākai 
izpētei.

Staņislavskis ir mans ceļvedis, it īpa-
ši tekstā balstītos darbos, kādus es vis-
biežāk spēlēju un iestudēju, tomēr es 
neuzskatu sevi par viņa pielūdzēju. Es 
vēlos arī saviem studentiem nodot tādu 
pašu skeptisku ticību. Kanādā, iespē-
jams, joprojām visi ceļi ved uz Staņislav-
ski, tomēr šobrīd attīstās vienlīdz intere-
santi détours en route3. 6

Tulkojusi Zane Kreicberga  

1 Žaks Lekoks (Jacques Lecoq, 1921–1999) tiek 
uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem 20. gad-
simta aktierapmācības pedagogiem. 1956. ga-
dā viņš Parīzē izveidoja Žaka Lekoka Starptau-
tisko teātra skolu (Ecole Internationale de The-
atre Jacques Lecoq), kurā mācījušies daudzi 
slaveni aktieri un režisori (Ariane Mnuškina, Sai-
mons Makbērnijs, Joss Houbens, Jasmīne Rezā 
u.c.). Lekoka metodes pamatā ir darbs ar aktie-
ra ķermeni kā primāro izteiksmes līdzekli un 
avotu. Vispirms tiek atrasts neitrālais stāvoklis, 
izmantojot neitrālo masku, tad pētīts ritms un 
kustība telpā, kam seko praktiskas nodarbības 
ar zināmiem teātra žanriem – sengrieķu traģēdi-
ja, melodrāma, pantomīma, klaunāde, comme-

dia dell’arte, bufonāde, bieži izmantojot kora 
darbību un maskas. Visa radošā darbība balstās 
aktiera iztēlē un spējā spēlēt. – Tulk. piezīme
2 «Neitrālā maska ir pamatmaska, no kuras izriet 
izpratne par visām pārējām. (...) Tai nav izteiktas 
izteiksmes vai raksturojuma, tā nesmejas un ne-
raud, ne arī ir bēdīga vai laimīga. Tā sakņojas 
klusumā un mierā. Sejai jābūt vienkāršai, simet-
riskai un bez jebkādiem slēptiem konfliktiem. 
(...) Tā apvieno mūs kā dzīvas būtnes, un mēs vi-
si tajā varam sevi atpazīt. Tai nepiemīt īpaša gai-
ta; tā vienkārši iet. Tā mums palīdz iepazīt ap-
kārtējo telpu, priekšmetu ritmu un gravitāciju: 
baiļu dinamiku, greizsirdību, lepnumu un dus-
mas, kas piemīt mums visiem. (...) Neitrālā mas-
ka ir paņēmiens, kas aktierim liek dziļi sevī ie-
skatīties.» (Žaks Lekoks Baibas Tjarves tulkoju-
mā, no grāmatas: Jacques Lecoq. Theatre of 
Movement and Gesture./ Routledge, 2006 – 
Tulk. piez.
3 Apkārtceļi – fr. val.

deivids Jansens
(David Jansen) ir profesionāls aktieris, 
režisors un pedagogs. Viņš ir spēlējis 
galvenās lomas tādos Kanādas un Ap-
vienotās Karalistes teātros kā Canadian 
Stage, Tarragon, Mirvish Productions, 
The Shaw Festival, The Stratford Festi-
val, The Peter Hall Company. Iestudējis 
Edvarda Bonda, Martina Krimpa, Lingas 
Grifitas, Felīcijas Celleres, Šona Okeisija 
un Harolda Pintera lugas. 

deivids jansens ir toronto universitātes doktorants un pasniedz tur aktiermeistarību. Foto – no personiskā arhīva
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intervija

sniegs tik 
skaisti krīt

«road movie» divos failos
Piedalās:
Sieviete pie stūres (S.) – Guna Zariņa
Balss blakus (B.) – Edīte Tišheizere
Balss ārpus fokusa (Ā.) – Vladislavs Nastavševs

akts. Pretim-
braucošu mašī-
nu ugunis. Vēj-
stiklā, pāri un 
garām traucas 

sniegs. Paneļa uguntiņas zaļgani izgais-
mo Sievietes profilu. 

PirmaiS FailS
B. Tu vari izvēlēties, ko darīt?
S. Dzīvoju ar tādu sajūtu. Bieži vien 

es neizvēlos darbu, bet izvēlos pati, ko 
darīt tajā darbā. Jo skaidrs, ka šo to es-
mu izdarījusi un mēģinu pastumt tās 
savas robežas tālāk. Katrā darbā atrast 
savu izaicinājumu, savu interesi. To gan 
es izvēlos. Jā, varētu teikt, ka es izvēlos, 
ko darīt, ko – ne. Ir gadījumi, kad es eju 
režisoram klāt un saku: nekā, šito spēlē-
šu es.

B. Cik liels vispār var būt aktiera pat-
stāvības mērs?

S. Režisoriem ir izdevīgi patstāvīgi 
aktieri. Protams, tas ir katra personības 
un traumu jautājums – cik viņš spēj. Es 
zinu daudzus, kuri zaudējuši vai nav ie-
guvuši savu patstāvību, tādēļ ka viņiem 
vai nu skolā vai teātrī nav izdevies to no-
sargāt, vai arī viņi līdz tai nemaz nav iz-
auguši. Viņi ir izpildītāji. Diemžēl. Tā 
vienmēr ir izvēle – vai tu stāsti pats savu 
stāstu vai kaut ko apkalpo – režisoru, iz-

rādi, vienalga, ko. 
Skaidrs, ka es nevaru iet pret kopējo 

uzdevumu, bet, strādājot ar režisoru, 
kaut vai ar Vladu, mēs tomēr kopā mek-
lējam, par ko stāstīsim. Vai ne, Vlad? 
Vlads nekad netaisītu neko, kas neinte-
resētu mani – tā viņš vēl šodien teica. 

Jebkurā gadījumā es varu paplaši-
nāt, pielikt klāt kaut ko tam, ko grib vēs-
tīt režisors. Un bieži vien tas ir izšķiroši. 
To es redzu citu kolēģu darbos – kurā 
brīdī aktieris pāraug režisora uzstādīju-
mu. Viņš iet tālāk par to, ko piedāvā dra-
maturģija, režisors. Aktieris laužas tālāk, 
un tas ir cienījami. 

Bieži vien jau režisoru neinteresē, kā 
es ko dabūšu gatavu. Viņš zina, ko vi-
ņam vajag, man to pasūta, un viņam 
vienalga, vai es to varu vai nevaru izda-
rīt.

B. Bet tu jau lielākoties strādā ar re-
žisoriem, kam pašiem ir aktiera izglītī-
ba. Ar Alvi Hermani, ar Vladu.

S. Neviens to nav pamanījis, bet es 
ar Alvi neesmu strādājusi vairākus ga-
dus. Alvis tieši ir tāds režisors, kuram 
absolūti neinteresē mana «virtuve». Viņš 
nodala funkcijas. Ar aktieriem jau pa-
rasti ir baigā ķēpa. Alvis saka: es taisu iz-
rādi, jūs taisāt savas lomas. Tā ir mana 
atbildība, ko es tur samežģīju.

B. Pēc Revidenta man ienāca prātā – 

tev nākamajā dienā nesāp seja no tās 
idiotiskās grimases, ko tu visu laiku pa-
turi sejā?

S. (smejas.)
B. Mani laiku pa laikam satriec ak-

tieru spēja darīt apzināti to, ko patiesībā 
nosaka nevis intelekts, bet refleksi. Kā 
Roberta Vilsona Trīsgrašu operā aktrisei 
izdodas mirkšķināt acis pie katra vārda?!

S. Revidents jau tagad ir aizsaulē. Ša-
jā gadījumā baisāks stāsts ir par Garo 
dzīvi. Mēs pusotru mēnesi katru vakaru 
to spēlējam, un es nakts vidū pamostos 
ar seju, saverkšķītu uz vienu pusi, un 
aizmiegtu aci... Revidentā jau tā ir mas-
ka, bez kuras es vispār nevaru strādāt. 
Es nevaru būt tajā tēlā bez šīs sejas. Tas 
ir kā cilvēks, ko es uzvelku. Protams, ka 
tas nav pagājis bez pēdām. Es paskatījos 
datorā to ierakstu... Man bija pilnīgs 
šoks! Es biju iedomājusies sevi pilnīgi ci-
tādāk. 

B. Tu ierunājies par Garo dzīvi. Tev 
tā izrāde nav iedēstījusi kādas bailes? Jo 
tavs ķermenis tagad zina, kā būs. Un 
būs šausmīgi.

S. Tur ir arī mazs mierinājums... Nē! 
Tur nav ne mierinājuma, ne kā. Pēc da-
žām dienām mums ir 365. izrāde. Vienu 
gadu no sava mūža es esmu spēlējusi 
Garo dzīvi. Un redzi, es tā kā esmu tur 
jau pabijusi, nokārtojusi kaut kādus rē-
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guna zariņa: «es paskatījos datorā Revidenta ierakstu... man bija pilnīgs šoks! es biju iedomājusies sevi pilnīgi citādāk.»
Foto – matīss markovskis
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ķinus. Diez vai tas mani no kaut kā at-
pestīs, bet mēs esam ar vecumu sadzī-
vojušies. Patiesībā jau Garās dzīves 
stāsts ir ļoti optimistisks. Dzīve nekad 
nebeidzas. Mans Janīnas stāsts ir par 
to, ka tajā midzenī, par ko citi rauc de-
gunu, ir pietiekami pilnasinīga dzīve: 
man ir dzīvesdraugs, aiz sienas ir vēl 
viens «bojfrends». Viss notiek – ir kais-
lībām, priekiem un bēdām pilna dzīve. 

B. Es iedomājos – kā tas ir tavam 
ķermenim, kurš jau zina, kā būs, pats 
sevi vēro un kaut kad pēc gadiem pie-
fiksēs – ahā, tas ir tas... Es domāju par 
aktiera ķermeņa atmiņu.

S. Zini, kad tu to dari, tad dari un 
neko daudz nereflektē. 

B. Man liekas, ka Medejā, viss, kas 
ar tevi ir noticis, ir ierakstīts tavā ķer-
menī – vienā brīdī tu esi pūķis, un citā 
– laiva.

S. Mums jau bija skaidrs uzdevums 
ļoti askētiskos apstākļos izstāstīt visu 
milzīgo mītu, kas ir pirms tam un kas 
neļauj viņai piedot. Viņa nespēj Jāso-
nam piedot sāņsoli, to, kas šodien ir vi-
siem pieņemama notikumu gaita. Bija 
skaidrs, ka tam jābūt kaut kam ļoti fi-
ziskam.

Par ķermeņa atmiņu... Tas ir mūžī-
gais un garlaicīgais stāsts par to, kā lo-
mas mūs veido. Tagad arī pēdējā Revi-
denta dēļ nācās atskatīties uz 12 ga-
diem, ko mēs ar to dzīvojām. Skaidrs, 
ka mēs būtu pavisam citas personības, 
ja nebūtu spēlējuši tās lomas. Tas var 
būt bīstami, jo mēs spēlējam izrādes 
ļoti ilgi. Tās mūs veido. Lomu saraksts 
veido mūsu cilvēcisko biogrāfiju.

B. Vai patstāvīga tu atbrauci jau no 
Ļeņingradas? Vai Pēterburgas?

S. Aizbraucu uz Ļeņingradu, atgrie-
zos no Pēterburgas. Mans meistars bija 
Vladimirs Petrovs, īsts veco laiku peda-
gogs. Ļoti pieredzējis pasniedzējs ar at-
strādātu sistēmu. Protams, viņam bija 
«labās» un «kreisās rokas», kas mūs ie-
pazīstināja ar mūsdienīgākām meto-
dēm. Ļoti spēcīga, ļoti stabila skola – 
tieši tāda, no kuras vienā brīdī gribas 
lauzties ārā, pārkāpt visus noteikumus. 
Bet tā arī man deva ļoti lielu drošību 
pirmajos darba gados un pārliecību, ka 
jādara tieši tā un tikai tā. Augstskolas 
foršums bija arī tas, ka mēs dabūjām 
arī pasniedzējus delartiskajā komēdijā 
– taisījām paši maskas, miecējām ādas, 
mācījāmies tās maskas pa īstam iedar-
bināt, lai viņas patiešām būtu dzīvas 
un smieklīgas. Klaunāde bija. Skola bi-
ja diezgan daudzpusīga. Pēc tam es arī 
Maskavā sastapu daudzus Petrova 
skolniekus. Laikam Pēterburgā tā skola 
ir saglabājusies labāk.

B. Klausies, kā tu spēj, spēlējot tā-
du Mēdeju, palikt drošības zonā?

S. Zini, es neesmu pārliecināta, ka 
spēju, ja tā pavisam godīgi. Mēdeja pa-
tiesībā bija solis pāri, un es nezinu, vai 
stāstīt par to ir... higiēniski. 

Strādājot es ļoti labi apzinājos, ka 
būs sekas. Nezinu, vai tā bija mūsu 

problēma, jo mēs nepratām... Bet kā 
mēs būtu varējuši prast, ja nekad nebi-
jām taisījuši traģēdiju! Un galu galā es 
pati visu izaicināju, jo gribēju uztaisīt 
izrādi, no kuras nes ārā raudošas sie-
vietes. Un vīriešus raudam es gribēju 
redzēt vēl vairāk. Es gribēju pārliecinā-
ties, vai tas ir iespējams. Es gribēju re-
dzēt, vai ir iespējams kaut kas adekvāts 
sengrieķu traģēdijai.

Ā. Tas nav par raudošiem vīriešiem 
vai sievietēm. Tas vispār nav par rau-
dāšanu. Problēma bija tā, ka mēs nezi-

nājām, kas ir traģēdija.
S. Jā. Tas, ko es apguvu skolā un pēc 

tam ļoti labi lietoju, bija viena intonā-
cija, ar kādu mēs šodien runājam par 
pasauli. Ironiska, bet ar cieņu un mī-
lestību, bet – viena intonācija. Un man 
likās, ka ir ļoti svarīgi no tās aiziet un 
darīt kaut ko citā valodā.

Ā. Mēs mēģinājām runāt arī zinā-
majā valodā.

S. Tas bija jau pēc tā, kad mēs sa-
pratām, ka nezinām, ko iesākt, un no-
lēmām atgriezties pie zināmās valo-
das. Bet izrādījās, ka tas nav iespējams.

Ā.Var jau būt, ka ir iespējams, bet 
mums... likās par maz.

S. Izrādās, ka atrasties traģēdijas 
teritorijā ir bīstami. Mēs nobijāmies. 
Un mēģinājām ķerties pie traģēdijas 
no ierastā gala.

B. Ironija ir mūsu dzīves neatņe-
mama sastāvdaļa?

Ā. Ironija ir jau kaut kas pierasts. 
Un lielākā problēma – kā runāt bez tās? 
Tas ir lielākais izaicinājums teātrim – 
būt mūsdienīgam un nebūt ironiskam.

B. Antīkajā traģēdijā ironijas kā ka-
tegorijas nav?

S. Tekstā varbūt arī pavīd, bet pa-
matā – nav. Tur nav laika, nav vietas, 
tur ir tāda temperatūra, ka par to nav 
iespējams domāt. Jebkura traģēdija jau 
sākas ar traģēdiju un akumulējas aiz-
vien šaušalīgāka. Nav tā, ka viss sākas 
ļoti labi un tad pārvēršas. Mēdejā viss 
sākas ar absolūtām šausmām un sā-
pēm, un tās sāpes veļas, veļas, veļas, 
kamēr saveļas baisā atriebībā.

Pauze.
Ā. Sākumā mēs gribējām taisīt Mē-

deju kā citplanētieti. Būtu tāds science 
fiction 70. gadu stilā.

S. Otrs variants bija taisīt doku-
mentālā stilā, jo togad bija tas briesmī-
gais gadījums Ventspilī. To stāstu jau 

pietiktu, ko pastumt tur apakšā. Tas 
būtu vēl viens ceļš. Mēs līdz pēdējam 
nevarējām atteikties no idejas izman-
tot it kā fragmentu no raidījuma Kri-
minaļnaja hroņika, kur viņu virtuvē 
filmē, viņa mēģina slēpt seju...

Ā. Mēs sākam ar to, ko zinājām, 
kam paši varam pieslēgties. Un tālāk 
bija mokošs ceļš atpakaļ laikā un telpā.

S. Baigais izaicinājums – tukšā tel-
pā izstāstīt tik grandiozu stāstu, turklāt 
kad mūsdienu skatītājam nav, ar ko 
identificēties, ko iedomāties. Nu, kā 

viņš var iztēloties pūķa zobu sēšanu, 
no kuriem dzimst kareivji, kurus pēc 
tam atkal mušī nost. Kā iztēloties tās 
indes, saraustīšanu gabalos, tās šauša-
las. Tur iztēle apstājas. Arī mūsējā pa-
tiesībā apstājās. Kristieša iztēle šeit ap-
stājas.

Skatieties, sniegs tik skaisti krīt.
Pauze.
S. Es domāju, ka Viestura [Kairiša] 

filma [Melānijas hronika] būs solis tajā 
virzienā – runāt bez ironijas par šaus-
mām.

B. Vai šausmas var atklāt caur šaus-
mām?

S. Caur precīzām mazām detaļām 
var atklāt.

B. Caur ko tu atklāji Mēdejas šaus-
mas?

S. Caur ko es atklāju Mēdejas šaus-
mas... Caur ko es atklāju Mēdejas šaus-
mas... Caur ko es atklāju Mēdejas šaus-
mas, Vlad?

Ā. Guna ir spilgta raksturotāja. Vi-
ņai tas ir dots no Dieva. Mēģinājumos 
viņa pēkšņi pasaka tekstu kā šeit un ta-
gad. Tas uzreiz ir mūsdienīgi, smieklīgi 
un aizraujoši. Tikai... tas piezemē to 
materiālu. Jo tas ir lielāks par virtuves 
drāmu, pārāks. Un mēs mēģinājām pa-
celties pāri laikam un – kā rakstīja 
Pauls Bankovskis – ceļot laikā. Ja tu esi 
šeit un tagad – tas neizdosies.

S. Kaut kādā brīdī sapratām, ka tur 
ir tas... postaments, mūžība. Mēdeja ir 
palikusi muzejā, kā eksponāts. Viņa 
vairs nevar būt reāla. Viņa ir skulptūra. 
Mēs izšķīrāmies nodot tās šausmas 
caur kustību, caur ļoti precīzām fizis-
kām lietām.

Ā. Tu atklāji šausmas caur sevi. 
Caur to, kam tu gāji cauri.

S. Mēdejas šausmas es atklāju cauri 
savām šausmām, izejot cauri ellei. Es 
to nekad nevarētu izstāstīt, ja nebūtu   

mēdeJā viss sākas ar 
absolūtām šausmām un 

sāPēm, un tās sāPes veļas, 
veļas, veļas, kamēr saveļas 

baisā atriebībā
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tam mazlietiņ pieskārusies.
Ā.Man pēc tam bija skarbs joks, ka 

Gunai jāmācās no jauna rīkoties ar 
mūsdienu tehniku, ieslēgt «čaiņiku».

S. Zini, es no jauna mācījos staigāt. 
Runāt, staigāt, smaidīt. 

Es stājos malā. Ejam uzpīpēt.

otraiS FailS
B. Šī bija tava pirmā traģēdijas piere-

dze?
S. Nu, tāda traģēdija – jā. Bet Nozie-

gums un sods jau arī bija traģēdija. Pa-
tiesībā tur bija pietiekami daudzas zo-
nas bez ironijas. Smagais metāls. Tur 
gan bija visādi elementi, bet pamatā tā 
bija mūsdienu pusaudžu traģēdija. 
Protams, ka «netīrā» veidā traģēdija ir 
bijusi. Ne jau komēdijas vien mēs spē-
lējam. 

Es uzskatu, ka cilvēka esība ir diez-
gan traģiska, un tas jau tur nāk ārā. 

Pauze.
Par Mēdeju. Es ļoti daudz esmu par 

to domājusi, bet tagad tas viss ir no-
likts malā. Tikpat daudz jautājumu es 
gribētu uzdot tev – ko tu tur esi nolasī-
jusi. Jo tā izrāde jau ir tāds Rubika ku-
biks, tur viss ir ļoti izdomāts, Mēdejā 
nav nejaušību. Vlada izrādēs vispār 
nav daudz nejaušību, bet Mēdejā to 
nav vispār. Tur viss ir ja ne izrēķināts, 
tad ļoti, ļoti pārdomāts. Lai viss būtu 
adekvāts tai jaudai un ārprātam, kas ir 
stāstā.

B. Mana galvenā asociācija bija ar 
zemestrīci. Kā bīdās tektoniskās plāt-
nes. Kā tavs ķermenis pārtecēja no vie-
nas formas otrā – tas bija tā, kā kustās 
zeme, pirms atveras. Tu tomēr nekādā 
veidā nevari smieties par zemestrīci.

S. Mhm…
Nu jā, tur nav nekāda mierinājuma 

un tur nav nekāda vieduma.
B. Ja nu vienīgais mierinājums, 

man liekas, bija tas, ka beigās viņa sa-
jūk prātā.

S. Nē-ē! Viņa nesajūk prātā! Tur nav 
vietas ārprātam. Tā ir vieglāk domāt – 
ka viņa sajūk. Bet nē. Viņa apzināti, uz 
visiem laikiem paliek uz šī te posta-
menta kopā ar….

B. Bet viņa beigās smaida!
S. Jā! Tāpēc, ka viņa tur paliek. Ār-

prāts jau būtu atvieglojums, izeja. Bet 
tur nav izejas. Viņa uz visiem laikiem 
paliek un nezin cik reizes atkal izies tos 
lokus. Atkal nāks tie bērni. Tas ir uz vi-
siem mūžiem! Saproti, uz mūžu 
mūžiem. Vienīgais, ko viņa ir panākusi, 

ka Jāsons vienmēr paliks ar viņu. Tā ir 
viņas uzvara.

Ā. Es jau tev teicu, ka beigas ir ļoti 
foršas, bet tās var dažādi traktēt. Tās ir 
tik paradoksālas. Tas var būt ārprāts. Tā 
lūpu krāsošana…

S. Jā, lūpas parādījās pēdējās divās 
trijās izrādēs. Jo man vairāk gribējās ie-
zīmēt, ka Mēdejai ir izvēle aiziet no tā 
postamenta, atstāt Jāsonu, bet viņa iz-
vēlas palikt.

Ā. Varbūt ka vajag vienreiz tā izda-
rīt.

S. Tagad es varētu gāzties ar to 
krēslu nost. Bet nē, es te palikšu. Viņa 
apzināti paliek tajā mūžībā. Protams, 
ka gribas tulkot to cilvēcīgā, saprotamā 
veidā…

Re, lapsiņa aizskrēja!
Bet tā Mēdeja no viņa neaiziet. Jā-

sons sajūk prātā. Viņš gribēja būt varo-
nis, bet es viņam to iespēju atņēmu. 
Varone būšu es.

B. Tad jau viņa to nedara aiz izmi-
suma.

S. Tur jau vairs nav izmisums, tur 
viss ir taipus izmisumam.

Ā. Čehova trīs māsas runā, ka viņas 
aizmirsīs. Bet es lasu to tekstu un re-
dzu, viņas ir dzīvākas par dzīvajiem. 
Tāpat Mēdeja piedomā par nākotni, 
par to, ka viņa paliks. Ka viņa ceļos lai-
kā. Tur ir vēl viens plāns – tāds skatī-
jums no mūsu dienām. 

S. Nu, skaidrs, ka tur ir vairākas lie-
tas. Skaidrs, ka es nožņaudzu mūsu – 
ar Jāsonu – dzīvi. Es nožņaudzu dzies-
mu, ko dzied mani bērni, jo tā vienkār-
ši mani mušī nost. Tā ir mūžīgs atgādi-
nājums par to, ko es esmu izdarījusi – 
par noslepkavoto brāli, nodoto tēvu, 
nodoto dzimteni. 

Mēdeja zina, kas ir nodevība.
B. Viņa pati visus ir nodevusi, bet 

tik šausmīgi izjūt nodevību pret sevi.
S. Tāpēc, ka «Vsjo sļilosj v odnom,/ 

I eto bil moj muž1.» Viss, viss, viss ir Jā-
sons. Tu to nolasīji?

B. Nu… ja tu tā saki, tad es varu 
piekrist… Jo Vlada izrādēs jau visi vien-
mēr izlasa to, kas viņiem pašiem ir sva-
rīgs.

S. Tāpēc jau ir arī tas smieklīgais 
gadījums ar Tumšajām alejām – tur ta-
ču sākumā vispār ir tumšs, un katrs 
redz to, ko grib. Un, ja kāds pēc tam sa-
ka, ka mēs esam piedauzīgi rupekļi, 
tad pats vien ir vainīgs. Mēs nevaram 
atbildēt par viņa fantāzijām.

Ā. Mans sapnis ir uztaisīt izrādi 
melnā kastē, kur nekas nenotiek. Bet 
tu skaties tik un tā.

Pauze.
S. Atnāc uz Tumšajām alejām. Tā 

izrāde ir baigi mainījusies. Vispār tām 
izrādēm, kas aktieriem patīk, ir baigā 
potence mainīties un augt.

Pauze.
Jo tālāk, jo vairāk es apzinos, kāda 

tā ir greznība – darīt tādu darbu… Ka-
mēr man ir interesanti, un kamēr man 
ir spēks…kamēr nervi tur.

B. Un ko tad tu darīsi?
S. Ak, tu mūžs! Daudz vēl ir visādu 

darbu pasaulē. Arborists ir baigi labā 
profesija. Tie, kas kāpj kokos. 

Nakts. Pretimbraucošu mašīnu 
ugunis. Paneļa uguntiņas zaļgani iz-
gaismo Sievietes profilu. Vairs nesnieg.

1 Viss satecējis vienā. Tas viens bija – mans 
vīrs. (krievu val.). Eiripīds. Mēdeja

Jo tālāk, Jo vairāk es aPzinos, 
kāda tā ir greznība – darīt 

tādu darbu…

«es stājos malā. ejam uzpīpēt,» saka guna zariņa. Foto – matīss markovskis
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intervija

vadi no kontakta 
izrauti. klusums

dzīvot simts grādu 
temPeratūrā, Pārbaudīt 
Jaunas lietas, kas Padara 

manu eksistenci tik... foršu

anete berķe sarunājas ar inesi kučinsku

nese man ir ļoti svarīgs cilvēks 
Liepājas teātrī, viņa reizēm ir 
mana draudzene, reizēm kā 
mamma, reizēm skolotāja. Es 
augsti vērtēju viņas lomas, tā-

dēļ neesmu īpaši objektīva, jo man patīk 
viss, ko viņa spēlē. Viņa man sniegusi 
padomus, strādājot pie lomām, un es 
vienmēr uzklausu viņas ieteikumus. 
Inese ir cilvēks, ar kuru var aprunāties 
par sirdssāpēm, par darbu un pat par 
gluži ikdienišķām lietām. Nekad jau ne-
var zināt, kādos ceļos sarunas aizvedīs, 
bet šoreiz ir tā…

Anete. Pagājusi nedēļa pēc pirmiz-
rādes Žannai. Kādas ir sajūtas?

Inese. It kā es būtu purvu izbridusi. 
A.B. Tukšuma sajūta...
I.K. Pamosties savā pirmajā brīvdie-

nā pēc nospēlētām pirmizrādēm, ieska-
ties spogulī, uzreiz saproti, ka labāk ne-
vajadzēja, viss sejā ierakstīts. Acis aiz-
pampušas, balss aizsmakusi, plakstiņi 
noslīdējuši, ķermenis sāp, liekas, ka bū-
tu veselu vagonu ar akmeņoglēm izkrā-
mējusi. Esmu vienkārši lupatās, iedegas 
sarkanā lampiņa – atpūtu, vajag atpūtu. 
Ģenerālmēģinājumu nedēļā gan tavām 
smadzenēm, gan ķermenim, gan sirdij ir 
jau aprēķināta distance, un līdz pirmiz-
rādei tie turas, un tad – kā kāds ar sirpi 
pa kājām. Pati zini, ko nozīmē «ģenerā-
ļi». Divreiz dienā «pa maksimaļņiku», kā 
saka Džilis. Dzīvot simts grādu tempera-
tūrā, pārbaudīt jaunas lietas, sadzīvot ar 

kostīmu un vēl daudz neskaitāmu lietu, 
kas padara manu eksistenci tik... foršu.

A.B. Man patiesībā ir tā, ka es vien-
mēr priecājos, ka viss ir beidzies, bet pēc 
pāris dienām atkal gribas mesties dar-
bos. 

I.K. It kā beidzas, bet nebeidzas, tur-
pinās... Izrāde ir piedzimusi. Un, ja vēl ir 
tā labā sajūta, ka mīli un saproti savu tē-
lu, tāda godīga, tīra sajūta, ka esam atra-
dušas viena otru, tad ir gandarījums. 
Gandarījums, protams, nogurums, 
prieks, bet arī tā skumji. Ja ir sanācis tā, 

ka tu saproti, ka esi godprātīgi visu izda-
rījis, visā maksimāli piedalījies, izjutis 
un izdzīvojis, tad ir tas prieks, bet blakus 
sajūta ir tukšums, kas iestājas. Ķermenis 
ir strādājis citādā režīmā, un pēkšņi ir 
sajūta, ka visi vadiņi no rozetes ir izrauti 
ārā, tāds klusums.

A.B. Pēc pirmizrādes nākošajā dienā 
nevari tā vienkārši mesties darbos.

I.K. Nevaru gan. Pēc pirmizrādēm ir 
tāda dīvaina pamestības sajūta. Ne pie 
kā nepiederos un nekur neiederos. Mēs 
daudz strādājam, trencam savu rumpīti 
no lomas uz lomu. Cik svešu domu un 
jūtu neuzņemam sevī, lai saprastu un 
izdzīvotu. Un nolietojas rumpītis un 
sirds, un tad vienā jaukā dienā saproti, 
ka ar vienu brīvdienu vairs nepietiek, lai 
sāktu jaunu distanci. Pēc izrādes Salna 
pavasarī man bija ārkārtīgi vientulīgi – 
es vairs neatceros, vai bija kaut kādi 
svētki, vai kas, bet teātris bija pilnīgi 

tukšs. Es atnācu ar vīna pudeli uz teātri 
un izmeklējos kādu, kurš gribētu un va-
rētu ar mani pasēdēt, iedzert un papļā-
pāt, bet tā arī nevienu neatradu. 

A.B. Kā tu atslēdzies pēc lomas? La-
sīju interviju ar Elīnu Vāni, kur viņa sa-
ka, ka ar savu lomu mostas un dzīvo vi-
su laiku, bet tad viņai vajag mirkli – kā-
du vieglu, izklaidējošu filmu, lai atslēg-
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inese kučinska (no kreisās) anetei Berķei: «Skatuve ir maģiska vieta, kas dod milzīgas iespējas. tā pieļauj tādu kailumu, kādu es kā 
inese dzīvē neatļautos. vieta, kur vari būt patiess». Foto – matīss markovskis
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tos. Man arī ir tieši tāpat. Ko vajag tev?
I.K. Es burtiski pirms pāris dienām 

domāju, ka patiesībā es nekad neesmu 
bijusi viena. Man nekad nav bijušas sa-
vas četras sienas, kad es aizeju vakarā 
mājās, aiztaisu durvis un palieku viena 
pati. Es aizgāju no vecāku mājām, ap-
precējos, man agri piedzima pirmais 
bērns, un ar to, protams, dzīve izmainās 
neatgriezeniski, jo ir kāds, par kuru ne-
pārtraukti rūpēties. Es vienkārši aizdo-
mājos, cik liela vientulības deva man ir 
nepieciešama, lai atslēgtos. Es nemaz 
nezinu, cik lielu vientulības devu es spē-
tu panest. Protams, brīžiem man kaitina 
troksnis, kad bērni sāk strīdēties, kad 
trādirīdis iet mājās, tad liekas, ka jumts 
aizbrauks. Pagājušo gadu es pusotru 
mēnesi strādāju Dailē, īrēju dzīvokli, ne-
bija mājas, pienākumu, tikai tāda jocīga 
sajūta vakaros – es nevarēju tā mierīgi 
ielīst gultā un aizmigt. Es novedu sevi 
līdz stāvoklim, ka es lūstu, un tikai tad 
gulēju. Arī tas bija svētīgi.

A.B. Vai tu zini, cik lomas esi nospē-
lējusi?

I.K. Nē.
A.B. Es saskaitīju. 
I.K. Ja?
A.B. Nu, uzmini – aptuveni, kā tev 

liekas? Ne lomu skaitu, bet izrādes, jo ci-
tās tev ir bijušas vairākas lomas. Un ne 
tikai Liepājā, arī citos teātros.

I.K. Nu, ap četrdesmit?
A.B. Vairāk.
I.K. Piecdesmit?
A.B. Vairāk nekā sešdesmit! 
I.K. Daudz. Tas nozīmē – divdesmit 

gadus es esmu teātrī, sešdesmit lomas, 
nu, vēl tikpat vajadzētu.

A.B. Protams, bijušas arī nelielas 
pauzes, kad gaidīji bērnus. Es skatījos, 
ka man četros gados ar’ jau ir divdesmit 
piecas lomas. Vai tu atceries visas savas 
lomas?

I.K. Ir tādas, kas paslīd garām, tādas, 
kas aizķeras, un tādas, kas nogulsnējas, 
nobāzējas tevī un caur kurām tu turpini 
savu skatuvisko eksistenci, tās veido tevi 
kā aktrisi. Izveido to fundamentu, uz kā 
tu stāvi, kam tu vari laiku pa laikam pie-
vērsties, jo tas veido tavas prasmes. Kā 
dzīvē – tikšanās un šķiršanās, zaudēju-
mi, vilšanās, skaistie mirkļi, kas paiet un 
atstāj aizvien ilgošanos tevī... Biežāk tā 
ir sāpīga pieredze, kas dara mūs vai nu 
stiprākus vai vājākus, bet dzīves gudrā-
kus. Un skatuviskā pieredze tāpat nāk 
caur sarežģītām, skaistām lomām. Man 
vienmēr lielākais izaicinājums, veidojot 
tēlu, ir mēģinājums maksimāli tālu aiz-
iet no savas fizikas, no savas organikas. 
Atrast to tik svešādo priekš sevis, nepa-
rasto un padarīt to dzīvu un patiesu. 
Domāju, ka Ausma Hanana ir mans la-
bākais mēģinājums. Viņa ir vistālāk no 
manis un vistuvākā mana loma. 

A.B. Bet Ausmu tu jaunībā nevarētu 
nospēlēt. Tā pieredze ir nākusi ar ga-
diem, tur vajag attiecīgo laiku, lai šādu 
lomu nospēlētu.

I.K. Nav daudz tādu lomu kā Ausma, 

kurās tev ir simt procentu pārliecība par 
to, ko tu dari. Jau kuro sezonu spēlējam 
šo izrādi, tas notiek arvien retāk, bet uz 
skatuves ir pilnīgi maģiska sajūta, tas or-
ganisms ir tik dzīvs, ka katru reizi tas no-
tiek tik ļoti pa īstam un katru reizi nāk 
klāt kaut kas jauns. Izrāde, kuru var spē-
lēt no jebkura stāvokļa. Aplieku lakati-
ņu, uzvelku mētelīti, iebraucu savos gu-
mijniekos, satiekos pie skatuves ar tā-
diem pašiem meža dīvainīšiem, savu 
Jurčiku, savu Pētersonu, savu Hari – visi 
manējie! Un aiziet! 

A.B. Tu Ausmu izdomāji un sajuti vai 
sajuti un izdomāji?

I.K. Viss, ko līdz šim uz skatuves es-
mu darījusi, ir manas iztēles auglis. Jocī-
gi gan ir, bet, kad tēls ir gatavs, es vairs 
neatceros, kā tas ir tapis. Varbūt kādu 
detaļu. Reiz mēģinājumā aizsmaku un 
sapratu, ka tas man palīdz. Kristīne, 
mūsu ģērbēja, brauca pirmo reizi ar Ha-
nanu izbraukumā, un es viņu nobaidīju 
līdz nāvei, saucot: «Kur ir mani pupi, kur 
ir mani pupi?!» Tā ir vēl viena detaļa, kas 
maina manu pašsajūtu – lielas, smagas, 
daudz barojušas krūtis. Tās bija paliku-
šas mājās.

A.B. Vai krūšu neesamība kaut ko 
mainīja?

I.K. Tās visas ir ārkārtīgi svarīgas de-
taļas, bet tās ir tikai detaļas. Zini, kad es 
stāvu ar iepirkumu tīklīņiem rokās un 
gaidu savu uznācienu, es vienmēr smai-
du. Agrāk to pat nebiju piefiksējusi. Tas 
man liekas būtiski. Smaids. Ausma ir 
sirds, milzīga, mīloša sirds. Ausmiņa tik 
ļoti ir ar mani, viņa dzīvo ar mani. At-
taisnoju viņu visā, ko viņa dara, pat tajā, 
kas man kā Inesei liekas – ārprāts, tā ne-
drīkst būt, bet tas mīlestības koeficients 
ir tik milzīgs, ka es nevienu mirkli neaiz-
domājos, vai tas ir slikti, kā viņa dara. 
Reiz kādā izrādē pat sabijos, pēkšņi man 
bija tāda sajūta, ka nevis es vadu ķerme-
ni, bet ķermenis vada mani. Un iekšēji 
notrīcēju. Tā ir tāda bīstama rotaļa, pat 
ne rotaļa, bet aktierim ir jāspēj kontro-
lēt, nedrīkst pazaudēt vadības grožus, 
bet tās emocijas kaut kādā brīdī pārņem 
tik ļoti…

A.B. Bet tavā kontā ir arī pietiekami 
daudz viegla žanra izrāžu.

I.K. Man patīk garšīgi spēlēt, es «pa-
velkos» labās komēdijās. Man patīk 
smieties pašai un patīk, kad smejas citi. 
Komēdijas ir ļoti grūts žanrs, viegli aiziet 
skatītājam pavadā. Tās prasa meistarī-
bu, nepietiek ar labu humora izjūtu, va-
jag arī mēra sajūtu.

A.B. Mana pirmā pieredze komēdi-
jās ir Šikās kāzas, man ļoti mīļa izrāde, 
es ar prieku to spēlēju, un cilvēki aiziet 
mājās laimīgi. Vai tāpēc, ka izrāde ir 
viegla un izklaidējoša, tā ir sliktāka?

I.K. Es savu pirmo raksturlomu no-
spēlēju pie Jura Rijnieka izrādē Sapnis 
vasaras naktī. Man bija tāds pārstei-
gums pašai par sevi! Man tika radīts ie-
spaids, ka esmu dramatisko lomu aktri-
se, es arī to pieņēmu. Kad pirmo reizi iz-
kāpu no savas ierastās ādas, man pašai 
bija baigi kaifīgā sajūta, tik interesanti! 

Sapratu, ka spēju domāt, reaģēt savā-
dāk. Skatuve ir maģiska vieta, kas dod 
milzīgas iespējas. Tā pieļauj tādu kailu-
mu, kādu es kā Inese dzīvē neatļautos. 
Vieta, kur vari būt patiess.

A.B. Uz skatuves tu nedrīksti pateikt: 
es tāds neesmu un tāds nebūšu.

I.K. Aktieris ir izpildītājs. Tu strādā, 
izejot no režisora un materiāla. Kā Māra 
Ķimele teica: «Aktierim jāvar viss.» Strā-
dājām kopā ar Māru Ķimeli, taisījām 
Otello, viņa bija kategoriska un prasīga. 
Viņa kā ar skalpeli uzšķērda visas tavas 
sajūtas, viņa tev lika dzīvot! Tad sapratu, 
ka uz skatuves ir jākāpj simts grādu 
temperatūrā, nevari uziet remdens un 
tad pamazām iesilt. Tas neder.

A.B. Tev patīk režisori, kas izspiež no 
tevis pēdējo?

I.K. Labāk, lai spiež, nekā nespiež. 
Vai esi aktieris, vai režisors, tu dzīvo pa-
augstinātā temperatūrā. Arī pa dzīvi tu 
ej paaugstinātā temperatūrā, lietas un 
apstākļus uztver daudz asāk, un tā tam 
arī jābūt, dvēselei jāstrādā. Tagad liekas 
smieklīgi, kad redzu kādu no jaunajiem 
kolēģiem, kurš pusi dienas gatavojas iz-
rādei, pārcenšas... Pie sevis nodomāju, 
ka īsti labi nebūs, un tā arī ir, jo, uzejot 
uz skatuves, tu esi jau pārdedzis, spēka 
nav, domas vairs nestrādā, jutekļi noslē-
pušies, jo esi jau izpumpējies.

A.B. Es tikko sevi pārbaudīju pirms 
vienas izrādes, jau iepriekšējā vakarā iz-
gāju visam cauri, man bija brīvs laiks, 
pastaigājos, domāju, klausījos mūziku, 
sevi ļoti noskaņoju. Izgāju uz skatuves, 
un… čuššš, sapratu, ka esmu tukša kā 
bērzs. 

I.K. Bet es biju tāda pati. Atceros 
viesizrādes 1995. gadā Rīgā, rādījām Na-
cionālajā teātrī izrādi Santa Krusa, teāt-
ris vienkārši pārbāzts. Es stāvu pirms sa-
vas ainas, turos pie kulisēm un domāju; 
Inese, tev ir jāraud, jāraud. Domāju par 
visu šausmīgo, par visu, kas manā dzīvē 
noticis, bet neviena asara nebirst, nevie-

kad es stāvu ar iePirkumu 
tīklīņiem rokās un gaidu 

savu uznācienu, es vienmēr 
smaidu
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Pirmizrādes PamatsaJūta - 
neko neredzu, neko 

nedzirdu, neko neJūtu - 
esmu gatava kāPt uz 

skatuves!

na. Nav. Pilnīgi ačgārns mehānisms, tā 
nekad nevajag darīt. Tagad esmu mierī-
gāka. Neraujos uz izcilu rezultātu, esmu 
godīga pret sevi, esmu procesā.

A.B. Un cik «mierīga» esi pirms 
pirmizrādēm?

I.K. Tu mani provocē!!! Pirmizrādes 
pamatsajūta – neko neredzu, neko ne-
dzirdu, neko nejūtu – esmu gatava kāpt 
uz skatuves! Tā ir mistika. Tas mani pašu 
vairs neizbrīna. Mēnesi līdz pirmizrādei 
es izdaru maksimumu, pienāk pirmizrā-
de, es izeju uz skatuves un nespēju no-
brīnīties par sevi. Domāju, kur ir viss, ko 
es līdz šim esmu darījusi. Vienkārši sa-
traukumā, pirmajā kontaktā ar skatītā-
ju, kaut kas tik ļoti aizslēdzas! Nesapro-
tu, vai tas ir uztraukums vai lampu dru-
dzis. Otro izrādi gaidu jau ar nepacietī-
bu, jo zinu, ka jau būs citādāk. Man ne-
kad pirmizrāde nav nesusi gandarīju-
mu. 

A.B. Man arī, it sevišķi, ja loma sma-
gi nākusi.

I.K. Man bezgala mīļa ir izrāde Sods 
un noziegums. Divus mēnešus sadzīvo-
ju savu Katrīnu Ivanovnu, bet pirmizrā-
dē starp ainām burtiski situ sev pa krū-
tīm, lai es kaut ko sajustu, lai dabūtu sa-
vu klātbūtni tajā, kas notiek. Biju tādā 

dīvainā dimensijā, ka redzēju no malas, 
to, ko es darīju, un tas, ko es redzēju, 
man nepatika.

A.B. Ja tu atslābinātos un ļautos.. 
Nevis sistu sevi, bet ļautos…

I.K. Tu jau nevari atslābināties. Ar 
laiku gan esmu sevi pieķērusi, ka tad, 
kad uz skatuves sajūtos nevarīga, pati 
sev saku – Inese, vienkārši domā. Domā, 
ko tu tagad dari, kur tu ej, ko tu gribi. 
Neaizmirsti darbību. Ja nav patiesās 

emocijas, tad labāk «nedaspēlēt», nekā 
pārspēlēt.

A.B. Šo es vēl neesmu iemācījusies. 
Ja esmu uz skatuves un jūtu, ka izrāde 
nav aizgājusi, tad vēl vairāk cenšos, ne-
spēju sevi nokontrolēt. Tas bloķē domā-

šanu un sanāk izdarīt visu pretēji. Lie-
kas, ja nav iekšējā sajūta uz apkārt no-
tiekošo, tad spiedīšu uz ārējo izteiksmi, 
lai vismaz kaut kas notiktu.

(Inese smejas.)
A.B. Es to tikai tagad sāku saprast. 

Un tikai spēlējot lielas lomas, saprotu 
nepareizās lietas, ko daru.

I.K. Mēs pārāk smagi strādājam, gri-
bētos tā viegli, viegli, bet nesanāk. Patie-
sībā smieklīgi, kā mēs sevi šaustām, tad 
aizejam uz bufeti un noslīcinām savus 
pašpārmetumus. Pat visnesaudzīgākā 
kritika tev tik ļoti netrāpa, kā tu pats. 

A.B. Mani ļoti priecē, piemēram, ja 
tu man pasaki kaut ko par manu darbu, 
es tev uzticos. Ir cilvēki, kolēģi, no ku-
riem es labprāt uzklausu gan kritiku, 
gan uzslavas un ticu tām.

I.K. Vispār es arī ļoti labprāt uzklau-
su piezīmes un ņemu tās vērā, pati varu 
izsijāt, vai tas man der, vai neder. Piezī-
mes es pat gaidu. Juris Bartkevičs ir bijis 
mans skolotājs un partneris, kad viņš 
man pēc izrādes Slazdā saka: «Ko tu tur 
knābā?», es labi saprotu, ko viņš ar to 
domā. Viņš ir gudrs, erudīts, ļoti talan-
tīgs cilvēks, es viņam uzticos.

A.B. Man svarīgs ir arī mana kursiņa 
viedoklis. Es viņiem ļoti uzticos un uz 
skatuves jūtos ļoti droši, laikam tāpēc, 
ka visi mācījāmies kopā daudzus gadus. 
Zinu, ko viņi var, un jūtu, vai viņi haltu-
rē. Zinu arī viņu mīnusus, saprotu, kā-
pēc viņi tā rīkojas. Man patīk spēlēt ar 
saviem kursa biedriem.

I.K. Man arī ir savējie. Pa šiem ga-
diem ir divi partneri, ar kuriem esmu kā 
cimds ar roku, kā podiņš ar vāciņu. Ar 
Edžīti (Pujātu) un Egoniņu (Dombrovs-
ki). Tikko Pujāts paver muti, es jau se-
kundi pirms viņš apjūk, zinu, ka viņš tū-
līt apjuks. Tas ir abpusēji. Esam viens ot-
ram bijuši visa veida radinieki. Mīlu vi-
ņus. Kaut kad atradu bildes no pirmā 
kursa 1. septembra. Aizlaidāmies no pa-
sākuma baznīcā uz Jūrmalas parku, ne 
visi, bet tie aktīvākie. Dzērām pirmo ko-
pīgo šņabīti, triecām jokus. Skatījos uz 
to fotogrāfiju un smaidīju pie sevis, kādi 
mēs smuki, jauni, dumji, tādi laimīgi, 
naivi un griboši. 

A.B. Mēs jokojam, ka jātaisa vakars, 

kur skatītos vecās bildes un video. Vai-
rāk ir gribēšana, bet nekad to neizda-
rām.

I.K. Pie Ērika Vilsona ir videokasetēs 
nofilmēti mūsu eksāmeni, vajadzētu pa-
skatīties visiem kopā. Būtu smieklīgi. 6

viss, ko līdz šim uz skatuves esmu darījusi, ir manas iztēles auglis. jocīgi gan ir, bet, 
kad tēls ir gatavs, es vairs neatceros, kā tas ir tapis. no kreisās - anete Berķe, inese 
kučinska, friziere viktorija kuļeveca. Foto – matīss markovskis
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intervija

durvis ir 
vaļā

katrs iet Pa savu ceļu. es 
rēķinos ar to, ka cilvēki 

dažādi uztver Pasauli

saruna ar Jrt aktrisi maiju apini

ieva struka

samības pamatjau-
tājumi un realitātes 
daba ir divas nozīmī-
gākās tēmas JRT ak-
trises Maijas Apines 

pašas veidotajās izrādēs-sarunās Boms 
pret Boru (2011) un Mīļas melis. Ne Šovs 
(2014), kas tiek spēlēta mazākajā no JRT 
zālēm. Pirmā ir monoizrāde, otrajā pie-
vienojies aktieris Ivars Krasts. Abas šķiet 
likumsakarīgs turpinājums savulaik 90. 
gadu sākumā tapušajai izrādei pēc H. 
Heses Ceļojuma uz Austrumzemi, un arī 
citiem Maijas Apines darbiem. Tomēr 
abas ir acīmredzams izņēmums uz Lat-
vijas izrāžu fona, jo skar jautājumus, kas 
spēj sasniegt apziņu tikai tad, ja izdodas 
apturēt nenormālo ikdienas darbu un 
darīšanu skrējienu pakaļ... Jā, kam tad? 

Ieva Struka: Vai uzdodot šādus jau-
tājumus par pasauli un darot to publi-
kas priekšā, tev ir arī atbildes?

Maija Apine: Atbilde nav verbāla, to 
katram pašam jāatrod sevī eksistenciāli. 
Laikam katram cilvēkam reiz pienāk brī-
dis, kad viņš vēlas pacelties augstākā/ 
dziļākā apziņas stadijā un sāk uzdot šā-
dus jautājumus.

Vēroju, ka jauni cilvēki atvērti 
klausās tavu izrādi, viņiem nav aiz-
spriedumu vai priekšstatu, kam tur 
būtu jābūt.

Tā kā es šai izrādē redzu skatītājus, 
tad es pamanu, kā viņi skatās. Ir bijuši 

cilvēki, kas atnākuši līdzi kādam un ne-
saprot, kur nonākuši. Ir tādi, kas māj ar 
galvu un ir priecīgi. Ir bijuši gadījumi, 
kad kāds atslēdzas zibenīgi. Aizmieg. 
Pirmoreiz tas man bija pārsteigums, bet 
tad paziņa paskaidroja, ka tas ir prāta 
aizsargmehānisms, ka ir cilvēki, kas vis-
pār nevar šo tēmu pielaist sev klāt. Šāda 
izrāde ir risks un neprāts, bet es vienā 
brīdī sāku domāt, kāpēc teātrī nevarētu 
atklāti runāt par to, kas mani interesē. 
Protams, mēs jau to darām visu laiku, 
bet vienreiz pamēģināt, neslēpojoties 

aiz tēliem, aiz sižeta, aiz metaforām. 
Kaut vai daudzveidības vārdā. 

Un sen tevi šie jautājumi interesē?
Ja es tā atskatos, man liekas, es visas 

izrādes esmu spēlējusi par vienu un to 
pašu, tikai caur dažādiem materiāliem 
dažādā veidā pati priekš sevis interpre-
tējot. Tas, kā šo Vienu lietu nosauc, mai-
nās, jo mēs paši maināmies. Visu izrāžu 

vadmotīvs ir bijis viens – alkas pēc pa-
tiesā, kas mūsos visos ir.

Vai patiesais ir tas pats, kas garī-
gums?

Jā un nē. Skatoties, kādā nozīmē un 
kontekstā šos vārdus lietojam. Patiesais, 
manuprāt, ir plašāks jēdziens.

Latvijā daudzi režisori teiks – jā, es 
savās izrādēs meklēju patiesību, bet ļo-
ti maz, kas teiks – es meklēju garīgo di-
mensiju.

Ja runa ir par patiesību ar lielo bur-
tu, mēs runājam par to, kas ir nemai-

nīgs, mūžīgs, vienmēr un visur esošs. 
Tas pats attiecas arī uz vārdiem garīgā 
dimensija jeb garīgums. Tāpēc arī es 
baidos bieži lietot šos vārdus, jo tas iz-
sauc cilvēkos pretreakciju, reizēm pat 
alerģiju. Tā reizēm notiek ar vārdiem, 
kas nāk modē, tik lietoti vietā un nevie-
tā. Bet, ja tas nav savienots ar cilvēka ek-
sistenciālo kodolu, tas ir tikai tēls, aiz 
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kura slēpjas pat garīgais snobisms vai 
garīgais egoisms. Tai pašā laikā tas nav 
nekas pārdabisks, mūsu patiesā bezfor-
mīgā, nemateriālā (jeb garīgā), mūžīgā 
būtība, par ko es mēģināju runāt Bomā 
pret Boru – tā vairs nav nekāda ezotēri-
ka. Jau kopš kvantu fizikas pirmsāku-
miem vairs nevajag pierādīt, ka apziņa ir 
primāra un visa pamatā ir nemateriāla 
enerģija. Tieši tā ir atbildīga par to, kā 
veidosies un kā turēsies kopā t.s. matēri-
ja. Tas ir brīnums. Un es mēģinu cilvē-
kiem to pateikt. Reizēm ļoti bailīgi un 
tizli, bet – ka tas nav nekur tur, ārā, ka tā 
nav nekāda īpašā metafizika, bet tas, kas 
ir mūsu pamatā.

Kāpēc bailīgi? Tie, kas atnākuši, to-
mēr ir gatavi šādai sarunai.

Tāpēc, ka cilvēku reakcija ir dažāda. 
Katrs iet pa savu ceļu. Es rēķinos ar to, 
ka cilvēki dažādi uztver pasauli – viens 
vairāk caur līdzpārdzīvojumu, citam ir 
asāks intelekts, tāpēc šoreiz līdzās teorē-
tiskai informācijai es mēģināju iesaistīt 
fragmentus no literāriem darbiem, pie-
mēram, Pēra Ginta, kas izraisa līdzpār-
dzīvojumu un palīdz cilvēkam uztvert 
un sajust to, uz ko šie vārdi norāda. 

Un ir vēl viens iemesls, kas mani 
motivēja runāt par šīm tēmām, – tam ir 
tiešs sakars ar šā brīža globālo situāciju. 
To pašu funkciju, ko cilvēkā veic prāts, 
kas ar laiku pārvēršas par mūsu cietum-
sargu, to globālajā un valstu līmenī dara 
valdības, kas tur mūs visus vecās domā-

šanas sistēmā, tā nav balstīta ne uz garī-
gumu, ne uz sirds izpratni, tā ir balstīta 
tikai un vienīgi uz kreisās smadzeņu 
puslodes radīto diktatūru un darbojas, 
pateicoties inercei. Un šis globālais me-
lis šobrīd ir nostādījis visu cilvēci izvēles 
priekšā. Neviens nenoliegs, ka šobrīd 
notiek informācijas karš – mums ir tik 
daudz saziņas līdzekļu, bet cilvēki dzīvo 
pilnīgā informācijas haosā, kur lielākā 
daļa ir dezinformācija un maldi. Un, ja 
cilvēks nemēģina pats orientēties, neva-
doties tikai pēc autoritātēm un tā, kurš 
skaļāk kliedz, tas ved pie aizvien lielāka 
haosa un nenormālām bailēm. Infor-
mācija vairs neattiecas tikai uz mūsu 
prātu, tā pilnīgi nosaka to, kā mēs dzīvo-
jam, mūsu lēmumus un... cilvēku dzīvī-
bas. Tūkstošiem cilvēku iet bojā tikai tā-
pēc, ka tic šim globālajam melim. Mums 
iestāsta, ka ir jācīnās, ka ir jābruņojas, 
ka ir konflikts, ka ir labie un sliktie. Šī 
konfliktsistēma nekur neved, tas ir ceļš 
uz iznīcību.

Tev tiešām liekas, ka vēl ir izvēle? 
Tu, protams, vari aiziet mežā. Bet ja tu 
nolem palikt pilsētā?

Izvēle ir. Pasaulē ir ļoti daudz cilvē-
ku, kas izvēli jau ir izdarījuši. Ir veselas 
cilvēku kopienas, kuras interesē viņu 
pašu garīgais ceļš. Tas nenozīmē, ka jā-
iet prom no sabiedrības, tas nozīmē at-
bildēt uz primāro jautājumu – kas es es-
mu. Jo visas problēmas jau rodas tad, 
kad cilvēki aizstāv sev uzspiesto viltus 

identitāti un viltus vērtības. Pasaulē šo-
brīd notiek milzīga apziņas mošanās 
kustība.

Kā tu atšķir, vai tas ir pa īstam vai 
tas ir pseido?

To sajūt tikai katrs pats. Protams, arī 
pseido kustību netrūkst. Bet ir arī ap-
skaidroti cilvēki, kas pulcē ap sevi citus. 
Mudži (Mooji). Ekharts Tolle. Solara. 
Drunvalo Melhisedeks. Es nešaubos, ka 
šis laiks ir īpašs un notiek milzīgas pār-
vērtības. To atzīst zinātnieki, bet lielākā 
daļa cilvēku to nezina, jo viņi ir ielikti tā-
dos apstākļos, ka spiesti visu dienu pa-
vadīt, strādājot un pelnot naudu. Vi-
ņiem vienkārši nav laika apstāties un 
par to padomāt. Masu informācijas lī-
dzekļos netiek rakstīts par zinātnes at-
klājumiem. Visas intereses skar tikai ho-
rizontālo plakni. Par to, kas notiek glo-
bālā līmenī – ka zemes pulss jau sen ir 
paātrinājies, ka zemes poli ir nobīdīju-
šies, un to zina tie, kas ir saistīti ar gaisa 
satiksmi – mums neko nestāsta.

Un tavs skatījums nākotnē vienal-
ga ir pozitīvs?

Protams!
No kurienes tavs optimisms?
(Smiekli). Man liekas, ka tas izaici-

nājums arī tādēļ ir vajadzīgs. Jo tas izai-
cina mūsu visdziļāko ticību, paļāvību, 
kas katram ir iekšā. Vai nu tu tici tam, ka 
Radītājs ir radījis šo pasauli, šo Visumu 
no Mīlestības un lai apliecinātu Mīlestī-
bu, vai arī tu domā, ka tā ir bezjēdzīga 

maija apine: «es visas izrādes esmu spēlējusi par vienu un to pašu, tikai caur dažādiem materiāliem dažādā veidā pati priekš sevis 
interpretējot.» Foto – matīss markovskis
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kļūda. Es izvēlos pirmo. Ja man nebūtu 
šīs paļāvības, es nevarētu nodzīvot ne 
dienu. Borhesa stāstā Paracelza roze al-
ķīmiķis Paracelzs māceklim saka – vai 
tiešām tu domā, ka Visaugstākais bija 
spējīgs radīt vēl kaut ko citu, izņemot 
Paradīzi? Vai tu saproti, ka Grēkā krišana 
ir nespēja apzināties, ka mēs esam Para-
dīzē? Arī Ījaba grāmatā visas grūtības, 
kas nāk pār viņa galvu, ir ar vienu vienī-
gu mērķi – pārbaudīt viņa paļāvību uz 
Radītāju. Apliecināt savu ticību, nevis 
pateicoties tam, ka Dievs ir acīmre-
dzams, bet par spīti tam, ka visi apstākļi 
liecina par pretējo. Tikai tad paļāvībai ir 
vērtība. Tikai tad izvēlei ir vērtība. Dziļi 
sirdī mēs jūtam, ka ir lietas, kas ir svētas, 
tīras, kuras mēs redzam citos, jūtam se-
vī. Ka ir kaut kas mūsos vērtīgs un dārgs. 
Un tas izpaužas tieši ekstremālos aps-
tākļos. Kaut vai tai pašā Maximas sa-
brukšanas laikā. Paralēli tām šausmām 

es biju aizkustināta līdz asarām, jo es 
dzīvoju tur netālu un redzēju, kā cilvēki 
no tuvākajām mājām pilnīgi brīvprātīgi 
nāca uz turieni un dienām sēdēja, nesa 
segas, tēju, sviestmaizes, mierināja cie-
tušo tuviniekus. Tādos apstākļos parā-
dās, ka cilvēks pēc savas dabas grib palī-
dzēt otram. Mūsos ir līdzjūtība. Bet pa-
radoksāli ir tas, ka ir vajadzīga nelaime, 
lai tu spētu atņemt sev un pašaizliedzīgi 
rīkoties.

Vai tu šādu ievirzi redzi tajā, kas 
notiek Latvijas mākslā? Manuprāt, ga-
rīgums vai garīgā vertikāle kā jēdzieni 
vai tēmas vismaz Latvijas teātrī ir reta 
parādība. Režisori pārstāv galvenokārt 
racionālu pasaules uzskatu. Pat ja kā-
da izrāde runā par garīgumu, tā ne-
bauda plašu skatītāju interesi. Rezul-
tātā māksla, kurai vajadzētu būt vār-
tiem uz garīgumu, tāda nav. Vārti 
mākslā ir aiztaisīti ciet, un tu šo infor-

māciju drīzāk vari iegūt jaunākajos zi-
nātnes sasniegumos.

Godīgi sakot, es maz esmu bijusi ci-
tos Latvijas teātros. Droši vien tā ir, kā tu 
saki. Jo māksla lielā mērā ir aizgājusi uz 
patērētājsabiedrības apmierināšanu vai 
arī uz tādu drūmumu, ko man ļoti grūti 
izturēt. Kad tas drūmums sāka parādī-
ties teātrī, es vispār nesapratu, kas no-
tiek. 90. gadu vidū sākās tāda kā mode. 
Pirms tam nebija populāri, bet pēkšņi 
kā ar tādu vilni režisori vilka uz skatuves 
visus sūdus, nežēlību, cinismu, riebumu 
– un ar tādu baudu... Man tas likās 
drausmīgi. Es uzskatu, ka režisors un 
aktieri uz skatuves rada savu pasauli. Arī 
viņi ir radītāji, ar mazo burtu, un tā ir at-
bildība. Tāpēc, ka viņi burtiski rada pa-
saules modeli un piedāvā to citiem cil-
vēkiem. Un tajā brīdī, kamēr šis pasau-
les modelis tiek izdzīvots uz skatuves un 
izdzīvots zālē, tas reāli eksistē. Un reāli 
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eksistē mūsu pārdzīvojums tajā brīdī. 
Savākties kopā, lai tiražētu viszemākās 
iespējamās vibrācijas no visas milzīgās 
amplitūdas, lai rādītu kaut ko pretīgu un 
pretdabisku un piedāvātu to pārdzīvot – 
man liekas, ka tas nav veids, kā izmantot 
savas radītāja spējas. Es nesaku, ka visu 
vajag rādīt puķainu, tā ir otra galējība, 
bet tomēr bez tās vertikāles... Es neno-
liedzu, ka katarse ir vajadzīga, bet – kā 
vārdā to rāda.. Manuprāt, tā vārdā, lai 
parādītu, ka ir kaut kas, kas spēj stāvēt 
pretī, ka ir kaut kas, kādēļ šīs sāpes vai 
ciešanas bija vajadzīgas. Varbūt ka 
mākslā tas patiešām ir nostumts malā. 
Lai gan mūsu teātrī tomēr ir izrādes, kur 
ir šī garīgā vertikāle. Zilākalna Marta 
man bija ļoti mīļa izrāde, jo manā uztve-
rē tur bija runa par to brīnumu, kas mēs 
esam. Fricis Bārda. Dzeja. Ambients, kur 
bija šī bezgala gaišā un tīrā dzeja un mū-
zika. Cilvēki teica, ka viņi ienākot tādā 

kā citā pasaulē. Bet tas, ka cilvēkus tas 
neinteresē, tā nav taisnība, tas arī ir tāds 
priekšstats. Manuprāt. Es pēkšņi atcerē-
jos vēl vienu citātu, tas bija Hese, kurš 
teica, ka rādīt Dievu aiz visām lietām un 
parādībām, lūk, kas ir Māksla! Bet vai 
tad bez Radītāja kaut kas vispār eksistē? 
Kas ir Radītājs? Visa esošā avots, bez ku-
ra nekas nevar eksistēt, vienalga, kā tu 
to sauc – vai par Dievišķo matrici vai par 
Mūžīgo Apziņu, vai par Dabu, vai par Vi-
sumu... Jebkurā gadījumā to, ka tas ir, 
nevar noliegt. 

Vai tu domā, ka jaunas attīstības 
pakāpes civilizācija var rasties bez ka-
tastrofas – mierīgā ceļā?

Manuprāt, Apokalipse notiek šo-
brīd. Nopietni. Mēs dzīvojam pārejas 
laikā. Vai tam klāt būs arī daudz fizisku 
katastrofu, es nezinu. Varbūt. Zemes po-
lu maiņa ir viena lieta, ar ko daudzi 
draud. Tie scenāriji ir dažādi. Civilizāci-
jas ir nākušas un gājušas. Paātrinājums, 
ar kādu šī civilizācija iet uz galu, ir baiss, 
bet neviens īsti nezina, kas ir laiks. Ek-
sistē dažas definīcijas, bet arī tās ar prā-
tu nav iespējams saprast. Jo prāts un 
laiks, kā apgalvo daudzi zinātnieki, ir 
gandrīz vai viens un tas pats. Cilvēka 
prāts konstruē laiku, jo tas ir veids, kā 
mūsu smadzenes hronoloģiskā secībā 
pārdzīvo cēloņus un sekas. Tā ir ļoti in-
teresanta tēma. Bet to, ka šis paātrinā-
jums ir, mēs jūtam. Varbūt velti ir no tā 
baidīties, un patiesībā tas ir kosmisks 
process, kuram vajag vienkārši ļauties. 
Jebkurā gadījumā mēs dzīvojam fantas-
tiskā laikā.

Principā jā. Arī tāpēc, ka mēs par to 
varam runāt. 

Man ir bijuši tādi periodi, kad es es-
mu jutusies pilnīgi viena. Absolūti. Šai 
ziņā. Man bija tikai grāmatas. Bet tad es 
tomēr, pateicoties meitai, sāku ielūko-
ties internetā un atklāju, ka pasaulē ir 
ļoti daudz cilvēku, kas par to interesējas. 
Mēs neesam vieni. Viss notiek tā, kā tam 
jānotiek.

Ko tev tas dod, kad tu spēlē, piemē-
ram, Bufetnieci Revidentā?

Man tur bija sava tēma. Tagad, kad 
mēs nospēlējām pēdējo izrādi, es ar 
skumjām nodomāju, ka laikam neviens, 
izņemot mani, šo tēmu tur nenolasīja. 
Es nezinu. Man arī par to nav jādomā. 
Bet es nevaru spēlēt uz skatuves nevie-
nu lomu – reizēm tas ir vieglāk, reizēm 
tas ir grūtāk – bez savas jēgas, savas ver-
tikāles. Un savā burtnīciņā par šo lomu 
es biju pierakstījusi – ka man par pašu 
revidenta intrigu līdz pat beigām nekas 
nav skaidrs. Manai bufetniecei, ko es 
pati nosaucu par Ļubu – no vārda «ļu-
bovj»1, protams – revidents ir mesija, jo 
viņš vienā brīdī piemin gara gaismu. Es 
esmu cilvēks, ko visi vienmēr ir izman-
tojuši, lai vienkārši pārgulētu, bet par 
mani pašu neviens nav interesējies. Un 
kad beidzot viens cilvēks ar mani paru-
nā, kaut arī vēlāk izrādās – tāpēc, lai da-
būtu ēst, es vienalga esmu laimīga. Un 
kad es vēl dzirdu, ka šis cilvēks ir no Pē-

terburgas, kas man ir Meka, un turklāt, 
kā viņš pats pasaka, reizēm kaut ko rak-
sta – tātad ir no tiem lielajiem, kas ir lite-
rāti, un vēl piemin gara gaismu... Viss! Es 
saprotu, ka šis cilvēks ir man sūtīts. Es 
tveru katru viņa vārdu, esmu laimīga, jo 
jūtu, ka es, lūk, arī gribētu sekot tādam 
gara gaismas nesējam. Un kad beigās 
viņš uzaicina mani uz Pēterburgu ar 
vārdiem – brauciet pie manis, un vēl 
pieskaras pie rokas... Tas mani tā spār-
no, ka es būtu gatava viņam braukt līdzi. 
Man neko nevajag, es būšu viņa ieroču 
nesēja. Bet tad vienā brīdī viņš pazūd. 
Un tā jau ir drāma. Bet tad mums pasa-
ka – viņš būs atpakaļ un būs kāzas, un es 
atkal esmu laimīga, jo viņš ir ienesis 
mūsu pilsētiņā gaismu. Pilsētas priekš-
nieks ar viņu runāja tik laipni, iedeva vi-
ņam naudu un gaišu siltu istabu, un es 
noticu priekšnieka nesavtībai. Es redzu, 
cik cilvēki līdz ar šī mesijas ierašanos ir 
kļuvuši labi. Un tad viss sāk brukt – visi 
atzīstas, ka devuši viņam naudu, un viņš 
pats vēstulē raksta, ka nezina, ar ko sākt 
– ar meitu vai māti. Un es pēkšņi neko 
vairs nesaprotu. Izrādās, visi ir izlikušies 
labi. Mesija ir melojis. Man sabrūk visa 
pasaule. Ticība cilvēkiem. Es tās beigas 
attaisnoju tā – es, protams, saprotu, ka 
neviens to neredz, jo es tur sēžu galda 
galā – ka laikam es esmu sajukusi prātā, 
jo nevar būt, ka visi cilvēki ir tādi. Bet, 
kad beigās nāk tā lielā vista, man ir cerī-
ba, ka varbūt būs labi. 

Es saprotu, cik tas skan naivi, bet, ja 
man šī iekšējā stāsta nebūtu, es nevarē-
tu iet uz skatuves. Jo mana dzīve no te-
ātra nav atdalāma, kā es sadalīšu – te es 
esmu, bet tur funkcionēju tikai kā ma-
rionete. Man tas ir svarīgi.

Vai nepastāv iespējamība, ka, pašai 
sastrādājot savam tēlam veselu pasau-
li, tā kādā brīdī nesakrīt ar kopējo zī-
mējumu? Un kas tad notiek?

Ir tā bijis. Un tās ir mokas. Bet tad 
vienmēr vajag atcerēties – un tas ir li-
kums – nekam neļaut sevi aptumšot, iz-
sist sevi no ticības šiem apstākļiem, no 
sava tēla patiesības. Nedrīkst zaudēt 
modrību. Protams, gadās komiski pār-
pratumi, bet notiek arī brīnumi – apkārt 
nojūk šis un tas, bet es noticu vai pieņe-
mu, ka viss ir kārtībā, un ar to pietiek. 
Notiek kaut kāds brīnums. Kas to dara? 
Kā? To nevar pateikt. Tas notiek kaut kā-
dā vibrāciju līmenī. Tu pēkšņi sajūti, ka 
Visums tev it kā atbild, tu pasaki tam 
brīdim – jā, un viņš tev arī atbild – jā. Bet 
prāts tam nevar noticēt, viņš katrreiz 
grib kontrolēt situāciju. Šapiro izrādēs 
man nebija par to jādomā. Tur bija tā 
maģija, ka viņš jau tā bija to izrādi uzbū-
vējis, radījis. Tas bija tas retais gadījums 
– no manas puses pilnīgi noteikti, bet 
domāju, ka arī lielai daļai manu kursa-
biedru – kad ir tāda paļāvība uz režiso-
ru. Tēla dzīve radās jau mēģinājumu 
procesos, un mēģinājumu process pa-
tiešām sagādāja patiesu baudu. Un tad 
arī izrāde bija tāda, ka tev nebija jādreb 
un jādomā, kā izdarīt, tev atlika tikai 

«es uzskatu, ka režisors un aktieri uz 
skatuves rada savu pasauli,» saka 
maija apine. Foto – matīss markovskis



54   teātra vēstnesis 2014/iv

ļauties pēc labākās sirdsapziņas. Bet lai-
kam liktenis gribēja man neļaut tik ilgi 
justies tik labi, un tad nāca visvisādi iz-
aicinājumi un pārbaudījumi, un reizēm 
man pašai bija jākļūst sev par režisori.

Vai tu varētu šī žurnāla tēmas – Sta-
ņislavska skola šodien – kontekstā rak-
sturot Šapiro mēģinājumu procesu.

Šapiro visa pamatā bija Staņislavska 
sistēma, bet tam klāt, protams, nāca vi-
ņa paša talants un personība. Šapiro bi-
ja Marijas Knēbeles audzēknis, kas pati 
bija dzīvs iemiesojums Staņislavska sis-
tēmai. Es nemaz nevarēju iedomāties, 
ka var arī savādāk strādāt. Man likās, ka 
tas, ko es esmu apguvusi, arī ir vienīgais 
veids, kā rodas izrāde un kā mēģināju-
mu procesā aktieri rada izrādi.  Diezgan 
ilgs laiks pagāja, kamēr es pieņēmu fak-
tu, ka visi cilvēki tā nestrādā. (Pauze.) 
Metodes pamatā ir ļoti rūpīgs iekšējās 
un ārējās darbības analīzes process, kur 
notiek iedziļināšanās tekstā un apstāk-
ļos un rodas atklājumi. Nebija jau tā, ka 
Šapiro vienmēr atnāca un jau zināja at-
bildes. Mēs kopā meklējām, kāpēc tas 
varonis dara tieši tā. Metode vienkārši 
palīdzēja, jo tur ir konkrētas lietas – sā-
kotnējais notikums, kas rada impulsu, 
lai vispār kaut kas sāktos. Tad ir virzošais 
notikums, tad – dotie apstākļi, un aps-
tākļi ir dažādi – vecums, dzimums, pre-
cējies, neprecējies, mīl, nemīl, atrašanās 
vieta. Tad – ko es gribu? Uz to vispār 
balstās eksistence katrā mirklī, arī uz 
skatuves. Un tas ir tik interesanti – ie-
raudzīt šo jūtu un gribas mijiedarību. 
Reizēm tā iet kā zemūdens slānis un ti-
kai brīžiem parādās tekstā. Tālāk – kur ir 
pāreja, kur ir ritma maiņas... Līdzīgi kā 
izstrādāt orķestra partitūru. Pirmkārt, 
tas ir interesanti, otrkārt, tas ir sevis izzi-
nāšanas process. Nu, lūk. Un tas ļoti pa-
līdz. Pie Šapiro man patika, ka tad, kad 
kaut kas jau ir atrasts un kad tu jūti, ka 
tas ir pareizais ceļš – un tu jūti to kaut 
kādā, es nezinu, šūnu līmenī – tad tas ie-
dvesmoja. 

Un vēl man patika, ka Šapiro nekad 
neļāva pāriet pāri, ja juta, ka kaut kas 
nav pareizi. Viņam patika to vienu gaba-
lu izdarīt precīzi – viņš nemēdza darīt 
aptuveni un iet tālāk, jo tad paliek neap-
mierinātības sajūta. Viņam bija raksturī-
gi aicināt apstāties un padomāt, ja ga-
dās kaut kas neskaidrs, tad viņš mēdza 
aktierim individuāli paskaidrot, pie-
meklējot piemērus, kas uzrunā viņu kā 
cilvēku. Līdz brīdim, kad – jā, aktieris 
sajūt un izdara. Un tad viņš vairs to ainu 
nemuļļāja. Ja tas viens posmiņš ir, tad 
ķeramies pie nākamā, un tad var visu 
likt kopā, un nav neskaitāmas reizes jā-
laiž cauri visa izrāde. Mums šāds darba 
veids bija asinīs, un tas tiešām palīdz un 
dod aktierim uz skatuves drošības sajū-
tu. 

Kurā brīdī Šapiro dzima negaidītās 
un formā spilgtās mizanscēnas? Viņš 
tās zināja jau pašā sākumā, vai tomēr 
tikai tad, kad viss bija psiholoģiski pre-
cīzi sastrādāts? Riteņbraukšana Trešās 

impērijas bailes un posts varbūt ir 
spilgtākais piemērs, bet man neaiz-
mirstama šķiet arī pratināšanas mi-
zanscēna Sniegotajos kalnos.

Es nezinu. Pie formas domāšanas es 
nepiedalījos. Manuprāt, tā tomēr ir ie-
dvesma, idejas, kas vienā brīdī rodas, un 
tu nezini, no kurienes viņas atnāk. Jā, 
Sniegotie kalni. Man ļoti patika, kā viņš 
taisīja ainu, kur Arhitekts atgriežas un 
ierauga, ka sieva skalda malku. Viņi no 
saviļņojuma nevar tai brīdī neko pa-

teikt, un tā vietā, lai apskautu sievu vai 
runātu, vienkārši paņem cirvi un turpi-
na skaldīt. Tas rodas tādā mirklī, kad tu 
jūti to iekšējo ainas enerģētiku. Māksla 
jau vispār lielā mērā nav saistīta ar prātu 
– analīze ir, bet tā visu laiku ir saistīta ar 
jušanu, ar darbību.

Vai nav tā, ka Māksla rodas brīdī, 
kad racionālais prāts atslēdzas?

Jā. To ir teikuši daudzi. Gan mākslā, 
gan zinātnē. Pat Einšteins. Kad tu esi jau 
ielicis lielu darbu un mēģinājis, tad nāk 
atklāsme. Un viņš teica, ka tā nāk kā in-
tuīcija. Vai arī tajā brīdī, kad tu nogursti 
tiktāl, ka tu vairs nemeklē palīdzību gal-
vā, atbilde atnāk pati.

Bet savā izrādē tu piemēriem iz-
manto autorus, kuri, manuprāt, ir in-
telektuāli. Ibsens, Gēte, Borhess.

Nebūt nē, tas ir tikai viens viņu daiļ-
rades aspekts, piemēram, Borhess ir 
mistiķis, viņam viss ir balstīts dziļās ga-
rīgās tradīcijās.

Tev ir vēl viena izrāde, kas atstāja 
īpašas atmiņas – Hermaņa Heses Ceļo-
jums uz Austrumzemi 90. gadu sāku-
mā. Un Hese jau arī ir intelektuālis.

Viņa garīgie meklējumi nav atrauti 
no viņa saprāta, tāpēc man mute neve-
ras saukt viņu par intelektuāli. Viņš to-
mēr bija viens no pirmajiem Rietumu li-
teratūrā, kas pievērsās Austrumiem. He-
ses Ceļojums bija viens pret vienu tas, kā 
es tolaik jutos. Bet pēc tam es sev vairā-
kas reizes esmu teikusi, ka es šo svētce-
ļojumu atkal esmu izdzīvojusi. Vēlreiz. 
Dzīvē. Ka atkal šī brālība ir aizmirsta. Tu 
jūties pilnīgi viens un nomaldījies. Bet 
tad tu atkal to atceries, un tā ir tāda svēt-
laime. Katrā ziņā, gadiem ejot, šī tēma 
kļūst aizvien smeldzīgāka.

Man jāatzīstas, ka es nebiju Pēru 
Gintu lasījusi, man atmiņā bija tikai brī-
nišķīgā izrāde ar Uldi Pūcīti. Un man tas 
bija milzīgs pārsteigums. Es tā raudāju 
lugas beigās, man likās tik skaisti. Es sev 
no jauna atklāju Solveigu, viņas fināla 

tekstus. Īstenībā tās ainas ir ne-racionā-
las. Te Ibsens ir pārkāpis pāri savam prā-
tam. Jo Pogu Lējējs ir pilnīgi izkāpis no 
murga.

Kāpēc Pērs Gints, nevis Brands?
Brandā tas viss jau ir ļoti kailā veidā 

– cilvēks cīnās ar savu maksimālismu un 
idejām. Pēra Ginta stāsts ir cilvēciskāks. 
Kad Pērs Gints ir visu izsmēlis un sapra-
tis, ka ar prātu viņš neatbildēs uz jautā-
jumu – kas es esmu, viņš vienkārši pār-
stāj meklēt atbildi galvā, viņš pieņem šo 

brīdi, kā viņam liekas, kad viņu gaida 
nāve. Un tad notiek brīnums. Transfor-
mācija un garīgā atdzimšana.

Kas ir nāve? Atgriešanās nulles 
punktā vai nulles punkta sasniegšana, 
aiz kā sākas atdzimšana?

Ja mēs esam nemateriālas garīgas 
būtnes, tad tomēr nevarētu būt tā, ka fi-
ziskā nāve ir arī mūsu nāve. Es tiešām 
nebaidos no nāves. Tā arī nav nekāda 
metafizika, un cilvēks to viegli var sa-
prast – mūsu ķermenis mainās visu lai-
ku. Mums neviena šūna vairs nav tāda 
pati, kā brīdī, kad mēs piedzimām. Arī 
mūsu paštēli visu laiku mainās. Bet, ne-
noliedzami, ir kaut kas, kas nemainās. 
Ko mēs uztveram kā savu patību. Ir kaut 
kāda ilgstamība, kaut kāda lieta, kas ir 
bijusi mums visu laiku. Tā nav tīra matē-
rija, bet tas nav arī tīrs domu process, jo 
arī tas nav nemainīgs kopš dzimšanas. 
To pat var sajust. Apskaidrotie saka, lai 
nebaidītos no nāves, ir jānomirst jau šīs 
dzīves laikā. Respektīvi, jāierauga, kas 
mani dara par mani. Ļoti daudzus cilvē-
kus slimības piespiež to izdarīt. Atklāt, 
ka mēs esam tā dzīvības apziņa jeb 
enerģija, kas padara šo ķermeni dzīvu. 
To pat var sajust, kad mēs apklustam, ka 
mūsos vibrē kaut kas... Tās nav tikai asi-
nis. Ir kaut kas, kas nebeidzas. Visām ga-
rīgām tradīcijām pats termins «apskaid-
rība» to arī nozīmē, ka cilvēks pārslēdz 
uzmanību uz savu nemainīgo sastāvda-
ļu, ko var saukt, kā grib – dvēsele, apzi-
ņa. Tieši kardināli apstākļi piespiež cil-
vēku to sajust – arī Pēru Gintu piespiež 
nāves bailes. Pienāk brīži, kad cilvēki 
grib to sevī atrast.

Nāves bailes piemīt visiem, bet ne 
jau visi nāves brīdī sasniedz apskaidrī-
bu.

Nē, noteikti nē. Fiziskā nāve nenozī-
mē to, ka tu obligāti sasniegsi apskaidrī-
bu. Tur jau tā lieta. Ja tu nāves brīdī ap-
zinies nāves brīdi, tad ir šī iespēja. Bet, 
ja tu to palaid garām, tu turpini savu ce-

kad tu esi Jau ielicis lielu 
darbu un mēģināJis, tad nāk 

atklāsme
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ļu līdz tam, kad tu izjutīsi apskaidrību. 
Bailes speciāli dotas cilvēkiem kā izaici-
nājums tās pārvarēt, tā ir iespēja izvēlē-
ties – noticēt baiļu spēkam vai paļāvībai. 
Cilvēki ir spējīgi upurēt savu dzīvību. Arī 
tagad tādi cilvēki ir, kas, pat nedomājot, 
ir spējīgi aizstāvēt otru. Bet, ja cilvēks zi-
nātu, ka viņš ir nemirstīgs, tad viņa va-
roņdarbam nebūtu vērtības. Saproti, 
kāds paradokss sanāk? Tas, ka tu notici 
šai ilūzijai, ka nāve būs arī tavas beigas, 
un tomēr esi gatavs atdot savu visdārgā-
ko, savu dzīvību – tas ir skaisti. Ja mēs 
būtu pārliecināti par mūžību, tas at-
ņemtu mūsu dzīvei intensitāti – liktos, 
ka visu var atlikt uz vēlāku.

Vai tam, ka tu izrādē izmantoji 
Faustu, ir kāds sakars ar to, ka tu spē-
lēji Margarētu pie Viestura Kairiša?

Jā un nē. Šoreiz es nabaga Faustu la-
māju, Margarētā es viņu tikai un vienīgi 
mīlēju. 

Es pat neatceros, kurā brīdī es sapra-
tu par mirkļa apstādināšanu. Tas pat ne-
bija Margarētas laikā. Bet kaut kad man 
tas pēkšņi pieleca. To formulu es zināju, 
un es pat mēģināju to pielietot dažās iz-
rādēs, es to saucu par A3 – apstāties, ap-
klust, atkāpties – tāds kā stopkadrs, kurā 
sajust to vertikāli vai sevi. Piemēram, 
man bija izrāde Kā rīsu lauks tik liela 
pasaule, kur es to izmantoju. Mums bija 
norunāts, ka skaņu zēns vairākās vietās 
palaidīs ierakstītus skaņu efektus, kas 
dos zīmi A3 – lai mēs nevarētu izvairī-
ties. Piemēram, iet darbība, pēkšņi mēs 
dzirdam, ka augšstāvā kāds nolaiž ūde-
ni, vai mašīnas troksni aiz loga, proti, ta-
vā dzīvē pēkšņi ielaužas cita pasaule. 
Savā ziņā šo formulu izmantoja arī Gur-
džijevs, viņš savus skolēnus mocīja ar 
mūžīgo «stop» jebkurā situācijā, kas no-
zīmē pilnīgu apstāšanos un visas savas 
apziņas savākšanu šeit un tagad. Un tad 
es vienā brīdī sapratu, ka Gētes teksts ir 
par to pašu – apstādināt mirkli. Tāpēc es 
gribēju iesaistīt šajā izrādē arī Faustu. Jo 
viņa nāves bailes liek viņam slaveno frā-
zi «Jel mirkli kavējies...» neteikt. Prāts vi-
ņam ir iestāstījis, ka, pasakot šo frāzi, 
viņš nomirs. Bet prāts melo. Tajā brīdī 
nomirtu prāts jeb zaudētu savu varu. 
Un, ticēdams tam, Fausts baidās šos 
vārdus pateikt. Līdz brīdim, kad viņš par 
spīti tam, ka domā, ka viņš nomirs, to-
mēr nevar tos nepateikt. Jo viņš jūt pa-
teicību šim brīdim.

Vai šīs tēmas tu meklē arī citos 
mākslas veidos?

Vistiešāk par to runā dzeja un mūzi-
ka. Mūzika ir tā lieta, kas ir vistuvāk ne-
izsakāmajam. Nepastarpināti. Un arī 
dzeja, kur vārds netiek uztverts kā inte-
lektuāla burtu kombinācija, bet kā tē-
lains un muzikāls izteiksmes līdzeklis, 
kas rada tieši šo vibrāciju. Tas ir daudz 
pateicīgāk. Varētu arī izdejot. Varbūt te-
ātrī sarunas veidā tas nemaz nav iespē-
jams. Bet man bija tas jādara. Vismaz jā-
pamēģina.

Bet varbūt sabiedrība ir tieši tik ra-
cionāla, ka dzejas valodu saprastu vēl 

mazāk. Bija taču arī tāds darbs kā Dzī-
vais ūdens. Luga, kura joprojām ir ak-
tuāla, bet grūti iedomāties, ka šodien 
tā varētu rezonēt tāpat, kā toreiz.

Arī tur bija runa par patiesību. Cik 
daudz drīkst melot patiesības vārdā. Par 
to, cik milzīga nozīme ir ticībai. Ka ticība 
tevi var nogalināt un ticība tevi var at-
dzīvināt. Un kas ar to manipulē un kā 
vārdā. Īstenībā šodien ļoti svarīgas tē-
mas. Ja cilvēki guļ, ar viņiem ļoti viegli ir 
manipulēt.

Izrādes centrālais tēls tomēr bija 
tava Laine.

Jā, Laine bija Mīlestības balss. Mums 
visiem četriem bija katram sava balss – 
Mīlestība, Patiesība, Pienākums, Ilgas. 
Beigās viņa teica – nav svarīgi, kuram ir 
taisnība, kuram nav, svarīga ir Mīlestība. 
Sirds ir tas centrs, kas apvieno visu. Bet 
es tajā laikā varbūt tik dziļi visu nesapra-
tu, jo īstenībā tas laiks bija grūts arī 
mums pašiem – teātrī jau sākās šķelša-
nās un grupēšanās. Bija trauksmaina sa-
jūta. Arī Sniegotajos kalnos. Pēc tam es 
dažu labu reizi esmu atcerējusies šo iz-
rādi, ka tur mēs zināmā mērā nospēlē-
jām tālākos notikumus Jaunatnes teātrī, 
teātra likteni. 

Kā tev ar šodienas acīm liekas – vai 
varēja kaut kas atrisināties citādi?

Es nezinu. Teorētiski, protams. Jā, 
varbūt. Kad kaut kas tāds notiek, daļa 
cilvēku netic, ka var tā ņemt un likvidēt 
teātri... Līdz tam brīdim, kad tas notiek. 
Ja skaidri saprastu, kas notiek, un ja liela 
daļa sabiedrības izteiktu savu viedokli, 
varbūt varēja būt citādāk. Bet cilvēcis-
kais faktors, bailes, cerība, ka gan jau 
kaut kā nokārtosies. Turklāt cilvēki šo si-
tuāciju redzēja dažādi... Jā. Varēja būt, 
bet nebija savādāk.

Viens no nozīmīgākajiem partne-
riem tev ir bijis Rūdolfs Plēpis.

Jā, Dzīvais ūdens, Sniegotie kalni, vēl 
bija Neglītais pīlēns, kur viņš bija tas pī-
lēns. Brehtā mēs arī paguvām paspēlēt 
kopā, kad Romāns Birmanis bija armijā, 
pēc tam viņi dublējās. Un mums bija 
paredzēta ļoti neparasta kombinācija, 
ko Šapiro nepaspēja uztaisīt – Šekspīra 
Hamlets. Es biju Ģertrūde, un Rūdis bija 
Hamlets. Tāda kombinācija mums vēl 
nebija bijusi, bet pirmie mēģinājumi bi-
ja interesanti bez gala. Klaudijs bija Ul-
dis Dumpis. Es ļoti labi atceros pirmo 
mēģinājumu, kur Šapiro iesāka pirmo 
ainu. Viņš pilnīgi attaisnoja Hamleta tē-
va slepkavību, pat ne attaisnoja, bet pa-
matoja – ka Klaudijs un Ģertrūde ir saju-

kuši prātā no mīlestības. Viņus nekas 
cits neinteresē. Tai ainā tiek runāts par 
valsts vadību, bet viņi neredz nevienu, 
tikai viens otru. Tas ir tas mīlestības ne-
prāts pašā plaukumā. Tie ir izejošie ap-
stākļi. Man tas likās tik brīnišķīgi, jo jeb-
kuram tēlam ir svarīgi atrast attaisnoju-
mu, lai ko viņš būtu izdarījis. 

Vai aktieris ir radītājs vai izpildī-
tājs?

Radīšanas process ir grūti analizē-
jams. Ne jau tu radi, bet tā radīšana no-
tiek brīnumainā kārtā, kad tu ļaujies šim 
procesam. Tu radi apstākļus, lai radīša-
na būtu iespējama, un tad kaut kas lie-
lāks caur tevi... Kā es teicu, nāk šis re-
dzējums, idejas, atklāsmes. Kad tu tai 
procesā apzināti iedziļinies, kad tev tas 
ir svarīgi pa īstam. Ļoti svarīgi, lai izrā-
des radītājiem visiem būtu viens kopīgs 
redzējums un mērķis, lai režisoram iz-
dodas tevi pārliecināt. Tikpat labi var 
teikt, ka režisors arī ir atkarīgs no aktie-
riem. Es pati esmu bijusi režisore, un es 
redzu, ka varu izlīst no ādas, bet, ja ak-
tieris tevi nesaprot tā, kā tu gribētu, tad 
tu neko nevari izdarīt. Tā arī gadās. Tā kā 
mijiedarbība notiek visu laiku. Ideāli, ja 
režisors spēj dot ko tādu, kas aktieri ie-
dvesmo, un paiet malā, un tad jau aktie-
ris pats ir atbildīgs par to, kas notiek.

Bet cik tādu brīžu var būt viena ak-
tiera mūžā? Daudz?

Tad, kad ir pilnīga saskaņa? Laikam 
jau tas tādēļ arī ir brīnums, ka nav pārāk 
bieži.

Vai tu vari pastāstīt par vienu no 
šiem brīžiem?

Ir bijis, kad tu lec uz galvas bezdibe-
nī, neticot, ka sanāks. Tā man bija ar He-
si. Es visu laiku domāju, ka es līdz ga-
lam, proti, līdz izrādei nemaz netikšu. 
Es to darīju, lai nedomātu par tām šaus-
mām, kas tobrīd notika ap teātri un pa-

šā teātrī. Un tad pienāca pirmizrādes 
brīdis. Tu spēlē, vilnis tevi nes tam vi-
sam cauri, viss beidzas, un ir milzīgs 
klusums... Es pateicu pēdējos vārdus, 
palika viens prožektors, es noskrēju no 
skatuves. Gaidu. Minūti? Divas? Es nezi-
nu. Es stāvēju aizkulisēs un domāju – 
viss, tie cilvēki aiz kauna nezina, kur lik-
ties, viņi nezina, kā uz to reaģēt. Bet var-
būt zālē neviena vairs nav? Un tad at-
skanēja aplausi, un tā zāle bija pilna. Es 
sapratu, ka kaut kas ir piedzimis. Un tas 
tiešām nebija mans nopelns. Vienīgais, 
ko es darīju – es tam ļāvu notikt. Ir tādi 
brīži... 6
1 mīlestība – krievu val.

ne Jau tu radi, bet tā 
radīšana notiek brīnumainā 

kārtā, kad tu ļauJies šim 
Procesam
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intervija

Jaunas seJas 
meklēJumos

es esmu Par dzīvu 
konkurenci. lai nāk Jaunie

saruna ar nacionālā teātra sezonas labāko aktieri 
ivaru kļavinski

zane radzobe

vars Kļavinskis būs zvaigzne, – 
teica redaktore, interviju pasū-
tot. Tikko saņēmis Kārļa Sebra 
gredzenu kā pagājušās sezonas 
labākais aktieris Nacionālajā 

teātrī. Aizvadījis sezonu, par kuru pats 
saka – labākā. Un, spriežot pēc sarunas, 
meklē sev jaunu vietu repertuāra teātrī. 

Apskatījos, ko par jums iespējams 
izlasīt intervijās. Uzzināju, ka mīlat 
makšķerēt un ka jums ir asinsrites 
problēmas. Ko būtu svarīgi vispirms 
pateikt par jums kā par aktieri?

Grūts jautājums. Nezinu, vai pratīšu 
atbildēt. Velns viņ’ sazin, neesmu baigi 
funktierējis, ko kādam varētu par sevi 
pateikt.

Kādā karjeras punktā jūs šobrīd at-
rodaties?

Kādā punktā esmu? Grūti spriest. 
Nesen biju aizgājis uz interviju pie An-
dra Kiviča, viņš stāstīja, ka Džims Kerijs 
esot sev nospraudis mērķi – pēc desmit 
gadiem būs desmit miljoni, un sasnie-
dzis to. Man nav mērķa nopelnīt miljo-
nu, bet Latvijā, domāju, strādāt Nacio-
nālajā teātrī – tas ir labi. Filmējos latvie-
šu «blokbāsterā» – seriālā Ugunsgrēks, 
tagad teātris man iedeva balvu – Sebra 
gredzenu. Latvijas mērogā, man liekas, 
esmu diezgan augstā punktā. Skaidrs, ir 
lomas, ko gribētu spēlēt un kas vēl nav 
nospēlētas, bet darba ir daudz. Un galīgi 
apnicis arī vēl nav.

Ko aktieris var cerēt Latvijā sas-

niegt pēc desmit gadiem?
Laiks, tāda sajūta, ir mainījies. Ru-

nājām ar vecākiem kolēģiem, ka daudz 
ātrāk pienāk... briedums. Nacionālajā 
teātrī izrāžu kvantitāte ir liela, mēs arī 
visi spēlējam visu ko – nav tā, ka daži 
velk teātri, kamēr pārējie iet tikai masās. 
Mans lomu saraksts, piemēram, ir ne-
normāli liels. Kādreiz process bija lē-
nāks, tagad aktieri ātrāk apbružājas, āt-
rāk pazūd jaunības dzirkstele acīs, ātrāk 
apaudz ar štampiem. Man liekas, ka 
mūsdienās jaunam aktierim būtiski ir 
desmit gadus vispār noturēties. Teātrī 
var tev ātri uzlikt zīmogu, sākt dot vien-
veidīgas lomas. Sezonas trīs tu esi inte-

resants, bet, ja tu paliec tai līmenī, tad 
drīz nāk nākamais – jaunāks, neredzēts. 
Tikko skatījos sezonas atklāšanas bildes 
– cik mums liels štats un ārštats, un cik 
daudz ir seju, kas teātrī parādās reti, bet 
pirms trim, četriem gadiem spēlēja visu. 
Noturēšanās ir sasniegums. Un man jau 
patīk arī dažādība – maksimāls pla-
šums, lai lomas nebūtu līdzīgas. Tāpēc 

man iepriekšējā sezona patika. 
Līdzīgi notika ar jūsu kursu – dau-

dzi talantīgi aktieri, sajūta, ka būs 
zvaigznes, bet... Noturēšanās paņem 
par daudz spēka?

Mūsu kursā, man liekas, tādu klasis-
ku zvaigžņu, tas ir, galveno lomu tēlotā-
ju, nemaz nebija. Vispār es šobrīd Na-
cionālajā teātrī nespēju nosaukt nevie-
nu, par kuru varētu teikt – lūk, teātra se-
ja. Kā kādreiz Līne, Radziņa... Zvaigznes 
jau top kolektīva iekšienē, ja vienam vi-
su laiku dod galvenās lomas, veidojas 
hierarhija. Bet mums iepriekšējās sezo-
nās politika bijusi: vienreiz es esmu gal-
venai, un tu mani stutē, otrreiz – otrādi.

Ar mūsu kursu bija, kā ar daudziem 
– bijām spēcīgi kā grupa, tiklīdz izšķī-
dām pa teātriem... Mums Nacionālajā 
vēl palaimējās, jo ienācām bariņš un 
pirmās izrādes turējāmies kopā. Tas, ka 
tev apkārt ir saprotošas acis, palīdz. Ci-
tiem aktieriem te ir cita skola, tehnika, 
un vēl tagad, gadās, ka es spēlējot redzu 
– mēs ar partneri viens otru galīgi nesa-
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protam. Pēkšņi ieraugu Vimbas, Āmaņa 
vai Liuzinika acis un – ā, re, kur ir, mani 
saprot... Man paveicās arī ar to, ka Indra 
Roga uzreiz deva palielas lomas – Smil-
tāju mantinieki, Uz neatgriešanos. Tu 
ķepurojies un, ja kādu laiciņu izdodas 
uz viļņa noturēties, tad citi arī skatās – 
viņš izdarīja, nu, iedosim viņam arī to 
lomu. Citam varbūt nepaveicās ar lo-
mām, ar režisoru. Tagad tiešām liela da-
ļa kursabiedru vairs nav nevienā teātrī, 
pametuši.

Noturēties – tas šķiet smagi, sa-
springti. Kā vārdā? Bezgalīga noturē-
šanās taču nevar būt dzīves mērķis.

Domāju, tas ir atkarīgs no domāša-
nas. Man liekas, tas ir pats galvenais, ko 
var iemācīt aktierskola – ne jau spēlēt 
vai ko tamlīdzīgu, bet pareizi domāt uz 
skatuves un par profesiju. Reizēm ska-
ties – talantīgs cilvēks, bet neiet. Un ne-
iet tāpēc, ka kaut ko sapratis ne tā. Runa 
ir par attieksmi pret darbu, mīlestību 
pret darbu un mērķi, uz ko tu ej. Ja mēr-
ķis ir kļūt slavenam, nopelnīt naudu, tad 
teātrī tu neesi īstajā vietā. Ja ir kaut ne-
liela misijas apziņa, ticība, ka tu dari ko 
labu, esi uz pareizā ceļa.

Man jau sen vairs nav svarīga mana 
konkrētā loma iestudējumā, laba, slikta, 
galvenā vai mazāk galvenā. Daudz svarī-
gāka ir izrāde kopumā. Visvairāk nevaru 
ciest, ja saka – tev ļoti labs darbs, bet iz-
rāde ir sūds. Jo tas nevar būt labs darbs, 
kaut kas tur nav pareizi, ja mēs visi ne-

ejam uz vienu mērķi. Mani teātrī bries-
mīgi kaitina pašmērķība. Netrūkst jau 
arī aktieru, kas staigā pa skatuvi un prie-
cājas paši par sevi, bet man tas liekas ne 
pārāk...

Ko teātris var labu izdarīt?
Teātri sāku spēlēt sešpadsmit gados 

Skatuvē pie Annas Eižvertiņas. Iepriekš 
nekad nebiju bijis teātrī, bet tur man pa-
tika – nodarbības četrreiz nedēļā, rokas, 
kājas cilājām. Tad mēs uztaisījām pirmo 
izrādi, un viņa pateica ko tādu, kas man 
ļoti iesēdās smadzenēs. Viņa teica: ja 
kaut viens skatītājs zālē ir aizgājis mājās 
par kripatiņu labāks nekā atnāca, tu sa-
vu darbu esi izdarījis. Skan naivi, bet tā, 
manuprāt, ir patiesība. Jo ne jau sev mēs 
iestudējam. Kāpēc skatītājs nāk? Tāpēc, 
ka kaut ko iegūst. Ar to es nedomāju ie-
šanu publikas pavadā, «širpotrebu». Tie-
ši pretēji.

Kas jums bija kursa vadītājs?
Pēteris Krilovs. Anna Eižvertiņa. 
Mums bija labs pedagogu salikums. 

Anna, uzskatu, labi māca aktiera tehni-
ku, īpaši to, kas vajadzīgs lielajai skatu-
vei – elpošana, domāšana, kustība. Kri-
lovs savukārt iemācīja domāt nestan-
dartā. Viņš iemācīja, ka skaistums uz 
skatuves nenozīmē smukumu, ka var la-
māties, rādīt neglītas lietas. Ka uz lietām 
var skatīties savādāk. Atceros, viens no 
uzdevumiem bija teikt partnerim «Es te-
vi mīlu», bet apakšā likt «Ej tu... uz dziļo 
grāvi». Tā tiek vaļā no falšuma. Annas at-

kārtotajā teicienā «Mīli teātri sevī, nevis 
sevi teātrī» ir baigā taisnība. Bet to, man 
liekas, vajag iemācīties katram pašam. 
Jo viņa jau to saka visiem, bet vienam 
tas aizķeras, citam – ne. Diez vai to var 
ar karoti iebarot.

Temps, par kuru no sākuma runā-
jāt, ir problēma?

Bišķi, bet tāds laikmets, izvairīties 
no tā nevar – visu vajag ātri un uzreiz. 
Neviens negrib ieguldīt ilgtermiņā, ne-
grib ilgstošu darbu. Tas notiek arī teātrī 
un šausmina. Tāpēc jau mums ārštats ir 
tik liels, ka režisori negrib krāmēties ar 
aktieri, taisot no viņa kaut ko vēl nebiju-
šu. Vieglāk ir paņemt kolorītu tipāžu no 
malas. Tas rada vienveidību, lomas dod, 
skatoties pēc deguniem. Bet agrākā sis-
tēma, kad tu desmit gadus nēsā pa-
plātes, tad esi otrajā plānā, bet pie gal-
venajām tiec tikai tad, kad premjers no-
mirst, arī nav pareiza. Es esmu par dzīvu 
konkurenci. Lai nāk jaunie. Jāuztraucas 
ir tiem, kas negrib strādāt. Tiem, kas 
grib un var, nav par ko uztraukties.

Jūs piederat tiem aktieriem, kas 
laužas ārā no repertuāra teātra rāmja – 
Visi mani prezidenti, Īstais teātris.

Man ļoti patīk. Nemaz nezinu, vai 
tādas izrādes kā Visi mani prezidenti un 
Nē Minskai 2014 vajadzētu taisīt reper-
tuāra teātrī, jo... Tur es esmu līdzautors, 
man idejai ir jāpiekrīt. Ar Valteru Sīli 
man, piemēram, sākotnēji par Minsku 
bija pamatīga diskusija. Mēs ar Mārtiņu 

ivars kļavinskis: «Skaistums uz skatuves nenozīmē smukumu, var arī lamāties un rādīt neglītas lietas.» Foto – matīss markovskis
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Brūveri ilgi domājām, vai neteikt šim 
pasākumam nē, jo nebija saprotams, uz 
ko tas virzās. 

Projektu izrādes ir pilnīgi cits lau-
ciņš, tieši tāpēc man patīk – cits teātris, 
citi skatītāji, cita vide. Tā ir arī vienīgā ie-
spēja uzspēlēt kopā ar citu teātru aktie-
riem – seriālā vai ārpuskārtas projektos. 
Žēl, ka mums nav šīs pieredzes apmai-
ņas, jo tā mēs te savā suliņā vārāmies. 
Kolektīvā agri vai vēlu cits citu iepazīst 
kā raibu suni, un tas gribot negribot ie-
tekmē darbu. Ārpus teātra, nepazīstot 
cilvēku, tu strādā daudz profesionālāk. 
Nav nekādas pagātnes, ir tikai darbs.

Privātas attiecības teātrī traucē?
Jā. Mēs te pavadām vienpadsmit mē-

nešus gadā septiņas dienas nedēļā. Ga-
dās jau arī atpūtas dienas, bet principā... 
Piemēram, ar Vimbu un Eglienu man ir 
bijis tā, ka četrus, piecus iestudējumus 
pēc kārtas esam kopā spēlējuši. Atnāc uz 
pirmo lasījumu un atkal ieraugi tās pa-
šas acis. Mēs jau smejamies – viens ot-
ram apriebušies, ko jaunu nospēlēsim? 
Dažādība lietu uztverē, savādāki aktieri 
pretī – tas palīdz. Pret rutīnu. Lai gan tā 
jau tik un tā iestājas, kur paliks.

Cik lielā mērā jums nepieciešams 
katru lomu izveidot absolūti atšķirīgu?

Redzi... ne vienmēr to prasa. Res-
pektīvi, ne vienmēr režisors ir ieintere-
sēts. Piemēram, tev iedod lomu, un tu 
domā – o, šitas varētu būt interesanti, ši-
to es vēl neesmu spēlējis, vajadzētu iet 
novērojumos, atrast tipāžu, papētīt, pa-
mēģināt ko jaunu. Bet režisors saka – nē, 
nē, nevajag, tagad «pa vienkāršo», runā 
kā Ivars. Man interese pazūd, es sapro-
tu, ka man te nekā nebūs, bet «jāštancē» 
ir, un es daru to, ko prasa. Būt atšķirī-
gam, man personīgi tas ir svarīgi. Es es-
mu no tiem aktieriem, kas vienmēr ir 
par parūkām, grimu, liekajiem degu-
niem. Tāpēc man patīk Migla – var bei-
dzot riktīgi izdauzīties. Uziet uz skatu-
ves ne savās kurpēs, piemēram. Uzreiz 
cita gaita. Varbūt vizuāli neviens pat ne-
pateiks, ka ir atšķirība, bet man vajag 
pašsajūtu, lai varētu spēlēt. Akadēmijā 
visu laiku triec iekšā «es dotajos apstāk-
ļos», un liela daļa aktieru to joprojām 
maļ, kaut gan no tā sen jau vajag atteik-
ties. Tu uz skatuves neesi tu. Tā ir loma. 
Nezinu, vai to var redzēt no malas, bet 
no iekšpuses es redzu, kurš taisa lomu 
un kurš netaisa. Jo ir vesela rinda aktie-
ru, kas ir, teiksim, «Jānis dusmīgs», «Jā-
nis priecīgs», «Jānis bēdīgs». Es mēģinu 
no tā distancēties. Skaidrs, ka seja man, 
protams, ir tikai viena... 

Tas arī ir iemesls, kāpēc es sāku uz-
traukties par tiem grimiem, jo mums te-
ātra mājas lapā ir saliktas fotogrāfijas, 
manējās arī. Skatos, tinu uz priekšu, no-
saukumi mainās, bet citādi – Kļavinskis 
gaišā apģērbā, Kļavinskis tumšā apģēr-
bā. Kur ir atšķirība? Tad man atļāva ūsas 
pielīmēt, un – ir. Man ir bijis tā, ka loma 
piedzimst, spogulī ieskatoties. Mēģini, 
mēģini, neiet. Dabū kostīmu, grimu, 
pieej pie spoguļa, ieskaties - ā, viņš ir ši-

tāds, šitā kustas... skaidrs. Es esmu par 
šo pārtapšanu. Ja tu nespēj lomu uztai-
sīt, bet visu laiku esi tu pats un plosi se-
vi, tad taču var aiziet «pa fāzi». Es jau arī 
tikai nesen esmu iemācījies, ka traģiska-
jās, nopietnajās lomās nav obligāti sevi 
jāsaplēš gabalos.

Jūs esat fizisks, emocionāls vai in-
telektuāls aktieris?

Gribētos, lai būtu no visiem trim, 
bet liekas, ka drīzāk intelektuāls. Man 
visam vajag izskaidrojumu, pamatoju-
mu. Varbūt tāpēc, ka esmu no Krilova 
kursa, un viņš mūs visu laiku čakarēja ar 
«jo?». «Ko tu te kā tēls atnāci? – Jo man 
vajag viņu satikt. – Jo? – Jo es no viņa gri-
bu zināt to un to. – Jo? – Ko «jo»? – Izdo-
mā.» Visam jābūt pamatoti, pamatoti, 
pamatoti, un tā es arī funktierēju. Tagad 

varbūt varu kaut ko izdarīt arī nedomā-
jot, bet agrāk... Ir tādi režisori, kas galda 
periodā strādā pamatīgāk, ir tādi, kas 
uzreiz saka – ceļamies kājās, spēlējam. 
Bet es nevaru piecelties kājās un spēlēt, 
ja es vēl neesmu sapratis un izdomājis. 
Agrāk man vajadzēja uzreiz trāpīt. Jau-
nības maksimālisms droši vien.

Teicāt, ka iepriekšējā sezona bija 
stabila. Tas atkarīgs tikai no ārējiem 
faktoriem, vai arī iekšējiem?

Man paveicās ar lomām. Jo man ir 
bijis tā, ka es ar lomām laužos. Runa nav 
par ērtumu, bet... jāiemācās tikt galā, 
sadzīvot. Otra lieta – materiāli. Satisfak-
cijā Dāvis Auškāps godīgi pateica – es 
jums kā režisors neko jaunu pateikt vēl 
nevaru, gribu mācīties. Tas bija baigais 
patstāvīgais darbs, nācās pašam lomu 
būvēt. Dāvis, protams, strādāja, bet ne-
bija tā, kā tagad daudzi režisori atnāk – 
te tu tupsies, te celsies, neuzdod jautā-
jumus. Bet tu domā – kāpēc? Tad Konve-
ju ģimene, Blakts. Vai es pats jūtu sevī 
pārmaiņas, vai es sevī būtu ko pārlau-
zis? Grūti spriest. No malas varbūt labāk 
redzams. Ojārs Rubenis man pēc sezo-
nas teica: tev bija forša sezona, tajā izrā-
dē tu... piedzimi? atplauki? Kaut kādu 
tādu terminu viņš lietoja. Un es domāju 
– ne piedzimu, ne atplauku, vienkārši 
agrāk man neviens neko tādu nedeva. 
Es jau ilgu laiku teātrī biju līdzīgās lo-
mās – tā saucamie trešie tēva dēli, lab-
sirdīgais puika, jaunākais brālis. Šeit 
man iedeva citu. Strādājot teātrī tā ir – 
ieliek tevi kabatiņā... Un reizēm ir forši, 
ka jauns režisors prasa: bet kāpēc viņš 
spēlē to, var taču arī to? Tā ir iespēja. 

Interesanti, ka teicāt – projektu te-
ātrī ir jātic, kamēr repertuāra teātrī – 
spēlē to, kas jāspēlē. Tas ir apbrīnoja-
mi, cienījami, bet arī nežēlīgi, jo regu-

lāri darīt lietas, kur esi tikai izpildī-
tājs... Vajadzīgs īpašs raksturs.

Tur jau tā lieta – aktiera profesija 
dziļākā būtībā nav «kreatora» profesija, 
mēs arī esam vairāk izpildītāji. Man rei-
zēm intervijās prasa – ko jūs ar šo lomu 
gribējāt pateikt? Nu, ko uz to var atbil-
dēt? Es jau negāju pie režisora un netei-
cu: «Gribu spēlēt Pēteri, jo dzīve ir nežē-
līga.» Es darbu formulēju kā uzdevumu. 
Varbūt tāpēc izdzīvot ir vieglāk. Režiso-
ram ir kopējā vīzija, tu to uztver un esi 
tev atvēlētajā vietā. Aizvien vairāk pār-
liecinos, ka nevajag spēlēt izrādes jēgu, 
vajag izdarīt precīzi savas mazās lietas. 
Jo par jēgu ir jāatbild tam, kurš dod no-
rādījumus. Ir reizes, kad funktieris nesa-
krīt, bet – ko darīt? Riebties, protams, 
nedrīkst, tad nevar iziet uz skatuves, tad 

tu sev atrod kādas mazas lietiņas, mazus 
uzdevumus. Varbūt par tiem neviens 
cits pat nezina, bet es tur, piemēram, 
noteiktā veidā ietekmēju partneri. Šaus-
mīgi es to nepārdzīvoju, repertuāra teāt-
rī tā ir: iedod lomu, un tu esi spiests 
strādāt ar to, kas tev ir, domāt, radīt, 
spiest no tā ārā maksimumu. Tā reizēm 
ir pat vieglāk.

Cita lieta, ja repertuāra teātrī... Man 
bija vienreiz asāka diskusija ar režisoru. 
Viņš man saka: «Tev jāmīl šī ideja.» Es 
saku: «Man kā tēlam patiks.» – «Nē, tev 
kā Ivaram.» Un es saku: «Ni figa, vecīt.» 
Es esmu profesionāls aktieris, man ir jā-
nospēlē, ka tas tēls mīl, teiksim, Latviju. 
Varbūt es šai idejai nepiekrītu, bet tas 
netraucē darbā – kad es strādāju, es 
strādāju. Bet nedrīkst no manis prasīt, 
lai man kaut kas obligāti patiktu. Man 
drīkst būt savas domas. 

Vai kaut mazliet brīvībai lomā jā-
būt? Ka tu tur vispār esi nepieciešams 
nevis tikai kā ķermenis, bet kā perso-
nība.

Jā. Bet man ir bijis arī tā, ka režisors 
strikti pasaka – to un neko citu. Labi, ne-
būs nekas cits. Tas bieži notiek izteiktas 
formas izrādēs: tev pasaka, ka tu stāvēsi 
uz galvas un runāsi monologu. Kāpēc? 
Neuzdod jautājumus, stāvi. Un tad es 
sēžu mājās un domāju, kā to izdarīt. Ja 
es neizdomāšu, es to nevarēšu izdarīt, jo 
man būs kauns. Un lielākā uzvara tad ir 
tāda, ka tu esi sev salicis bildi tā, ka vari 
izdarīt. Tāpēc ir svarīgi, lai man ļauj tai-
sīt lomu, nevis liek iet kā Ivaram. Ja es kā 
Ivars 800 cilvēku zālē stāvēšu uz galvas 
un skaitīšu monologu, pats to nesapraz-
dams, es nevarēšu. Bet manis izdomāts 
tēls var runāt lietas, ko viņš nesaprot. 
Man teātrī vissvarīgākais tomēr ir jēga. 
Lai nav bezjēdzīgi.6

te tu tuPsies, te celsies, 
neuzdod JautāJumus. bet tu 

domā – kāPēc? 



teātra vēstnesis 2014/iv 59 

leģenda

Pielūgsmei 
radītā

viņa savām lomām Piešķīrusi 
to artistisko iecirtību, kas 
Parasti Piemīt ļoti lePnām 

un Patmīlīgām dvēselēm

vijai artmanei – 85

maiJa svarinska

av šaubu, ka šī 
sieviete ir radīta 
skatuvei, panā-
kumiem un pie-
lūgsmei. Ieska-

tieties viņas portretā, un jūs man piekri-
tīsiet, – tā 1980.gadā iesāku savu rakstu 
par Viju Artmani žurnālā Teatr. Atceros, 
ka toreiz, kad no Maskavas piezvanīja 
teātra kritiķe Marija Sediha, viena no šī 
prestižā vissavienības izdevuma redak-
torēm, jutos ne tikai glaimota, bet arī 
pārsteigta. «Kāpēc es?» vaļsirdīgi izbrīnī-
ta, pajautāju. «Par viņu taču būtu bijis 
jāraksta cita ranga kritiķiem, nevis tā-
dam zaļknābim.» Bet Sediha atbildēja: 
«Divas uzrunājām, atsaucības nebija. 
Mums vispār šķiet, ka pie jums daži no 
viņas izvairās. Droši vien tādēļ, ka jums 
liekas – viņa pārlieku klanās krieviem.» 
Neko neatbildēju, bet jau toreiz zināju, 
ka tā nav taisnība. 

1977. gadā Rīgā notika vissavienības 
kinofestivāls. Būdama laikraksta Sovet-
skaja Latvija teātra un kino kritiķe, es 
tajā cītīgi piedalījos, tostarp arī vakara 
burziņos. Vienu no tiem atceros jopro-
jām. Viesnīcā Rīga notika kārtējais dzer-
stiņš – tikšanās, pļāpāšana, dejas. Netā-
lu no manas kompānijas sēdēja Vija Art-
mane un viņas paziņas no Maskavas. Vi-
ņa daudz smējās, dejoja un draudzīgi ar 
viņiem sadzēra. Pēkšņi pie viņas piestei-

dzās jauniņš žurnālists un, cenzdamies 
pārkliegt apkārt valdošo troksni, kaut ko 
sacīja viņai par interviju. Tikpat skaļi 
Artmane viņam pajautāja: «Простите, 
вы из Москвы, из России?»1. Puisis atbildē-
ja: «Нет, я рижанин, рaботаю в газе-
те Советская Молодежь, для кото-
рой и прошу у вас интервью.»2 Te sa-
milza skandāls. «Bet kāpēc tad jūs ar 
mani runājat krieviski?» – «Что, пожа-
луйста?»3 nomurmināja žurnālists. «At-
kārtoju, kāpēc jūs ar mani runājat krie-
viski, ja jau esat rīdzinieks? Vai neuzska-

tāt par godu prast latviešu valodu? Ne-
kādu interviju es jums nesniegšu.» Un 
krievu valodā piebilda, pievērsdamās 
maskaviešiem: «Видите, я, латышка, 
знаю русский, а этот журналист из 
местной русской газеты по-латыш-
ски ни бум-бум. Поясните ему, что 

так нельзя.»4 Taču puisis jau bija pazu-
dis no redzesloka. Bet viesi no Maska-
vas, protams, bija pilnīgi vienisprātis ar 
Artmani un māja ar galvu, ka, lūk, nav 
labi, nav labi. 

Jau vēlāk, vērodama aktrises spēli 
teātrī un filmās, kā arī neviļus atcerēda-
mās šo skandālu, sapratu, cik grūti būt 
Vijai Artmanei. Ne jau velti viņa savām 
lomām piešķīrusi to artistisko iecirtību, 
kas parasti piemīt ļoti lepnām un patmī-
līgām dvēselēm. Lai kāds arī veidotos 
liktenis, viņas ir sievietes, kuras patie-

šām nākas iekarot. Cita Artmanes varo-
ņu īpašība ir stoicisms: mākā pieņemt 
un tūdaļ noslēpt dzīves sitienus, par spī-
ti visam būt sievietei, kas radīta pielūgs-
mei. 

Nākamā un jau personiskā tikšanās 
ar Artmani notika pēc tam, kad raksts 
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žurnālā Teatr bija publicēts. Aktrise pati 
piezvanīja un ļoti mīļi pateicās. Bet pēc 
pāris nedēļām es zvanīju viņai, jo Ļeņin-
gradas televīzija izteica priekšlikumu 
veidot raidījumu par viņu. Artmane pie-
krita. Mēs satikāmies Ļeņingradas tele-
vīzijas studijā pāris stundu pirms filmē-
šanas sākuma: es centīgi izklāstīju savus 
jautājumus, viņa uzmanīgi klausījās. 
Pēc tam notika filmēšana. Tai beidzo-
ties, man gribējās pēc iespējas ātrāk pa-
zust, jo biju ļoti vīlusies. Visu laiku, ko 
mēs sēdējām kameru priekšā, jautāju-
mus uzklausīja un uz tiem atbildēja ak-
trise, kas atrodas uz pjedestāla. Viņas 
«zvaigžņojums» mani pamatīgi sarūgti-
nāja, jo biju cerējusi parunāt no sirds. 
Vija Artmane manu aizvainojumu sa-
prata un pieņēma. Raidījuma režisoram 
Dāvidam Karasikam viņa tā arī atzina: 
es Maiju pievīlu. Bet mani viņa apkam-
pa, nobučoja uz pieres un teica: «Pie-
dod, meitenīt, es neesmu gatava runāt 
patiešām atklāti: tu jau pati rakstīji, ka 
man nepiedien stils нараспашку5.»

Nākamajā dienā Vija Artmane brau-
ca prom, bet pirms tam ielūdza mani uz 
restorānu viesnīcā Astorija, kur bija ap-
metusies. Mūsu pasēdēšana aizsākās 
agrā pievakarē, vairākas stundas pirms 
Rīgas vilciena atiešanas. Reibums galvā 
iesitās diezgan ātri. Tad arī Artmane 
man pajautāja: «Vai esi partijā?» – «Nē. 
Aicina, bet negribu.» Artmane iebilda: 
«Tādā gadījumā arī paliksi par kores-
pondenti. Taču tas nav galvenais. Sapro-
ti, mums, latviešiem, obligāti jāstājas 
partijā, tikai tā mēs varam izstumt krie-
vus. Tad varēsim paši pārvaldīt savu re-
publiku. Tikai ar valsts varu spēsim no-
sargāt Latviju. Uz papīra darīsim to, ko 
vajag Maskavai, bet būtībā varēsim palī-
dzēt savai nācijai.» To viņa teica ar ap-
brīnojamu kaismi, tiesa, gandrīz 
čukstus, pieliekusies uz manu pusi. Es 
klausījos un sajūsminājos. Biju sajūsmā 
par viņu kā par cilvēku un aktrisi, tai brī-
dī nevilšus atcerēdamās arī viņas lomu 
Arnolda Liniņa izrādē Bišu Ole. 

Enerģiski, izaicinoši un jautri aktrise 
izsmēja partijas dāmu no Blumenavas 
ciema. Frīdas Simsones ārējais izskats 
jau vien bija ko vērts. Viņas apģērba pe-
dantiskais rūpīgums pateica priekšā – 
daudz domā par drēbēm un cenšas, lai 
būtu gan modīgi, gan cienījami. Pēc Frī-
das uzskatiem, tā ģērbjas nopietnas 
amatpersonas. Turpretim mirstīgās sie-
vietes, kā viņai šķita, aiz muguras sa-
čukstas: Frīdai gan ir laba gaume. Vispār 
godkāre bija šīs personas raksturīgs vā-
jums. Frīda īpaši uzsvēra, ka ir tikai 
skrūvīte – tipisks bandinieka māņu gā-
jiens. Uz šīs bandinieka psiholoģijas at-
maskojuma aktrise arī būvēja lomu. Pie-
mēram, ja radās problēma, kurai risinā-
jums netika dots «no augšas», Artmanes 
varone pirmajā brīdī gandrīz vai pārak-
meņojās no bailēm, bet pēc tam dru-
džaini mēģināja noslēpt savu apjukumu 
demagoģisku aicinājumu plūsmā. Kā 
labs drēbnieks aktrise bija uztaustījusi 

Frīdas patības oderi. 
Klausījos Artmanes argumentus, ie-

bildu un, pierādīdama savu patiesību, 
plātījos ar rokām, un, kā jau reibumā 
gadās, darīju to sevišķi enerģiski. Pēkšņi 
pamanīju, ka man no pirksta ir noslīdē-
jis zelta gredzens ar mazu akmentiņu. 
Artmane uzreiz saprata, ka kaut kas ir 
noticis. Paskaidroju, ka pazudis gre-
dzens. «Šeit? Jāmeklē!» No mana redzes-

loka viņa tūdaļ izplēnēja. Vija Artmane 
bija zem galda. Gredzena nebija. Slave-
nā aktrise rāpoja, uzmanīgi pētīdama 
grīdu. Es, pārsteigta un bezgala pateicī-
ga, rāpoju blakus. No blakus galdiņa, sa-
vu dāmu atstājis, pienāca vīrietis: «То-
варищ Артмане, вы что-то важное 
потеряли?»6 Un arī viņš tupus jau mek-
lēja ejā starp galdiņiem. Pēc minūtes ie-
čivinājās sieviete: «Вия Фрицевна, мы 
вас так любим, так любим. Что вы 
ищите?»7 Viņa arī bija tā, kas atrada 
gredzenu. Pasniedza to mīļotajai aktri-
sei, kas sirsnīgi pateicās. Bet, kad visi at-
griezās savās vietās, Artmane nemanā-
mi to atdeva man un piemiedza ar aci, 
sak, nevajag mazināt prieku cilvēkam, 
kam izdevies iepriecināt slavenu aktrisi.

Jā, Artmane prata piemiegt ar aci – 
vai tas būtu dzīvē, uz skatuves vai ekrā-

nā. Atcerēsimies viņas Džūliju Lamber-
ti! Ne velti Jānis Streičs televīzijas filmas 
Teātris scenāriju rakstīja, piemērodams 
Džūlijas lomu Artmanei. Tajā aktrise iz-
spēlēja savu īpašu monologu par dzīvi, 
kas izpaudās ļoti konkrētos brīžos me-
lodramatiskā sižeta un tā intelektuālās 
analīzes sadurē, bet citkārt sintezējās no 
Džūlijas Lambertes spēles un Vijas Art-
manes attieksmes pret notiekošo. 

Artmane iecietīgi ļauj slavenajai An-
glijas aktrisei mesties iekšā mīlas avan-
tūrā, kas virza fabulu. Ar tikpat lielu 
azartu viņa veikli satver lidojumā kārtē-
jo maskarādes tērpu, kas pamests ar 
Džūlijas draudzīgo roku un kurā vēl mā-
jo viņas siltums. To pielaikojusi, viņa 
labsajūtā piemiedz ar aci mums un sa-
vai varonei – lūk, der kā uzliets. Šajā 
jautrajā saskaņā abas aktrises arī sadzī-
vo. Kad pēc iespējas efektīgāk jāsatiek 
Toms, nabaga ierēdnītis, provinciāls, ta-
ču tik mīļš, – lūdzu, gatava gleznaina po-
za. Kad draudzenei Dollijai, glupai vecai 
zosij, jāparāda, kur ir viņas īstā vieta, –
žigli tiek izmēģināti vairāki izsmiekla va-
rianti, līdz skaidrs, ka vislabāk būs sa-
vilkt lūpas apburošā smaidā. Kad Džūli-
jai liekas, ka ir cietusi fiasko, viņa raud 
pilnā balsī, un Artmane necenšas slēpt 
varones asaras. Tās birst aktrisei, kas 
vienatnē šķietami mēģina kārtējās izrā-
des ainu. Taču, raug, jaunā kleita jau ga-
tava, un asaras no vaiga slepus notraus-
tas. Un atkal – lomā iekšā. «Mēs taču ne-
kad neesam viens otru mīlējuši, vai ne?» 
laipnā balsī Džūlija uzrunā atvēsušo mī-

ļāko, kas tūdaļ vientiesīgi iekrīt abu ak-
trišu izliktajā slazdā. Sāpīgi klausīties, kā 
viņš piekrīt, bet sejā joprojām rotājas 
uzmundrinošs smaids, sak, runā vien, 
mīļais, runā. Aktrise? Ak, nē, – tur smai-
da sieviete Vija Artmane. Pielūgsmei ra-
dīta. Iecirtīga, lepna, gudra un vientu-
ļa.6

1 Vai esat no Maskavas, Krievijas? – krievu val.
2 Nē, esmu rīdzinieks, strādāju avīzē Sovetskaja 
Molodež, kurai tad arī lūdzu no Jums interviju. – 
krievu val.
3 Kā, lūdzu? – krievu val.
4Es, latviete, krievu valodu zinu, bet šis žurnā-
lists no vietējā laikraksta latviski nezin ne vārda. 
Paskaidrojiet viņam, ka tā nedrīkst. – krievu val.
5 dvēsele vaļā – krievu val.
6 Biedrene Artmane, vai kaut ko svarīgu esat pa-
zaudējusi? – krievu val.
7 Vija Fricevna, mēs jūs tā mīlam, tā mīlam. Ko 
jūs tur meklējat? – krievu val.

iecirtīga, lepna, gudra. vija artmane – 
džuljeta (1953). Foto – no personiskā 
arhīva

Jā, artmane Prata Piemiegt 
ar aci – vai tas būtu dzīvē, uz 

skatuves vai ekrānā. 
atcerēsimies viņas džūliJu 

lamberti!
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lai kāds arī veidotos liktenis, vijas artmanes varones vienmēr bijušas sievietes, kuras patiešām nākas iekarot.  
Foto – no personiskā arhīva 
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ezināma roka nu 
jau vairākus ga-
dus pēc kārtas 
noliek sarkanu 
rozi kā pateicī-

bas un mīlestības zīmi uz novārtā pa-
mestās kopiņas Veras Baļunas pēdējā at-
dusas vietā Raiņa kapos. Nav jau to gā-
dīgo tuvinieku, vien dažas bijušās au-
dzēknes izmet līkumu, pie saviem aiz-
gājējiem dodamies. Pēc viņas nāves jau 
padomju laikos, bet it īpaši uz jauno lai-
ku sliekšņa dažs prominents teātra dar-
binieks skaļi mēģināja «izdzīt» viņu no 
latviešu teātra Olimpa. Kam mums tā 
krievu «plintniece» ar visu savu Staņis-
lavska sistēmu? Pavisam nesen ekskur-
sijas laikā pa Nacionālo teātri nācās 
dzirdēt: ko jūs to Baļunas bareljefu foajē 
sienā turat. Atbildēju, ka tas šeit atrodas 
pēc tiesas un taisnības.

līdz «Plintniecei»
Ap Veras Baļunas personību joprojām 
tinas noslēpumainības plīvurs. Arī 
viņa pati visdažādākajos savas dzīves 
brīžos atkārtoja, ka nesot sevī lielu 
noslēpumu. Un mudināja savus «ma-
zos» (tā viņa uzrunāja savus audzēk-
ņus, studentus un ne tikai – arī dižais 
Jānis Osis viņas mutē bija «Ošel, ma-
zais!») mācīties nēsāt sevī «no-slē-pu-
mu. Lielu noslēpumu,» kā rakstīja Jā-

nis Streiča atmiņās Vēl skan.
Visnoslēpumainākais ir viņas bēr-

nības stāsts. Tik, cik pati atradusi par 
vajadzīgu, pavēstīts grāmatā Kur pali-
ka dienas. Tēlaini un emocionāli: par 
bērnu dienu spilgtākajiem iespaidiem 
Pokrova kapu tuvumā, par uzņemšanu 
Rīgas Vācu teātra (tagadējās Operas) 

bērnu baleta studijā pie Marietas Bal-
bo, par Debesbraukšanas baznīcas 
skolu un iestāšanos Lomonosova ģim-
nāzijā. Par tēvu nekādu ziņu nav: tas it 
kā zaudēts meitenes pirmajā dzīves 
gadā. Uzrunā «Vera Mihailovna», kā 
viņu visi godāja, tēva vārds liecina par 
krievu tautību. Taču viņš netiek piemi-
nēts nekādā kontekstā. Tak laikam no 
kungu kārtas, ko, evakuējoties 1916. 
gadā uz Petrogradu, un vēl jo vairāk 
pēcrevolūcijas sarkanā terora laikā la-
bāk bija nerakstīt kadru anketās. Māte 

Anna, smagi strādājot svešās mājās 
par pavāri un aukli, jaundzimušo no-
dod audzināšanā it kā radu ģimenē. 
Un šiem radu rakstiem tad tiek izse-
kots daudz pamatīgāk.

Augumā nelielā, jaunībā ļoti traus-
lā, bet Latvijā atgriežoties, jau smag-
nējā režisore nesa šo pašas proponēto 

intriģējošo sievietes noslēpumu. Viņa 
bieži piesauca nepieciešamību jaunī-
bā iztrakoties – iemīlēties un vēlreiz 
iemīlēties. Iedomājieties! Piecdesmi-
tajos, sešdesmitajos oficiāli askētiska-
jos gados nodarbībās ar studentiem, 
izaicinot viņu temperamentu attiecī-
gajā lugas fragmentā, pēkšņi it kā no 
savas dzīves atgādina, ka, lūk, uz viņas 
vēdera esot nomiruši divi, citreiz pat 
trīs vīri. Saproti, kā gribi! Arī es pati es-
mu viņas mūža nogalē uzklausījusi at-
zīšanos: «Es daudz esmu mīlējusi, bet 

Personības 
noslēPumu 

Paturot

leģenda

verai baļunai – 110 

rita melnace

viņa bieži Piesauca 
nePieciešamību Jaunībā 

iztrakoties – iemīlēties un 
vēlreiz iemīlēties
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ne pietiekami…» Kur te ir sapņi, kur 
patiesība, kas to lai izšķir. Krievijā aiz-
vadīts viss skaistais jaunīb’s laiks – stu-
diju gadi Maskavas Dailes teātra Tre-
šajā jeb Jevgeņija Vahtangova studijā 
kopā ar izcili pievilcīgiem aktieriem. 
Viens pats aristokrātiskais skaistulis 
Jurijs Zavadskis bija ko vērts! Viņš vē-
lāk daudzas vasaras pavadīja Jūrmalā 
un kopā ar Baļunas studiju laiku drau-
dzeni Veru Marecku bieži ciemojās 
Vaivaru vasarnīcā, īsinot garos vaka-
rus bezgalīgās sarunās un atmiņās.

Viņa pārradās Rīgā pēc divdesmit 
astoņu gadu prombūtnes reizē ar Sar-
kano armiju un, kā pati raksta, sapņo-
ja radīt savu Jaunatnes teātri, bet tā 
vietā tika nozīmēta uz «nobriedušu 
māksliniecisku kolektīvu». Par to jau 

gan bija dzirdēts no Nacionālā teātra 
aktieriem Olgas Lejaskalnes un Rihar-
da Zandersona, kuri darbojās Latviešu 

mākslas ansamblī. Teātra kolektīvs ka-
ra beigās bija stipri paputināts – emig-
rācijā bija devusies liela daļa repertu-
āru «nesošo» aktieru un gandrīz visa 

talantīgā jaunā paaudze. Te pavērās 
lielas iespējas, bet gluži saprotamu ie-
meslu dēļ šī kirzas zābakos un ausainē 
tikko no Krievijas atgriezusies «plint-
niece», kā viņu bieži arī vēlāk dēvēja 
nedraugi, tika sagaidīta visai rezervēti. 
Gan ne klaji naidīgi, jo kolektīva atmi-
ņā pavisam spilgti vēl bija 1941. gada 
notikumi. 

meiStari un «mazie»
Un tad dzīvesgudrais Alfreds Amtma-
nis-Briedītis ar savu latvisko piesar-
dzību un atsaucību līdzināja ceļu pir-
majā kopdarbā, Viļa Lāča Vedeklu ie-
studējot. Līdzēja arī pašas Veras Mi-
hailovnas diplomātija – amizantais, 
nekādā gadījumā ar krievu akcentu, 
drīzāk kā vācu baroniem runas veids 
ar bieži atkārtoto «akurāt, mazais» un 
sapratne, ka viņa šeit ieradusies ne jau 
«nest gaismu un kultūru», bet strādāt 
savu iemīļoto darbu ar daudz lielāku 
perspektīvi nekā Rostovā pie Donas. 
Profesionāls cilvēks momentā jūt, kā-
das izcilas mākslinieciskas personības 
ir viņa rīcībā. 

Viņa sāk ar aktieriem. Kā pati vēlāk 
ne reizi atkārtojusi – «aktieris ir jāmīl, 
un viņam ir jādod skaistas lomas». 
Jaunā kvalitātē iemirdzas Lilija Ērika, 
Anta Klints, Ludmila Špīlberga, Jānis 
Osis, arī Alfreds Amtmais-Briedītis – 
atkal reiz aktiera statusā. Baļunas lielā 
rūpe un mīlestība pieder nule kā ska-
tuves gaitas sākušajai skaistajai Veltai 
Līnei, kurai viņa speciāli piemeklē lu-
gas un lomas. Būs viņai arī savs Drā-
mas teātra kurss, jo ir nepieciešama 
jaunā paaudze, kurai viņa riskēs visai 
agri uzticēt vadošās lomas. 

Vera Baļuna varēja būt ļoti subjek-
tīva. Ja viņu kāds students vai aktieris 
bija piesaistījis ar savām lieliskajām 
ārējām dotībām vai ar ko dziļāku – 
savdabīgu, aizrautīgu iekšējo pasauli, 
kā šodien teiktu – harismu, viņa varēja 
aizmirst par pārējiem un strādāt tikai 
ar šo vienu. Un to, kā zinām, teātrī ne-
piedod it īpaši.

Ikvienā kursā viņai bija savi mīluļi, 
kurus tad viņa mīcīja kā mālus, vingri-
nāja un veidoja, darbā aizmirstot mi-
nūtes un stundas. Un, rau, no skaistā, 
sākumā, šķiet, pilnīgi bezcerīgā Gunā-
ra Cilinska, kuru jau gribēja atskaitīt 

kā profesijai nederīgu, izveidojās ska-
tuves un ekrāna valdnieks, publikas 
elks ar savu paliekošu vietu latviešu 
teātra un kino vēsturē. Vai Alfreda Jau-

gudrība biJa viņas 
neredzamais ierocis, ko viņa 

biJa slīPēJusi PadomJu 
krieviJas dubultaJā dzīvē

kirzas zābakos un ausainē tikko no krievijas atgriezusies «plintniece», kā veru Baļunu 
bieži arī vēlāk dēvēja nedraugi, tika sagaidīta visai rezervēti. Foto – no nacionālā 
teātra arhīva
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nušana gadījums – Baļuna atvēra viņa 
harismu, savdabīgo iekšējo pasauli, 
piešķīra tai azartisku, priecīgu dvēseli, 
ko dellartiskās komēdijas laikā sauca 
l’anima allegra. Līdz pat mūža beigām 
Jaunušans dēvēja Veru Baļunu par sa-
vu Skolotāju, jo arī režisora darbā ār-
kārtīgi daudz bija no viņas pārmanto-
jis.

Nu jau par leģendu ir kļuvusi Alek-
sandra Ostrovska Līgava bez pūra ar 
vakardienas studistiem Veltu Līni, Jāni 
Kubili un Alfredu Jaunušanu līdzās te-
ātra grandiem Lilijai Ērikai, Edgaram 
Zīlem, Bertai Rūmniecei, Amtmanim-
Briedītim.

To, kas bija Veras Baļunas, režiso-
res un aktieru audzinātājas metodes 
pamatā, viņā pastarpināti vai tieši bija 
«iededzinājuši» izcilie pedagogi Kon-
stantīns Staņislavskis, Vladimirs Ņe-
mirovičs-Dančenko un Jevgeņijs Vah-
tangovs: ka teātrī ir jāmīl māksla sevī 
un nevis sevi mākslā. Varbūt lielā pie-
tāte, ko viņa centās ieaudzināt savos 
audzēkņos, ārkārtīgi augstā latiņa, uz 
ko vajadzēja orientēties, arī dažu labu 
pārcentībā satrēdzināja un vajadzēja 
paiet gadiem teātrī, lai atbrīvotos. Bet, 
reiz ielikti, šie meistarības pamati tad 
arī bija sākums cilvēciskās un aktieris-
kās personības tālākajā izaugsmē, pa-
ša iekšējās pasaules bagātināšanā ar 
tēla emocionālo un garīgo pieredzi.

SlePenie ieroči
Gudrība bija viņas neredzamais iero-
cis, ko viņa bija slīpējusi padomju 
Krievijas dubultajā dzīvē. Viņa bija 
mācīta lieki nerunāt. Šī sieviete zināja, 
kādā valstī un iekārtā viņa dzīvo, tāpat 
kā to, kāda pielāgošanās, viltības un 
reizēm pat it kā sievišķīga dumjība ir 
jāliek lietā, lai izdzīvotu. Lai varētu 
strādāt un audzināt topošos aktierus, 
kuri savā jaunības pārgalvībā, katego-
riskumā vai vienkārši tāpēc, ka ir jauni 
un «vētras dziņu» pilni, sastrādā ne 
vienu vien muļķību, kas varētu liktenī-
gi beigties, ja ne «mammuškas» ie-
jaukšanās un aizstāvība. Gandrīz ik-
viens viņas audzēknis spilgti atcerē-
sies kādu stāstu no šīs sērijas. 

Jānis Streičs rakstījis par to, ka Ve-
ras Baļunas vadītās Teātra fakultātes 
sienās nebija atrodams itin nekas no 
to gadu populārās uzskatāmās komu-
nistiskās aģitācijas. Pat Ļeņina portre-
tu neatrast. Toties bija liels Staņislavs-
ka portrets. Marksisms-ļeņinisms arī 
netika apgūts šajās telpās – tā lekcijas 
studenti klausījās Konservatorijas gal-
venajā ēkā. «Matuška apgalvoja, ka šo 
personību starojums esot tik spēcīgs, 
ka tas sasniedzot Komunālo (tagad 
Vāgnera) ielu, akurāt, kā rentgena sta-
ri. Un komunistiskā mācība ir tik pa-
matīga un iedvesmojoša, ka studenti 
pēc šīs klases apciemošanas jūtas kā 
ticīgie pēc svētā sakramenta. «Mazais, 
vai jūs grib apgalvot, ka tā nav?» viņa 
cieši ieurbās acīs kādam pilsētas kom-

jaunatnes komitejas instruktoram, 
kurš vienīgo reizi bija pie mums ie-
maldījies un mēģināja kaut ko ņaudēt 
par uzskatāmo aģitāciju. Vairs nerādī-
jās.» Ko vērta bija viņas poza vien – 
pret sarunu partneri viņa stāvēja ar vi-
su savu mazo augumu kā granīta mo-
nolīts ar vai bez lielu sāpju maskas, ar 
kreiso roku sirdi stutējot. Kur nu vēl 
lielās pauzes pirms runāšanas. 

Kādus pasniedzējus viņa prata pie-
saistīt topošo aktieru apmācībai! Ne 
bez viņas gādības tulkotāja Ieva Lase, 
tā sauktās franču grupas dalībniece, 
no Sibīrijas lēģera atgriezusies, tika 
uzaicināta par franču valodas pasnie-
dzēju. Jo aktieriem, tā bija Veras Mi-
hailovnas cieša pārliecība, ir jāprot šā-
das tādas frāzes pateikt nevainojamā 
franču valodā. Un vokālā pedagoģe – 

leģendārā operdīva Milda Brehmane- 
Štengele! Gadu dēļ «norakstīta» Operā, 
nu viņa mācīja studentiem pareizi uz 
elpas dziedāt un, pati izcila aktrise bū-
dama, sniedza arī vienu otru derīgu 
aktiermeistarības padomu. «Vecos» te-
ātra un literatūras vēstures pasniedzē-
jus, kas kursu lasīja no pierakstiem, 
nomainīja prestižās Maskavas augst-
skolas beigušās Lilija Dzene un Maija 
Augstkalna, kā arī «aizdomīgi rietum-
nieciskā» Dzidra Kalniņa no Universi-
tātes.

režijaS SievišĶā daBa
Vera Baļuna būtībā bija ārkārtīgi sie-
višķīga, taču nesievišķīgā, līdz šim it kā 
stiprajam dzimumam piederīgā reži-
sores profesija uzlika savus rāmjus. Un 
tomēr arī viņas profesionālajā arsenā-
lā bija iestrādāts bezgala daudz sieviš-
ķīgu ieroču. Gara acīm redzu šo neliela 
auguma sirmo, stalto sievieti, kas mē-
ģinājuma laikā nemierīgi staigā starp 
skatītāju zāles tukšajām rindām un 
visdažādākajās intonācijās griežas pie 
saviem «mazajiem», pārtraucot tos, 
dodot jaunus uzdevumus, reizēm dia-
metrāli pretēji ko mainot. Daži teica – 
nezina, ko grib, bet Vera Baļuna ļoti la-
bi zināja, ko grib un kāpēc tieši to un 
ne citu. Nekad viņa nepacēla balsi pret 
aktieri. Drīzāk pa trepītēm uzkāpa uz 
skatuves un, piegājusi klāt, klusā balsī 
kaut ko aizrādīja, pateica, ievirzīja… 

Viņa mīlēja atkārtot, ka māksla sa-
stāv no «smalkumiem». «Tās trīsarpus 

mēģinājuma stundas ir par maz, lai 
kaut ko varētu sastrādāt. Lielās līnijās 
jau šodien varu to izrādi uztaisīt, bet 
bez «smalkumiem» taču nav mākslas,» 
esmu pierakstījusi kādā Vilku un avju 
mēģinājumā. Baļunas iestudējumos, 
sākot ar lietām un detaļām un beidzot 
ar personāžu savstarpējo attiecību ni-
ansēm, – viss bija izsvērts un pārdo-
māts. Bet, lai aizrautu aktierus, raisītu 
viņu iztēli, Vera Mihailovna kā pats 
Pērs Gints prata atlaist grožus savas 
fantāzijas zirgiem, kas tad aulekšiem 
traucās uz priekšu, reizēm sajaucot vi-
sus vēstures faktus un datus, bet ne 
jau uz tiem balstījās viņas «sapņu pi-
lis». Laikmeta atmosfēru, to dienu dzī-
ves garšu un smaržu, lūk, ko viņa lika 
izjust aktieriem. «Tā sauktais galda pe-
riods arī ir radošs process. Arī te jāval-

da radošai atmosfērai, jo tieši šai izrā-
des iestudēšanas posmā tiek meklēti 
un likti pamati visai celtnei – izrādei.» 

Līdz 1955. gadam, kad režisori Veru 
Baļunu pārceļ uz Krievu drāmu, ir 
strādāts ārkārtīgi intensīvi: trīs, pat 
četri iestudējumi gadā. Daļu no tiem 
dramaturģiskā materiāla un idejiskās 
virzības ziņā jaunais laiks un vēsture ir 
aizslaucījusi, kaut arī tajos ir atplau-
kuši smalki, niansēm bagāti aktierdar-
bi. Otra daļa – krievu klasiskās drama-
turģijas pērles, varbūt arī Maskavas 
Dailes teātrī reiz skatīto šedevru inspi-
rētas, tāpat kā pasaules klasika un 
Alekseja Arbuzova lugu iestudējumi 
pieder pie sava laika nozīmīgākajiem 
sasniegumiem teātrī. Kurš to gadu 
skatītājs – un tādi vēl ir atrodami – var 
aizmirst, teiksim, Henrika Ibsena Leļļu 
namu ar Veltu Līni un Alfredu Jaunu-
šanu, Arbuzova Taņu ar Līni un Jāni 
Kubili vai Manu nabaga Maratu ar An-
tru Liedskalniņu, Kubili un Gunāru 
Cilinski! Svaigākā atmiņā viņas pēdē-
jie šedevri – Ostrovska Vilki un avis ot-
rajā iestudējumā (1973) un Osvalda 
Zahradnīka Zvanu solo. Pēc latviešu 
klasiskā repertuāra režisore netiecas, 
atstāj to teātra vecmeistaru ziņā. 

Kā viņa 1973. gada Vilku un avju 
mēģinājumos prata apjūsmot Pēter-
burgas aristokrātisko dzīvi un vērienu! 
Tos tērpus un cepures, un uzdzīvi lep-
nos restorānos, ko mums ar savu «ka-
peikas» dzīvīti – tieši tā viņa teica šai 
vispārēja sociālisma uzplaukuma laikā 

daži teica – nezina, ko grib, 
bet vera baļuna ļoti labi 

zināJa, ko grib un kāPēc tieši 
to un ne citu
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– pat grūti priekšā stādīties. Un tad at-
kal atgriezties «pie savām liestēm» uz 
zemes, pie konkrētiem tēla iekšējās 
darbības uzdevumiem, kurus viņa va-
rēja ik mēģinājumu variēt, it kā aiz-
mirst vakar nostiprināto un piedāvāt 
ko jaunu, lai kopā ar aktieri atrastu 
vienīgo precīzo risinājumu, kas izkus-
tinātu viņa «psihofizisko aparātu». Jo 
aktieris pēc savas būtības ir tendēts iet 
pa atrastajiem un pārbaudītajiem 
vieglākās pretestības ceļiem. «Katra 
loma ir nebeidzamu radošu grūtumu 
pārvarēšana. Un tos vajag pārvarēt ar 
baudu, ar prieku.» Vesela teātra izrāde 
bija Veras Mihailovnas un Alfreda Jau-
nušana Čugunova jautājumu un atbil-

žu vakari – kāpēc, kādēļ un ko viņš 
grib, kāds ir viņa konkrētā uznāciena 
uzdevums. Pie reizes Jaunušanam mē-
ģinot ievirzīt loģikas sliedēs režisores 
fantāzijas lidojumus (kuri pašam reži-
sora statusā arī prasījās pēc tāda paša 
iegrožojuma).

vientulīBaS lokS
«Skaisti teātrī ienākt jaunai aktrisei 
nav grūti, skaisti novecot – lūk, kas ir 
māksla!» Šī Veras Baļunas bieži atkār-
totā atziņa pilnā mērā attiecās arī uz 
viņu pašu. Veras Baļunas personības 
starojuma lauks bija ļoti spēcīgs. Var-
būt arī tas neļāva tuvoties, kad viņa 
pati jau mūža nogalē raidīja signālus 

pēc gluži cilvēciskas draudzības un 
uzmanības. Loks bija apvilkts, un tam 
pāri tik viegli vai pat nemaz nevarēja 
tikt. Daļa teātra draugu jau bija pārkā-
puši mūžības slieksni, daļa – novērsu-
šies, jo «aktieris jau pēc savas būtības 
ir nodevējs» (arī tā ir Veras Mihailov-
nas garās teātra dzīves atziņa), jo…tā-
da ir dzīve… 

Tuvojās viņas 70. dzīves un vairāk 
nekā 50 darba gadu jubileja. Par to aiz-
domājās ne tikai Vera Mihailovna pati, 
bet arī viņas teātris. Un kur atrast vēl 
piemērotāku darbu šai reizei par jau 
pieminēto Zvanu solo – viņas pēdējo 
iestudējumu un «gulbja dziesmu». 
Darbu sākot, viņa teica: «Šo lugu no-
spēlēt ar meistarību vien nevar. Ikvie-
nā personāžā ir jājūt tā cilvēciskās 
personības bagāža, cilvēciskā bagātī-
ba. Pasaulē ir tik daudz necieņas pret 
cilvēku. Mums jau cieņa vispār neek-
sistē. Tiek taču sludināts: visi ir vienā-
di. Bet ir tādi, kuri ir neatkārtojami, 
vienreizēji. Mēs cilvēkus vērtējam pēc 
vajadzības, ne pēc spējām. Spējas taču 
ir kaut kas sevišķs cilvēkā. Talants. Ģē-
nijs. Tas lielais demokrātisms novedis 
pie tā, ka cilvēki nebagātina sevi, ne-
cenšas otrā saskatīt sevišķo. Viņi (Zva-
nu solo varoņi – red.) neviens nav veci 
filozofiskā izpratnē: jo vecumu nosaka 
kūtras smadzenes. Šeit ikvienam nav 
tik daudz rūpe par sevi, kā cieņa pret 
citiem». Laikam nekad režisore tik 
daudz netika pārtraukusi skrupulozo 
analīzes darbu ar izvērstiem stāstīju-
miem «iz jaunības dienām». Pane 
Konti taču bija aktrise, viņas sirmie 
draugi – jaunības dienu triumfa lieci-
nieki. Viņi alka cilvēciskas sapratnes 
un sirds siltuma, ko mūža pēdējās die-
nās tā gribēja dāvināt režisore pati un 
kam ar katru nodzīvoto gadu arvien 
jūtamāk pietrūka saņēmēju.

Ar septiņdesmit šampanieša zal-
vēm tika ievadīta viņas jubilejas neofi-
ciālā daļa – pēc viņas aktieru un au-
dzēkņu spožās parādes Zvano solo iz-
rādē. To viņa bija pratusi «norežisēt»: 
vistumšākajā laikā, ziemas spelgoņā, 
1974. gada 27. decembrī, baltā kleitā 
ar balto ceriņu klēpi rokās. Diemžēl šis 
vakars izvērtās par viņas dzīves dra-
matisko beigu sākumu, jo pēc šīs emo-
cionālās spriedzes un pārdzīvojuma 
intensitātes Vera Baļuna tā arī vairs 
nekad pa īstam neatlaba. Simbolisks 
un skaists žests bija, kad saļimušo ju-
bilāri mājās aizveda un pa trepēm 
augšā uznesa viens no viņas vismīļā-
kajiem audzēkņiem Gunārs Cilinskis. 
Visu mūžu Vera Mihailovna bija liela 
skaistuma pielūdzēja.

Līdz 1978. gada 17. aprīlim, kad vi-
ņas dzīves loks noslēdzās, atlika četri 
traģiskas vientulības caurstrāvoti gadi. 
Un, pagātnē raugoties, liekas, ka pa-
nes Konti tēlā režisore bija iešifrējusi 
ārkārtīgi daudz no savas noslēpumā 
tītās personiskās dzīves un personī-
bas…6

veras Baļunas lielā rūpe un mīlestība pieder skaistajai veltai līnei (nora H. ibsena 
lugā Leļļu nams (1950)). Foto – no nacionālā teātra arhīva
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Jaunie teātrī

kustība, kas 
neļauJ iemigt

Jaunās aktrises antas aizupes portrets 

maiJa uzula-Petrovska

omājot par Antu 
Aizupi, teju fizis-
ki ķermenī uz-
nirst svārsta sa-
jūta. Kalpones 

Kristīnes lomā Vladislava Nastavševa Jū-
lijas jaunkundzes interpretācijā viņa 
gluži kā atsvars karājās pāri skatuves 
ringam zvalstošajā baļķī, būdama fizis-
kā tiešamībā uztverams skatuves ob-
jekts – ķermenis un simbolisks tēls, kas 
līdzsvaro un izsver Jūlijas un Žana varas 
spēles. Vienlaikus viņa ir klātesoša arī kā 
aktrise, kuras galvenais uzdevums – pa-
liekot ārēji pasīvai, bet esot iekšēji aktī-
vai – būt vienā elpā ar kolēģiem. 

uzturēt līdzSvaru
Iespējams, citas Antas lomas var uzska-
tīt par «galvenākām», tostarp – 

pirmsievietes Ievas mūsdienu vari-
āciju Ingas Gailes Ādas iestudējumā 
(Andreja Jarovoja režijā Ģertrūdes ielas 
teātrī), Ezīti (miglā) izrādē Sen jau tā va-
jadzēja, Zaķi! (Dmitrija Petrenko režijā 
Dirty Deal Teatro) vai vienu no Makbe-
tiem Nastavševa veidotajā Šekspīra tra-
ģēdijas interpretācijā (Valmieras drā-
mas teātrī). Un tomēr – pēc aptuveni 
četru gadu laikā redzētiem Antas Aizu-
pes skatuves tēliem, pēc vairākās saru-
nu stundās izrunātām tēmām, presē vai 
sociālajos tīklos uzpeldējušiem izteiku 
un attēlu fragmentiem man visvairāk jā-
domā par svaru kausiem, kuros līdzsva-

rojas domāšana un darīšana, drosme iz-
vēlēties brīvmākslinieces dzīvi un pastā-
vēšana uz tiesībām veidot sabalansētu 
darba grafiku. Jādomā par Antas spēju 
līdzsvarot iesaisti politiski aktīvā teātrī 
un psiholoģisku rakņāšanos cilvēka 
tumšākajos dvēseles nostūros, līdzdalī-
bu mākslinieciski drosmīgos projektos 
un to skatuvisko mieru un pašcieņu, ar 
kādu aktrise tajos piedalās. 

Portretējot Antu Aizupi, nevar ar 
plašu vēzienu ievilkt darbības fonu – 
vienu teātri. Laikā, kad notiek mūsu sa-
runas, aktrise žonglē starp divām ēkām 
– Nacionālo un Ģertrūdes ielas teātri. 
Pie Regnāra Vaivara viņa mēģina septi-
ņu aktrišu izraudzītus stāstus par mīles-

tību, pie Andreja Jarovoja – fiziskā teātra 
izrādi Vaņa pēc Antona Čehova Tēvoča 
Vaņas motīviem. Izrādes Antai ir arī Val-
mieras un Dirty Deal teātros. Kino viņa 
ir nospēlējusi lomu Aika Karapetjana 
šausmu trillerī M. O. Ž., kas šā raksta 

tapšanas laikā tikai vienu reizi izrādīts 
plašākai publikai; un gluži tāpat kā šaus-
mu filma ir raritāte Latvijas kino, arī An-
tas izvēle (tieši izvēle, nevis «izkrišana 
no ratiem») – nesaistīt savu darba dzīvi 
ar vienu teātri – joprojām ir retums ak-
tieru vidū. «Kustība neļauj man iemigt, 
visu laiku liek meklēt,» saka Anta, vien-
laikus atzīstot, ka arī viņai ir sava veida 
rutīna. «Tajā, ka es skrienu – tā ir mana 
rutīna.» 

Par Antu Aizupi – cilvēku – tikpat kā 
neko nezinu, vien to, ka dzimusi un au-
gusi Alūksnē. Arī sarunās ar aktrisi mans 
mērķis nav izzināt privātās dzīves deta-
ļas un faktus. Tomēr otrajā tikšanās reizē 
krītu kārdinājumā un uzdodu visnotaļ 

vispārīgu jautājumu par dzīvesstāstu, 
atstājot Antas ziņā, cik detalizēti un at-
klāti dalīties savā ārpusteātra pieredzē. 
Atbilde, ko saņemu, ir Antai neraksturīgi 
strupa. «Nav nekā dramatiska. Viss kār-
tībā. Uzaugu labā ģimenē, pabeidzu 

daudziem liekas, ka vienmēr 
JāPaklausa. bet man ir žēl, ka 
aktieris kļūst Par atkarīgo
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skolu un atbraucu uz Rīgu. Viss. Ļoti 
normāls dzīvesstāsts.» Reizēs, kad Antu 
vēlas intervēt kāds no privātajā dzīvē ie-
lūkoties kārajiem žurnāliem, viņa iesaka 
labāk nerakstīt, jo nebūs virsraksta «Uz-
augusi šausmīgos apstākļos». Nevienu 
jau neinteresē, ja viss ir normāli. Taču 
vai dažādas bērnības traumas nevar būt 
noderīgas aktiera profesijā? Visu laiku to 
izmantot, par to sāpēt – tā, pēc Antas 
domām, ir katra aktiera paša izvēle, to-
mēr šādos gadījumos labāk būtu vēr-
sties pie psihologa vai psihoterapeita.

izdarīt, lai SaPraStu 
Ceļš uz Latvijas Kultūras akadēmiju un 
aktiera profesijas izvēle Antai Aizupei ir 
bijusi nejaušība. Licies – «tāda atraktīva 
profesija, kustīgs darbs». Pirmā nopiet-
nā saskarsme ar teātri notika akadēmijā, 
tomēr Anta atceras dažus uzplaiksnīju-

mus, klikšķus, kas piedzīvoti Alūksnei 
tuvākā – Valmieras teātra izrādēs Spil-
vencilvēks un Idiots, kā arī Regnāra Vai-
vara Mehāniskajā apelsīnā Nacionālajā 
teātrī. Pēc šīm izrādēm Antai licies, ka 
varētu pamēģināt arī pati. Studiju laiks 
gan ļoti izmainījis izpratni par aktiera 
profesiju, tomēr Anta saka: «Līdz šai die-
nai ir jocīgi, kad uz jautājumu «Ko tu da-
ri?» atbildu, ka esmu aktrise. Man nelie-
kas, ka esmu aktrise. Man liekas, ka es 
vienkārši eksperimentēju un piedalos 
projektos, kuros man ir interesanti. Ma-
ni interesē rosināt cilvēkos domāšanu, 
un savā darbā es to varu izdarīt.» Bet kas 
tad ir aktrise? Antai ir sava definīcija, ta-
ču viņa to neatklāj, tikai ilgi smejas, ne-
gribot nevienu aizvainot – «lai katrs tiek 
pats ar sevi galā». 

Akadēmijas laiku aktrise atceras kā 
apjukuma posmu, kurā gandrīz visu lai-

ku nācies saskarties ar noniecinājumu. 
«Sākumā es to ļoti pārdzīvoju, bet kādā 
trešajā gadā centos paskatīties no ma-
las. Un tad tu pats kļūsti stiprāks. Tas 
noteikti ir arī pedagogu mērķis – lai tu 
pats kļūtu stiprāks.» Tomēr vēlākos ga-
dos iegūtā pieredze – gan skatoties un 
analizējot dažādās ārzemju izrādēs iz-
mantotos principus, gan pašai piedalo-
ties meistarklasēs – Antai liek domāt, ka 
noniecināšanas metode nebūt nav ve-
selīga un universāla. «Tas nav tā vērts. 
Var pa visādiem ceļiem tikt klāt emocijai 
un panākt tādu pašu vai pat labāku re-
zultātu.» 

Kursu, kurā Anta Aizupe studēja ko-
pā ar Madaru Botmani, Kasparu Dum-
burus, Juri Jopi, Kristianu Kareļinu, Dār-
tu Daneviču, vadīja režisors Edmunds 
Freibergs. Taču daudz ar viņiem strādā-
jis arī Regnārs Vaivars un ceturtajā kursā 
– Māra Ķimele, kuru Anta uzskata par 
ļoti nozīmīgu cilvēku savā profesionāla-
jā dzīvē. Mazāk gan izdevies kopīgi strā-
dāt, bet viņām bijušas vairākas Antai ļoti 
svarīgas sarunas. Kā būtisku mācību no 
studiju laika Anta atceras Ainas Matīsas 
zelta vārdus. «Ja tu par kaut ko šaubies, 
tad izdari to, jo tikai ar darīšanu tu vari 
saprast.» Lai arī tie tika teikti, domājot 
par aktiermeistarību, aktrise arī ikdie-
nas situācijās cenšas nevis sēdēt, šaubī-
ties un stresot, bet pamēģināt. Anta arī 
pati sevi audzina, un pārslēgšanās no 
domāšanas uz darīšanas režīmu ir ļoti 
būtisks process, kas pēdējos gados no-
tiek gan viņas profesionālajā, gan privā-
tajā dzīvē. «Es sāku ieklausīties sevī un 
sapratu, ka ir lietas, ko es vairs negribu 
darīt, un ir tādas, ko gribu. Un es par to 
nevis tikai domāju un «gruzījos», bet 
reāli sāku darīt. Sāku stingrāk teikt «nē» 
un «jā», pieņemt lēmumus un rīkoties 
saskaņā ar tiem.»

No akadēmijas laika Anta atceras arī 
biedēšanu par neiekļūšanu teātra štatā. 
Taču neatkarīgas mākslinieces ceļu Anta 
izvēlējusies pati un uztver to kā iespēju, 
kas ļauj viņai uz daudz ko paskatīties no 
malas. «Man gribētos, lai teātros vairāk 
tiktu domāts par aktieriem, un arī lai vi-
ņi paši padomātu par sevi, par savu brī-
vo laiku. Saprotu, ka gadi iet un aiziet 
virpulī, bet man negribētos tādā nonākt. 
Daudziem liekas, ka vienmēr jāpaklau-
sa. Bet man ir žēl, ka aktieris kļūst par 
atkarīgo. Es varu pateikt cilvēkiem, ar 
kuriem strādāju, ka man vajadzīgas 
brīvdienas, jo citādi nebūs produktivitā-
tes. Bet, protams, kad nāk pirmizrādes, 
tad to nevar, tad ir kaut kas jāziedo.» Sev 
pašai atvēlētais laiks, iespēja «nomainīt 
bildi» ir svarīgs atsvars, lai līdzsvarotu 
uz skatuves un mēģinājumos ielikto 
enerģiju, jo Anta neizvēlas vieglus pro-
jektus un vieglus cilvēkus, ar kuriem 
strādāt. Antai ir sāpīgi (jā, tieši sāpīgi!) 
skatīties bezpersoniskas izrādes, jo tik 
daudz cilvēku, tik daudz stundu, tik 
daudz domu ieguldīts! Tādās izrādēs to 
veidotāji paši nav bijuši ieinteresēti un 
strādājuši tikai tāpēc, ka tas ir ierakstīts 

Pārmaiņu pārbaudē anta aizupe sapratusi, ka nemaz negrib izmainīt otra cilvēka 
domas un nav gatava mainīt arī savējās. Foto – matīss markovskis
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grafikā. Bailēs no «tās» sajūtas viņa reti 
iet uz teātri, tikai tad, kad zina, ka tie-
šām to grib.

Andrejs Jarovojs, Regnārs Vaivars, 
Vladislavs Nastavševs – tie ir režisori, ar 
kuriem strādājot, «nevar būt runas, ka 
tu varētu neiedziļināties», un kurus ak-
trise uzskata arī par saviem skolotājiem. 
«Ja es idejas jūtu, tad es ar tām aizraujos. 
Man ir grūti notēlot aizraušanos, bet 
nav arī tādas vajadzības bijis, jo visi, ar 
kuriem es strādāju, paši aizrauj sev lī-
dzi.» Ja ir šī aizraušanās un ticība idejai, 
Anta kā darba procesa sastāvdaļu var 
pieņemt arī dažādas uz viņu vērstas psi-
holoģiskas manipulācijas. «Es saprotu, 
kāpēc man mēģinājumu procesā to saka 
– lai palīdzētu kaut ko nospēlēt vai izda-
rīt. Un tāpēc es nedusmojos. Man nav 
par ko dusmoties. Ja aktieris ir nostrādā-
jis vairākus gadus ar režisoriem, kuri ne-
izmanto šo tehniku, tad, saskaroties ar 
to, pēkšņi liekas, ka tev kaut ko saka per-
sonīgi, un šādas nesaprašanas dēļ sanāk 
konflikts. Protams, arī man ne vienmēr 
izdodas neuztvert personīgi, bet es sa-
protu, ka tas rodas satraukuma vai pār-
guruma rezultātā. Man liekas, ka esmu 
diezgan empātiska. Es saprotu, ko reži-
sors grib panākt, un mans uzdevums ir 
palīdzēt to izdarīt.»

Lai uzzinātu otras puses – režisora 
viedokli, sazinos ar Vladislavu Nastavše-
vu, par kuru zināms – daudzi aktieri ne-
spēj ar viņu sastrādāties. Anta Aizupe 
spēlējusi Nastavševa izrādēs gan Val-
mieras, gan Nacionālajā teātrī, otrajā sa-
darbība turpināsies arī Dostojevska Idi-
ota iestudējumā. Režisors augstu vērtē 

tādas Antas rakstura īpašības kā cilvē-
cisku smalkumu, pacietību un darba 
spējas. «Mirdzums, kas viņai piemīt, 
varbūt nav spilgtākais, ko var atrast, ta-
ču tam mirdzumam piemīt patina.» Lī-
dzīgi varētu raksturot arī paša Nastavše-
va izrādes. 

Anta Aizupe piedalījusies arī vairā-
kos politiski aktīvos teātra projektos – 
Andreja Jarovoja izrādē Heavy Metal par 
Latvijas karavīriem Afganistānā un vai-
rāku mākslinieku radoši sociālā ekspe-
rimentā Pārmaiņu pārbaude. Aktrise 
atklāj, ka politiskais teātris viņu pašu 
nesaista. Pārmaiņu pārbaudē eksperi-

ments – braukt uz laukiem un iztikt bez 
naudas – interesējis tieši cilvēciskā ziņā, 
bet, sākoties diskusijām par pasaules 
ekoloģiskajām problēmām, Anta esot 
sapratusi, ka nemaz negrib izmainīt ot-
ra cilvēka domas un nav gatava mainīt 
arī savējās. «Es tieši sapratu, ka man pa-
tīk sava dzīve, man liekas, ka ir jāizman-
to tās iespējas, kas mums ir.» Citādāk 
bijis ar izrādi Heavy Metal – sākumā ak-
trise režisoram teikusi, ka negrib pieda-
līties izrādē par karu, taču pēc izpētes, 
sarunām, dokumentālajām un mākslas 

filmām Antu šī tēma skārusi ļoti perso-
niski un attieksme mainījusies. 

Tēma, kas aktrisi no sirds interesē, ir 
cilvēku attiecības. «Tas, kā cilvēki ar vār-
diem saka kaut ko vienu, bet īstenībā 
saka kaut ko citu. Mani interesē žestu 
valoda. Dažādas situācijas, kurās cilvēki 
nonāk, un kā viņi rīkojas. Nezinu, vai tas 
tā ir, pateicoties darbam, vai vienkārši 
tāpat, bet es tiešām klausos, ko cilvēki 
runā. Noklausos un domāju – kāpēc? 
Man tas ļoti patīk.» 

Par lielām lomām Anta Aizupe ne-
sapņo. «Es laikam esmu no tās jaunās 
paaudzes. Arī stājoties akadēmijā, man 

nekad nav bijis sapnis nospēlēt, teiksim, 
Džuljetu. Bet man ļoti patīk Helēna Tē-
vocī Vaņā, ko pašlaik mēģinu. Taču nav 
tā, ka es gaidīju, kad viņu nospēlēšu. 
Vienkārši – te viņa ir, un man viņa pa-
tīk.» Aktrisei svarīgāk ir domāt par lie-
liem uzdevumiem. «Es vienmēr gribu 
savu darbu veikt kvalitatīvi. Es zinu, kā-
da līmeņa uzdevumus tīri aktieriski gri-
bētu izdarīt. Nav svarīgi, kurā lugā tie ir. 
Es domāju par kvalitāti, apjomu, krāsai-
nību, dziļumu. Negribētos «atspēlēt». 
Par to es domāju.» 6

anta neizvēlas vieglus 
ProJektus un vieglus 

cilvēkus, ar kuriem strādāt

kalpones kristīnes lomā vladislava nastavševa Jūlijas jaunkundzes interpretācijā anta aizupe gluži kā atsvars karājās pāri 
skatuves ringam zvalstošajā baļķī. Foto – matīss markovskis
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Jaunie teātrī

abPusgriezīgs 
kasPars 

dumburs
aktiera portrets ar ritmiskām runām

 linda ģībiete

top! – saka jūrnie-
ka kreklā tērpts 
kaķis. Iedegas zils 
prožektora stars, 
kura centrā stā-

vošais brašais zvērs turpina, vērsdamies 
pie Bendes meitiņas: «Meitenīt, skrien 
kurp skriedama, apdomā galu!» Kaķis ir 
Mēnessgaismas kabarē konferansjē, 
programmas pieteikumā viņš veikli rin-
do vārdus, iepinot savā runā gan Plūdo-
ņa Atraitnes dēla mēles mežģi «Vara rati, 
/ Gari, plati, / Ratu ratiem garām trauc», 
gan vēl citas tautas gudrības, tostarp šā-
das rīmes: «Pirmās rindas nāves nu-
murs, / Abpusgriezīgs Kaspars Dum-
burs.» Un no Kārļa Skalbes pasakām ie-
dvesmotā izrāde Skalbi un valdi trauc 
uz priekšu.

Tas nav gluži īsts kaķis, bet plušķai-
na, izteiksmīga lelle, kuras vārdā izsakās 
vēl jo izteiksmīgākais aktieris Kaspars 
Dumburs. Tā ir pirmā reize, kad redzu 
viņu uz Nacionālā teātra skatuves «ru-
nājošā» lomā. Regnāra Vaivara iestudē-
jumā aktieru uzdevums nav vienkāršs – 
tas ir leļļu teātris bez «širmja», kurā spē-
le caur lelli mijas ar nosacīti tradicionā-
lu, ķermenisku aktieru izpausmes vei-
du. Kaspara tēlojums paliek atmiņā. 
Šķiet, galvenokārt tāpēc, ka bez lelles 
spilgti spēlē viņa mīmika, žesti, gaita, 
viss ķermenis, bet, vadot lelli, Kaspars 
māk savaldīt spridzinošo būtību, runā 
tikai viņa balss un lelle, un pat barokāli 
izliektās uzacis stāv mierā. Ir 2010. gada 
beigas, Kaspars vēl mācās Latvijas Kul-
tūras akadēmijā 4. kursā.

«Manas dienas un nedienas sākās 
87tā

Rāpot sāku Rīgā kādā dzīvoklī neci-
lā»

Tā pantus rīmē pats Kaspars bez ka-
ķa palīdzības, tiesa – 16 gadu vecumā un 
ne vairs Rīgā, bet Kauguros, kur ar sko-
lasbiedriem no Jūrmalas 1. ģimnāzijas 
izveido hiphopa grupu Ritmiskās runas, 
piedalās koncertos un rīko tos. Starp ci-
tu – Ritmiskās runas ir paša Kaspara iz-
domāts latviskots apzīmējums repam.

Lecīgs. Spilgts. Bravurīgs. Drosmīgs. 
Apzīmējumi, kas pirmajā acu uzmetie-
nā dusmīgajam ritmisko runu dzejnie-
kam, šķiet, varētu piestāvēt. «Vienā vār-
dā – «kreftīgs»,» stāsta Kaspara kursa va-
dītājs, režisors Edmunds Freibergs, 
mazliet šauboties vien par to, vai tik ne-
latvisku vārdu maz drīkst rakstīt. «Vi-
ņam ir «zupa» iekšā! Viņš ir emocionāls, 
viņam ir laba faktūra – tāda nemāksloti 
vīrišķīga. Pirmajā brīdī viņš atstāja ro-
busta cilvēka iespaidu, tikai vēlāk atklā-
jās, ka viņš ir ļoti jūtīgs. Ne sentimentāls, 
bet jūtīgs – tas aktiera profesijai nāk ti-
kai par labu. Dumburu tu ne ar vienu 
nesajauksi!»

Regnārs Vaivars Kasparu ne ar vienu 
nesajauca jau iestājeksāmenu pirmajā 
kārtā, kad gar komisijas garo galdu vie-
nas dienas laikā allaž aizslīd vairāki sim-
ti teātri spēlēt kāri jaunieši. Katra otrā 
meitene dziedājusi Pie dieviņa gari gal-
di, un blakus turklāt sēdējusi mīļā Māra 
(režisore Māra Ķimele – L. Ģ.), atceras 
Regnārs. Kaspars, pārliecināts par savu 
ritma izjūtu, nevis spožu vokālu, bija sa-

gatavojies izpildīt Kur tad tu nu biji, āzī-
ti manu?, taču paguva tikai īsi pastāstīt 
par sevi un norunāt pirmās Aleksandra 
Čaka dzejas rindas, pirms viņu pārtrau-
ca ar «paldies». Vai tas ir uz labu vai uz 
sliktu – bijusi izmisīga doma Kaspara 
galvā, bet tūdaļ pēc tam prātā sākuši ro-
sīties plāni, ko darīt tālāk? Varbūt pat 
braukt mācīties uz Krieviju? Regnārs to 
atceras citādi: «Pirmā eksāmenu diena, 
visi nenormāli sabijušies, bet viņš – mie-
rīgs, sakarīgs un pārliecināts par sevi. Si-
tuācija bija mazliet komiska – Anna 
Eižvertiņa (režisore un pedagoģe – L. Ģ.) 
pati laikam kavēja, bet viņa bija atsūtī-
jusi ziņu – uz šo puiku noteikti paskatie-
ties! Tas parasti rada tieši pretēju reakci-
ju, ja kāds man mēģina kaut ko ieteikt. 
Bet Kaspars palika atmiņā jau pēc pir-
mās dienas.»

Kasparu Dumburu teātrī «ievilcis» 
viņa skolasbiedrs, kurš darbojies Jūrma-
las 1. ģimnāzijas teātra pulciņā. Kaspars 
atzīst – par teātri nav zinājis gandrīz ne-
ko, uz izrādēm bijis vien pāris reižu. Tad 
pienācis brīdis, kad pulciņā tapis iestu-
dējums ar pašu radītu dramaturģiju. Tas 
nospēlēts skolā, tad Jūrmalas teātrī un 
skolēnu teātru festivālā Daugavpilī. «Tur 
bija kaut kāda enerģija. Nāca 12. klase, 
kad jādomā, ko darīt tālāk, un es sapra-
tu, ka neko citu negribu darīt, kā tikai to. 
Tā es «ieķēros» šajā profesijā.»

Tovasar uzņemšana «aktieros» ne-
notika. Kaspars pāris mēnešus pastrā-
dājis Kiprā, pēc tam šeit pat būvniecībā, 
pēc tam sajutis – pietiek! – un gaidījis ie-
stājeksāmenus, apmeklējot Annas 
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Eižvertiņas studiju teātrī Skatuve – tam-
dēļ arī režisores ieteikuma vārdi eksā-
mena komisijai.

Mūzika un ritmiskās runas tika pabī-
dītas malā. Kaspars smaida – Kultūras 
akadēmijā viņš juties ļoti labi, it kā vi-
ņam būtu bijis kāds robs, bet nu tas ticis 
piepildīts. Starp kursabiedriem viņš ju-
ties kā starp savējiem. Ar šiem biedriem 
kopā tapusi arī Kapelmeistara loma Ki-
rila Serebreņņikova izrādē–laikmetīgās 
mākslas manifestā Voiceks, kas līdzinās 
krāsu, gaismu, masku, reālu un digitālu 
bilžu, teksta un mirklīgu sajūtu ritmis-
kai kompozīcijai. Georga Bīhnera Kapel-
meistars iestudējumā trīskāršojies, Voi-
ceka dzīvesbiedres Marijas pielūdzēju 
atveido trīs jauni aktieri – Toms Liepāj-
nieks, Romāns Bargais un Kaspars 
Dumburs, katrs iemiesojot daļu Kapel-
meistara būtības, Kasparam saņemot 
visplosīgāko un zvēriskāko.

Jautāju Kasparam, kāds ir labs teāt-
ris? «Tāds, kas neuzskata publiku par 
idiotiem,» viņš atbild, tūdaļ iesmieda-
mies par to, cik skaļš izklausās šis sprie-
dums. «Tāds, kas negrib iedot visu ar ka-
rotīti mutē. Tāds, kurā veidotāji domā 
par savu attīstību un meklē kaut ko jau-
nu. Tāds, kas nebaidās riskēt un izkrist 
ārpus rāmjiem. Tāds teātris, kas ļauj 
skatītājiem domāt.»

Līdz ar Voiceku kanālmalas mājā ar 
zaļo jumtu tapis vēl kāds manifests ar 
nosaukumu Kapelmeistars Group – for-
māli izsakoties, hiphopa, elektroniskās 
un alternatīvās mūzikas projekts, ko vei-
do Voiceka Kapelmeistari un viņu biedri 
un kas zināmā mērā turpina Kaspara 
meklējumus ritmiskās runas jomā. 

«Muuzika ir tikai dalja klana izpausmes. 
Kapelmeistari ir maakslinieki ar visaam 
no taa izrietoshajaam sekaam... nauda 
nedara laimiigu, laimiigu dari tu pats...» 
tā oriģinālajā ortogrāfijā teikts Kapel-
meistars Group lapā Draugiem.lv mūzi-
kas sadaļā. Izklausās bezgala pašpārlie-
cināti, bet jauno aktieru domas lidoju-
mā jūtams kaut kas «voicekiski» ass.

Taču ikdienā, Kaspars atzīst – viņš 
sev uz pleca sitot reti. Vaicāts par mīļā-
kajām vai labākajām lomām, ilgi smejas, 
jo nekad nemēdzot sevi publiski lielīt. 
Un nav nemaz tik viegli pierunāt viņu 
atcerēties arī studiju laika veiksmes. 

Regnārs Vaivars apliecina, ka 2. kursā, 
kad mācību programmā pienākusi kārta 
Dostojevskim, Kaspars ļoti labi ticis galā 
ar Mitjas lomu fragmentā no Brāļiem 
Karamazoviem. «To nevar nospēlēt cil-
vēks, kurš nav gudrs,» saka Regnārs.

Delartiskās komēdijas fragmentā 
Edmunda Freiberga vadībā Kaspars at-
veidojis Arpagonu Moljēra Skopulī. «At-
rast formu nebija viegli,» atceras reži-
sors, «bet beigās atradām – Kaspars aiz-
bāza pingponga bumbiņas aiz vaigiem 
un nospēlēja ļoti labi. Viņam ir brīnišķī-
ga humora izjūta. Viņš jūt formu un spēj 

šo formu attaisnot. Viņš to izdarīja tā, ka 
mēs skatoties aizmirsām par bumbi-
ņām un uztvērām tēlu, pārvērtību, plas-
tiku, dzīvi.» Bet vienu no Kaspara dip-
lomdarba lomām – Bertolta Brehta 
lielskungu Puntilu – Edmunds Freibergs 
raksturo kā spoži nospēlētu lomu, abso-
lūta desmitnieka vērtu. Kaspars uztvēris 
gan autora stilu, gan tēla domāšanu, kas 
viņa jaunajos gados nemaz neesot bijis 
tik vienkārši. «Tas nozīmē, ka viņam pie-
mīt mākslinieka intuīcija. Protams, visu 
var izrunāt un izanalizēt, bet jābūt vēl 
kaut kam, kas dod radošo impulsu. Tā ir 
intuīcija.»

Šķiet, savādi, ka par savu grūtāko lo-
mu Kaspars šobrīd atzīst nevis Edgaru 
Rūdolfa Blaumaņa un Elmāra Seņkova 
Purva bridējā Jaunās zāles zaļajā ringā, 
kur tēlam izrādes laikā neskaitāmas rei-
zes jāatrod un atkal jānoliedz sava pa-
tiesība un mīlestība, nevis Liliomu uz 
lielās skatuves Edmunda Freiberga reži-
jā, kur titulvaronis aiz robustas un brāz-
maini pievilcīgas ārienes meistarīgi 
slēpj jūtīgu sirdi, nevis Maurisio – ugu-
nīgo priekšstatu vīrieša etalonu – Migela 
de Unamuno Miglā Indras Rogas iestu-
dējumā, bet gan diplomdarba lomu – 
šaubīgo Aleksi Skroderdienās Silmačos. 
Varbūt tāpēc, ka grūtāk nospēlēt varoni 
bez maskas, bez dubultās ādas, aiz ku-
ras paslēpt gan tēla, gan pašam savu jū-
tīgumu?

«Grūti ir piecelties no rīta,» aktieris 
smejas, bet tad noklust. «Reizēm grūti ir 
strādāt ar savu egoismu, tikt galā ar sevi, 
strādāt ar režisoriem. Režisors ir darba 
pasūtītājs, priekšnieks. Reizēm ir grūti 
norobežoties no saviem priekšstatiem 
un atļaut sev ielikt iekšā viņa domu. 
Grūti vai negrūti, tu to dari pēc labākās 
sirdsapziņas. Ir vienkārši lieta, kas jāiz-
dara.»

«Cik gan daudz bija to sapņu par ku-
riem sapņoju tik klusu

Bet ar laiku tie saplīsa un tika izmes-

ti misenē
Mana dzīve negrozās kā dupši vide-

nes disenē (..)»
Tā turpinās Kaspara reiz rakstītais 

«dusmīgais» dzejolis. Taču droši var 
teikt, ka tā nav vienkārši sešpadsmitga-
dīga hiphopa cienītāja dusmošanās 
mūzikas stilam atbilstošu dusmu pēc. 
Vēl pirms teātra pulciņa un Ritmiska-
jām runām Kaspara vienīgā patiesā un 
mērķtiecīgi īstenotā aizraušanās bija 
sports – mācības Murjāņu sporta ģim-
nāzijā, 800 un 1500 metru distances, 
Latvijas vicečempiona tituls, tad trau-

 «to nevar nosPēlēt cilvēks, 
kurš nav gudrs,» saka 

regnārs

kaspars dumburs: «nemaz tik stiprs un tik drosmīgs es neesmu. tā ir pašaizsardzī-
ba.» Foto – oļegs zernovs
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ma, sarautas cīpslas, iekaisums. «Man 
vienmēr ir gribējies būt labākajam, pir-
majam,» nosaka Kaspars, pats smīkņā-
jot par šķietami tik bravurīgu apgalvoju-
mu. Arī Kaspara aktiermeistarības sko-
lotāji atzīst – mērķtiecību jaunajā aktierī 
visdrīzāk izveidojusi tieši sportošana. 
Tikai nelaime tā, ka radošā profesijā tas 
ir neiespējami. Futbolists iesit visvairāk 
vārtu, skrējējs noskrien distanci rekord-
laikā, bet aktiermākslā objektīvi apstip-
rinātas mērauklas nav. «Šeit vienīgais ir 
katrā lomā pārsteigt sevi ar kaut ko jau-
nu, lai nav kauns un ir gandarījums,» 
domā Kaspars.

Pārsteigt sevi var ne tikai ar jaunām 
tehnoloģijām un nekur citur neredzē-
tām formām, gandarījumu gan aktie-
rim, gan skatītājiem var sagādāt arī gluži 
«vecmodīgs» klasikas iestudējums. Hen-
rika Ibsena Spoku fināls Mihaila 
Kublinska režijā, visi pagātnes rēgi jau 
sapulcējušies uz skatuves, Kaspars 
Dumburs Osvalda Alvinga lomā nopūš 
visas divpadsmit sveces Aktieru zāles 
malās – viņa pēdējais ceļojums uz mā-
jām pie mātes ir noslēdzies. «Tagad tev 
ir jāizdara šis pakalpojums, māt!» saka 
Osvalds. «Es tev neesmu lūdzis to dzīvī-
bu. Un kas tā ir par dzīvību, ko tu man 
iedevi, mammu? Es to negribu. Še, ņem 
atpakaļ!» Osvalds nokrīt ceļos, ieķeras ar 
rokām un paslēpj seju Lāsmas Kugrēnas 
Alvinga kundzes svārku kritumā. «Ņem 
atpakaļ... Ņem, ņem, ņem... Ņem!» 

Osvalds pusčukstus daudzreiz atkārto – 
samierinājies, bet iekšēji trīsošs. Elpu 
aizraujošs sniegums.

Šis ir tas brīdis, kad pašam sakāpj 
kamols kaklā, atzīst aktieris. Mihails 
Kublinskis, Kaspara vārdiem runājot, 
«liek lielāko gaņģi» uz darbu ar aktieri, 
ar psiholoģiju, ar tēlu – no tā var ļoti 
daudz mācīties.

Mēģinot virtuozi un negaidīti trāpīt 
«devītniekā», vaicāju, kad Kaspars pēdē-
jo reizi raudājis – dzīvē, nevis uz skatu-
ves? Bet viņš nesamulst un pavisam 
vienkārši stāsta: «Gāju no teātra uz mā-
jām. Toreiz vēl dzīvoju pretī Zirgu pas-
tam. Gāju cauri parkam un vienkārši sā-
ku raudāt. Kaut kas manī bija sakrājies. 
Tā čaula... Tu esi maz citiem kaut ko 
stāstījis. Tu esi visu laiku par kaut ko cī-
nījies. Kaut kas pavērās vaļā, un nāca 
raudiens. Kādus pāris metrus asaras pa-
plūda, tad salēcos – fū, kas tas bija?! Daž-
reiz cilvēki izveido sev ārējo tēlu. Es es-
mu diezgan jūtīgs. Mani var aizskart «da 
jebkas». Nemaz tik stiprs un tik drosmīgs 
es neesmu. Tā ir pašaizsardzība.»

«Kasparam ir visi dotumi, kas aktie-
rim vajadzīgi,» atzīst Edmunds Frei-
bergs un turpina, uzsverot, «ir tikai jau-
tājums par viņu pašu, par to, lai viņš to 
visu neiznieko. Lai viņš saprot, kas vi-
ņam ir iedots, lai sargā un attīsta savu 
talantu.»

«Kasparam ir tāda oža, kas neļauj 
pārkāpt iekšējās gaumes robežām,» 

stāsta Regnārs Vaivars. Viņš atceras, reiz 
kāds basketbola treneris esot teicis – 
basketbolistam varot iemācīt visu, izņe-
mot garu augumu. Līdzīgi arī aktierim 
varot visu iemācīt, izņemot organisku 
sajūtu uz skatuves. Un tā Kasparam pie-
mīt, šķiet, jau kopš Ritmisko runu lai-
kiem.

Starp citu, basketbols ir vienīgā lielā 
sporta spēle, ar kuru aktieris neesot 
draugos. Lai atpūstos no teātra – jā, tas 
nepieciešams arī cilvēkam, kas ir radīts 
teātrim! – Kaspars ar draugiem mēdz 
«uzsist» futbolu, mazliet paslidot hokeja 
laukumā, paspēlēt videospēles, «padau-
zīties» kopā ar Kapelmeistariem vai se-
kot līdzi Anglijas Premjerlīgas un UEFA 
Čempionu līgas spēlēm. «Mani mīļākie 
spēlētāji ir Radamels Falkao un Frenks 
Lampards, mīļākā komanda – Manc-
hester United,» pusotru nedēļu pēc mū-
su sarunas Kaspars man pēkšņi garāme-
jot atgādina. Bērnībā viņš daudz laika 
pavadījis vienatnē laukos, tur bijis me-
žiņš un dīķis, un Kasparam bijis pašam 
savs olimpiskais sporta cikls: «Es izpildī-
ju vairākus sporta veidus, iemiesojoties 
izdomātos sportistos un visu ko fanta-
zējot.»

2007. gada rudenī, pirmajā studiju 
mēnesī Latvijas Kultūras akadēmijā to-
pošais aktieris par sevi raksta: «Esmu 
liels sapņotājs, varbūt dažkārt pat pā-
rāk.» Nu ja – citādi šajā darbavietā būtu 
grūti! 6

Pārsteigt sevi var ne tikai ar jaunām tehnoloģijām, gandarījumu var sagādāt arī gluži «vecmodīgs» klasikas iestudējums. kaspars 
dumburs osvalda alvinga lomā izrādē Spoki. no kreisās – voldemārs šoriņš (mācītājs manderss), lāsma kugrēna (alvinga kundze). 
Foto – gunārs janaitis
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kāda 
brīnišķīga 

diena

ilgo matu sProgošanas 
Procesu Pārciešu ar 

grūtībām. sēdēt uz vietas 
bez kustībām man ir mocības

Jekaterina frolova

ana diena.
6.20 Pa 

miegam 
dzirdu, kā 
nesaudzīgi 

un skaļi zvana modinātājs. Neatverot 
acis, jau ar pierastu kustību apklusinu 
šo ienīsto melodiju, zinot, ka pēc mi-
nūtēm desmit atkal to izdzirdēšu. Taču 
ir vēl veselas desmit minūtes!

Bet kas tev deva. Pēc sekundes 
slapjš deguns sāk bakstīt man seju: 
«Pietiek gulēt, ēst gribu!» – vai kas nu 
manam kaķim tobrīd prātā, nezinu. 
Viņš uzstājīgi turpina staigāt pa mani, 
murrājot un ņurdot, neatstājot ne ma-
zākās cerības uz miegu!

6.50 Pēc pusstundas snaudiena iz-
lecu no gultas un kā vienmēr saprotu, 
ka brokastot nāksies jau pa ceļam uz 
ieskaņošanu. Mazgājos, baroju kaķi, 
lai viņš beidzot pievērstos savām darī-
šanām un nemaisītos pa kājām, bet 
pati drudžaini sāku domāt, ko uzģērbt! 
Skapis pilns, bet nav ko vilkt mugurā! 
Kā parasti. Šim gadījumam ir «dežūr-
džinsi» un džemperis.

7.10 Izeju no mājas. Svaigais, sal-
tais gaiss uzmundrina. Pa visu ielu jau 
trokšņo trolejbusi un mašīnas. Sievie-
tes, vīrieši, bērni ar lielām mugurso-
mām plecos steidzas savās darīšanās. 

Dzīve kūsā! Reizēm ir derīgi piecelties 
agri, lai redzētu, kā viss apkārt mostas. 
Pēc pieredzes zinu, ja iziešu no mājas 
10 minūtes vēlāk, varu iekļūt satiksmes 
sastrēgumā. Tāpēc steidzīgi sēžos ma-
šīnā un braucu uz Ķengaragu, jāteic, 
tuvu tas nav.

7.35 Ierodos uz ieskaņošanu pus-
stundu agrāk, jo no «korķiem» veik-
smīgi izdevies izvairīties. Tagad pus-

stundu sēžu pie slēgtām studijas dur-
vīm. Kaķa nav, ir pusstunda, lai nogu-
lētu neizgulēto miega strēķīti.

8.15 Sākas ieraksts. No rīta ieska-
ņot ir grūti. Balss vēl guļ, un runas apa-
rāts strādāt atsakās! Burti izkrīt, vārdi 
tiek izrunāti ar piepūli. Pēc minūtēm 
piecpadsmit organisms pamazām pa-
mostas, kafija iedarbojusies.

13.00 Ieraksts beidzies. X-faktors 
veiksmīgi ieskaņots. Skrienu tālāk. 
Starp citu, labi, ka tālu nav jāskrien. Ti-
kai divi kāpņu posmi, un esmu klāt. 
Filmēšanās seriālā Ugunsgrēks. Pār-
ģērbjos un eju grimēties. Manā vēl 
miegainajā sejā sāk parādīties acis, 
vaigu kauli un spilgti sarkanas lūpas. 
Vienlaikus ar kolēģiem atkārtojam 
tekstu. Mikrofons piesprausts. Uzma-

nību, gatavību, filmējam! «Stop!!» 
«Dzert,» dzirdu mikrofonā. Nevaru iz-
runāt šo vārdu pareizi. Šķiet, vienkār-
šāk par vienkāršu – «dzert»!!! Eksistē 
milzums citu sarežģītu vārdu un vārdu 
savienojumu, ar tiem es tieku galā, bet 
šis «DZERT»!!! Visi, ieskaitot operatoru, 
draudzīgi cenšas man palīdzēt izteikt 
šo vārdu skaļi. Un visi draudzīgi smeja-
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mies. Ir uz ko tiekties un pie kā strādāt!
15.30 Filmēšana beigusies agrāk 

par noteikto laiku. Sēžos mašīnā un 
braucu uz teātri. Radio neieslēdzu, gri-
bas klusumu. Vakarā spēlējam izrādi 
Fro pēc Andreja Platonova stāsta. Ga-
rastāvoklis lielisks! Pa ceļam no stāv-
vietas līdz teātrim domās atkārtoju iz-
rādes tekstu. Aizmirstos un sāku saru-
nāties pati ar sevi SKAĻI un žestikulē-
jot. To es piepeši saprotu pēc garām-
ejošo cilvēku neizpratnes pilnajiem 
skatieniem. Ar mani tā bieži gadās 
transportā, uz ielas, veikalā.

16.30 Eju grimēties. Galvenais – ne-
nokavēt, jo viss ir saplānots pa minū-
tēm. Ilgo matu sprogošanas procesu 
pārciešu ar grūtībām. Sēdēt uz vietas 
bez kustībām man ir mocības. Tāpēc vi-
su laiku dīdos, ar ko traucēju visiem 
klātesošajiem, pirmām kārtām jau gri-
mētājai!

17.30 Pirms katras izrādes izmēģi-
nām dejas un muzikālos numurus. Pa to 
laiku visi jau pamazām sākam iegrimt 
izrādes atmosfērā. Mīlestības, harmoni-
jas un humora gaisotnē.

18.30 Pēdējā sagatavošanās. Pirms 
katras izrādes nešaubīgi ir savas ierastās 
tradīcijas. Pirms Fro man nepieciešams 
kādu brīdi pabūt vienai klusumā. Pēc 
tam izeju uz skatuves vēl līdz pirmajam 

zvanam un pārbaudu savus rekvizītus: 
portretu, kreklu, lietussargu, kā stāv gul-
ta un plaukts... Šajā laikā uz skatuves un 
zālē neviena nav, valda skanīgs klusums, 
bet jau pēc piecām minūtēm zāli sāks 
piepildīt skatītāji, iedegsies prožektori 

un ieskanēsies balsis... Mīlu savu darbu!
18.57 Un lūk, jau dzirdu: «Trešais 

zvans, aktierus lūdzu doties uz skatuvi!» 
Visa radošā komanda sapulcējamies 
aizkulisēs, nostājamies aplī, sadodamies 
rokās un... «Viens, divi, trīs, ar dievpalī-
gu!»

20.40 Basa aizskrienu aizkulisēs, ap-
lausi noklusuši, skatītāji lēnām sāk iz-
klīst. DZERT!!! Ļoti gribas dzert! Izdzeru 
gandrīz puslitru ūdens. Pēc tam lēnām 
kāpju uz savu ģērbtuvi. Pēc šīs izrādes 
vienmēr daru visu ļoti lēni, nezinu kā-

dēļ. Ģērbējas mani jau nepacietīgi gai-
da, lai paņemtu tērpu. Grimētavā ar ko-
lēģi apspriežam izrādi, smejamies, atce-
roties, kā Leonīds Lencs šodien sasmīdi-
nāja mūs visus ar savu improvizāciju 
dzejā: «Федя, Феденька, Федек – поя-

вился и утек!» («Fedja, Fedja, Fedjeņka, 
parādījās – pagaisa!» - krievu val.) No-
guruma nav, ir labs noskaņojums. Ener-
ģijas apmaiņa ar skatītāju sniedz netica-
mas izjūtas! Tu atdod savu enerģiju izrā-
des laikā, bet, kad skan skatītāju aplausi, 
tā enerģija atgriežas pie tevis dubultā! 
Mīlu savu profesiju!

22.00 Esmu mājās! Kaķis sagaida 
mani ar skaļu «ņaaaauuuuuu» un vār-
tās pa grīdu. Izdzeru krūzīti zaļās tējas 
un liekos gulēt. Rīt būs jauna diena! Vēl 
viena brīnišķīga diena! 6

Pirms katras izrādes ir savas 
tradīciJas. Pirms fro man 
nePieciešams kādu brīdi 

Pabūt vienai klusumā

Pēc Fro grimētavā ar kolēģi apspriežam izrādi, smejamies, atceroties, kā leonīds lencs šodien sasmīdināja mūs visus ar savu 
improvizāciju dzejā. Foto – aigars altenbergs
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Pirmais 
mēģināJums

elmārs seņkovs

kaidrs, ka režiso-
ram vissatrauco-
šākais brīdis, 
veidojot izrādi, 
ir viņa darba sa-

tikšanās ar publiku. Tomēr man tikpat 
satraucošs ir pirmais mēģinājums. 
Vārdā «mēģinājums» ietverta arī nozī-
me: mēģinām uztaisīt izrādi. Tie mēģi-
nājumi jeb centieni tikt līdz labam re-
zultātam katram ir dažādi. Mani jop-
rojām satrauc PIRMAIS mēģinājums. 
Kas liek man tā satraukties?

Vai aktieriem patiks izvēlētais ma-
teriāls un mana režisora iecere? Vai vi-
ņi būs apmierināti ar lomu sadali? Vai 
viņi neuzdos jautājumus, uz kuriem es 
nevarēšu rast atbildes? Un, visbeidzot, 
vai viņi gribēs strādāt? Vai gribēs strā-
dāt ar mani?

Tas man liek aizdomāties, kas ir jā-
dara vai kāda ir pareizā formula, lai 
pirmā satikšanās ar aktieriem būtu ie-
dvesmojoša un patīkama. Dodoties uz 
jebkuru no pirmajiem  mēģinājumiem, 
es sev uzdodu jautājumu: kāpēc mēs 
vispār tiekamies? Kāpēc tieši šī izrāde 
ir jāveido, ja apkārt ir pilns ar sliktām, 
viduvējām un izcilām izrādēm? Kādas 
būs šoreiz mūsu ambīcijas vai izaici-
nājums? Reizēm ir tā, ka mēs esam 
pieraduši pie darba un darām pašas 
darīšanas pēc. Tomēr, varbūt augst-
prātīgi skan, bet vēlos, lai aktieri tic, ka 

šoreiz būs īpašs darbs un satikšanās. 
Kad aktieru acīs pamanu samulsumu 
jeb uzmanību, tad saprotu, ka kaut ko 
laikam neesmu pateicis vai izdarījis 
pareizi. Saprotu, ka tādas frāzes, kā 
«beidzot strādāsim» (it kā pirms tam 
aktieri to nebūtu darījuši) vai «nebūs 
viegli», «veidosim labu teātri» ir abso-
lūti muļķīgas un pat aizvainojošas. Bet 
kaut kas jau ir jāsaka.

Ko es gribu pateikt ar šo materiālu 
(lugu)? Ne vienmēr es zinu atbildi. Un, 
ja arī zinu, vai tas aktieriem neliksies 

egoistiski no manas puses, ka viņiem 
ir jāpieņem mans vēstījums? Kaut gan 
pēc režijas teorijas, aktieri, zinot tavu 
vēstījumu, strādā «vienā dūrē», lai aiz-
nestu to līdz skatītājam. Bet parasti 
mēģinājumā procesā mans vēstījums 
ir piecas reizes mainījies. Līdz ar to ta-
gad es savos pirmajos mēģinājumos 

necenšos bārstīties ar gudrām frāzēm. 
Vienā mēģinājumā man pat izdevās 
pierādīt kādu ideju un tai pašā brīdi 
nonākt pretrunā, un to apgāzt. Tāpēc 
vairs nevēlos aktieriem sajaukt galvu.

Labi, tātad jādomā par tēmām, kas 
parādās materiālā, to ir daudz, un par 
tām var daudz un plaši runāt. Atceros, 
ka, iestudējot izrādi Rīgas Krievu teāt-
rī, pirmajā mēģinājumā gari un plaši 
diskutējām par konkrētu tēmu. Bet jau 
pēc nedēļas likās, ka šī saruna nemaz 
nav notikusi. Tad rodas jautājums, par 

ko domā aktieri pirmajā mēģinājumā? 
Vai viņi mani dzird? Viens šķirsta tikko 
kopēto lugas eksemplāru un skatās, 
cik daudz teksta viņam ir atvēlēts, cits 
lasa lugas beigas, lai saprastu izrādes 
fināla noskaņu. Bet, ja materiāla vis-
pār nav, un tā ir bijis, tad sākas vislie-
lākās «ziepes». Tad vienīgais materiāls 

varbūt augstPrātīgi skan, 
bet vēlos, lai aktieri tic, ka 

šoreiz būs īPašs darbs un 
satikšanās
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esi tu pats vai dramaturgs, kurš jūtas 
vēl sliktāk. Jo visniknākie skatieni ir 
vērsti uz viņu: kāpēc tu neesi neko uz-
rakstījis? Mēs visu izdomāsim, un tu 
tikai visu pierakstīsi. Tas nav godīgi. 
Tad man atliek tikai cerēt uz labu tēmu 
vai ideju, kas var aizraut komandu.

Tagad, atceroties izrādi, kuru vei-
doju bez materiāla, pirmā mēģināju-
ma runa šodien jau liekas tik naiva, 
bet aktieri tomēr uzticējās un nāka-
majā dienā atnāca uz mēģinājumu. 
Veidojot savu pirmo izrādi Latvijas 
Nacionālajā teātrī, atceros, ka vienī-
gais mans trumpis bija vingrinājumi, 
improvizācijas un uzdevumi. Aktieri ar 
iedvesmu visu darīja. Tā bija rotaļa, 
kas viņus atbruņoja. Un šīs rotaļas 
burvībā pat nemanot izveidojās izrā-

de. Gandarījums bija ļoti liels. Bet at-
griežoties pie pirmā mēģinājuma dra-
maturģijas. Vai ir pareizā formula? Pa-

reizie vārdi? Droši vien nav. Katru reizi 
tas ir cits aktieru sastāvs. Cita telpa. 
Cits gadalaiks. 

Bet joprojām...
Parasti atnāku stundu ātrāk. Pir-

mais, ko ieraugu uz galda, ir silti sako-

pēti eksemplāri. Vienu paņemu sev, ie-
rakstu vārdu. Lapas tīras, nesaņurcī-
tas, un galvā iešaujas pirmā bilde, kur 
tie stāvēs un kā izskatīsies pirms pirm-
izrādes. Svītrojumi, izplēstas lapas – 
būs pagājuši divi mēneši. 

Gaidu pirmo satikšanos, liels ne-
miers. Ik pa laikam aizeju uz pīpētavu. 
Viena cigarete, aizeju atpakaļ uz mēģi-
nājuma telpu. Ieeju, nezinu, ko iesākt. 
It kā jāsagatavojas, bet kā? Eju atpakaļ 
uz pīpētavu, vēl viena cigarete. Un tā 
piecas reizes. Nemiers baiss. It kā pir-
mo reizi. Un tā katru reizi. Ko teiks ak-
tieri? Ar ko man iesākt? Skaidrs, ka pir-
majā mēģinājumā aktieri gaida, kā 
būs? Pie sevis domāju, man taču jāra-
da ilūzija vai cerība, ka būs labs darbs. 
Pie sevis nodomāju, cik muļķīgi! Apso-
līt, ka tas būs vērtīgi vai interesanti, vai 
negaidīti? To jau pats ne vienmēr īsti 
nevari paredzēt. Ko aktieri gaida? Dro-
ši vien ticību, ka darbam būs jēga, pa-
nākumi, novērtējums, balvas… bet to 
es nevaru solīt. Tā… izstāstīšu, kā strā-
dāsim, saliksim atkal mēģinājuma plā-
nus. Kad būs brīvās dienas? To gan viņi 
labprāt grib dzirdēt. Un vēl redzēt, ka 
režisors būs pretimnākošs, ja nu kā-
dam jābrauc nopelnīt papildus naudi-
ņa kādā reklāmā vai korporatīvā pasā-
kumā. Šī pirmā mēģinājuma daļa, kad 
aktieriem jādala brīvās dienas, man tīk 
vismazāk. Kaut gan, ja es iedodu «brī-
vu» dienu, tad kaut kā atmosfēra kļūst 
pozitīvāka. Un, izrādās, ka vienošanās 
par «garajiem mēģinājumiem» arī ir 
labs sākums. Un lugu lasīsim jau 
daudz priecīgākā noskaņojumā. Īg-
nums no aktieru puses pāriet. Un, ce-
rams, viņi nopietnā balsī man nejau-
tās - ko tu vēlies pateikt ar šo izrādi? 

Joprojām biedējoši ir aktieri, kas 
skatās caur pieri, aizdomīgi klusē, ļoti 
nopietni vērtē katru tavu vārdu. Esmu 
pamanījis, ka tagad es vispār neskatos 
acīs aktieriem – lai sevi apmānītu un 
man liktos, ka pirmā tikšanās nebija 
nemaz tik slikta. Bet ilgi nav jāgaida, 
un atskaņas par pirmo mēģinājumu 
var sajust un dzirdēt no aktieriem, kas 
tajā nav pat piedalījušies.

Protams, es mazliet visu mēdzu 
pārspīlēt. Tomēr man patīk šī pirmā 
mēģinājuma kņudoņa. Atceros, ka 4. 
kursā Māra Ķimele mums lika uzraks-

tīt četrus jautājumus par savu profesi-
ju, uz kuriem viņa solījās atbildēt. 
Viens no maniem jautājumiem bija: 
kas jāstāsta režisoram pirmajā mēģi-
nājumā? Un Māra atbildēja: «Nekas. 
IZLASIET LUGU!» 6

kad būs brīvās dienas? to 
gan aktieri labPrāt grib 

dzirdēt

elmārs Seņkovs: «ko aktieri gaida? droši vien ticību, ka darbam būs jēga, panākumi, 
novērtējums, balvas. Bet to es nevaru solīt.» Foto – matīss markovskis
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dažāds tāds 
Prieks

velta skurstene

ēc pirmizrādes 
lugai Trīspadsmi-
tā, kuras autors 
un režisors bija 
dramaturgs Gu-
nārs Priede, 1966. 

gadā dzejnieks Māris Čaklais man uzdā-
vināja šādu dzejoli: 

«Tas kaķēns,
ko tu satiec uz lielceļa naktī –
Tas ir tavs prieks.
Bet tu viņu padzen.
Un ezis, kas ieraujas sevī,
Cilvēkus saožot – 
arī.
Lai iet savu ceļu,
tu saki.
Bet es iešu savējo.
Un tā arī notiek.

Ko tas kaķēns domā par mani,
nezinu.
Bet viņš ir mans prieks.
Un ezis arī droši vien apvainojās.
Bet arī viņš ir mans prieks.

Visa pulsējoša radība,
Kurai reiz Dieviņš to siltumu iepūtis,
tā ir mans prieks.»
 
Šā dzejoļa moto par virsrakstu izvē-

lējos tāpēc, ka gan tikšanās un darbs 
pie izrādes ar Gunāru Priedi mums ak-
tieriem (Cēzaram – Gunāram Stūrim, 
Bellai – Tamārai Soboļevai un Anitai – 
Veltai Skurstenei) bija ļoti skaists un in-
teresants laiks, gan arī tāpēc, ka šis dze-
jolis ir kā skaidrojums še rakstītām at-
miņu epizodēm par seniem un nese-
niem prieka brīžiem, par cilvēkiem un 
notikumiem, kas mani ir bagātinājuši 
un darījuši laimīgu. 

PuĶu PriekS
Bērnībā ganīju govis, un reiz uz ga-
niem paņēmu līdz grāmatu. Tā bija vie-
na no Hedvigas Kurts-Māleres lube-
nēm, un govs to grāmatu apēda. Droši 
vien lopiņš zināja, ka tā nav vērtīga li-
teratūra. Es gan tolaik labprāt sapņoju 
par grāmatā aprakstītajiem skaista-

jiem, elegantajiem cilvēkiem un viņu 
grezno dzīvi, bet, par laimi, spēju prie-
cāties arī par tikko uzplaukušu ievas 
zaru, par ziedošām bezdelīgactiņām 
un kaķpēdiņām, un sagrieztām kal-
mēm, kas parasti Jāņos smaržoja ista-
bā – un tas bija daudz dzīvāk un īstāk, 
nekā tās iedomātas sapņu pilis. 

Tās bija smaržas un izjūtas, kurās 
pavadīju savu bērnību un jaunību, bet 
arī tagad man ir tāda iespēja priecāties 
par ziediem un augiem. Pirms septi-
ņiem gadiem iestādīju vilkābeles un 
visu šo laiku bažījos, vai pagūšu piere-
dzēt to, kā tās izaug. Bet tagad – tās ir 
gandrīz manā augumā! 

Vēl man prieku rada «puķu rīta vin-
grošana». Ir tā, ka saule reizēm nokausē 
ziedus un tie top tādi šļaugani un no-
guruši. Tad es apleju tos, aprunājos un 
pēc brīža redzu, kā ziediņš ir iztaisnojis 
muguru, izslejas staltāks, paceļ galvu 
un it kā man saka – redzi, es augu!

Nesen Limbažos man bija tikšanās 
ar maniem laikabiedriem – pensionā-

riem, un tur viena kundzīte ar štociņu 
atnāca pie manis un iedeva man puķes 
– līdakasti un kādu sukulentu, un klāt 
bija vēstule, ietīta krāsainā kalendāra 
lapā, kuru rotāja ziedu attēli. Vēstulē 
bija uzrakstīts dzejolītis un novēlējums 
limbažnieku izloksnē, un, ja jūs zinātu, 
cik ļoti tāda dāvana man sasildīja sirdi! 
Stādiņš man tagad jau aug un rieš at-
vases, un ceru, ka tas sakuplos, un man 
ir un būs mīļas atmiņas no cilvēka.

teātra PriekS tagad un Senāk
Teātris mani vēl joprojām interesē. Ne-
sen televīzijā noskatījos Liepājas teātra 
izrādi Hanana. Tur katrs aktieris bija kā 
pērle, un viņu tēlojums aizskāra līdz 
sirds dziļumiem. Bet ir aktieri, kas vār-
du aizmet pavirši, tas neiekrīt publikā. 
Varbūt es kļūdos, bet man šķiet, ka ak-
tierim ir jābūt līdz mielēm svarīgi, lai 
katrs no skatuves teiktais vārds «iekrīt» 
skatītājā. Ja tu met vārdu, tad met tā, lai 
cilvēki zālē to dzirdētu un sajustu, kā, 
piemēram, minētajā Germana Grekova 
lugas uzvedumā Hanana. Citādi bieži 
ir tā: mikrofons pie auss, tehniski loma 
ir norunāta, bet neaiziet līdz publikai. 

Atceros, ka režisors Arnolds Liniņš 
nekad neļāva pavirši pamest vārdu. 
Viņš mūsu bijušajā Jaunatnes teātrī ie-
studēja tādas lugas kā Georgija Šmeļo-
va Tas nav tik vienkārši, Arkadija Gai-
dara Bundzinieka liktenis, Tatjanas 
Gabes Alvas gredzeni. Liniņš prasīja, 
lai aktieris atklāj sevi līdz galam, lai 
viņš skatītāju ar vārdu apmīļo, uzrunā 
vai pat sabar.

Vēl man labā atmiņā ir igauņu reži-
sors Miks Mikivers. Viņš pagājušā gad-
simta astoņdesmitajos gados iestudēja 
Oskara Lutsa darbu Pavasaris. Miki-
vers bija no tiem režisoriem, kas prata 
ar maz vārdiem daudz pateikt. Viņš uz-
ticējas aktierim, vēroja un, kad vaja-
dzēja, tad nedaudz pavirzīja vajadzīga-
jā gultnē. 

Tie ir tikai nedaudzi no maniem at-
miņu ugunskuriem, pie kuriem varu 
atgriezties un sasildīt sirdi jebkurā lai-
kā.6

velta Skurstene. Foto – matīss markovkis
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man ir 
Paveicies

mihails samodahovs

āpēc es strādā-
ju Daugavpils 
teātrī? Kas ir tā 
priekšrocības 
un mūsu teāt-

ra, mana teātra īpašā pievilcība? Mēs to 
veidojām no paša sākuma. Studijām 
Mūzikas akadēmijā tika komplektētas 
grupas tieši Daugavpils teātrim. Nebija 
nekādu hierarhijas pakāpienu, kādi ir 
Maskavas, arī Rīgas teātros, kur strādā 
skatuves mākslas mastodonti un dino-
zauri, un jaunam aktierim ir ļoti sarežģī-
ti izsisties, lai spēlētu galveno lomu. Mēs 
savā teātrī paši veidojām tradīcijas. Do-
māju, ka tās ir pozitīvas. Ja esi talantīgs, 
tu tiksi uz priekšu, neviens neliks spie-
ķus riteņos. 

Mācību laikā mēs bijām kā brāļi un 
māsas, cits ar citu saradām, tūliņ arī ti-
kām pieņemti darbā teātrī. Tā izveidojās 
ģimene, kas pastāv vairāk nekā 25 ga-
dus. Esmu redzējis, kas notiek citos teāt-
ros, kā tur veidojas savstarpējās attiecī-
bas. Mani izbrīna un satriec, kā, piemē-
ram, Maskavas teātrī  Ļenkom aktieris 
var nostrādāt piecus gadus, bet tā arī 
nesatikt Marku Zaharovu, varbūt garā-
mejot tikai pateikt «sveicināti!». Tur ir 
«pirmais ešalons» un «otrais ešalons» – 
kaut kādas man absolūti nesaprotamas 
sistēmas.  

Man bija piedāvājums strādāt Mas-
kavā, Teatr Luni. Nav nekādas atšķirī-
bas, kur spēlēt – Daugavpilī, Rīgā vai 
Maskavā. Svarīgi ir – ko spēlēt un kā. Nav 
jēgas aizbraukt tikai tāpēc, lai par tevi 
runātu – lūk, viņš strādā Maskavā vai Pē-
terburgā... Es redzu, ka maniem aizbrau-
kušajiem kolēģiem lidojums nav bijis se-
višķi augsts. Gan Maskava, gan Pēter-
burga ir nežēlīgas pilsētas, kas ātri vien 
izlaiž cilvēku caur gaļas maļamo mašī-

nu. Šodien tu nospēlē lomu, bet varbūt 
tā arī paliks viena loma visam mūžam. 
Šāda perspektīva mani nevilina. 

Daugavpilī es esmu laimīgs un ap-
mierināts ar mākslu, ar radošo procesu, 
ar lomām. Esmu šeit nospēlējis vairāk 
nekā 70 lomas. Esmu strādājis ar dau-
dziem labiem, gudriem, izciliem un ta-
lantīgiem režisoriem. Tad, kad esi visu 
laiku bijis noslogots, bet pēkšņi vienu rī-
tu tev nav jāiet uz mēģinājumu, ir tāds 
tukšums, pilnīgi vakuums! Bet drīz šo 
vakuumu aizpilda nākamais darbs. Uz-
skatu, ka man ir ļoti paveicies, jo nekad 
nav nācies sēdēt dīkā un gaidīt lomas. 

Mani priecē, ka arvien biežāk šurp 
brauc Krievijas filmu uzņemšanas gru-

pas. Ir interesanti un aizraujoši pamēģi-
nāt sevi kino lauciņā. Aktierim ir ļoti no-
derīgi izprast visu šo kino virtuvi. Tas ir 
pievilcīgi, tomēr mana prioritāte ir teāt-
ris. Šeit ir daudz, daudz smagāk un sa-
režģītāk. Izej uz skatuves, un otrā dubla 
tev nebūs, ir jādara viss iespējamais uz 
pilnu klapi, šeit tu nevienu neapmānīsi. 

Gadus piecpadsmit es tiku uzskatīts 
par komēdiju aktieri. Galvenokārt tā-
pēc, ka regulāri no Maskavas brauca Mi-
hails Mamedovs un iestudēja komēdi-
jas, kurās man palaimējās spēlēt galve-
nās lomas. Es arī tagad esmu priecīgs, ja 
mani uzskata par komēdiju aktieri. Likt 
cilvēkam no sirds smieties ir ļoti grūts 
uzdevums. Es dievinu to brīdi, kad ska-
tītāju sejās ir smaids, kad rodas pozitī-
vas emocijas. Cilvēks atstāj teātri apga-
rots, kaut vai divas stundas viņš ir atslē-
dzies no problēmām, un vēl paliek laba 
pēcgarša. 

Beidzamajā laikā ir patīkami, ka 
man piedāvā nopietnākus darbus. Ska-
tītāji redz, ka man izdodas arī dramatis-
kas lomas. Izrāde Otrais šāviens bija lū-
zuma punkts. Par to esmu pateicīgs re-
žisoram Oļegam Šapošņikovam, kas 
manī saskatīja ne tikai komēdijas aktie-
ra potenciālu, bet arī dramatisko aktieri. 
Pašreizējā repertuārā psiholoģiski ļoti 
smaga, tomēr interesanta man ir izrāde 
Emigranti, ko es mīlu un vienlaikus no 
tās baidos. Nozīmīgas ir nopietnās lo-
mas arī izrādē Tumšās alejas pēc Ivana 
Buņina stāstu motīviem un Antona Če-
hova Kaijā. Mani gandarī, ka varu izrai-
sīt ne tikai smieklus, bet arī asaras. Pro-
tams, tas ir komandas darba nopelns, 
esmu pateicīgs, ka man ir tik brīnišķīgi 
partneri.6

Pierakstījusi Linda Kilevica

mihails Samodahovs. Foto no personiskā 
arhīva
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ārzemju teātris

izrādes 
Par dzīvi

«tauberbach» ļauj pacelties pāri pīšļiem

inta balode

espējams, tā Latvijas publika 
vēl nebija cēlusies kājās. Turklāt 
publika, kur bija maz tādu, kas 
pēc viedokļa meklē autoritātēs. 
tauberbach Eiropā piecēlis kā-

jās pat tos, kas citkārt sēž. Man patīk sē-
dēt, bet šoreiz labprāt piecēlos. Varbūt 
ar vislielāko prieku tāpēc, ka tapa 
skaidrs – izrādes radošā komanda ciena 
ikvienu cilvēku, tātad arī mani. 

tikai ĶermeniS
Slavenā beļģu horeogrāfa un režisora 
Alēna Platēla un viņa kolektīva les bal-
lets C de la B izrādes biju redzējusi jau 
iepriekš. Par vārda un personības lielu-
mu un spilgto atpazīstamo kustību rok-
rakstu šaubu nebija. Tomēr katru reizi 
domāju, ka laikam Platēls nav gluži 
mans sirdsdraugs, jo, lai arī izmanto 
šķietami deformētas un nepareizas for-
mas, viņa darbu struktūrā un ideoloģijā 
ir kaut kas pārāk kārtīgs un svinīgs, no-
pietns un reliģiozs, un šo īpašību dēļ 
manās sajūtās arī auksts un tāls. Lai arī 
ir joki un paradoksāli skati, tomēr bija 
palikusi pēcgarša, kurā pietrūka dzīvu 
cilvēku un humora izjūtas. tauberbach 
bija citādi – tie paši mūžīgie pētījumi 
par spriedzi starp augšu un apakšu kat-
rā no mums, bet šoreiz iegremdēti reali-
tātē – sabiedrības šķērsgriezums izgāz-
tuvē.  

Iepriekšējā tikšanās dzīvajā ar Platē-
la daiļradi man bija starptautiskajā teāt-
ra festivālā Slovākijā Divadelna Nitra 
2010, kura moto bija «ārpus normālā». 
Festivāla centrā togad bija izrādes, kur 
teksts spēlē sekundāru vai nekādu lo-
mu. Tika izrādīta arī Alēna Platēla izrāde 
Out of Context – for Pina (Ārpus kontek-
sta – Pīnai) Svarīga festivāla sastāvdaļa 
bija brokastlaika sarunas ar mākslinie-
kiem, kur savukārt valoda spēlēja ļoti 
lielu lomu. Dažas no Platēla izteiktajām 
domām ir svarīgas arī tauberbach kon-
tekstā. 

Horeogrāfs atzinās, ka nav liels kon-
ceptuālās dejas cienītājs un uzskata, ka 
dejotājiem, kas veltījuši gadus, lai sa-
sniegtu virtuozitāti, ir jādod iespēja iz-
mantot savas prasmes. Turklāt nevis lai 
paštīksminātos, bet gan komunicētu ar 
publiku dziļākos ķermeniskās esamības 
līmeņos. Platēls ticot, ka deja to spēj. Sa-
vu izrādi Out of Context – for Pina viņš 
bija sācis veidot jau pirms Pīnas Baušas 
aiziešanas mūžībā, taču nolēmis to vel-
tīt tieši viņai. Turklāt nevis iekļaujot at-
sauces uz Baušas darbiem vai estētiku, 
bet gan pieminot savu iedvesmotāju ar 
pašu izrādi: tukšā skatuvē tikai dejotāji 
un divi mikrofoni, nav nekāda vienota 
muzikāla noformējuma, nav stāsta. Ir 
«tikai» cilvēka ķermenis, ģērbies vienā 
veļā un brīžiem piesedzies vai saposies 

sarkanīgā segā–dvielī, un tā ērtās un ne-
ērtās, skaistās un neglītās kustības mū-
su acu priekšā. Platēla sarunas ar Pīnu 
Baušu nekad neesot bijušas par mākslu, 
vienmēr tikai par dzīvi. 

tauberbach izrādes Rīgā Latvijas Jau-
nā teātra institūts veltīja Normundam 
Naumanim. Ne jau tikai tāpēc, ka viņš 
par izrādi vēl 21.maijā rakstīja Kultūras 
Dienā. Zīmīgi, ka tieši tajā tekstā vārda 
virtuozs NN uzraksta visai banālo frāzi 
«vārdos nav iespējams aprakstīt». Tieši 
tāpēc, ka nav iespējams, ir vērts visu 
mūžu mēģināt darīt vienu un to pašu. 

taiPuS vārdiem
Visas Platēla izrādes ir par vienu un un 
to pašu – par dzīvi. Platēls formu nesa-
domā, strādā veidā, kuru ir atradis un 
uzskata par atbilstošāko, tomēr nav jū-
tama nekāda paštīksmināšanās, jo izvē-
lējies cilvēka eksistences pieredzi pētīt 
caur tiktāl sakāpinātu ķermeņa izpaus-
mi, lai dvēsele un prāts būtu redzams 
uz ādas, un tas nav nekāds ērtais ceļš. 
Platēls pārstāv to teātra un dejas tradī-
ciju, kas tic un uzticas cilvēka ķerme-
nim un kustībai kā līdzeklim (arī deja 
ne vienmēr tic kustībai), ar kuru pateikt 
kaut ko par to teritoriju, kur vārdi bei-
dzas. Ja par to nevar runāt, tad ir vai nu 
jāklusē, vai jādejo. Daļa šīs dejošanas 
vietā labāk izvēlēsies klusēšanu.
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Out of Context – for Pina nebija ērta 
izrāde, daļa skatītāju atstāja zāli, daļa 
sauca «bravo!». Vai tauberbach ir ērtā-
ka? Lielā mērā ir, jo nosauc iedvesmas 
avotus – tie ir Markosa Prado doku-
mentālā filma Estamira un Artura Žmi-
jevska ieraksts, kurā Baha mūziku in-
terpretē nedzirdīgo cilvēku koris. Pla-
tēls tauberbach izmanto saprotamus 
teātra paņēmienus, jo, pat bez kontek-
sta, tikai zinot, kā izskatās atkritumu 
izgāztuves, izrādei ir viena no īsākajām 
ekspozīcijām manā teātra pieredzē. 
Milzu nopelns te ir scenogrāfijai – krā-
saino apģērbu kalniem, kas biezā slānī 
klāj skatuvi, un skaņu celiņam – mušu 
spindzoņa tīrajām importa humpalām 
acumirklī piešķir smārdu. Uz neparastā 
grīdas seguma ik solis prasa papildu 
piepūli un koncentrēšanos, vienlaikus 
soļi ir nedzirdami, un, ja neesi vertikāli, 
tevi mīļi apskauj vai alkatīgi ierij atkri-
tumu kalni. Dotie apstākļi dažu sekun-
žu laikā ir skaidri gan tiešā, gan meta-
foriskā nozīmē – pagrimums, iekšējs un 
ārējs piesārņojums, matērijas pārmērs, 
orientieru zudums. Skatuves gaismu 
stangas izrādes laikā braukā augšā un 
lejā, dodot klāt arī asociāciju par bēni-
ņiem – aizmirsto lietu un apziņas bēni-
ņiem. Tik tālu viss ir ērti un normāli. 

Citādi var lūkoties uz to, ko dara 
cilvēki – aktrise Elsī de Brauva (Elsie de 

Brauw) un pieci dejotāji Berenžēra 
Bodina (Bérengère Bodin), Elijs Tass 
(Elie Tass), Lisi Estarasa (Lisi Estaras), 
Romeu Runa (Rameu Runa), Ross 
Makkormaks (Ross Mccormack). Kustī-
bu rakstura un savdabīgās izteiksmī-
bas dēļ var tikt arī pie neērtības un ne-
normālības domām. Horeogrāfe un 
kustību terapeite Santa Grīnfelde pēc 
izrādes teica, ka grūti iedomāties vēl 

precīzāku šizofrēnijas attēlojumu. 
Man nav zināšanu psihiatrijā, un cil-
vēki uz skatuves savās izpausmēs šķiet 
redzama izpausme tam, kas itin bieži 
risinās galvā, bet kam diagnoze nav 
piešķirta.

Platēls ne tikai horeogrāfs, bet strā-
dājis arī kā kustību terapeits bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Toreiz festivālā 
Nitrā viņš atzinās, ka jutis vainas apzi-

ņu par to, ka pametis bērnus, lai pie-
vērstos mākslai. Tādēļ iepriekš slēptā 
formā, bet nu jau pavisam atklāti viņš 
savos darbos izmanto kustības, kas sa-
saucas ar psihisku un fizisku traucēju-
mu izraisītām motorikas un uzvedības 
izmaiņām. Tas, ko redzam dejotāju 
kustībās un ķermeņos pavisam tieši, 
kopā ar to, ko iztēlojamies, teju vai ap-
tver visas izpausmes, kuru dēļ cilvēka 

ķermeni mēdz saukt par grēcīgu. 
Kā tad iespējams, ka noniecinātais 

un «zemais» ķermenis, turklāt vēl savu 
netikumu pārspīlējumā, spēj skatītāja 
pieredzi pacelt tādos pat dievišķīguma 
un humānisma augstumos kā, piemē-
ram, abstrakta minimālisma mūzika? 
Reiz dzirdēju izteikumu, ka mākslā 
drīkst darīt daudz, ja vien koncepts nav 
perverss. Kas mūs mulsina neierastas 

noniecinātais un «zemais» 
ķermenis sPēJ skatītāJa 

Pieredzi Pacelt dievišķīguma 
un humānisma augstumos

tas, ko redzam dejotāju kustībās un ķermeņos, pavisam tieši aptver visas izpausmes, kuru dēļ cilvēka ķermeni mēdz saukt par 
grēcīgu. Publicitātes foto
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ķermeņa izpausmes gadījumos – pašu 
samaitātība, autoru bauda par viņu uz-
drīkstēšanos vai iemesla trūkums? Lai 
cik neparasts būtu, piemēram, dejotāja 
solo mirklis ar krāniņa apļošanu aktri-
ses priekšā, tā ir tikai epizode, uz kuru 
neprasās ieciklēties. Bet tas ir kas vai-
rāk par «cik forši es griežu krāniņu».

Iespējams, Platēla spēja visu pada-
rīt dievišķu nāk arī no horeogrāfa pie-
minētās vainas apziņas par to, ka viņš 
atstājis bērnus. Grēku izpirkšana ir vi-
ņa attieksmē pret dzīvi un darbu, pret 
katru izrādi, ko veido, pret tēmām, 
pret savu un skatītāja laiku. Jēga būt 
mākslā ir tikai tad, ja esi tikpat node-
rīgs, kā strādājot ātrajā palīdzībā, ja 
darbs veikts tikpat atbildīgi. Platēla iz-
rādes ir nostrādātas un pārdomātas 
līdz sīkumam, tajās ir nepārprotama 
kvalitāte un vēriens ideoloģiskā iz-
pratnē. Viņš netērē laiku, lai pastāstītu 
par kādu mazu notikumu komiskā vai 
traģiskā veidā. Vēl mazāk viņu, šķiet, 
interesē aktualitātes. Ne visiem ir pie-
eja debesīm, kur, pēc mistiķa Emanu-
ela Svēdenborga ieskatiem, eņģeļi ra-
da brīnišķu mākslas darbu un zinātnes 
sasniegumu idejas un gaida, kad kāds 
tās paņems un iemiesos. Un skaistu-
mam nav viena seja vien, katram eņ-
ģelim ir savs radošums, kas atgādina 
par normālību un nenormālību, kāda 
piemīt ikvienam, un līdz ar to par ie-
cietību pret tiem, kam šīs lietas ir citā-

dās proporcijās.
Visas Platēla izrādes ir vienādas. 

Neatkarīgi no tēmas, tās vienmēr ir par 
to, kas ir pats svarīgākais. Pats Platēls to 
raksturo kā jautājumu par to, kā cilvēki 
tiek galā ar dzīvi (intervija M. Ziedai 
6. novembra KultūrasDienā). Kā atrast 
sevī drosmi būt, zinot, ka viss ir tā, kā 
ir? Tāpat kā Estamira dzīvo izgāztuvē 
tāpēc, ka tā izvēlējusies, arī Platēls 

meklē augsto un īsto cilvēku tieši tur, 
kur kāds standartcilvēka elements ir at-
ņemts, traucēts vai zudis. Platēls tera-
peits nekur nav zudis – viņš ved savu 
skatītāju līdzi pa krēslainiem labirin-
tiem un cer, ka būs katarse, jo pēc tās 
pasaule uz brīdi kļūst gaišāka. 

Izrādē tauberbach ir vēl kāda īpaša 
lieta, kas vismaz man to padara daudz 
iedarbīgāku nekā citus Platēla darbus. 
Tas ir vēstījums par valodu, tās izman-
tojumu un funkcijām. Valoda ir glābiņš, 
iespēja apturēt haotisko pasauli, radīt 
ilūziju par kontroli. Valodas funkcija ir 

dzirdēt, tās jēga ir dialogs. Smalkas va-
lodas izvēle ļauj pacelties pāri pīšļiem, 
pat tajos stāvot. Civilizācija, kur ar savu 
valodu esmu centrā. Valoda skan dau-
dzās balsīs mūsu galvā gluži kā Baha 
polifonijā, sniedz izvēli vai izvēles ilūzi-
ju. Balss un vārdi ļauj jokot vēl vienā lī-
menī, papildus ķermeņa un situāciju 
jokiem, tāpēc ir iespēja laiku pa laikam 
atbrīvoties no trakās apziņas par trakās 

pasaules trakumu. 
Toreiz pie brokastīm Platēls atgādi-

nāja, ka viņš ir pret dejas racionalizāci-
ju – katra ceļojums būs ļoti individuāls, 
taču pastāv emocionāla pieredze, kas 
vieno visus. Pirms sākām analizēt, kas 
ir kas, visi bija laimīgi. Un loloja ilūzi-
jas, ka, ja mēs jūtam līdzīgi, tad arī do-
mājam līdzīgi. Ne vella. Tāpēc tad, kad 
pārāk ilgi pabūts kontrolē un sava prā-
ta vientulības polifonijā, laiku pa laiku 
kā izrādes dalībniekiem jāsasēžas aplī 
un jāuzdzied kāda vienbalsīga dziesmi-
ņa. 6

 kā atrast sevī drosmi būt, 
zinot, ka viss ir tā, kā ir?

tāpat kā estamira dzīvo izgāztuvē tāpēc, ka tā izvēlējusies, arī Platēls meklē augsto un īsto cilvēku tieši tur, kur kāds 
standartcilvēka elements ir atņemts, traucēts vai zudis. Publicitātes foto
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z skatuves ir 
pilns arsenāls: 
nātrija oksibuti-
rāts, 2C-B, 2C-1, 
2C-7, amfeta-
mīni, ecstasy, 

kokaīns, ketamīns, heroīns, poppers, 
LSD u.tml. Degviela negausīgai vēlmei 
dzīvot nepārtrauktā baudas reibumā, 
barība mutuļojošai dzīvotgribas mag-
mai. «Cena ir pieejama, bet efekts – 
neaprakstāms,» godīgi atzīstas gandrīz 
piecdesmit gadus vecais amerikāņu 
baletdejotājs Antonijs Rici (Antony 
Rizzi). Viņš sajūsmināti eksperimentē 
jaunatklājēja aizrautībā. Katra no šīm 
vielām ļauj viņam uzpūst trauslu ziep-
ju burbuli – skafandru, kuru pilda 
gaiss, kas nāk tikai un vienīgi no viņa 
paša dzīvā ķermeņa. Tās ļauj ietīties 
ēteriskā apmetnī un kļūt neredzamam. 
Radīt luminiscējošu laika un klusuma 
kapsulu, kurā paslēpties no pasaules 
un no nāves. No skatuves dveš svai-
gums, ēteris, ziepes, noslēpums, vili-
nājums, baudas gaidu nervozais kairi-
nājums, precīza, tīra, sterila, efektīva 
jūtu ķīmija, kas pārspridzina burbuli 
un kā kūpošs sausais ledus sāk gāzties 
pār laboratorijas galdu precīzi tajā brī-
dī, kad solists iesāk savu monologu.

Dejas un deklamācijas monoizrādi 
Narkotikas mani turēja pie dzīvības 
(Drugs kept me alive) flāmu māksli-
nieks Jans Fabrs 2012. gadā sarakstījis 

un speciāli veltījis ar HIV inficētajam 
Antonijam Rici, daudzpusīgam dejotā-
jam, aktierim un horeogrāfam, ar kuru 
viņu saista ilgstoša sadarbība. Solista 
slimības diagnoze tiek apstiprināta ti-
kai izrādes epilogā, bet anestezējošā 
nāves klātbūtne ir jūtama visā baudas 
lidojumā. Bīstams un kaislīgs flirts ar 
tuvojošos nāvi ir Fabra optimistiskā 
formula īstai, intensīvai dzīvei. Izrādē 
nav nožēlas un nosodījuma narkotiku 
lietošanai. Ir abstinence, ir sekas, ir cil-
vēku pazemojoši fizioloģiskie stāvokļi, 
ir smiekli, ir izsmejošas klišejas par ķer-
meņa vājumu, bet nav vilšanās. Viņš 

dejo, viņš lido, viņš pūš draiskus ziepju 
burbulīšus no bļodas, kurā mazgā savu 
pakaļu ar Palmolive, Ajax, Lux u.c. Pie 
viena viņš mazgājamos līdzekļus maz-
liet arī pareklamē – no sirds iesaka ska-
tītājiem, jo tie ir tik apbrīnojami iedar-

bīgi. Ziepju metafora tiek piemērota 
narkotikām, pārsteidzoši daudzos at-
jautīgos veidos apvienojot burbuļu cē-
lumu, trauslumu, materiāla lētumu un 
citas popkultūrā pazīstamās nozīmes.

Īsā un koncentrētā variantā recen-
zijai par iestudējumu noderētu viens 
teikums no izrādes: «Es diršu kā govs, 
vemju kā suns, bet mana horeogrāfija 
ir dievišķa». Sāpes, destrukcija, sviedri 
un citi izdalījumi ir raksturīgi Fabra iz-
rāžu un izstāžu elementi, taču tie nav 
domāti pašmērķīgai sabiedrības šokē-
šanai, bet gan kā paņēmiens ātrai ska-
tuves platformas uzsliešanai vietā, kur, 

pēc viņa domām, risinās patiesā izrāde, 
deja un dialogi, proti, skaidrā un atvēr-
tā apziņā. Tie ir priekšnoteikumi tīrā 
skaistuma atbrīvošanai. Aiz brutāla-
jiem un jēlajiem jokiem, pagrimuma, 
sabiedrībā pieņemto normu neievēro-

ar šo es 
varu vairāk

ārzemju teātris

kas notur pie dzīvības Janu fabru un viņa aktieri

santa remere 

bīstams un kaislīgs flirts ar 
tuvoJošos nāvi ir fabra 

oPtimistiskā formula īstai, 
intensīvai dzīvei
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šanas un abstinences blakusproduk-
tiem rit maiga, eiforiska un katarsiska 
izrāde, kuras skaistums glābj pasauli.

Ar stikla zāļu pudelītēm izliktais 
skatuves četrstūris varētu būt cīņas 
arēna, ar krītu apvilkts pasargājošs 
loks, stikla pils, kuru cilvēks ceļ ap sa-
vu prātu. Precīza asociācija atnāk ātri – 
tā ir prāta telpa, kuras stingro robežu 
veido apziņu paplašinošu vielu trauci-
ņi, un galvenais varonis ir kartēziskā 
teātra homunkuls – cilvēciņš, kurš dzī-
vo mūsu prātos, skatās caur mūsu 
acīm kā ekrānā un domā mūsu domas. 
Jans Fabrs, kurš vienmēr bijis pazīs-
tams kā fizioloģisko un dvēseles stā-
vokļu pazinējs, šķiet, beidzot ir saraks-
tījis monoizrādi «cilvēciņam galvā», 
konkrēti, cilvēciņam dejotāja Antonija 
Rici galvā. Mākslinieks, kurš vienmēr 
cilvēku, tā atklāsmes, dvēseli un die-
višķumu ir traktējis kā ķīmisku proce-
su, šajā reizē iet vēl tālāk, piešķirot ķī-
mijai cilvēka veidolu un lomu scenāri-
jā. 

Izrādes teksts ir rakstīts kā oda 
baudai, un dramaturģija organizējas 
atkārtotos līdzīgas uzbūves pantos. 
Katrs no tiem ir veltīts citai narkotiskai 
vielai, ar to saistītajām ekspektācijām, 
dvēseles stāvoklim, kurā viela ieņemta, 
iedarbības raksturojumam, sekojošajai 
atklāsmei un atskurbšanai. Mēģinot 
saprast varoņa rīcības motīvus, arī 
skatītājs pamazām virzās pa tādu kā 
dialektisku spirāli, uzspridzinot savus 
pieņēmumus, piedzīvojot atklāsmi, 
bet tad atkal metot šaubu ēnu uz to un 
sākot jaunu apli. Vai, lietojot visu pēc 
kārtas, šis alķīmiķis mēģina atrast mū-
žīgās dzīvības ķīmisko formulu? Vai 
tieši otrādi – šis homunkuls ir tīrais 
gars, kas mēģina pārdzimt mirstīgā 
formā? 

Kā pēc klasiska retorikas mākslas 
modeļa, katra jauna lietošanas reize 
sākas ar eksistenciālu jautājumu: «Vai 
es esmu slims?», kam seko provokatīvi 
paradoksāla atbilde: «Es esmu neārstē-
jami...» (pauze uz brīdi notur intrigu) 
«...neārstējami dzīvotgribošs», «nela-
bojams fantasts», «mīlestības bruņi-
nieks», «nevaldāms toreadors», «bur-
vis», «apsēsts zinātnieks», «ziepju pēt-
nieks», «staigājošā aptieka», «jokdaris», 
«bioloģiskais ierocis pats savā ķerme-
nī» utt. Viņš jokojas, runā par savu si-
tuāciju ar ironiju, bet reizē arī bez tās. 
Ironija ir tik vien kā smīns pašam par 
sevi, jo šī pieredze, kuru viņš ir uzbūris 
un kas viņam tik daudz sniedz, nav «īs-
ta», bet tikai halucinācija, sapnis, gais-
tošs burbulis. Bet arī tas ir ļoti daudz 
cilvēkam, kuram vairs necik daudz nav 
atlicis. Cilvēkam, kurš jau atrodas sli-
mības izolatorā. Tikai jautājums zālei – 
kurš no jums nav šeit uz laiku?

Lai arī iestudējumā ir daudz teksta, 
svarīgais bieži netiek pateikts vārdiem, 
ļaujot runāt formai. Piemēram, ciklis-
kā atkārtošanās skatītājam pamazām 
kļūst mokoša, tādā veidā tiek nodota 

narkotiku rutīnas pieredze, kas pama-
zām pāriet neizturamā, šķebinošā ver-
tigo. Tāpat režisors regulāri pārtrauc 
dramatiskos ciešanu vai atklāsmju brī-
žus ar kādu kaitinošu šova elementu – 
zibsni, džinglu un cinisku ziepju reklā-
mas pauzi. Smieklīgo reklāmsižetu re-
gularitāte panāk skaudru vientulības 
apziņu – mūsu varonis, «ķīmijas bruņi-
nieks» un ekstāzes karalis, patiesībā 
ceļo viens, visticamāk netīrā, piemētā-
tā dzīvoklī pie televizora ekrāna. Bet šī 
«realitātes» atskārsme ir tikai tāda sku-
mīgā nianse kopējā dzīvesprieka kok-
teilī, jo skaidrs, ka ne autoram, ne iz-
pildītājam fiziskais un sociālais kom-
forts neko daudz nenozīmē. Viņu vie-
nīgā īstā pasaule ir ar zāļu pudelītēm 
izliktā un kapsulām piebārstītā melnā 
skatuves deju grīda.

«Mani kauli kļūst tikai trauslāki, 
bet mana dejošana – plūstošāka,» uz-
ņemot pēc kārtas jau kādu desmito 
vielu, ziņo «mīlestības bruņinieks uz 
Aviņonas tilta». Narkotikas ir metafora 
viņa dejotāja kaislībai. Antonijs Rici 
skatītājiem ļauj sajust sava ķermeņa 
spēku. Spēku, ar kādu ķermenis, bū-
dams atkarīgs no pūlēm un apsēsts ar 
tehnikas pilnveidošanu, pēc daudziem 
atkārtojumiem un variācijām spēj at-
brīvoties pats no sevis, lai sasniegtu – 
aizvedot līdz arī skatītāju – ekstāzi. Par 
kādu no narkotikām, diemžēl, neatce-
ros kuru, viņš saka: «Ar šo es varu vai-
rāk – es spēju vairāk noliekties un iz-
stiepties tik tālu, cik parasti nav iespē-
jams.» Un pēkšņi liekas, ka viņš mūsu 
priekšā ir izstiepies necilvēcīgi tālu – 
kā puķzirņa staipeknis. Patiešām! Izrā-
dei ir arī burvju mākslinieka šova as-
pekts, kas ne brīdi neļauj līdz galam 
uzticēties savām maņām.

Gaismas un skaņas režija ir ne-
manāma un precīza kā Holivudas fil-
mas montāža, kas panāk, ka vienkār-
ši iekārtotā skatuve ar vienu galdu un 
trim ziepjūdens bļodām šķiet mainī-
ga un aizraujoša vide stundas garu-
mā. Režisēta tiek visa skatuves telpa 
visās dimensijās. Brīžiem liekas, ka 
komanda ar kaut kādiem paņēmie-
niem āzē mūsu uztveri, piemēram, 
šķiet, ka varonis maina garumu vai 
ziepju burbuļiem pēcapstrādē uzlikts 
mirdzums. Antonijam Rici piemīt ap-
brīnojamas ziepju burbuļu virtuoza 
spējas, ko viņš šķietami nevērīgā 

vieglumā savieno ar deju un aktier-
spēli. Jādomā, ka režisors, skulptors, 
horeogrāfs, rakstnieks, gleznotājs 
Jans Fabrs nemaz nevarētu strādāt ar 

aktieri, kam piemīt tikai viens ta-
lants.

«Es neradu no ciešanām, bet no 
prieka, no baudas. Tā ir vēlme dalīties,» 

saka Fabrs. Viņš ir neatlaidīgs pētnieks, 
un viņam ir sakari, lai iegūtu jebkuru 
iecerēto materiālu savām izstādēm un 
izrādēm – vai tā būtu tonna kukaiņu 

monoizrādi Narkotikas mani turēja pie 
dzīvības flāmu mākslinieks jans Fabrs 
speciāli veltījis ar Hiv inficētajam 
dejotājam un aktierim antonijam rici. 
Foto - Wonge Bergmann

brīžiem liekas, ka komanda 
ar kaut kādiem Paņēmieniem 

āzē mūsu uztveri



teātra vēstnesis 2014/iv 83 

čaulu no visiem Centrāleiropas āziešu 
restorāniem, vai dzīvi kaķi, kas pare-
dzēti lidināšanai, un kur nu vēl narko-
tiskās un psihotropās vielas, kas ir brīvi 
pieejamas tikai nelegālajā tirgū. Par 
narkotiku pieredzi šajā izrādē pilnīgi 
noteikti vēstī to pazinēji. Vai šie stāsti 
nāk no Rici, vai no Fabra, vai Aleksand-
ra Šulgina, vai kāda cita vai visiem ko-
pā, mēs neuzzināsim, un tas nav svarī-
gi. Viņu rīcības motīvi ir attaisnojami. 
Šī laboratorija ir pastāvējusi, un tās 
pētnieki ir čakli strādājuši, lai nodotu 
mums baudas pieredzi nekaitīgā veidā. 
«Pāris ekstāzes nekad nevienam nav 
nekādu ļaunumu nodarījušas,» saka 
Rici. Un, ja tā, tad dodiet viņiem vēl, jo 
viņi ar tām dara apbrīnojamas lietas.

Intervijās režisors stāsta, ka iedves-
ma izrādei nākusi no paša bērnības, 
kad, būdams mazs zēns, viņš pagrabā 
spēlējies ar amatieru ķīmijas komplek-
tiņu, tādā veidā uzsverot indevi no-
slēgties un eksperimentēt, ko viņš cie-
na pats sevī un citos. Ķermeņa iespēju 
izzināšana un nāves pieradināšana ir 
centrālās Fabra daiļrades tēmas, bet 
klasika un zinātne – viņa lielākie varo-
ņi. Fabrs ir arhetipisks flāms – huligāns 
un bravūrīgs jūrnieks. Viņš ir Beļģijas 
skolas patriots, kas rūpīgi uztur savu 
identitāti, īpaši akcentējot tās atšķirību 
no nīderlandiešiem. Šķiet, ka «beļģis» 
visvairāk izpaužas tajā, kā viņš jauc ko-
pā garīgumu ar satīru, kas kādam var 
šķist vienkārši par daudz un par pa-

skaidrojošu, bet kas bieži ļauj formulēt 
savu domu tālāk un konkrētāk. Kom-
pleksā un multikulturālā Beļģija ir 
jaukto mediju zeme – komiksu dzimte-
ne un izcilu laikmetīgās dejas un teātra 
izrāžu šūpulis. Beļģijā ir augstas māks-
las prasības, bet māksliniekus atbalsta 
arī aktīva sabiedrība, kas neatlaidīgi 
meklē mākslā savu identitāti. 

«Es dievinu pilnības neiespējamī-
bu», caur Rici tēlu izrādē runā Fabrs. 
Viņa izrādē nav nāves, tajā nav pat bai-
ļu no tās. Narkotikas mani turēja pie 
dzīvības ir par bailēm dzīvot. Tāds, lūk, 
specifisks beļģu art de vivre1 apliecinā-
jums. 6

1 dzīves māksla – franču val.
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teorija vārdos un rakstos

trağēdiJas 
atdzimšana 
važdi muavads: «bērnība ir kā kaklā iedurts nazis»

inga rozentāle

ĀRSTS Tas ir 
karš. 
SAUDA Kāds 
karš? 
ĀRSTS Kas to 
lai zina? Ne-

viens nespēj saprast. Brāļi šauj uz brā-
ļiem un tēvi uz tēviem. Karš. Bet kāds 
karš? Vienreiz pāri robežai pārnāca 500 
000 bēgļu. Viņi teica: «Mūs izdzina no 
mūsu zemes, ļaujiet mums palikt te pie 
jums.» Daži šejienieši teica jā, daži teica 
nē, daži aizbēga. Miljoniem likteņu. Ne-
viens vairs nespēj izšķirt, kurš uz kuru 
šauj, vēl mazāk – kāpēc. Tas ir karš. (V. 
Muavads. Ugunsgrēki)

Važdi Muavadu šodien var uzskatīt 
par vienu no nozīmīgākajiem franču va-
lodā rakstošajiem autoriem, var teikt, ka 
viņš ir reanimējis episko teātri, ka līdz ar 
viņu trağēdija atgriežas ar jaunu spēku 
un ka laikmetīgajā dramaturğijā un teātrī 
tiek apšaubīta eiropeiskā, rietumnieciskā 
skatpunkta dominante.

1968. gadā Libānā dzimušo kanādieti 
Važdi Muavadu (Wajdi Mouawad) karš ir 
pārņēmis savā varā un nelaiž vairs vaļā, 
kaut patiesībā viņš to personīgi maz pie-
dzīvojis. 1975. gadā sākās Libānas pilsoņ-
karš, 1976. astoņgadīgais Važdi kopā ar 
ğimeni emigrēja uz Franciju. Muavads 
redzēja, kā Libānā ienāca palestīniešu 
bēgļi, kā tika sadedzināts autobuss ar 
šiem bēgļiem, bet neredzēja, kā Dienvid-
libānu okupēja Izraēlas armija un kā vē-
lāk iemaršēja arī Sīrijas armija. Pirmos 
piecus gadus ğimene pavadīja Parīzē, 
pēc tam, kad vairs nepagarināja uzturē-
šanās atļauju, pārcēlās uz frančvalodīgo 

Monreālu Kanādā. Kamēr Libānā valdīja 
nežēlība, absurds un tādas jukas, ka vairs 
nebija iespējams pārskatīt visas karojo-
šās puses (neskaitāmās kaujinieku gru-
pās sašķeltos labējos un kreisos libānie-
šus, izraēliešus, palestīniešus, sīriešus), 
Monreālā Muavads bija ideālas integrā-
cijas paraugs – labi audzināts draugu ie-
skauts koledžas regbija komandas kap-
teinis. 1991. gadā viņš pabeidz École Na-
tionale de Théâtre du Canada (Kanādas 
Nacionālo teātra skolu) ar aktiera diplo-
mu kabatā, dibina un vada pats savu te-
ātri Monreālā, un īsā laikā kļūst par vienu 

no turienes vadošajiem franciski raksto-
šiem, spēlējošiem un iestudējošiem jau-
najiem talantiem. 

Muavads raksta – galvenokārt teāt-
rim – jau no 16 gadu vecuma. Bet tas ne-
bija spalvaskāts, ko Muavads turēja rokās 
bērnībā. Kā bērns viņš bieži apmeklēja 
kristīgos libāņu kaujiniekus tuvējos kal-
nos, jo šajā kustībā bija iesaistījušies 
daudzu viņa draugu vecākie brāļi. Ieroči 
bija ikdienas sastāvdaļa. Ja Muavads bū-
tu palicis Libānā, viņš būtu tos arī reāli 
pielietojis. Pārbraucot uz Kanādu, par vi-
ņa ieroci kļūst pildspalva. Knapi pabei-
dzis studijas, viņš saraksta vairākus dar-
bus, kas no intuitīvas, nevis zinošas pozī-
cijas stāsta par karu. Luga Kāzu diena pie 
kromaņoniešiem (Journée de noces chez 
les Cromagnons, 1992) apraksta konfliktu 
pašu libāniešu starpā pilsoņkara laikā, 
Piekraste (Littoral, 1997) un Villijs Prota-
gors ieslēdzies tualetē (Willy Protagoras 
enfermé dans les toilettes,1998) vēsta par 
sīriešu ienākšanu Libānā. Šie darbi patie-
šām sarakstīti no iekšējas intuitīvas opo-
zīcijas pret karu, jo realitātē Muavads 
praktiski vairs nerunā dzimtajā valodā 
un viņa zināšanas par dzimtenē notieko-
šo ir vispārīgas. Divi notikumi katrs savā 
ziņā spēcīgi ietekmē viņa dzīvi. 1999. ga-
dā viņa Piekrastes iestudējums ar lieliem 
panākumiem tiek izrādīts Aviņjonas fes-
tivālā un padara viņu ar vienu rāvienu 
slavenu Eiropā un it īpaši Francijā, no 
kurienes nāk piedāvājumi iestudēt nozī-
mīgākajos teātros, strādāt rezidencēs, sa-
ņemt no teātriem autorstipendijas utt. 
Bet 2000. gadā viņš satiek kanādiešu fo-
tožurnālisti Žozē Lamberti (Josée Lam-

važdi muavads. Foto – Jean-Louis 
Fernandez
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bert), kas apceļojusi Libānu un fotografē-
jusi Izraēlas armijas slepenā cietuma 
Khiam ieslodzīto atbrīvošanu. Lamber-
tes stāstītais izraisa Muavadā ugunsgrē-
ku, par ārprātu un necilvēcību dzirdētais 
viņu dedzina un vairs neliek mierā. Mua-
vadam jau iepriekš padomā bija jauna 
luga, un nu tajā ieplūst reāli fakti. Viņš sa-
tiekas ar sava vecuma libānieti, kas des-
mit gadus bijusi ieslodzīta, spīdzināta un 
izvarota Khiam cietumā. Taču viņi neru-
nā par karu. Un kā lai arī to izdarītu? Viņi 
pusdieno pie kopīgas draudzenes, sme-
jas, runā par visu un neko. Turpinādams 
darbu pie lugas un vienlaicīgi jau 
mēğinādams ar savu aktieru trupu (vai-
rāki darbi tapuši sadarbībā ar aktieriem), 
Muavads pamazām izdzēš vienu pēc ot-
ras gandrīz visas konkrētās atsauces uz 
Libānas pilsoņkaru, vispār uz Libānu. 
Tikko ir sācies Irākas karš, nav vēl aiz-
mirsts karš bijušajā Dienvidslāvijā, Ruan-
dā, Alžīrijā, Tibetā, Somālijā. Muavads 
negrib runāt par vienu konkrētu karu, 
bet par tā pricipu, par visiem kariem, par 
konkrēta cilvēka personīgo trağēdiju jeb-
kurā notiem. Ugunsgrēki (Incendies, 
2003) ir viskonkrētākā no Muavada lu-
gām – arī vārdos nesaucot, tā diezgan 
precīzi apraksta kā Izraēlas armija okupē 
Dienvidlibānu, bet tai pat laikā tā ir fikci-
ja, kliedziens, ko autorā izraisījis karš (šai 
ziņā viņš pietuvojas Sārai Keinai – vienai 
no sievietēm, kuras daiļrade viņu iedves-
mojusi Ugunsgrēkiem). 

Ugunsgrēku galvenā varone Navāla 
saka: «Bērnība ir kā kaklā iedurts nazis». 
Respektīvi, pāreja no bērnības uz pieau-
gušo vecumu nenotiek nesāpīgi, jo, lai 
saprastu pasauli, pilnībā jāatsakās no sa-
vas nevainības. Muavads kā bērns redzē-
ja kara sākumu, un tas viņa dzīvi tieši un 
netieši neatgriezeniski ietekmēja. «Ņe-
miet par piemēru bērnu, kuram saplīst 
mīļākā rotaļlieta. Viņš mēğina lauskas sa-
līmēt, bet rotaļlieta nekad vairs nebūs tā-
da, kā agrāk. Un tagad iedomājieties, ka 
tā, kas saplīst, nav rotaļlieta, bet gan bēr-
na dziļā pārliecība, ka pasaule viņam ap-
kārt ir skaista un brīnišķīga. Sāpes, ko 
viņš piedzīvo, ir tik lielas, ka šīs lauskas 
viņam jāuzlasa un jālīmē visu atlikušo 
mūžu.»1 Muavads atzīst, ka, pat dzīvojot 
it kā normālu dzīvi «pašiem to nezinot, 
nespējot noformulēt, šis karš un trimda 
mūs bija pilnībā sakropļojuši.»2 Savā ziņā 
visas Muavada lugas runā par šādu ne-
vainības zaudēšanu un ğimenes sakņu, 
identitātes meklējumiem. Daudzi varoņi 
ir trauslajā pārejas vecumā no pusaudža, 
vēl bērna uz jau pieaugušu cilvēku, un vi-
ņiem vienmēr jāmeklē sava identitāte/
patiesība, kas aizslēpusies aiz klusuma. 
Protams, ka vislielākais zaudējums gan-
drīz vienmēr slēpjas bērnībā, un tādēļ 
varoņi tur bieži atgriežas. Piemēram, Pie-
kraste stāsta par kāda jauna vīrieša Vilfrī-
da piedzīvojumiem, kad tas meklē vietu, 
kur kara izpostītajā vecāku dzimtenē ap-
glabāt savu mirušo tēvu. Meži (Forêts) 
vēsta par jaunas meitenes Lū centieniem 
atšķetināt savas ğimenes sieviešu vēsturi. 

Ugunsgrēkos savas identitātes meklē-
tāji ir pat veseli divi – dvīņi, māsa un brā-
lis. Kad viņu māte Navāla pēc gariem klu-
sēšanas gadiem mirst, mātes draugs un 
notārs Hermils atver viņas testamentu. 
Navālas dvīņi, matemātiķe Žanna un 
amatierbokseris Simons katrs saņem 
vēstuli ar uzdevumu to nogādāt līdz tam 
par mirušu uzskatītajam tēvam un brā-
lim, par kura eksistenci viņi līdz šim pat 
nenojauta. Negribīgi dvīņi ķeras pie mā-
tes pēdējās gribas izpildes un sāk meklēt 
tēvu un brāli. Ceļojumā cauri pilsoņkara 
izpostītai, viņiem pilnīgi svešai zemei vi-
ņi soli pa solim atklāj mātes dzīves ceļu, 
kā arī savas izcelsmes noslēpumu. 

Ugunsgrēku darbība aptver ne vai-
rāk, ne mazāk kā veselus 40 gadus un rā-
da galveno tēlu Navālu trīs dažādos viņas 
dzīves posmos. Un ir ļoti interesanti re-

dzēt, kā Muavadam izdodas konkrētu 
vēsturi pārvērst leğendā. Kā viņš nojauc 
laika un telpas robežas, tādējādi ļaujot 
tēliem darboties vairākās dimensijās, ar 
milzīgu amplitūdu. Priekšplānā tiek iz-
virzīts stāstījums jeb, kā Muavads pats 
saka, «stāstošais aktieris»3, tādējādi izvei-
dojot spēcīgu naratīvu, kas lugu pietuvi-
na episkam teātrim. Atsauces uz mītiem 
par Edipu un Romulu un Remu, kā arī uz 
Šekspīra Romeo un Džuljetu to ļauj lasīt 
daudz plašākā kontekstā un aizmirst bio-
grāfisko komponenti. Bet vissvarīgākais 
ir tekstā ietvertais lirisms un poētisms. Jo, 
kā autors saka, pret cinismu ir jācīnās ar 
lirismu: «Es katru reizi kļūstu skeptisks, 
kad mākslinieki sāk runāt politiķu valo-
dā.»4. Mākslā, runājot par politiskām ak-
tualitātēm, jāizmanto diametrāli pretēja 
valoda – poētiska un noslēpumaina, lai 
atgādinātu cilvēkiem, cik brīnumains ir 
fakts, ka viņi spēj runāt.5 Jā, Muavads ne-
cenšas skatītāju/lasītāju (izdevniecības 
Leméac un Actes Sud-Papiers izdevušas 
parocīgā kabatas formātā lielāko daļu vi-
ņa lugu) nomākt un iedzīt zemē ar cilvē-
ces vēstures absurditāti, gluži otrādi, vē-
las iedot spārnus un pacelt gaisā, ļaut re-
dzēt no putna lidojuma. «Domas par nā-
vi manī izraisa pasakainas emocijas. Tās 
mani atbrīvo no visa, kas saistīts ar mūsu 
eksistences sīkumainību. Bez nāves ne-
būtu pasaules un skaistuma. Bez viņas 
vairs savas vietas nebūtu mierinājumam. 
Tik ilgi, kamēr vieni izjutīs tukšumu un 
skumjas tāpēc, ka citi ir miruši, mūsu pa-
saulē būs jautri un priecīgi. Kad esmu 
publikas priekšā, konfrontējos ar neskai-
tāmiem indivīdiem, par kuriem neko ne-
zinu un nespēju arī paredzēt, kā viņi 
reağēs. Vienīgais, kas ir pilnīgi skaidrs, ir 
tas, ka viņiem visiem būs jāmirst un ka 
tas nebūs viegli. Tieši šiem cilvēkiem es 

stāstu savus stāstus. Es rakstu viņiem.»6 
Muavads uzsver, ka Piekraste, Ugunsgrē-
ki, Meži viņaprāt ir trağēdijas, tāpēc ka 
orientējas uz cilvēku, bet ne tikai uz viņu 
vien: «manuprāt, ja nāve komunicē ar 
dievu, rodas trağēdija; ja nāve komunicē 
ar cilvēkiem, rodas drāma. Un, manu-
prāt, lugās Piekraste, Ugunsgrēki, Meži ir 
dusmas un vēlme komunicēt ar dieviem, 
es lieku uzsvaru uz daudzskaitli, jo negri-
bu palikt tikai kristietības vai jūdaisma 
rāmjos.» Vēl tikai jāpiezīmē, ka Piekraste, 
Ugunsgrēki, Meži un Debesis (Ciel) kopā 
veido tetraloğiju, kas veltīta četriem da-
bas elementiem ūdenim, ugunij, zemei 
un debesīm. Un ikkatra no mums identi-
tātes meklējumiem. 

«Es esmu ļoti optimistisks pesimists. 
Manī tīri intuitīvi ir aizvien lielāka un lie-
lāka katastrofas priekšnojautas sajūta, 

bet tai pat laikā tajā visā ir kaut kas no Ti-
tānika mūziķu eksistenciālā viegluma un 
poētikas, kad viņi, kuģim grimstot, turpi-
na spēlēt. Neizvēlēties – līdz pat pēdējai 
sekundei neizvēlēties, vai būt par bendi, 
par upuri vai par tiesnesi. Atteikties spē-
lēt kādu no šīm lomām, kas visos laikos 
cilvēkiem tikušas piedāvātas. (..) Es ne-
gribu izvēlēties. Ja varētu, tad es būtu visi 
trīs vienlaicīgi. Līdzko es esmu viens, es 
kļūstu par citu. Līdzko es kļūtu par ties-
nesi, es kļūtu par upuri, līdzko es kļūtu 
par upuri, es kļūtu par bendi, kolīdz es 
kļūtu par bendi, es kļūtu par tiesnesi – jūs 
mani nenoķersiet. Mana atbilde nav 
skaidra, bet tas ir mēğinājums pateikt, ka 
vienīgā pozīcija, ko esmu spējīgs aizstā-
vēt, ir tā, ko Kamī sauca par vientuļu, bet 
solidāru, bet vientuļu… Neizvēlēties. (..) 
Ja man saka, tu esi francūzis, es saku, nē, 
es esmu kvebekietis, ja man saka, tu esi 
kvebekietis, es saku, nē, es esmu libānie-
tis. Tu esi libānietis? Nē, es esmu francū-
zis. Es negribu izvēlēties.»7 

Važdi Muavada Ugunsgrēkus Dailes 
teātra Mazajā zālē iestudē Mārtiņš Eihe. 
Pirmizrāde paredzēta 2015. gada 8. jan-
vārī. 6
1No sarunas ar Fabiānu Doržu (Fabienne Darge) 
žurnālā Le Monde, 28.10.2006
2Turpat
3 V. Muavads savu teātra kompāniju Ô parleur 
raksturo: «vispirms un par visu vairāk kā runas 
teātri». Pièce (de)montée, Incendies, dossier 
pédagogique, Théâtre, CRDP de Paris
4 Incendies – Wajdi Mouawad – 27&28 mars 08, 
Les Passagers de la Comète N°12, Scène 
Nationale de Châlons en Champagne
5 Turpat
6 Wajdi Mouawad, le théâtre sans frontières, 
www.la-croix.com, 06.07.2009
7 Jerna Kambrelenga (Jörn Cambreleng) 
intervija ar V. Muavadu Entretien avec Wajdi 
Mouawad, www.theatre-contemporain.net, 
10.03.2008

neizvēlēties, vai būt Par 
bendi, Par uPuri vai Par 

tiesnesi



86   teātra vēstnesis 2014/iv

atru gadu Balti-
jas teātra festi-
vāls ceļo no 
vienas Baltijas 
valsts uz otru, 

un šogad tas norisinājās Rīgā, kur dalīb-
niekiem bija iespēja novērtēt kopīgo un 
atšķirīgo. Šajā rakstā neaplūkošu to, cik 
nepieciešams un vērtīgs ir šāds festivāls, 
bet es aicinu ikvienu padomāt par to, 
vai tam ir kāda pamatideja, konkrēti 
mērķi un vēlme pastāvēt.

Esot Rīgā, mans uzdevums bija iz-
vērtēt tendences Baltijas valstu teātros. 
Vai viena festivāla ietvaros ir iespējams 
runāt par tendencēm? Varbūt, bet tādā 
gadījumā ir svarīgi saprast, kas ir atbil-
dīgs par programmas izveidi un dalīb-
nieku atlasi. Šajā gadījumā tās teātra 
darbinieku savienības. Tāpēc varētu ru-
nāt par anonīmu teātru savienību kā zi-
nāmu kontroles mehānismu centieniem 
radīt tendences Baltijas valstu teātros.

Sāksim stāstu par teātra tendencēm 
no paša sākuma. Ja mēs vēlamies runāt 
par tādu futūristisku konstrukciju kā 
tendences, tad mums ir jāsaprot teātra 
stratifikācijas un slāņi: pagātne, kas 
saistīta ar skatuves mākslu rašanos un 
identificēšanos, tagadne jeb aktuālais 
diskurss, kurā saplūst sarunas par teātra 
jomu kopumā. Tāpat svarīga ir arī nā-
kotne – izpratne par tendenču rašanos, 
vai runājot modes industrijas terminos, 
spēja pamanīt un paredzēt to, kādas būs 
nākamā pavasara tendences.

Protams, nedrīkst aizmirst arī par 
sociālo, politisko un globālo faktoru ie-

tekmi. Kas attiecas uz teātra pagātni, vi-
sām Baltijas valstīm ir kopīga padomju 
represiju pieredze. Šajā vēstures posmā 
Lietuvā radās spēcīga metaforiskā teātra 
skola, un tā tika dēvēta par teātra valsti. 
Teātris tika uzskatīts par vienu no preto-
šanās instrumentiem, kas iemiesoja lie-
tuviešu nacionālo sirdsapziņu. Tāpēc vēl 
joprojām teātri Lietuvā ļoti ietekmē me-
taforiskā tradīcija, kuru pārstāv tādi izci-
li vārdi kā Eimunts Ņekrošus, Jons Vait-
kus, Rims Tumins un citi. Un jautājums 
nav par to, vai tas ir labi vai slikti – viņi 
gluži vienkārši ir Lietuvas teātra izcilnie-
ki. Tomēr neskatoties uz to, Lietuvas te-
ātris kopš neatkarības atjaunošanas līdz 
pat šim brīdim cīnās ar iekšējiem mek-
lējumiem un jautājumu: ko mēs šobrīd 
varam radīt? Ar ko mums identificēties?

Teātris, kuru veidojusi tautas vēstu-
re, var kļūt par auglīgu vidi, kur eksperi-
mentēt ar dažādiem pretošanās veidiem 
sabiedrība pieņemtajām normām. Pa-
domju laikā Lietuvas teātris tik uztverts 
kā mītiska vieta, kur iespējams dumpo-
ties un apiet cenzūru, radot savu meta-
forisko Ezopa valodu. Tie teātra režisori, 
ar kuru darbiem režīms nebija apmieri-
nāts, krita nežēlastībā (vismaz vietējā lī-
menī). Tādā veidā radās mīts, ka teātra 
radītāji ir dumpinieki, kuri nepaguruši 
cīnās pret sistēmu. Tomēr dumpiniecis-
kums teātrī un skatītāja apziņā vairs nav 
aktuāls, tāpēc tas meklē jaunu identitāti, 
kas spētu atainot mūsdienu realitāti. Šā-
di sākās Oskara Koršunova radošā dar-
bība – izmantojot mimikrijas principu, 
viņš sāka strādāt ar jaunā reālisma lu-

gām un iedrošināja vairāk pievērst uz-
manību mūsdienu sabiedrībai, nevis 
«pagātnes vai nākotnes konstruktiem» 
(citējot Mariusa fon Maienburga Uguns-
seju). Koršunovs ir sacījis: «Mums tiek 
pārmesti centieni šokēt ar komerciju. 
Mēs mēģinājām piesaistīt skatītājus ar 
brutalitāti, lamām, piedāvājot aizliegto 
augli. Līdzīgas apsūdzības izskanēja pret 
Sāru Keinu un Marku Rāvenhilu. Viņiem 
vaicāja, kāpēc tie raksta tik brutālās lu-
gas. Man patika Keinas atbilde: «Nē, es 
nerakstu vardarbīgas lugas – es vienkārši 
cenšos būt maksimāli godīga.» Arī mēs 
cenšamies būt maksimāli godīgi»1

Šis ir viens no Lietuvas teātra vēstu-
riskajiem slāņiem, kas varētu palīdzēt 
tendenču meklējumos. Aplūkojamās 
tendences es gribētu sagrupēt atseviš-
ķās kategorijās – līdzīgu dalījumu es no-
vēroju Baltijas teātra festivālā Latvijā.

Pirmkārt, mēs varam runāt par glo-
bālo notikumu un globālo kultūras tir-
gus ietekmi uz jauno režisoru paaudzi, 
kas paredz lokālās identitātes meklēša-
nu un centienus saprast, ko īsti nozīmē 
būt ne tikai režisoram vispār, bet būt lie-
tuviešu, latviešu un igauņu režisoram. 
Baltijas teātra festivāla laikā mēs redzē-
jām lietuviešu izrādi Šai pasaulei neat-
bilstošs (režisors Rolands Kazls). Tas ir 
uzvedums ar izteikti lokālu stāstu par 
mācītāju Kristijonu Donelaiti. Savukārt 
izrāde Have a Good Day (Vaivas Grainī-
tes, Linas Lapelītes, Rugiles Bardžukai-
tes kopdarbs) reflektē par identitāti glo-
bālā tirgus apstākļos, izmantojot lielvei-
kala pārdevēju tēlu. Viņiem visiem ir vie-

baltijas pieredze

Parunāsim Par 
modi, mīļie!

baltijas teātra festivāls un identitātes meklējumi

silviJa Čižaite-rudokiene
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nāds apģērbs, bet katram ir mazliet at-
šķirīgs stāsts. Tomēr visas identitātes tiek 
pazudinātas patēriņa ciklā pircējs---> 
produkts ----> pircējs, kur tiek pirkts un 
pārdots, un nemitīgi atkārtots «Have a 
good day!» (Lai jums laba diena!)

Latviešu darbs Bask@bols.lv (režisors 
Regnārs Vaivars) ir monoizrāde, kas no 
pirmā acu uzmetienā skar latviešu iden-
titātes un basketbola tēmu (starp citu arī 
Lietuvā ir tāpat, tā tiek dēvēta par basket-
bola valsti), bet dziļākā līmenī runā par 
dzīvi, kaislību un sevis meklējumiem pa-
saulē. Igauņu izrādē Nr 54 Trešdiena (re-
žisore Lauri Lagle) viens no līmeņiem ir 
par sievieti un viņas esamību. Ko nozīmē 
būt sievietei mūsdienās? Vai sievietēm ir 
nepieciešams vīrietis, lai gūtu eksisten-
ciālu piepildījumu, pat ja viņš ir bezjē-
dzīga parodija par stipro dzimumu?

Igauņi nodarbojās arī ar teātra reži-
sora identitātes meklējumiem. Izrāde 
Dūja (režisors Andri Lūps) mēģina parā-
dīt to, kāds izskatās teātris viņpus 
priekškara. Izrāde izrādē ir popmūzikas 
šovs Aiz smiekliem, kura laikā atklājas 
mūzikas grupu «patiesie» stāsti. Dūja 
daudz smejas, jo teātris (un dzīve vis-
pār) ir tikai daļa no spēles.

Visas identitātes ir saistītas ar kādu 
vēstures posmu. Līdz ar to identitāšu ra-
dīšana gandrīz vienmēr paredz skatienu 
vēsturē. Šis skatiens sastāv no: pārdo-
māšanas, pārradīšanas, atjaunošanas, 
atkārtotiem centieniem un klasikas ie-
tekmēm. Lietuviešu izrāde Šai pasaulei 
neatbilstošs mēģina pārdomāt un re-
konstruēt 18. gadsimta vēsturi. Tāda lat-

viešu izrāde kā Dunkani – dīvaiņi vai 
pravieši? (apvienība Dejas anatomija un 
Inta Balode) ir kā muzeja ekspozīcija, 
kur tiek ļoti daudz runāts un stāstīts par  
Aisedori Dunkani un viņas brāli. Atbil-
stoši Oksfordas vārdnīcai muzeja funk-
cija ir saglabāt un izstādīt. Tieši to arī 
piedāvā šī izrāde – vēsturi, kas ir sagla-
bāta un piedāvāta aplūkošanai.     

Latviešu izrādes Ezeriņš (režisors El-
mārs Seņkovs) nosaukums, izrādās, ir 
latviešu rakstnieka vārds, ko nav iespē-
jams tulkot citās valodās. Vadoties pēc 
apraksta, šī izrāde ir par «latviešu litera-
tūras zelta laikmetu». Tā ir kā cieņas ap-
liecinājums Latvijas vēsturei un latviešu 
identitātei.

Runāt un reflektēt par vēsturi neno-
zīmē tikai rekonstruēt un «uzlikt uz ska-
tuves». Ar teātra metodēm katrs var pār-
radīt vēsturi, izmantojot mūsdienu per-
spektīvu. Šo pieeju centās izmantot uz-
vedums Vasarnieki (režisors Elmārs 
Seņkovs). Izrādes pamatā ir Maksima 
Gorkija luga, bet, apskatot programmu, 
radās asociācijas ar to, ko mūsdienās 
dēvē par «zelta jaunatni». Manuprāt, šī 
tēma ļoti labi sakrīt ar sociāli aktīvo gru-
pu Ļeņingrad un Tiger Lillies daiļradi, 
kuru āriene var šķist nepieņemama, bet 
tikai tāpēc, ka viņi izaicina mūsu priekš-
status par realitāti. Līdzīgi Marka Rāv-
nenhila «jaunā reālisma» lugām, kas 
«analizē dzimuma, šķiras un sociālpoli-
tisko vidi, kurā dzīvo varoņi, un aplūko 
to, kā sadzīves procesi – tiklab pagātnes, 
kā nākotnes – formē kultūru. Tāpat viņa 
darbi reflektē par varoņu pārmantota-

jām priekšstatu sistēmām, ko tie cenšas 
iemiesot vai iznīcināt, un to, kā saplūst 
komercija un sekss.»2. Vasarniekiem ir 
potenciāls šaut ar jaunā reālisma lo-
dēm, tomēr izrāde izvēršas par vēstures 
imitāciju, par klasikas darbu, kas tikai 
tērpts mūsdienīgās drēbēs. 

Noslēgumā varētu teikt, ka Baltijas 
teātra festivāls apzināti vai neapzināti 
mēģina radīt priekšstatu, ka teātra māks-
las tendenču pamatā ir identitātes mek-
lējumi. Var iebilst, ka identitātes problē-
ma vienmēr ir bijusi aktuāla radošam 
garam, un tā būtu taisnība. Tomēr šeit 
var runāt ne vien par autora individuālās 
identitātes meklējumiem, bet arī centie-
niem rast lokālo identitāti. Taču, radot 
savējo, novārtā ir atstāta globālā identi-
tāte un teātris. Un šādā tuvējās  identitā-
tes meklējumu procesā pārējās pasaules 
un globalizācijas noliegšana var tikai 
pieņemties spēkā. Protams, vietējās 
identitātes apzināšana vienmēr ir sajūg-
ta ar vēsturi – mēs varam to saukt par ko-
lektīvo zemapziņu, tautas saknēm vai 
vēstures ietekmi. Tātad, ko Baltijas teātri 
«valkās» nākamsezon? Varbūt viņi mēģi-
nās iestīvēties tautas tērpos? Kas zina.  6

Tulkojis Raitis Iljenkovs

1 Minsevičius, Aurimas. Oskaras Koršunovas: 
Shopping and Fucking pastatymas mane užgrū-
dino. In: www.okt.lt. Prieiga per internetą: 
http://www.okt.lt/oskaras-korsunovas-
%E2%80%9Eshopping-and-fucking-pastaty-
mas-mane-uzgrudino/
2 Svich Caridad. Commerce and Morality in the 
Theatre of Mark Ravenhill. In: Contemporary 
Theatre Review. Vol. 13, 2003, p. 81
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gaidot 
dumPi

kas ir (nav) jauns mūsdienu lietuvas teātrī?

vlada kalPokaite

rāze par «jaunām 
formām» laikam ir 
viena no visvairāk 
novalkātākajām teāt-
ra vēsturē. Taču faktu 

nenoliegsi: «jaunas» lietas noveco (kļūst 
konservatīvas, inertas, sastingušas utt.) 
neticami ātri. Tik ātri, ka tūlīt pēc parā-
dīšanās tās veido pamatu pārdomām, 
ka «vajag», «trūkst» un «visur ir, tikai pie 
mums – nekādi».

Četri teātra kritiķi un viena režisore 
diskusijā mēģina formulēt novitātes un 
eksperimenta jēdzienu, nevis tradicio-
nāli pažēloties par to, kā pietrūkst, bet 
arī noskaidrot, kas ir novitāte. Kāpēc tās 
nav? Vai tā meklējama kaut kur citur? Kā 
tā varētu rasties pie mums?

Par to – teātra kritiķu Vladas Kalpo-
kaites, Vaida Jaunišķa, Jurgitas Staniškī-
tes, Audroņa Ļugas un režisores Janas 
Ross diskusija.

Sākums – Teātra Vēstnesis 2014/3

Vaids Jaunišķis: Tādā gadījumā ro-
das jautājums, cik lielā mērā mākslinie-
kam ir jāpielāgojas skatītājam? Lietuvā 
publiku varam dēvēt par diezgan kon-
servatīvu, noslēgtu, inertu un tradicio-
nālu. Viens mākslinieks uzdrošinās un 
ar dažādiem līdzekļiem (starp tiem arī 
publiskās attiecībās) izveido savu publi-
ku, saaicina to, bet cits – nē. Mani inte-
resē Janas viedoklis – ko jūs kā režisore 
domājat par publikas veidošanu, ņemot 

vērā to, ka jūs varat salīdzināt Lietuvas 
kontekstu ar, teiksim, Vācijas teātriem? 
Man tomēr liekas, ka mūsu gadījumā 
mēs patiešām varam runāt par paša 
mākslinieka bailēm tikt izsvilptam un 
būt publikas nesaprastam.

Jana Ross: Protams, ka varam. 
Māksliniekam ir jābūt pozīcijai – tu ne-
vari pielāgoties skatītājam! Bet obligāti 
ir jārunā ar viņu! Cik svarīgi ir pēc vairā-
kām izrādēm apjaust, ka mēs esam sa-
grāvuši sienu, ka jau droši varam skatī-
ties skatītājiem acīs, ka jau beidzot ir iz-

veidojies kontakts! Aktieriem šī atklās-
me ir īpaši svarīga. Piemēram, strādājot 
ar Mūsu klasi, es visu laiku mēģināju 
apturēt aktierspēli «uz debesīm». Kāpēc 
tad, kad iesākas saruna ar skatītājiem, tu 
skatienu vērs pēdējās rindas virzienā? 
Tu taču tur neko neredzi! Bet ceļš uz to ir 
ļoti garš. Kad pirms septiņiem gadiem 
sākām mēģināt Elfrīdes Jelinekas Bem-
bilendu, visas šīs domas likās kā pilnīga 
«abrakadabra». 

Bet, runājot par Vāciju, ļoti svarīgi ir 

atcerēties šīs valsts kultūrvēsturi. Tur 
patiešām ir ļoti spēcīgas teksta un litera-
tūras saknes. Teātra kultūra ir ļoti saistī-
ta ar literatūru. Kad Volksbühne teātrī 
uzvedu Makbetu, skatītāji vēroja izrādi 
ar Šekspīra sējumiem klēpī. Ja nesaklau-
sīja tekstu uz skatuves, bet piefiksēja tā 
fragmentus, izbrīnījās – tāda sagatavo-
šanās ir kas īpašs. Viņi patiešām izlasa 
lugu, vēl paskatās tās ekranizāciju kino, 
pēc tam noteikti piedalās sarunā ar vei-
dotājiem pēc izrādes. Tas kļūst par tieši 
tādu pašu rituālu kā alus kauss pēc izrā-

des kādā alus krogā.
Mēs nevaram skatīties uz publiku no 

augšas. Varbūt mums arī liekas, ka tā 
nav sagatavojusies un konservatīva, bet, 
ja patiešām zini, ko gribi pateikt, tiksi iz-
dzirdēts. Un tad nav svarīgi, vai skatītā-
jam ir 60 vai 12 gadi. 

Audronis Ļuga: Tomēr neaizmirsī-
sim, ka lielāko publikas daļu mūsdienās 
veido mārketings. Teiksim, Romeo Kas-
teluči izrādes Par Dieva dēla sejas kon-
cepciju gadījums festivālā Sirēna pirms 

tu nevari Pielāgoties 
skatītāJam! bet obligāti ir 

Jārunā ar viņu!
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gada: cik skatītāju saprata šo izrādi? Jau 
pirms izrādes skatītājiem tika paskaid-
rots, kas tas ir, kā to vajag skatīties, kas 
tur ieraugāms, un pat daļēji – kā jāreaģē. 
Tostarp, kad šī izrāde tikai izrādīta Vroc-
lavas festivālā Dialogs, nekādu papildus 
skaidrojumu nebija – publikai tika atstā-
ta iespēja bez starpniecības sajust un 
saprast vai nesaprast to, ko viņi redzēs. 
Un tikai pēc izrādes notika tikšanās ar 
tās veidotājiem. Protams, Viļņā savu 
pirkstu pielika arī labējā virziena politi-
ķu izraisītais skandāls, un festivāla orga-
nizētājiem vajadzēja kaut kādā veidā iz-
grozīties. Bet tas drīzāk kalpoja kā mār-
ketinga elements. Un tad publika stei-
dzās pirkt biļetes, galvenokārt ziņkārī-
bas dzīta, kaut gan izrāde neatbilda vai-
rākuma domām par to, kādai jābūt ska-
tuves mākslai. Drosmīgs eksperimentē-
tājs var ienākt teātrī un būt ļoti moti-
vēts, bet visticamāk viņu neviens nesa-
pratīs vai nepamanīs, kamēr viņš neiz-
raisīs skandālu vai kamēr neaizbrauks 
uz Edinburgas vai Aviņjonas festivālu, 
kamēr tur viņu neieraudzīs ietekmīgs 
producents un neiedarbosies visa publi-
citātes mašīna. Par laimi, mūsu režiso-
ram Oskaram Koršunovam savā laikā 
lieliski izdevās izmantot pēdējo iespēju. 

Vlada Kalpokaite: Jā, pērn festivālā 
Sirēna notikušo skandālu, tāpat pašrei-
zējo situāciju Maskavas Dailes teātrī ar 
Konstantīna Bogimolova izrādes aizlie-
gumu, cenzūru un reliģisko fanātiķu iz-
lēcieniem var droši dēvēt par publiska-
jām attiecībām un te saskatīt tikai kases 
intereses. Nedomāju, ka tā ir patiesība – 
visticamāk mārketings vienkārši post 
factum izmanto situāciju. Bet svarīgāk 
man liekas, lūk, kas – Janas pieminētā 
mūsdienu teātra tiekšanās tiešā veidā 
kontaktēties ar skatītāju – uzrunāt viņu, 
provocēt, meklēt saskarsmi – reizēm ļoti 
pārsteidz teātra veidotājus. Kad publika 
visbeidzot ļaujas provokācijai un rīkojas 
ne obligāti tā, kā paredzējis režisors, ak-
tieris vai mārketinga speciālists – teātris 
atmuguriski atkāpjas. Un sāc domāt par 
to, ar kādu sirsnību eksperimentētāji vē-
las sagraut ceturto sienu. 

Jurgita Staniškīte: Tomēr es negri-
bētu novērtēt par zemu eksperimenta 
nozīmi dzīvajā teātra procesā. Varbūt 
reizēm teātris pats nobīstas no saviem 
atklātajiem jaunievedumiem un reakci-
jas uz tiem, bet teātra vēsture mums 
māca par eksperimenta vērtību un ris-
ku. Laikam visi piekritīsiet, ka visvairāk 
jaunievedumu tika izdomāti 20. gad-
simta sākuma teātrī – tobrīd notika iz-
laušanās, dažādu jaunievedumu, kurus 
teātra veidotāji mēģina realizēt līdz šim 
brīdim, uzliesmojums. Tobrīd daudzi 
avangarda radītāji saprata, ka situācijā, 
kad tu pilnībā demokratizē teātra darbī-
bu, maksimāli atveries skatītājam un ru-
nā par kultūras likumu vai teātra kon-
venciju iznīcināšanu un anarhiju, bet 
skatītājs, reaģējot uz šo brīvību, runā 
banalitātes, reaģē neadekvāti vai pat 
aizdedzina aktrisei matus (Judītes Mali-

nas piemērs), tu nevari dusmoties. Pats 
atvēri Pandoras lādi, tāpēc visas reakci-
jas ir mākslas demokratizācijas rezul-
tāts. Taču, kaut arī avangarda eksperi-
menti ir riskanti, tie ir svarīgi, jo, ja teāt-
ris neeksperimentēs, radošais process 
neatjaunosies. Vairums modernā teātra 
jaunievedumu taču vispirms radās kā 
eksperiments uz ielas vai studijā, vēlāk 
tas pārcēlās uz neatkarīgo skatuvi, no 
turienes – uz valsts teātra skatuvi, un 
visbeidzot pat komercteātris brīvi var iz-
mantot eksperimentu atklājumus. Tas 
pats Domino teātris dažās izrādēs iz-
manto interaktīvus skatītāju iesaistes lī-
dzekļus, kaut gan visai neitrālus. 

Cita lieta – šajos laikos eksperimen-
tam teātrī nav obligāti jābūt nesaprota-
mam vai nepieņemamam «vienkārša-
jam skatītājam». Šis stereotips radies no 
tiem pašiem avangarda eksperimen-

tiem, kad to atklājumus publikai patie-
šām bieži vien bija grūti uztvert. Es ie-
domājos, ka tas, ko igauņu teātra NO99 
komanda izdarīja ar savu Vienotās Igau-
nijas kopsapulci ir eksperiments, kuru 
lieliski saprata arī skatītājs, kas nebija 
tam īpaši sagatavots. Viņu atklājumi nav 
intelektuāli nepārvarami, bet Vienotās 
Igaunijas kopsapulce – jaunas partijas 
dibināšanas kongress pulcēja 6 – 7 tūk-
stošu cilvēku pūli! Šis projekts tika 
translēts tiešraidē, līdz šim brīdim tiek 
pirkti DVD. Es domāju, ka NO99 kā pa-
rādība ir vislieliskākais piemērs tādam 
teātrim, kas nebalstās uz drāmu un tra-
dicionālo aktiermākslu, kas izgāja no te-
ātra telpas un ir populārs, kā arī masvei-
dā atzīts.

Vlada Kalpokaite: Turpinot mūsu 
sarunu par mākslinieku motivāciju ķer-
ties pie eksperimentiem, man rādās, ka 
imports šajā gadījumā neiedarbotos. Vai 
mēs varam vienkārši pārcelt NO99 at-
klājumus uz Lietuvu? Diez vai. Tieši tā-
pat – kas būtu, ja viens vai otrs teātris 
savāktu naudu, lai uzaicinātu slavenu 
režisoru, kas šobrīd intensīvi darbojas 
skatuves mākslas avangardā? Vai tas sta-
bili un ilgtermiņā ietekmētu mūsu teāt-
ra procesus?

Jana Ross: Bet tā būtu lieliska iespē-
ja aktieriem atklāt citus radošās izpaus-
mes veidus! 

Kontakts ar aktieriem patiešām ne-
izveidojas vienas dienas laikā. Es jau ru-
nāju par garo ceļu un ilgo procesu. Ar 
vairākiem aktieriem no Mūsu klases es 

jau esmu strādājusi kopā citās izrādēs, 
kādam no viņiem esmu pat pasniegusi. 
Kopīga valoda ar aktieriem ir bezgala 
svarīga un nepieciešama, lai viņi sapras-
tu, par ko tu domā, kad runā par aktier-
spēli blakus personāžam utt. Visam va-
jadzīgs laiks. Mūsu klasi pirmo reizi ar 
aktieriem izlasījām gadu pirms pirmiz-
rādes. Un dažas stundas pēc tam vien-
kārši sarunājāmies – par tēmu, par uz-
devumiem. Ar katru no viņiem jau ie-
priekš noskaidroju, vai viņš ir gatavs iet 
šo ceļu. Vai viņš tic, vai viņam ir vēlēša-
nās ko sasniegt. Tāpēc man liekas, ka te-
ātrim ir ļoti svarīgi pastrādāt ar režisoru 
no citas valsts – tas var mainīt viņus, 
mainīt aktierus un caur viņiem – visa te-
ātra ainavu. Atstāt iespaidu uz sceno-
grāfiem, kritiķiem. Un tas var kalpot par 
iedvesmu jauniem režisoriem! Divas ne-
dēļas Berlīnes, Varšavas vai citu valstu 

teātros vai festivālos patiešām var mai-
nīt kāda dzīvi, iedvesmot viņu savādākai 
daiļradei un eksperimentiem. 

Vlada Kalpokaite: Un vai publikai 
arī jūs ieteiktu pabraukāt pa Eiropas te-
ātriem un festivāliem, lai tā kļūtu atvēr-
tāka un vairāk sagatavota pieņemt ek-
sperimentējošus māksliniekus? Bet var-
būt tomēr atgriežamies pie tā, ka stipra 
mākslinieciskā izteiksme var pati no se-
vis izlauzt uztveres sienas?

Vaids Jaunišķis: Acīm redzot, sva-
rīgs ir jautājums – cik eksperimentu 
mums patiešām ir nepieciešams? Un – 
vai tādi, kādi esam, varam būt intere-
santi skatam, kas vērtē eksperimentus 
un jaunievedumus? Laikam jau runājot 
par tā saucamajiem «lielajiem festivā-
liem» – «nē» vai «vairs nē». Mūsu teātra 
valoda tomēr ir tā, kuru jau kādu des-
mitgadi sauc par novecojušu. Uzaustot 
neatkarībai, uz visu Lietuvas teātri tika 
vērsti diezgan uzmanīgi un ziņkārīgi 
skatieni. Bet ziņkārība pārgāja, un 20 
gadu laikā neuzradās jauni vārdi, kuri 
varētu tikpat lielā mērā ieinteresēt Eiro-
pas teātra festivālu vadītājus kā kādreiz 
Nekrošus vai Oskara Koršunova teātris! 
Un tad rodas jautājums – cik mums pa-
šiem ir nepieciešami un vajadzīgi novi-
tāšu meklējumi teātrī? Es nerunāju par 
postdramatismu kā par panaceju, tā it 
nemaz tāda nav, īpaši, ja tā būtu mākslī-
gi radīta, neizjusta vai nerastos dabiski. 
Varbūt perspektīvāk būtu domāt par 
performativitāti un jau mūsu aprunāto 
aktiera atrašanos uz skatuves. Bet traģē-

drosmīgs eksPerimentētāJs 
var ienākt teātrī, bet viņu 
nesaPratīs vai nePamanīs, 

kamēr viņš neizraisīs 
skandālu
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dija ir tā, ka performativitāte, gluži kā 
jebkurš alternatīvs virziens, kas kļūst 
par meinstrīmu, netiek mācīta, ar to ne-
tiek iepazīstināti pat nākamie skatuves 
mākslas veidotāji savās studijās. Tad ko 
lai runājam par publiku, kuru tomēr au-
dzināt un izglītot nepieciešams pastāvī-
gi. Savādāk tā arī turpmāk izvēlēsies la-
bu, «pārbaudītu», no sliedēm neizsito-
šu, nešokējošu un drošu teātra variantu. 
Tad arī rodas velnišķīgs kārdinājums – 
patikt un izdabāt tai, uzaudzināt to kā 
facebook draugu un biļešu pircēju. Bet 
tomēr aizvien biežāk rodas situācijas, 
kad pati publika pārsteidz, nevis veido-
tājs, jo skatītāji jau sākuši braukāt, inte-
resējas – un viņu skatieni mēdz būt 
daudz plašāki un atvērtāki. Bet teātra 
ēka aizvien biežāk atgādina muzeju, ku-
rā aizvien spēkā ir uzraksts «Eksponātus 
ar rokām neaiztikt»! 

Vlada Kalpokaite: Pamēģināsim pa-
fantazēt: kādi varētu būt reāli veidi, kas 
rosinātu māksliniekos drosmi eksperi-
mentēt? Bet varbūt nekāda ārējā iedar-
bība uz procesu vienkārši nav rīcībspē-
jīga, un, teiksim, kritika, analīze, vietējo 
parādību salīdzināšana ar plašāku kon-
tekstu, tāpat starptautiski festivāli ar iz-
rādēm, kurām it kā būtu jāveicina vietē-
jo veidotāju vēlme uzsākt dialogu ar pa-
saules tendencēm un reducēt skatītājus, 
– tas viss ir tas pats blefs, un patiešām 
kaut kāda izlaušanās var notikt tikai pati 
no sevis?

Jurgita Staniškīte: Ar smaidu atce-
roties latviešu Dirty Deal Teatro izrādi 
Nacionālās attīstības plāns, varbūt vaja-
dzētu uzrakstīt Lietuvas teātra nacionā-
lo attīstības plānu – 2020 un cerēt, ka tas 
sāks īstenoties? Patiesībā svarīgi ir, lūk, 
kas: ļoti šaubos, vai iespējams «izglītot», 
radīt kaisli pret eksperimentiem. No vie-
nas puses, tā ir ļoti intensīva darbība un 
process, no otras puses, mākslinieciskā 
dumpja uzplaiksnījumi rodas noteiktā 
vidē, kontekstā, sabiedrībā, svarīga arī 
«dumpja tradīcija». Un patiešām rodas 
jautājums – vai patiešām Lietuvas teātra 
vēsturē eksistē dumpja tradīcijas? Avan-
garda vēstures patiešām nav, pretošanos 
sistēmai padomju gados atrodam Jona 
Juraša, Jona Vaitkus, Eimunta Nekrošus 
izrādēs, bet cik lielā mērā Ēzopa valodas 
jaunievedumus mēs varam saukt par 
estētisku un cik lielā mērā par politisku 
dumpi? Un cik lielā mērā tie šodien ie-
dvesmo jaunos radītājus dumpoties? 
Man liekas, ņemot vērā šo kontekstu, 
kļūst skaidra arī mūsdienu režisora un 
aktiera pozīcija. Piemēru, uz kuriem 
viņš varētu balstīties, viņam nav daudz, 
un nepieciešama diezgan liela drosme, 
lai varētu kļūt par pirmo.

Vaids Jaunišķis: Turpinot Jurgitas 
domu, vēlētos pieminēt, ka mums nav 
spēcīgas teātra studiju tradīcijas. Akadē-
mijas kurss tomēr reti kļūst līdzīgs ko-
mūnai, kurā veidotos piemērota vide 
meklējumiem. Teiksim, Polijā vairāki 
nozīmīgi procesi radās tieši no teātra 
studijām, no studentu teātru vides, 

Krievijā, starp citu, tāpat.
Jurgita Staniškīte: Tāpēc ir dabiski, 

ka mūsu jaunatne sāk savu radošo ceļu 
bieži vien jau nostiprinoties institūcijās, 
un dumpoties, atrodoties institūcijas vi-
dū, īsti nav pret ko.

Audronis Ļuga: Īstenība patiesībā ir 
tāda, ka valsts teātri jaunos režisorus 
pieņem atplestām rokām – gan Agņus 
Jankevičs, gan Artūrs Areima, un tagad 
Pauļus Ignatavičs iestudē vienu izrādi 
pēc otras uz valsts teātru skatuvēm. Tu 
teiksi – dumpojies tikai, dari, ko gribi! 
Bet nezin kāpēc lieli dumpji nenotiek. 
Durvis ir atvērtas, lauzties pa tām iekšā 
nevajag. Tomēr būtiskākā lieta – māksli-
nieka potences, pozīcijas un ievirzes 
jautājums. 

Jana Ross: Turklāt Lietuvā ir ļoti ie-
sakņojies stereotips, ka mākslinieks te-
ātrī var ienākt tikai ar teātra studiju dip-
lomu. Jau sen Eiropā, kuras kontekstā 
mēs it kā vēlamies būt, norisinās pavi-
sam citas lietas! Cik gan nav teātra reži-
soru, kuri ienāk teātrī no citām mākslas 
jomām vai vispār no medicīnas, sociāla-
jām zinātnēm, arhitektūras, inženierzi-
nātnes, būtībā no jebkurienes! Viņi nāk 
ar savām idejām, viņiem ir skaidra moti-
vācija, un viņi tic, ka viņu ieceres visla-
bāk tomēr ir realizēt teātrī, lai arī kāds 
tas būtu: vai ar skatuves kastīti, vai uz ie-
las. Vajag vairāk atvērtības.

Vaids Jaunišķis: Es tam pilnīgi pie-
krītu, tikai pagaidām «nediplomēti» re-
žisori nav manīti! Jo patiešām Roberts 
Vilsons atnāca no arhitektūras, Jans 
Lauverss un Jans Fabrs – no tēlotājas 
mākslas, vizuālās mākslas pasaules, 

Martālers un Gebelss – no mūzikas.  Vai-
rums mūsdienu teātra režisoru, kurus 
saucam par līderiem, ir teātrī ienākuši 
no citām nozarēm. Un tas, acīm redzot, 
saistīts arī ar to, ka vizuālās mākslas, 
mūzika, interdisciplinārie eksperimenti 
kā pašas disciplīnas konceptuāli ir aiz-
gājušas ievērojami tālāk par ilustrēšanu, 
figuratīvu īstenības atspoguļošanu, ar 
kuru aizvien dzīvo teātris. 

Vlada Kalpokaite: Un atkal gribas 
domāt, ka, acīm redzot, apstākļi ir pārāk 
labi. Cīnīties par iespēju būt uz skatuves 
nav nepieciešams – pat ja arī negatavo-
jies atnākt zem valsts teātra spārniņa, 
visa cīņa aprobežojas ar labāku vai slik-
tāku spēju rakstīt projektus un savādākā 
veidā meklēt finansējumu (un tas jau ir 
menedžments, kuram ar estētisko izlau-
šanos nav pārāk daudz kopīga). Nu, jā, 

teātra režisori vēl pie izdevības māk pa-
žēloties, ka grūti izdzīvot, jāmaksā liela 
autoratlīdzība, jāatrod telpa, tā jāizno-
mā, jāpārdod biļetes, jāatrod līdzekļus 
reklāmai un jau pieminētajam mārke-
tingam. Bet par to izrādi neizveidosi! 
Grūta izdzīvošana netransformējas ne-
kādā mākslinieciskā saturā arī tāpēc, ka 
laikam visvairāk no visiem sociālās īste-
nības aspektiem veidotājiem rūp tieši 
personīgās grūtības, bet par sabiedrību 
un tās procesiem tradicionāli tiek do-
māts vismazāk. 

Audronis Ļuga: Es ne pārāk ticu, ka 
mūsdienu teātrī iespējams radīt bez zi-
ņām par mūsdienu mākslas procesiem, 
bez plašāka humanitārā redzesloka. Tie-
ši te ir milzīga skola mūsdienu teātra 
māksliniekam – tas, kas notiek kino, 
mākslā un literatūrā. Un, lūk, piemērs – 
kino centrā Skalvija notika režisora Džo-
na Kasavītisa filmu retrospektīva. Domā-
ju, ka no šīm filmām daudz ko nozīmīgu 
var mācīties ne tikai kino, bet arī teātra 
aktieris. Bet jautājums – cik topošo un 
esošo aktieru atnāca uz Skalviju paskatī-
ties Kasavītisa filmas? Paša mākslinieka 
ieinteresētība un ziņkāre, iespējams, 
mūsdienās ir pati svarīgākā profesionālā 
iezīme. Man nav saprotams, kā jauns cil-
vēks, kas izvēlējies teatrāļa profesiju, ne-
grib paplašināt savu redzesloku.

Vaids Jaunišķis: Un, kad Nacionāla-
jā drāmas teātrī notika tikšanās ar Rimi-
ni Protokoll režisoru Stefanu Kegi, es zā-
lē neredzēju nevienu aktieri no LMTA 
(Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmi-
jas). Viņi visi pastāvīgi ir ļoti aizņemti ar 
savām studijām un dažādiem darbiem, 

lai atkārtotu to, kas jau ticis radīts pirms 
vairākiem gadiem. Varbūt jau ir jēga ru-
nāt par dinastijām un nevainojama žes-
ta nodošanas tradīciju kā No teātrī vai 
Pekinas operā?

Audronis Ļuga: Es pilnībā attaisno-
tu studentu, kurš man teiktu: «Neiešu uz 
lekcijām, aizbraukšu uz Varšavu paska-
tīties Varļikovska izrādi!»

Vlada Kalpokaite: Atliek konstatēt, 
ka a) nekādu dumpi, eksperimentu un 
izlaušanos nepiesauksi, neizprovocēsi 
(ne ar runām, ne ar tekstiem, ne ar festi-
vāliem, laikam pat arī ar naudu ne); b) 
iemācīties to no vēstures nav iespējams. 
ja nu vienīgi izdotos to pārrakstīt vai sa-
vādāk novērtēt vairumu parādību; c) un 
galvenais – kad tas notiks, svarīgi par to 
priecāties. Tas ir, laikus pamanīt, no-
saukt, nenoslāpēt un atbalstīt. 6

mūsdienu teātrī nav 
iesPēJams radīt bez ziņām Par 

mākslas Procesiem, bez 
Plašāka humanitārā 

redzesloka
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Jānis ķekars
(19.02.1928–02.03.2014)

Jāņa acīs bija rakstīts viss. Tās neko un 
nekad neslēpa. Pat ja viņš retu reizi jutās 
noguris vai bija neomā – skatienā tik un 
tā lēkāja draiskais, mazliet ironiskais, bet 
vienmēr labestīgais un humora pilnais 
velniņš. Tas viņu pavadīja visu mūžu un 
gaiši smaidīja aktiera atveidotajās lomās.

Jānis Ķekars Valsts Leļļu teātrī ienāk 
1967. gadā. Skatuviska pievilcīguma un 
artistiskas elegances apveltīts māksli-
nieks ar ļoti noderīgu iepriekšējo piere-
dzi – viņš kā konferansjē no 1959.gada 
vadījis daudzas koncertprogrammas 
Latvijā un arī Krievijā.

Leļļu teātrī Jānim paveras plašs darba 
lauks – viņa raksturotāja talants, dzirk-
stošā humora izjūta un radošais improvi-
zētāja gars var uzmirdzēt kā leļļu tēlos, tā 
arī dzīvā plāna lomās. Piemēram, Med-
nieks (Burvju galoša, 1967), Aizkrauklis 
Lāčplēsis, 1968), Filips (Runčuks Pun-
čuks, 1968). Dažādas, atšķirīgu ieviržu lo-
mas, bet katrai tiek kaut kas no aktiera 
aizrautīgā un smalkā dzīves vērojuma. 
Un visas ar zemnieka pamatīgumu no-
strādātas. Daudziem būs atmiņā palicis 
viņa radītais Laupītājs no leģendārā ie-
studējuma Velniņi (1969) – aktieris šī gļē-
vulīgā vīreļa būtību atklāja ar tik izteik-
smīgu plastisko partitūru ik žestā, katrā 
mazākajā kustībā un izpausmē, ka skatī-
tāju zāli allaž pāršalca smiekli. Un, pro-
tams, arī ķesteris Lempelis un zemnieks 
Meķis (Makss un Morics, 1973; 1990) pie-
skaitāmi to spilgto un labā atmiņā palie-
košo tēlu galerijai, kurus aktieris iedzīvi-
nājis uz skatuves. Jānis Ķekars nevairās 
arī no spilgtiem mākslinieciskās izteik-
smes līdzekļiem – realitātes saasinājums, 
groteska tiek likta lietā, veidojot eņģeli 
Gabrielu (Dekamerons, 1982) un karali 
Dankanu (Makbets, 1986).

Tomēr savā aktiera būtībā Jānis Ķe-
kars ir un paliek romantiķis, un, kaut re-
ti, tomēr arī Leļļu teātrī gadās pa lomai, 
kas sasaucas ar viņa iekšējo balsi. Tās arī 
palikušas pašam vismīļākās. Skumjais 
un vientulības māktais dīvainis – klauns 
Loreti (Klauns Loreti un smaids, 1977). 
Šī izrāde kļūst ne vien par paša aktiera 
lielisku sasniegumu, bet arī par visa te-
ātra lielu veiksmi. Māksliniekam mīļš 
arī viņa rūķis Vilibalds (Baltie skursteņ-
slauķi, 1991), kurš ir pārliecināts, ka dzī-
vē pats galvenais ir pasaka, parasts brī-
nums – cilvēku spēja ticēt labajam.

Tāds Jānis Ķekars paliks mūsu atmi-
ņā – azartisks un dzīvespriecīgs cilvēks, 
lielisks kolēģis, temperamentīgs impro-
vizēšanas meistars ar spēju ticēt labajam 
un mazu draisku velniņu acu skatienā.

Aldis Linē
                                                                                                              

herta naudiņa
(28.02.1919–25.03.2014)

95 gadu vecumā mūžībā aizgāja Latvijas 

Radio ilggadējā un mūsu visu mīlētā  re-
žisore Herta Naudiņa. Radioteātrī viņa 
nostrādāja 35  gadus. Bet ko gan izsaka 
skaitlis? Aiz katra no cipariem – kāds 
bērns ar savu mīlestību uz Radio. Herta 
no maziem un bikliem ķipariem – Radio 
bērniem, kuri piedalījās bērnu raidīju-
mu ierakstos un bija gan aizkustinoši 
auklējami, gan ļoti talantīgi, izaudzināja 
neskaitāmus žurnālistus, teātra un tele-
vīzijas režisorus, apbrīnotus aktierus, 
respektētus skolotājus un ārstus. Režiso-
re par viņiem teica – mani Radio bērni. 

Hertas Naudiņas dzīves moto bija – 
«Ja tu darbu mīli, tad tev tas jādara ar 
smaidu. Vienmēr un visur, lai cik grūti 
kādreiz pašai…» Šo atziņu režisorei ie-
mācījusi viņas mīļā aktrise un lomu at-
veidotāja daudzos jo daudzos bērnu rai-
dījumos Anta Klints.

Latvijas Radioteātris

zigrīda rūtiņa
(1931.08.04–28.03.2014)

Zigrīda Rūtiņa Liepājas teātrī pazina ik 
kaktiņu – tie visi bija bērnībā izložņāti, 
nākot mammai, teātra rekvizitorei, līdzi 
uz darbu. Sākusi kā dejotāja muzikāla-
jos uzvedumos, pavisam jauniņā aktrise 
bez profesionālas izglītības, toties ar 
jaunības sparu un impulsivitāti, Nikola-
ja Mūrnieka vadīta, spilgti nospēlēja Ali-
si Peldētājā Zuzannā un iekrita acīs gan 
skatītājiem, gan kritiķiem. 

No 1959. līdz 1976. gadam Zigrīda 
Rūtiņa strādāja Jaunatnes teātrī, spēlē-
jot lielas un nozīmīgas lomas – Gundegu 
Princesē Gundega un karalis Brusubār-
da (1961), Āriju Indulī un Ārijā (1965), 
Elmīru Tartifā (1966), Ninetu Zaļajā 
putniņā (1970).

Liepājā aktrise atgriezās jau nobrie-
dušu sieviešu lomās, palaikam pārstei-
dzot ar smalkajā stāvā slēpto tempera-
mentu, kas varēja izlauzties arī kā grie-
zīgs ļaunums – kā Ponsijā Bernardas Al-
bas mājā (1978), bet citkārt tam netrūka 
komisku nokrāsu – kā aktrisei mīļajās 
krāsainajās raganās Bastindā un Ginge-
mā no Smaragda pilsētas burvja (1983). 
Pirms pāriet uz raksturlomām, aktrisei 
vēl tika uzdāvināta mīlētāja, rudens la-
pu smaržas apdvestā Helma Haralda 
Ulmaņa uzvestajā klusajā drāmā, kur 
sirdis lūst, Gaidīt (1986). Viena no pēdē-
jām mākslinieces lomām bija Mūžīgā 
vecene, pats Latvijas vēstures simbols, 
izrādē Psihiskais uzbrukums (1989) pēc 
A. Čaka Mūžības skarto motīviem.

Edīte Tišheizere

vera singaJevska 
 (28.04.1923–26.04.2014)

Ar Veras Singajevskas aiziešanu mūžībā 
latviešu teātra vēsturē noslēdzies skaists, 
neatkārtojams  posms. Tādu bērnu un 
pusaudžu tēlu, kādus uz skatuves radīja 

Singa, nav bijis ne pirms viņas, nedz pēc 
viņas. 

Līdz ar Singu uz skatuves uznāca 
bērnība un bērnišķīgums visā savā 
daudzveidībā, krāšņumā un sarežģītībā. 
Ikvienā zēnā vai meitenē aiz ārējās bra-
vūras, dažādām blēņām un palaidnībām 
aktrise atklāja bērna trauslo, bagāto, 
viegli ievainojamo dvēseli. Skatītāji iemī-
ļoja «mazo meksikāni» Šuru Tičinkinu 
lugā Sombrēro par viņa fantāziju, tempe-
ramentu, muzikalitāti, kā arī prātīgo, 
kārtīgo un gudro Profesoru E. Kestnera 
Emīls un Berlīnes zēni uzvedumā par šī 
zēna uzticīgo, atbildības pilno sirdi. 

Veras Singajevksas mūža loma, viņas 
lielā zvaigžņu stunda – Karlsons, kas 
dzīvo uz jumta, bija palaidnīgs, draisku-
līgs, mazliet egoistisks vientuļš bērns, 
kurš meklē draugu. Kad šis draugs Brālī-
ša personā ir atrasts, Karlsonā pamostas 
rotaļāšanās un draiskuļošanās stihija. 
Viņš vairs nav valdāms. Viņam vajag iro-
nizēt un jandalēt.

Vienā no savām pēdējām bērnu lo-
mām – mazajā Katrīnā Paula Putniņa 
Gaidīšanas svētkos aktrise bija ielūkoju-
sies un atklājusi tāda bērna sāpes, kas 
zaudējis pašu dārgāko. Šie pretpoli – 
ārējs dinamisms, draiskuļošanās un 
smalka, klusa saruna par bērna iekšējās 
pasaules noslēpumu, par bērna vientu-
lību un pamestību mūsdienu apstākļos 
ir neatsverama un neatkārtojama latvie-
šu skatuves mākslas bagātība. 

Vera Singajevska neapmierinājās ti-
kai ar bērna tēla atklāsmi uz skatuves. 
Viņas radošais nemiers, vēlme ņemt ak-
tīvu dalību mazā skatītāja estētiskajā 
audzināšanā aktrisi mudināja padomju 
gados uzsākt skaistu tradīciju – Bērnī-
bas svētkus. No viņas un viņas vīra – ta-
lantīgā aktiera Tālivalža Āboliņa rokām 
bērnības svētku apliecības saņēmuši 
daudzi jo daudzi Latvijas cilvēki. Neno-
vērtējama ir arī aktrises darbošanās bēr-
nu radio ansamblī Pūpolītis, kuru viņa 
ar lielu pašatdevi vadīja ilgus gadus. Tie 
skatītāji, kuriem laimējies redzēt Veru 
Singajevsku uz skatuves vai klausīties vi-
ņas iestudētajos radiouzvedumos, par 
viņas mūžu saka lielu paldies.

Silvija Geikina

inese JurJāne 
(23.08.1964–10.08.2014) 

Inese aizgāja mūžībā, nesagaidījusi pir-
mo nopietno dzimšanas dienu pēc di-
vām nedēļām. Jubilejas izrāde jau bija 
teātra plānos: jauno aktieru iestudēju-
mā Šikās kāzas Inese būtu apsviedīgās 
topošās sievasmātes Dafnes lomā. Viņa 
bieži spēlēja kopā ar jaunajiem – gaiša 
un slaida, gandrīz neatšķirama Pūt, vēji-
ņi!(2011) dejojošo meitu pulkā.

Gaiša un slaida, viņa 1986. gadā arī 
ienāca savā vienīgajā Liepājas teātrī pēc 
Oļģerta Krodera vadītā kursa beigšanas 
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Konservatorijas Teātra fakultātē, «gaišzi-
lajām lomām» šķietami nolemta. Mellija 
no Vējiem līdzi (1987) bija Ineses pirmā 
lielā loma, un tajā atklājās, ka aiz traus-
lās blondīnes ārienes patiesībā slēpjas 
dzelzs stiegras. Redzīgākie režisori to li-
ka lietā. Arnolda Liniņa iestudētajās 
Skroderdienās Silmačos (1993) Ineses 
Antonija nāca, rasā kājas sabridusi, pu-
ķu pilnām rokām – tik jauna un laimīga, 
ka, Aleksī viļoties, sirds vāks krita jo sma-
gāk. Kroders viņā ieraudzīja Solveigu 
(1997) saviem pieciem Pēriem Gintiem – 
gana stipru, lai gaidītu. Mārtiņš Eihe sa-
vos uzvedumos Zilā (2005), Sieviete no 
pagātnes (2006) un Citi balti krekli 
(2009) varbūt visvairāk ļāva nojaust, cik 
neatšķetināmi spēks un vājums, dzelzs 
un maigums sapinies Ineses dabā un va-
ronēs Lindā, Klaudijā un Bellā. 

Edīte Tišheizere

uldis stelmakers 
(22.02.1959–10.08.2014) 

Uldis ieradās Liepājā 1982. gadā pēc stu-
dijām Ļeņingradas Kultūras institūtā ar 
režisora diplomu kabatā. Pat pēc dau-
dziem gadiem, kopā ar kolēģiem aiz-
braucis uz jaunības pilsētu, viņš prata 
izvest pa taisnākajiem ceļiem cauri ve-
cās Pēterburgas pagalmiņiem, zināja, 
kurās tējnīcās ir garšīgākās pankūkas un 
pīrādziņi.

Stalts augums, laba balss, vīrišķīga 
stāja – tābrīža teātra vadītājam Oļģer-
tam Kroderam nebija šaubu, ka tāds ak-
tieris trupā noderēs. Jaunie varoņi nāca 
viens pēc otra, tur bija Jaņuks Trīnes 
grēkos (1983) un Varis Maijā un Paijā 
(1989), vesela rinda paklausīgu un ne-
paklausīgu dēlu ārzemju lugās, un nozī-
mīgākais starp tiem bija Pablo Trešajā 
vārdā (1985), dabasbērns ar skaidru iz-
pratni par labu un ļaunu. 

Uldim piemita humors un mēra sa-
jūta, tāpēc viņa komiskie tēli bija smiek-
līgi, bet nekad ne apsmieti – kā Joske 
Skroderdienās Silmačos (1993), dons 
Bazilio Figaro kāzās (1994) vai Beralds 
Iedomu slimniekā (2006). 

Uldis bija teātra profesionālis, lai 
gan reālā dzīve prasīja savu, un viņš iz-
šķīrās darīt arī citus darbus. Taču ikreiz, 
kad teātrim vajadzēja, Uldis atgriezās 
un padarīja savu darbu godam. Pēc vai-
rāku gadu pārtraukuma teātris sauca, 
un Uldis Stelmakers nāca, lai spēlētu 
Pudiķi, varoņa tēvu, topošajā izrādē In-
dulis un Ārija. Pirmizrādi sagaidīt neiz-
devās.

Edīte Tišheizere

normunds naumanis
(12.01.1962 – 12.09.2014)

Normundam pasaules kultūra bija kā 
tāda kristāla lode, kurā viss ir caurre-
dzams un visam ir sava vieta – arī Latvi-
jai, arī latviešu teātrim, kino, glezniecī-
bai, mūzikai, dzejai. Viņš mierīgi pārkā-
pa šauras specializācijas robežas, teātri 

tomēr paturot par galveno refleksijas 
objektu tā dzīvās un acumirklīgās dabas 
dēļ. Viņš bija aizrautīgs, subjektīvs un 
spožs. Viņa ļoti pietrūkst.

Edīte Tišheizere

ināra šteina
(27.09.1940–21.09.2014)

Aktrise Ināra Šteina Valsts Leļļu teātra 
krievu trupā sāka strādāt 1964. gadā. 
Jaunās mākslinieces atraisītais skatuvis-
kais temperaments, spēja iejusties visda-
žādākajos tēlos un iedzīvināt uz skatuves 
arī visai sarežģītus raksturus, darīja viņas 
veikumu uzreiz pamanāmu. Aktrisi sa-
vos iestudējumos labprāt vēlējās redzēt 
teātra vecākās paaudzes izrāžu veidotāji 
– režisors A. Cepurītis, teātra ilggadējais 
galvenais mākslinieks P. Šenhofs un citi.

Par aktrises darbu tādās teātrim no-
zīmīgās izrādēs kā I. Stravinska Petruš-
ka, J. Viļkovska Lācēns Rimcimci (abas 
1970), P. Šenhofa, R. Geikina Baltais un 
melnais (1971), J. Viļkovska Rimcimci la-
bo auto (1972), V. Lando, P. Šenhofa 
Jums, vecāki (1976), P. Šenhofa, A. Sku-
tula Un atkal Pifs... (1983) varēja priecā-
ties gan pašmāju skatītāji, gan leļļu 
mākslas draugi toreizējā PSRS un arī ār-
valstīs – visur, kur vien veda VLT viesiz-
rāžu un festivālu ceļi. 

Leļļu teātra vēsturē īpaša vieta ir J. 
Čepovecka lugas Klauns Loreti un 
smaids iestudējumam (1976). Īpaša vie-
ta aktrises radošajā biogrāfijā ir arī pelē-
na Miceka lomai šajā izrādē, kas ar nebi-
jušu tiešumu ļāva runāt ar mazajiem 
skatītājiem par vientulību, līdzjūtību un 
draudzību. Šī loma māksliniecei pelnīti 
atnesa labākās aktrises titulu V Baltijas 
republiku un Baltkrievijas PSR leļļu teāt-
ru festivālā (1977).

Artistisks smalkums un skatītājus 
dziļi uzrunājoša emocionalitāte ir tās 
kvalitātes, kas raksturoja aktrises darbu 
katrā lomā un darīja atmiņā paliekošus 
viņas atveidotos skatuves tēlus. Tāda 
Ināra Šteina arī palikusi piemiņā – spilg-
ta, uzreiz pamanāma māksliniece, kuras 
veikums vienmēr uzrunāja skatītāju.

Aldis Linē

Juris PuČka 
(25.03.1935–20.11.2014)

Juris Pučka sāka aktiera gaitas uz Liepā-
jas teātra skatuves, kur drīz vien kļuva 
par operešu un mūziklu zvaigzni, bet vi-
ņa dramatisko potenciālu apliecināja 
Bomaršē Figaro. Pēc tam turpat trīsdes-
mit gadus viņš bijis viens no Atlantiem, 
uz kura talanta un darba  pleciem balstī-
jās Operetes teātra repertuārs. Māksli-
nieks, bez kura Latvijas kultūras vēsturē 
ierakstītā Rīgas Operetes teātra tēls nav 
iedomājams. Nospēlētas un nodziedā-
tas daudzas lomas klasiskajā un mūs-
dienu repertuārā. Juris Pučka ir bijis arī 
Operetes teātra direktors.

Pēc teātra slēgšanas Juris uzņēmās 
rūpes par saviem kolēģiem, stiprināja 
un apvienoja viņus grūtos brīžos. Vairāk 

kā desmit gadus viņš vadījis LTDS vete-
rānu asociācijas valdi.

 Paldies, Tev Juri, par sirsnību, iejūtī-
bu un gādību dzīvē, par dzirkstošo hu-
mora izjūtu, par patiesa prieka un gan-
darījuma brīžiem, ko kā mākslinieks 
mums dāvāji savās lieliskajās lomās uz 
Liepājas un Operetes teātra skatuvēm 
un Latvijas teātra savienības pasāku-
mos. Lai gaišs un viegls ceļš!

Latvijas Teātra darbinieku savienība

Jānis tomsons
(09.08.1933– 03.12.2014)

Pēc ilgas slimības mūžībā aizgājis ilgga-
dējs Valmieras teātra aktieris Jānis Tom-
sons. Viņa aktiera mūžs sākās daudzso-
loši, tūlīt pēc Konservatorijas Teātra fa-
kultātes kopā ar Eduardu Pāvulu un Val-
demāru Zandbergu spēlējot Pāvela Ar-
manda slavenajā kinofilmā Latviešu 
strēlnieku stāsts (1958). Mārtiņa Ventas 
dēla Laimoņa lomā Jānis Tomsons bija 
jauneklīgi aizrautīgs un brīžiem bērniš-
ķīgi aizkustinošs, bet galvenais – latviski 
stalts un gaišs. Kinolomai vajadzēja kļūt 
par pamatu pārliecinošam aktiera ce-
ļam. Taču aktiera liktenis palaikam ir at-
karīgs no daudziem faktoriem – arī no 
talanta savdabības, kas vairāk atbilda 
50. gadu «augstajam» stilam, nevis vēlā-
ka laika klusākai, bet personiskākai in-
tonācijai, arī no rakstura stingrības. Ga-
dus desmit nostrādājis Rīgā, Jaunatnes 
teātrī, no 1970.gada aktieris sāka strādāt 
Valmieras teātrī. Viņa pūrā lielākoties 
bijušas raksturlomas, kur vajadzēja stal-
to augumu un skaņo balsi. Savas labā-
kās lomas Jānis Tomsons nospēlēja Va-
lentīna Maculēviča režijās – vienu no 
brāļiem Bellijiem Atvadu izrādē (1985) 
un aizkustinošu Monteki divvalodīgajā 
Romeo un Džuljetā (1989). 

Edīte Tišheizere

hariJs  gerhards 
(12.06.1933–04.12.2014)

Harijs Gerhards visu savu radošo mūžu 
veltījis teātra mākslai. Uz Jaunatnes te-
ātra skatuves H.Gerhards ir spēlējis jau-
niešu lomas (Gerolds Emīlā un Berlīnes 
zēnos, 1957, Bens Rodžers Tomā Sojerā, 
1960, u.c.), vēlāk kļūdams par iezīmīgu 
raksturotāju ar asām novērošanas spē-
jām (titulloma Tartifā, 1966, Nikolajs II 
Leitnantā Šmitā, 1970,  u.c.).

Vairāk nekā 30 gadus H.Gerhards ir 
priecējis radioklausītājus. Būdams reži-
sors, rūpīgi izstrādāja tēlu psiholoģiju, 
piemeklēja emocionāli iedarbīgu mūzi-
ku. Nozīmīgākie radioiestudējumi: Rai-
ņa Krauklītis, Jāzeps un viņa brāļi, K. 
Skalbes Kā es braucu Ziemeļmeitas lū-
koties, A.Brigaderes Lolitas brīnum-
putns, A.Pumpura eposs Lāčplēsis u.c.  
Ir bijis režisors Dailes teātrī un Valsts 
Leļļu teātrī. H.Gerhards ir bijis pedagogs 
daudziem tagad pazīstamiem aktie-
riem. 

Latvijas Teātra darbinieku savienība
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hronika

latvijaS nacionālā oPera
4. oktobrī, ričards rodžerss, oskars 
Hammeršteins Mūzikas skaņas, mūzikls 
(atjaun). Diriģ. Mārtiņš Ozoliņš, rež. Dace 
Volfarte, scenogr. Ināra Gauja. Marija Reinere 
– Evija Martinsone, Georgs fon Traps – Nauris 
Puntulis vai Viesturs Jansons, Māte abate – 
Ilona Bagele, Elza Šrēdere – Evita Zālīte, 
Maksis Detveilers – Juris Ādamsons, Rolfs – 
Andris Kipļuks, Liza – Agnese Malnača, 
Teicējs – Kristians Kareļins, Mūķenes – Dace 
Bērziņa, Baiba Gaure-Bērtule, Vija Reine, 
bērni – ansamblis Kolibri.
24. oktobrī, Sergejs Prokofjevs Romeo un 
Džuljeta, balets. Muz. vad. un diriģ. Mārtiņš 
Ozoliņš, diriģ. Jānis Liepiņš, horeogr. Valentī-
na Turku, Leo Mujics, scenogr. Marko Japels, 
kost. māksl. Leo Kulašs, gaismu māksl. 
Paskāls Merā. Džuljeta – Sabīne Guravska, 
Evelīna Godunova vai Jūlija Brauere, Romeo 
– Arturs Sokolovs, Viktors Selko vai Alek-
sandrs Osadčijs, Merkucio – Andris 
Pudāns,Antons Freimans vai Kristaps 
Jaunžeikars, Tibalts – Raimonds Martinovs 
vai Arturs Skuteļsiks, Benvolio – Germans 
Ševčenko, Kristaps Jaunžeikars vai Kirils 
Baiduks, lēdija Kapuleti – Viktorija Jansone, 
Baiba Kokina vai Ieva Rācene, Kapuleti – Ser-
gejs Neikšins  vai Ringolds Žigis, lēdija 
Monteki – Iļana Puhova vai Natalija Sambor-
ska, Monteki – Arnis Līcītis vai Sergejs 
Biserovs, Kolumbīna – Elza Leimane-Marti-
nova, Alise Prudāne vai Jolanta Lubēja, 
kurtizāne – Elza Leimane-Martinova, Alise 
Prudāne vai Ieva Rācene, Pariss – Zigmārs 
Kirilko vai Arturs Skuteļskis, aukle – Dace 
Lapiņa, Lorenco – Roberts Šulcs. 
24. novembrī, inese zandere Kartupeļu 
opera. Komp. Lolita Ritmane, Līga Celma, 
Evija Skuķe, Rihards Dubra, Andris Sējāns, 
Mārtiņš Brauns, diriģ. Aira Birziņa, rež. Margo 
Zālīte, scenogr. Ineta Sipunova, Oskars 
Dreģis, kost. māksl. Liene Dobrāja, horeogr. 
Alberts Kivlenieks, gaismu diz. Uģis Ezerietis. 
Mazais kartupelis – Roberta Kumsāre, Lote 
Voiska, Agate Grīnhofa vai Kate Ančevska, 
Kartupeļu mamma – Evita Zālīte vai Annija 
Putniņa, Lielais brālis kartupelis –Vitālijs 
Stankēvičs, Kartupeļu māsas –Patrīcija 
Samete un Katrīna Paula Felsberga, Kondo-
rs, Hercogs Jēkabs, Francijas karalis, Botāni-
ķis Bohems – Kārlis Rūtentāls, Kapteinis 
Kastelanoss, Pāvests, Botāniķis Klauziuss 
– Ivars Cinkuss vai Jānis Kokins, Jeronīms, 
Mākoņstūmējs – Juris Vizbulis, Pilsētas galva, 
Senatnes pētnieks – Kalvis Kalniņš, Kardi-
nāls, Ķīseļa kungs – Rūdolfs Bērtiņš, Stērķe-
les jaunkundze – Annija Putniņa, Aptiekārs, 
Kurmis – Jānis Strazdiņš, Galma dāma – 
Antra Jankava, Vecais saimnieku pāris – 
Antra Jankava un Māris Evalds, Jaunais 
saimnieku pāris –Līga Paegle un Ivars 
Cinkuss vai Jānis Kokins, Koris – Rīgas Doma 
meiteņu koris Tiara.
5. decembrī, arturs maskats Valentīna, 
opera. Libr. aut. Liāna Langa, Arturs Maskats, 
diriģ. Modests Pitrens, rež. Viesturs Kairišs, 
scenogr. un kost. māksl. Ieva Jurjāne, gaismu 
māksl. Nikols Hungsbergs. Valentīna – Inga 
Kalna, Evija Martinsone  vai Kristīne Gailīte, Di-
ma – Jānis Apeinis vai Juris Ādamsons, 
Aleksejs – Raimonds  Bramanis vai Mihails 
Čuļpajevs, Valdis – Rihards Mačanovskis vai 
Rihards Millers, Alma – Ieva Parša vai Laura 
Grecka, guvernante – Ieva Parša, Laura Grecka 
vai Liene Lasmane-Vītola, Elza – Kristīne 

Zadovska vai Andžela Goba, Valentīnas māte 
– Ļubova Sokolova vai Aira Rūrāne, Valentīnas 
tēvs – Armands Siliņš vai Krišjānis Norvelis, 
vecais saimnieks – Romāns Poļisadovs vai 
Krišjānis Norvelis, korporeļi, virsnieki, šucma-
ņi – Guntars Ruņģis, Viesturs Vītols, Kārlis 
Saržants vai Andris Lapiņš, doktors – Sam-
sons Izjumovs vai Nauris Puntulis, kavalieris 
– Nauris Puntulis vai Juris Ādamsons.

latvijaS nacionālaiS teātriS
Projekts Šengenas zonas spožums un 
posts:
1. oktobrī, Noķert RABIT . Rež. Julians 
Hecels (Vācija), dramat. Elīna Cērpa, scenogr. 
un kost. māksl. Rūdolfs Baltiņš, video inž. 
Tims Burkhards, video māksl. Toms Zeļģis, 
gaismu māksl. Oskars Pauliņš. Lomās: Arturs 
Krūzkops, Toms Liepājnieks, Ilze Blauberga, 
Filips Birzulis, Benita Zommere.
8. oktobrī, Spožums un posts. Rež. Marsija 
Lanca, dramat. Žoana Pupu, scenogr. un 
kost. māksl. Žoau Kalikstu, tulk., dramat. 
Jānis Balodis, muz. noform. Emīla Dārziņa 
jauktais koris, diriģ. Artūrs Ancāns, pianists 
Uģis Krišjānis. Aktieri un līdzautori: Lolita 
Cauka, Daiga Gaismiņa, Marta Grase, Katrīna 
Albuže, Kaspars Aniņš, Artis Drozdovs, 
Kristaps Ķeselis, Voldemārs Šoriņš.
22. oktobrī, lmt jaunā zāle, Eiro Vīzija.  
Rež. Vids Bareikis, dramat. Austeja Lunkstīte-
Jildiza, scenogr. un kost. māksl. Uģis Bērziņš, 
video māksl. Jonas Tertelis, muz. noform. 
Jurga Šeduikīte, gaismu māksl. Oskars 
Pauliņš. Lomās: Zane Dombrovska, Sanita 
Pušpure, Raimonds Celms, Kristians Kare-
ļins, Kārlis Krūmiņš, Jānis Vimba.
29. oktobrī, lielā zāle, Republika. Izrādes 
veidotājas: Kviss bumm bang  – Eva Bjorka 
Kābere, Eva Rūna Snoradotira, Vilborga 
Olafsdotira.
5. novembrī, lielā zāle, migels de una-
muno Migla. Rež. un dramatiz. Indra Roga, 
scenogr. Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. Anna 
Heinrihsone, horeogr. Inga Raudinga, gaismu 
māksl. Igors Kapustins. Dons Augusto Peress 
– Mārtiņš Brūveris, Viktors Goti – Gundars 
Grasbergs, Euhēnija Domingo del Arko – Ag-
nese Cīrule, Rosario – Liene Sebre, Liduvina 
– Dita Lūriņa, Margarita – Inga Misāne-Gras-
berga, Ermelinda Ruisa – Maija Doveika, 
Fermins – Egils Melbārdis, Domingo – Mār-
tiņs Egliens, Maurisio Blanko Karā – Kaspars 
Dumburs, dons Elonio – Ivars Kļavinskis, 
donja Sinfo – Līga Zeļģe, Antolins Sančess 
Paparrigopoluss – Ainārs Ančevskis, Pičins 
– Jurģis Spulenieks, Orfejs – Uldis Siliņš.
4. decembrī, lielā zāle, alans eikborns 
Svētku laika pārpratumi. Rež. Ģirts Ēcis, 
scenogr. Aigars Ozoliņš, kost. māksl. Kristīne 
Abika, gaismu māksl. Oskars Pauliņš, komp. 
Jēkabs Nīmanis. Nevils – Uldis Anže, Belinda 
– Madara Botmane, Felisa – Marija Bērziņa, 
Hārvijs – Juris Lisners, Reičele – Daiga 
Kažociņa, Bernards – Normunds Laizāns, 
Edijs – Arturs Krūzkops, Petija – Evija Skulte, 
Klaivs – Ģirts Liuziniks.
18. decembrī, lielā zāle, Gadumijas 
koncerts. Rež. Indra Roga, muz. vad. Rai-
monds Petrauskis, scenogr. Aigars Ozoliņš, 
kost. māksl. Elita Patmalniece, horeogr. 
Liene Stepena, gaismu māksl. Igors Kapus-
tins. Piedalās: Marija Bērziņa, Egils Melbārdis, 
Dita Lūriņa, Ģirts Liuziniks, Līga Zeļģe, 
Mārtiņš Egliens, Juris Hiršs, Zane Jančevska, 
Agnese Cīrule, Uldis Anže, Voldemārs Šoriņš.

30. decembrī, lmt jaunā zāle, mihails 
Bulgakovs Jaunā ārsta piezīmes. Rež. 
Jānis Vimba, Kaspars Zvīgulis, rež. kons. 
Pēteris Krilovs, dramatiz. Rasa Bugavičute, 
scenogr. un kost. māksl. Kristīne Abika, 
komp. Kārlis Kazāks, gaismu māksl. Lienīte 
Slišāne, horeogr. Kārlis Božs. Poļakovs – Kris-
taps Ķeselis, Anna Nikolajevna – Liene Sebre, 
Demjans Lukičs – Kristians Kareļins, Pelageja 
Ivanovna – Indra Burkovska, kungs – Ivars 
Kļavinskis, dāma – Sanita Pušpure.
30. decembrī, aktieru zāle, jānis jurkāns 
Pulkstenis ar dzeguzi. Rež. Mihails Kublins-
kis, scenogr. Sintija Jēkabsone, kost. māksl. 
Liene Rolšteina, gaismu māksl. Oskars 
Pauliņš. Augusts Grieze – Ģirts Jakovļevs, 
Marta – Lāsma Kugrēna, Oskars – Mārcis 
Maņjakovs, Andris – Jānis Āmanis, Astra 
– Inga Misāne-Grasberga, vecāmāte – Baiba 
Indriksone, Miks – Kaspars Dumburs, Vija 
– Zane Dombrovska, Saša – Artis Drozdovs.

latvijaS daileS teātriS
5. novembrī, kamerzāle, Fjodors dosto-
jevskis Lēnprātīgā. Rež. Mihails Gruzdovs, 
gaismu māksl. Harijs Zālītis. Viņa – Ieva 
Segliņa, Viņš – Ģirts Ķesteris, Lukerja – Lilita 
Ozoliņa vai Lidija Pupure.
14. novembrī, lielā zāle, gistavs Flobērs 
Bovarī kundze. Rež. un dramat. aut. Ro-
lands Atkočūns (Lietuva), scenogr. Mārtiņš 
Vilkārsis, horeogr. Inga Raudinga, kost. 
māksl. Jolanta Rimkute (Lietuva), mūz. 
Giedrius Puskunigis (Lietuva), gaismu māksl. 
Jevgeņijs Vinogradovs (Krievija), video 
māksl. Artis Dzērve. Emma Bovarī – Kristīne 
Nevarauska, Šarls Bovarī – Artūrs Skrastiņš, 
Lerē – Pēteris Liepiņš, Felicita – Ilze Ķuzule-
Skrastiņa, Šarla māte – Indra Briķe, Leons 
Dipuī – Gints Andžāns, Omē– Lauris Subat-
nieks, Giljomēns – Juris Bartkevičs, Burniz-
jēns – Artis Robežnieks, Žistēns – Artūrs Dīcis, 
Rūdolfs Bulanžē – Juris Žagars, Ipolits – Aldis 
Siliņš, Ivēra kundze – Ērika Eglija, Omē 
kundze – Sarmīte Rubule, Lefransuā jaun-
kundze – Elīna Dzelme, Artemīza – Aija 
Dzērve, Arāna kungs – Lauris Dzelzītis, 
kreditori – Dainis Gaidelis un Gints Grāvelis, 
vikonts – Mārtiņš Počs, pilsētiņas iedzīvotāji 
un karnevāla dalībnieki – Artūrs Dīcis, Dainis 
Gaidelis, Gints Grāvelis, Edijs Zalaks, Lauris 
Dzelzītis, Ērika Eglija, Aija Dzērve, Sarmīte 
Rubule, Elīna Dzelme, Inga Dzintare. 
16. novembrī, mazā zāle, kristofers 
durengs Vaņa un Soņa un Maša un 
Spaiks. Rež. Gundars Silakaktiņš, kost. 
māksl. Jurate Silakaktiņa, scenogr. Vents 
Vīnbergs, kust. konsult. Kārlis Božs, gaismu 
māksl. Harijs Zālītis. Vaņa – Pēteris Gaudiņš, 
Soņa – Mirdza Martinsone, Maša – Akvelīna 
Līvmane, Spaiks – Kaspars Zāle, Ņina – Inita 
Dzelme, Kasandra – Marīna Janaus.
19. novembrī, kamerzāle, justīne kļava 
Visas viņas grāmatas. Rež. Dmitrijs Petren-
ko, scenogr. un kost. māksl. Sintija Jēkabso-
ne, komp. Reinis Ozoliņš, gaismu māksl. 
Māra Vaļikova. Mihaels – Dainis Grūbe, 
Hanna – Esmeralda Ermale.
19. decembrī, lielā zāle, Vecgada kon-
certs. Rež. Gundars Silakaktiņš, scenogr. 
Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. Jurate Silakak-
tiņa. Piedalās: Olga Dreģe, Ilze Ķuzule-Skras-
tiņa, Ieva Segliņa, Aija Dzērve, Inita Dzelme, 
Lauris Dzelzītis, Gints Grāvelis, Intars Reše-
tins, Aldis Siliņš, Gints Andžāns, Juris Stren-
ga, Juris Frinbergs.
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jaunaiS rīgaS teātriS
5. novembrī, mēģinājumu zāle, Mīļais 
melis. Ne Šovs. Ideja, režija, telpa – Maija 
Apine. Aktieri: Maija Apine, Ivars Krasts.
7. decembrī, lielā zāle, iļja ilfs, jevgeņijs 
Petrovs Divpadsmit krēsli. Rež., scenogr. 
Alvis Hermanis, kost. māksl. Kristīne Jurjāne. 
Ostaps Benders – Andris Keišs, Ipolits 
Matvejevičs Vorobjaņinovs – Gundars 
Āboliņš. Piedalās: Ģirts Krūmiņš, Baiba 
Broka, Sandra Kļaviņa vai Elita Kļaviņa, Guna 
Zariņa, Jana Čivžele, Vilis Daudziņš, Jevgeņijs 
Isajevs, Ivars Krasts, Varis Piņķis, Regīna 
Razuma, Edgars Samītis, Andis Strods.
12. decembrī, mazā zāle, Patriks zīskinds 
Kontrabass. Rež. Ģirts Ēcis. Gata Gāgas 
monoizrāde.

m. čeHova rīgaS krievu teātriS
15. novembrī, lielā zāle, mihails Ļermon-
tovs Kņaze Meri. Rež. un dramat. aut. 
Jeļena Čornaja, māksl. Olga Šaišmelašvili, 
horeogr. Marija Korabļova, gaismu māksl. 
Deniss Solncevs. Pečorins – Kirils Zaicevs, 
kņaze Meri – Nataļja Smirnova, kņaziene 
Ligovska – Tatjana Lukašenkova, Grušņickis 
– Ivans Kločko, ārsts Verners – Marats 
Efendijevs, Vera – Jana Herbsta, dragūnu 
kapteinis – Igors Čerņavskis, pirmais oficieris 
– Igors Nazarenko, otrais oficieris – Artūrs 
Trukšs, Veras vīrs – Oļegs Teterins, dāma 
ballē – Tamāra Sudņika, Raičs, švauksts – Ņi-
kita Voroņins, ārsts dueļa laikā – Aleksandrs 
Poļiščuks.
20. decembrī, lielā zāle, Hanss kristians 
andersens Sniega karaliene. Rež. Renata 
Sotiriadi, scenogr. un kost.māksl. Irina 
Titorenko. Gerda – Jūlija Berngardte, Kajs – 
Maksims Busels, Vecmāmiņa, Lapzemes 
iedzīvotāja – Svetlana Šiļajeva, Sarkanā roze 
– Ņikita Voroņins, Baltā roze – Anastasija 
Džordževiča, Krauklis – Aleksejs Korgins, 
Vārna – Natālija Živeca, Princis – Igors 
Nazarenko, Princese – Nataļja Smirnova, 
Mazā laupītāja – Jana Ļisova, Laupītāju 
barvede – Marats Efendijevs, Briedis – Kirils 
Zaicevs,  Zirdziņš – Ivans Kločko, lelles vada 
– Igors Nazarenko, Spoguļa lauskas, Sniegs 
– Jana Ļisova, Nataļja Smirnova, Jana 
Herbsta, Natālija Živeca,  Ivans Kločko, Artūrs 
Trukšs, Laupītāji – Maksims Busels, Artūrs 
Trukšs, Pāvels Griškovs, Ņikita Voroņins, 
Anastasija Džordževiča, Aleksejs Korgins, 
Vistas  – Igors Nazarenko, Pāvels Griškovs, 
Pienene – Marats Efendijevs, Kalla, Eņģelis 
– Tatjana Začeste, Tītenis  – Pāvels Griškovs, 
Kamēlija  – Nataļja Smirnova, Krese – Jana 
Herbsta.

latvijaS leĻĻu teātriS
31. oktobrī, lielā zāle, ērihs kestners 
Emīls un Berlīnes zēni (latviešu tr.). Rež. 
Ģirts Šolis, māksl. un scenogr. Reinis Pēter-
sons, komp. Kārlis Kazāks. Emīls – Pēteris 
Galviņš, Mamma – Dana Lāce, Ponija Cepurī-
te – Baiba Neja, Vecmāmiņa – Santa Didžus, 
Gustavs – Miķelis Žideļūns, Profesors – Artūrs 
Putniņš, Grundeiss – Edgars Kaufelds, Garais 
– Rodions Kuzmins, Krumbīgels – Vladimirs 
Svoboda, Fridrihs I – Normans Bārbals, 
Gerolds – Druvis Anusāns.

valmieraS drāmaS teātriS
26. oktobrī, lmt mansards, viljams 
šekspīrs Romeo un Džuljeta. Rež. un 
scenogr. Mārtiņš Eihe, kost. māksl. Baiba 
Litiņa, horeogr. Aigars Apinis, gaismu māksl. 

Mareks Lužinskis. Romeo– Rihards Jakovels, 
Džuljeta– Rūta Dišlere, Monteki – Mārtiņš 
Liepa, lēdija Monteki – Baiba Valante, 
Benvolio – Ingus Kniploks, Kapuleti – Januss 
Johansons, lēdija Kapuleti – Inga Apine, 
Tibalts – Aigars Apinis, aukle – Skaidrīte 
Putniņa, Eskals – Arnolds Osis, Pariss – Māris 
Bezmers, Merkucio – Kārlis Neimanis, 
Lorenco – Ģirts Rāviņš, mūziķis – Dāvis 
Burmeisters.
21. novembrī, lmt mansards, mariuss 
fon maienburgs Apjukums. Rež., scenogr. 
Viesturs Meikšāns, kost. māksl. Ieva Veita, 
horeogr. Linda Mīļā, gaismu māksl. Krišjānis 
Strazdīts. Imants – Imants Strads, Elīna – Elī-
na Vāne, Mārtiņš – Mārtiņš Meiers, Māra – Mā-
ra Mennika.
18. decembrī, lielā zāle, lauris gundars 
Balle būs. Rež., scenogr. Reinis Suhanovs, 
komp. Emīls Zilberts, kost. māksl. Anna 
Heinrihsone, horeogr. Inga Raudinga. Ilze 
Rozenberga – Ilze Pukinska, Emīls Rozen-
bergs – Kārlis Neimanis, Dace Kalniņa – Dace 
Eversa, Jēkabs Kalniņš – Arnolds Osis, Valdis 
Kalniņš – Rihards Jakovels, Inese Plātere – 
Inese Ramute, Rihards fon Klāgenšmits – Ri-
hards Rudāks, Aleksandrs Berjozkins–Bērziņš 
– Januss Johansons, Vilma Lučko – Ilze 
Lieckalniņa, Velta Vējiņa – Inga Apine, Rūta 
Raituma – Rūta Dišlere, Oskars Gauja – 
Oskars Morozovs, Paula Stiprā – Linda Mīļā, 
Jānis Smiltēns – Jānis Znotiņš.

liePājaS teātriS
15. oktobrī, lielā zāle, rasa Bugavičute 
Bezgalīgo stāstu stāsts. Rež. Lelde Kaupu-
ža, scenogr. Aigars Ozoliņš, kost. māksl. Liene 
Rolšteina, komp. Edgars Mākens, horeogr. 
Inga Krasovska, gaismu māksl. Mārtiņš 
Feldmanis. Toms – Sandis Pēcis vai Pēteris 
Lapiņš, Loreta, Sirdsmiera princese – Everita 
Pjata, Ta–dā – Anete Berķe, Signe, Spīgana 
– Agnese Jēkabsone, Valters, Lielais Melnais 
– Gatis Maliks, Pūķis – Edgars Ozoliņš, 
Pētersīļa kungs, Rēgs – Edgars Pujāts, Laiks, 
Ēriks, Rēgs – Viktors Ellers, Laika, Renārs, 
Rēgs – Rolands Beķeris.
7. novembrī, lielā zāle, jaroslava Puli-
noviča Žanna. Rež. Dž. Dž. Džilindžers, 
scenogr. un kost. māksl. Ilze Vītoliņa, ho-
reogr. Inga Krasovska, gaismu māksl. Mārtiņš 
Feldmanis. Žanna Kirova – Inese Kučinska, 
Andrejs Ivanskis – Mārtiņš Kalita, Katja – Ilze 
Jura, Vitālijs Arkadjevičs – Leons Leščinskis, 
Olga – Signe Ruicēna, Vika – Everita Pjata, 
žigolo– Rolands Beķeris un Armands Kauše-
lis, sieviete – Anda Albuže, izsitēji – Kaspars 
Gods un Kaspars Kārkliņš.
5. decembrī, lielā zāle, džordžs orvels 
1984. Rež. Laura Groza-Ķibere, komp. Kārlis 
Auzāns, scenogr. Mārtiņš Vilkārsis, kost. 
māksl. Ilze Vītoliņa, horeogr. Liene Grava, 
gaismu māksl. Mārtiņš Feldmanis, video 
māksl. Andris Vētra. Vinstons – Egons 
Dombrovskis, Džūlija – Agnese Jēkabsone, 
O’Braiens – Gatis Maliks, Pārsons – Leons 
Leščinskis, Pārsona kundze – Anda Albuže, 
Čeringtons – Viktors Ellers, Mārtins – Edgars 
Ozoliņš, Sīmijs – Sandis Pēcis, bērns – Terēze 
Laukšteina,  piedalās muzikālā apvienība 
Dziedošie sanitāri, koncertmeistars – Nor-
munds Kalniņš.

daugavPilS teātriS
8. novembrī, lielā zāle, aleksandrs 
korovkins Baismīgās mājsaimnieces. Rež. 
Ivars Lūsis, scenogr. Egils Viļumsons, kost. 
māksl. Jūlija Ļaha, gaismu māksl. Sergejs 

Vasiļjevs. Roberts Krauze – Miroslavs Blaku-
novs, Henrieta Karlovna – Irina Kešiševa-Gri-
gorjeva, Rozālija Karlovna – Žanna Lubgāne, 
Inga – Milena Rožanska, Ēriks – Aleksandrs 
Komarovs, Kuvikins – Mihails Samodahovs, 
Babakins – Viktors Jancevičs.
26. novembrī, lielā zāle, Folkers tappers 
Leo – mazais lauva. Rež. Oļegs Šapošņi-
kovs, scenogr. un kost.māksl. Inga Bermaka, 
Agnese Stabiņa, horeogr. Irina Saveļjeva, 
gaismu māksl. Sergejs Vasiļjevs. Leo – Māris 
Boka, Leo mamma, kamieļmamma, ziloņ-
mamma – Irina Kešiševa-Grigorjeva, Lauva 
Kiburi, mērkaķis Mambalo – Vladimirs 
Dupaks, mērkaķis Koko – Milena Rožanska, 
pirmā animatore – Jeļena Ņetjosina, otrā 
animatore – Natālija Kotona, mūziķi – Staņis-
lavs Šimanskis, Aleksandrs Tamans, bekvo-
kāls – Egils Viļumovs, dejotāji – Anna Sulta-
nova, Anna Gimbute, Edgars Kaškurs, 
Raimonds Paegle, Arturs Jackevičs, Jeļizave-
ta Petrova, Svetlana Morozova, Miroslavs 
Blakunovs, Džeina Preitāga.
12. decembrī, apaļā skatuve, alans 
eikborns Kā tā otra puse mīl. Rež. Juris 
Jonelis, scenogr. un kost. māksl. Liene 
Pavlovska, gaismu māksl. Sergejs Vasiļjevs. Te-
rēza – Kristīne Veinšteina, Fiona – Maija 
Oļeņina, Mērija – Līga Ivanova, Frenks – Egils 
Viļumovs, Bobs – Māris Korsiets, Viljams – Rit-
vars Gailums.

dirtY deal teatro
26. oktobrī, Karaoke Box. Rež. Georgijs 
Surkovs, scenogr. un kost. māksl. Dace Sloka, 
muz. koncepc. aut. Toms Auniņš, gaisma 
Jānis Sniķers. Spēlē: Jana Ļisova un Maksims 
Busels.
28. novembrī, inga gaile Trauki. Rež. 
Marta Elīna Martinsone, Inga Gaile, scenogr. 
un kost. Ieva Kauliņa, komp. Jānis Ozoliņš, 
skaņa Māris Butlers, gaisma Rūdolfs Kugrēns, 
antropoloģe Ieva Raubiško. Lomās: Marija 
Linarte, Anna Putniņa, Inga Gaile vai Inga 
Tropa.
18. decembrī, Mākoņi. Dramatiz. Justīne 
Kļava, dzejoļi Juris Kronbergs, rež.Paula 
Pļavniece, scenogr. Marija Rozīte, skaņa Uldis 
Sniķers. Spēlē: Andrejs Možeiko un Artūrs 
Putniņš.

ģertrūdeS ielaS teātriS
15. decembrī, Vaņa. Rež., telpa Andrejs 
Jarovojs, kustība Karls Sakss (Igaunija). 
Spēlē: Anta Aizupe, Madara Botmane, Ivars 
Krasts, Andis Strods.

latvijaS jaunā teātra inStitūta 
(ltji) producētās izrādes 2014. gadā
5. aprīlī, Noderīgu zināšanu un ne-zināšanu 
Melnais tirgus nr. 16. Rež. Hanna Hurciga 
(Vācija)
29. aprīlī, Dejas diena tavā darbā. Horeogr. 
Evita Birule, Elīna Lutce, Ramona Galkina, 
Roberts Muciņš, Kristīne Vismane, Elena 
Jacinta, Eva Vancāne, Sintija Siliņa, Katrīna 
Albuže.
Deja iziet pilsētā. 18. un 19. jūnijā, 
Vecmīlgrāvis, No Vecmīlgrāvja ar mīlestību.. 
Rež. un horeogr Kūns Augustainens (Beļģija). 
23. un 24. augustā, Grīziņkalnā, contact 
Gonzo (Japāna) sadarbībā ar latviešu 
dejotājiem. 12. un 13. septembrī, Sar-
kandaugavā, Dzīvojamā istaba. Rež. un 
horeogr. Villijs Dorners (Austrija).
4. decembrī, 100% Rīga. Aut. Rimini Proto-
koll (Vācija), rež. Daniels Vecels (Vācija)
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gunāra Priedes  
dzīve un darbi:  

1959 – 1968. 
Jumava, 2014

Rakstnieka kopoto 
rakstu otrais sē-
jums pie lasītajiem 
nonāca šī gada sā-
kumā. Hronoloģis-
kā secībā tajā ap-
kopotas 12 šajā pe-
riodā sarakstītās 
lugas, iepriekš ne-
publicēta privātā 
korespondence un 

dienasgrāmatu ieraksti, kā arī paša Prie-
des dažādiem kultūras procesiem veltītie 
raksti un publikācijas par viņa lugu iestu-
dējumiem. Sējumā iekļauti arī to Rakst-
nieku savienības sēžu protokoli, kuros 
fiksēts Gunāra Priedes lugas Smaržo sē-
nes aizliegums.

Dramaturgam, ko sastopam šī sēju-
ma lappusēs, vairs nevar piedēvēt apzī-
mējumu «jaunais», lai gan sākumā vi-
ņam ir tikai 30 gadu. Daudzas Priedes lu-
gas jau ir iestudētas Latvijas teātros, iz-
veidojusies arī viņa leģendārā sadarbība 
un draudzība ar Pēteri Pētersonu. Turp-
mākajos gads Gunārs Priede ieņem vai-
rākus nozīmīgus amatus, ceļo pa Padom-
ju savienību un ārpus tās robežām, ir no-
zīmīgs kultūras darbinieks. Gan kopējā 
Latvijas un padomju kultūrtelpā valdošā 
noskaņojuma (tas ir Hruščova «atkušņa» 
un relatīvi arī brīvības palielināšanās 
laiks), gan savu panākumu iedrošināts, 
Priede raksta drosmīgi, nebaidoties no-
rādīt uz izteiktajām nesakritībām varas 
sludinātajā ideoloģijā un dzīves realitātē. 
Tas ir robežu paplašināšanas laiks. 

Tomēr, ja skatītu Priedes dzīvi kā ro-
ad movie, varētu teikt, ka kopoto rakstu 
otrajā sējumā varonis piedzīvo arī lielā-
ko no ceļā gaidāmajām metamorfozēm. 
Publikas, kritikas un – kas tobrīd ir ne 
mazāk būtiski – arī varas līdz tam atzī-
tais dramaturgs tiek aizliegts. Par lugu 
Smaržo sēnes tās apspriešanas laikā ie-
stājas vairāki Priedes domubiedri un in-
teliģences pārstāvji, un luga tiek atzīta 
tikai par radošu neveiksmi, bet oficiāli 
netiek aizliegta kā pretpadomiska. Šī 
nelielā nianse, lai gan tāpat nozīmē 
Priedes atstādināšanu no vadošajiem 
amatiem un viņa darbu ilgstošu nepub-
licēšanu, tomēr pasargā viņu no daudz 
skarbāka likteņa – iespējamā izsūtīju-
ma. 

Taču literatūrzinātnieks Gunārs Bī-
bers teicis, ka kopš tā laika, runājot ar 
Priedi, bijusi sajūta, ka priekšā ir stikla 
siena. Trieciens tomēr bijis pārak smags. 
Un arī kopoto rakstu sastādītāja Ieva 
Struka atzīst – šajā sējumā iekļautas pē-
dējās Priedes atklātās dienasgrāmatas 
līdz pat Atmodas gadiem.

Marija Leščinska 

andris freibergs. 
scenogrāfiJa. 
E. Smiļģa Teātra muzejs, 2014

Kamēr izdevniecī-
bā Neputns vēl pē-
dējo slīpējumu sa-
ņem Margaritas 
Ziedas pētījums 
par Andri Freiber-
gu, Teātra muzejs 
izdevis mākslinie-
ka 75. jubilejas iz-
stādes katalogu, 
kas patiesībā ir 

skaists albums ar vērtīgu Anitas Vanagas 
priekšvārdu.

Albuma monohromais vāks – pelēki 
burti uz pelēka reljefa fona – neļaujas 
attēlošanai. Tāpēc šeit publicēta pirmā 
iekšlapa, kurā mākslinieks ievietojis sa-
vu vārdu starp neskaitāmiem citiem – 
skolotājiem un skolniekiem, teorēti-
ķiem, režisoriem, aktieriem, kostīm-
māksliniekiem, kas acīmredzot atstājuši 
pēdas viņa mākslā un dzīvē. Tas ļoti pre-
cīzi raksturo arī viņa scenogrāfiju: bū-
dams izcils telpas filozofs, viņš spējis sa-
vu redzējumu vienmēr absolūti dabiski 
iepludināt izrādes kopumā, bet neizzust 
tajā. «Esmu iemācījies īstenot būtisko 
domu. Tā sākas ar idejas piedāvājumu, 
grēksūdzi….» Pēdējais vārds varētu būt 
viens no Andra Freiberga mākslas atmi-
nējumiem – tā ir dziļi personiska, pa-
saules vainas un konfliktus meklējot vis-
pirms sevī.

Edīte Tišheizere

silviJa freinberga. 
un starP zvaigznēm 

mūsu senās seJas. 
Izdevniecība Drukātava, 2014

Nejaušas lapas no 
Kārļa Freinberga 
rakstniecības un 
teātra arhīva – tā-
du apakšvirsrakstu 
teātra zinātniece 
Silvija Freinberga 
devusi sava tēva 
atstāto dokumen-
tu studijām četros 
sējumos, kas pērn-
vasar ieraudzīja 

dienas gaismu. Tas ir bijis vērienīgs 
darbs vairāku gadu desmitu garumā, 
kārtojot, pētot un komentējot Kārļa Fre-
inberga atstāto milzīgo arhīvu. Šie četri 
sējumi ir ļoti mierīgs, varētu domāt – pat 
bezkaislīgs stāsts par cilvēku ar renesan-
ses laikmetam raksturīgu interešu pla-
šumu, enciklopēdiskām zināšanām, bet 
pats galvenais, gluži fantastisku vēlēša-
nos padarīt savas nācijas kultūru aiz-
vien dziļāku. Grāmatas iespējams lasīt 
tikai pa gabaliņam, jo tām piemīt sapre-

sēta laika spriegums, tik daudz tur ir 
vārdu, notikumu, ideju, dziņu, vilšanos. 
Šis spriegums arī nodod šā pētījuma un 
pētnieces patieso kaislīgumu – neatdot 
aizmirstībai ne tikai sava tēva, bet viņa 
laikabiedru mūžu. 

Būtībā Kārlis Freinbergs pats jau lai-
kus dokumentējis savu dzīvi, rakstot 
dienasgrāmatas, daudzajām vēstulēm 
atstājot melnrakstus, glabājot bezmaz 
katru aprakstītu papīra lapiņu – tiklab 
zīmīti, kā lugas tulkojumu. Un šajos pie-
rakstos ik pa brīdim sastopama kāda 
pērle. Atšķiru uz labu laimi. 4. sējuma 
55. lappusē ir 1943. gadā veikts ieraksts 
piezīmju grāmatā. Sodīdamies par ne-
saņemto atbalstu jaunas izdevniecības 
radīšanai (Otrā pasaules kara laikā!), K. 
Freinbergs rezignēti atzīst, ka «jādara, 
ko diktē apziņa un laba lieta, citādi taču 
jākar kokle vītolos un jāiet gulēt».

Edīte Tišheizere

aldis linē. leļļu 
Pasaules goda 

Pilsonis. 
Neputns, 2014

Jau 27 gadus Aldis 
Linē neatlaidīgi un 
mērķtiecīgi pēta 
leļļu teātra pasau-
li, laiku pa laikam 
apkopojot šos pē-
tījumus grāmatās. 
Šogad tā ir mono-
grāfija par māksli-
nieku Pāvilu Šen-
hofu. Šis darbs jā-

lasa un jāskatās. Vēlos uzsvērt: ja nav 
laika lasīšanai, tas jāaplūko, jo vizuālais 
materiāls savā ziņā ir unikāls, tas patiesi 
ļauj izjust Pāvila Šenhofa leļļu pasauli, 
par kuru pazīstamais režisors Māris Ko-
ristins saka: tādu leļļu vairs nav un ne-
būs. 

Šķiet, ar līdzīgu apziņu strādājis arī 
grāmatas autors. Skrupulozi, teju pe-
dantiski viņš ir izzinājis katru Šenhofa 
daiļrades posmu. Ir izmantots liels teāt-
ra arhīva materiālu klāsts. Ir ļoti daudz 
tuvinieku, kolēģu un laikabiedru  liecī-
bu. Bet galvenais vēstījuma balsts – paša 
Šenhofa atklāsmes. Nav runa par citēju-
mu, tās ir dziļas, izjustas pārdomas, līdz 
ar to rodas saikne starp laikiem «tad» un 
«tagad». Intelektuāla saikne. Diemžēl 
trūkst emocionālās saites, manuprāt, 
tāpēc, ka nav gandrīz nevienas izrādes 
dzīva apraksta. Visu pārklāj dokumentā-
li zinātnisks vēstījums. Varbūt tieši tāds 
arī bijis autora mērķis. Tāpēc labi, ka lel-
les atdzīvojas grāmatas vizuālajā daļā, 
kas kopā ar tekstu pilntiesīgi apliecina, 
ka Pāvils Šenhofs ir dāvinājis mums 
«zelta laikmetu  latviešu leļļu teātra 
mākslā».   

Maija Svarinska

grāmatas par teātri 2014
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hronika

grand PriX – Ezeriņš latvijas nacionālajā 
teātrī, režisors elmārs Seņkovs.

Balva par mūža ieguldījumu
scenogrāfs andris Freibergs
kostīmu māksliniece večella varslavāne

1. gada lielās formas izrāde
1. Izraidītie Dailes teātrī, režisors Oskars 
Koršunovs
2. Peldošie – ceļojošie jaunajā rīgas teātrī, 
režisors vladislavs nastavševs
3. Piafa Liepājas teātrī, režisore Laura Groza-Ķi-
bere
4. Sasodītais sarkanais mēness Liepājas teātrī, 
režisors Dž.Dž.Džilindžers
5. Vasarnieki M. Čehova Rīgas Krievu teātrī, 
režisors Elmārs Seņkovs

2. gada mazās formas izrāde
1. Dukši Jaunajā Rīgas teātrī, režisors Gatis 
Šmits
2. Ezeriņš latvijas nacionālajā teātrī, 
režisors elmārs Seņkovs
3. Lūša stundā Valmieras drāmas teātrī, režisors 
Mārtiņš Eihe
4. Titāniks Latvijas Nacionālajā teātrī, režisors 
Regnārs Vaivars
5. Ziema zem galda Valmieras drāmas teātrī, 
režisors Ģirts Ēcis

3. gada izrāde bērniem vai pusaudžiem
1. Baltā grāmata Dirty Deal Teatro, režisore Inga 
Tropa
2. Kas par traku, tas par traku... Ditas Balčus 
teātrī, režisore Dita Balčus
3. Tikai nesaki nevienam... Goda teātrī, režisors 
Leons Leščinskis
4. Viss ir viņa daugavpils teātrī, režisors 
georgijs Surkovs
5. Ziemas māja, radošā apvienība Nomadi, 
režisori Mārtiņš Eihe un Krista Burāne 

4. gada sasniegums laikmetīgajā dejā 
(pretendentus izvirza Latvijas profesionālās 
mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija)
1. Ārā – horeogrāfe olga žitluhina
2. Cik tuvu? Ģertrūdes ielas teātrī, horeogrāfe 
Elīna Breice
3. Dunkani – dīvaiņi vai pravieši? Apvienība 
Dejas anatomija un Inta Balode.
4. Saules taka. horeogrāfe Olga Žitluhina
5. Solo piecpadsmit. Horeogrāfi:Katrīna Albuže, 
Nadežda Beļajeva, Evita Birule, Dmitrijs 
Gaitjukevičs, Ramona Galkina, Liene Grava, 
Elena Jacinta, Lilija Lipora, Līga Liberte-Lasma-
ne, Elīna Lutce, Valērijs Oļehno, Sintija Siliņa, 
Guntis Spridzāns un Eva Vancāne 

5. gada režisors
1. Laura Groza-Ķibere – Piafa Liepājas teātrī
2. Oskars Koršunovs – Izraidītie Dailes teātrī
3. Vladislavs Nastavševs – Peldošie – ceļojošie 
Jaunajā Rīgas teātrī
4. elmārs Seņkovs – Ezeriņš latvijas 
nacionālajā teātrī un Vasarnieki m. čehova 
rīgas krievu teātrī
5. Regnārs Vaivars – Titāniks Latvijas Nacionāla-
jā teātrī, Vecpuiši un vecmeitas Dailes teātrī un 
Bask@bols Valmieras drāmas teātrī

6. gada aktrise
1. Marija Bērziņa – Mollija izrādē Molija saka jā! 
un Šneidera jaunkundze izrādē Kabarē Latvijas 
Nacionālajā teātrī
2. Agnese Jēkabsone – Edīte Piafa izrādē Piafa 
Liepājas teātrī

3. Elita Kļaviņa – Blanša Dibuā izrādē Ilgu 
tramvajs Jaunajā Rīgas teātrī
4. Sandra Kļaviņa – Ļoļečka Carevska izrādē 
Peldošie – ceļojošie Jaunajā Rīgas teātrī
5. Lāsma Kugrēna – Helēna Alvinga izrādē 
Spoki, Lenija Rīfenštāle izrādē Marlenī  un Neita 
izrādē Truša alā Latvijas Nacionālajā teātrī 

7. gada aktieris
1. dainis grūbe – Bens izrādē Izraidītie un 
Song lilinga izrādē M. Butterfly dailes 
teātrī
2. Andris Keišs – Stenlijs Kovaļskis izrādē Ilgu 
tramvajs un Dmitrijs Lavrentjevs izrādē Peldošie 
– ceļojošie Jaunajā Rīgas teātrī
3. Ģirts Krūmiņš – Jānis izrādē Dukši Jaunajā 
Rīgas teātrī
4. Andis Strods – Askolds izrādē Dukši Jaunajā 
Rīgas teātrī un Miķelis Pankoks festivāla Homo 
Novus izrādē Galdnieks un klusums.
5. Juris Žagars – Bens izrādē Izraidītie, Džeks 
izrādē Slazdā un Renē Galimārs izrādē M. 
Butterfly Dailes teātrī

8. gada aktrise otrā plāna lomā
1. anete Berķe – katja izrādē Pieci vakari un 
anna Bālike izrādē Sasodītais sarkanais 
mēness liepājas teātrī
2. Baiba Broka – Inga izrādē Dukši un Poļina 
izrādē Peldošie – ceļojošie Jaunajā Rīgas teātrī
3. Jekaterina Frolova – Jūlija Filipovna izrādē 
Vasarnieki M. Čehova Rīgas Krievu teātrī
4. Astrīda Kairiša – lomas izrādē Ezeriņš Latvijas 
Nacionālajā teātrī
5. Ināra Slucka – lomas izrādē Ezeriņš Latvijas 
Nacionālajā teātrī

9.gada aktieris otrā plāna lomā
1. gints andžāns – edijs izrādē Izraidītie, 
laimis izrādē Prezentācija un Filips izrādē 
Šeipings dailes teātrī
2. Lauris Dzelzītis – Vandals izrādē Izraidītie 
Dailes teātrī
3. Pēteris Gaudiņš – Džims izrādē Slazdā Dailes 
teātrī
4. Normunds Laizāns – lomas izrādē Ezeriņš 
Latvijas Nacionālajā teātrī
5. Edgars Ozoliņš – Slaviks izrādē Pieci vakari 
Liepājas teātrī

10. gada debija vai jaunais skatuves 
mākslinieks
1. Miroslavs Blakunovs – Kostja izrādē Viss ir 
viņa Daugavpils teātrī
2. Evija Pintāne – scenogrāfija izrādei Provinces 
anekdotes Valmieras drāmas teātrī
3. intars rešetins – režija izrādei Nakts vēl 
nav galā dailes teātrī
4. Georgijs Surkovs – režija izrādei Viss ir viņa 
Daugavpils teātrī
5. Kaspars Zāle – Jurijs Živago izrādē Doktors 
Živago Valmieras drāmas teātrī

11. gada scenogrāfs
1. Kristians Brekte – Sasodītais sarkanais 
mēness Liepājas teātrī
2. Reinis Dzudzilo – Vasarnieki M. Čehova Rīgas 
Krievu teātrī
3. gints gabrāns – laikmetīgās dejas izrādē 
Ārā
4. Monika Pormale – Peldošie – ceļojošie 
Jaunajā Rīgas teātrī
5. Mārtiņš Vilkārsis – Doktors Živago Valmieras 
drāmas teātrī, Piafa Liepājas teātrī un M. 
Butterfly Dailes teātrī

12. gada gaismu vai video mākslinieks
1. Mārtiņš Feldmanis – gaismas izrādē Piafa 

Liepājas teātrī
2. Lauris Johansons – gaismas izrādē Peldošie 
– ceļojošie Jaunajā Rīgas teātrī
3. Igors Kapustins – gaismas izrādē ...bagātā 
kundze… Latvijas Nacionālajā teātrī
4. Katrīna Neiburga – video izrādē Stum, stum 
Jaunajā Rīgas teātrī
5. oskars Pauliņš – gaismas izrādē Ezeriņš 
latvijas nacionālajā teātrī

13. gada kostīmu vai grima mākslinieks
1. Krista Dzudzilo – kostīmi izrādē Vasarnieki M. 
Čehova Rīgas Krievu teātrī
2. Maija Gundare – grims izrādē Ezeriņš Latvijas 
Nacionālajā teātrī
3. monika Pormale – kostīmi izrādē Peldo-
šie – ceļojošie jaunajā rīgas teātrī
4. Ilze Vītoliņa – kostīmi izrādē M. Butterfly 
Dailes teātrī un Sasodītais sarkanais mēness 
Liepājas teātrī
5. Valentīna Začiņajeva – kostīmi izrādē 
Pusaudzis un Divi džentlmeņi no Veronas M. 
Čehova Rīgas Krievu teātrī

14. gada kustību mākslinieks
1. Vesta Grabštaite – Izraidītie Dailes teātrī
2. liene grava – Piafa un Sasodītais sarka-
nais mēness liepājas teātrī
3. Inga Raudinga – Pavasara atmoda Liepājas 
teātrī un Kabarē Latvijas Nacionālajā teātrī
4. Inga Krasovska – Šeipings un M. Butterfly 
Dailes teātrī
5. Izrādes Heavy Metal radošā grupa Ģertrūdes 
ielas teātrī

15. gada sasniegums baleta mākslā (preten-
dentus izvirza Latvijas Profesionālā baleta 
asociācija)
1. Zigmārs Kirilko – lomas izrādēs Bajadēra un 
Gulbju ezers Latvijas Nacionālajā operā
2. Sergejs neikšins – lomas izrādēs Gulbju 
ezers, Bajadēra, Žizele un Trīs tikšanās 
latvijas nacionālajā operā
3. Artūrs Sokolovs – lomas izrādēs Bajadēra un 
Trīs tikšanās Latvijas Nacionālajā operā
4. Ringolds Žigis – lomas izrādēs Otello, Anna 
Kareņina un Bahčisarajas strūklaka Latvijas 
Nacionālajā operā

16. gada mūzikas autors
1. Goran Gora – Ričards III Dailes teātrī.
2. Mārcis Judzis, Sauļus Prūsaitis – Izraidītie 
Dailes teātrī
3. edgars mākens – Vasarnieki m. čehova 
rīgas krievu teātrī, Sarkangalvīte un vilks 
un Ezeriņš latvijas nacionālajā teātrī
4. Vladislavs Nastavševs – Peldošie – ceļojošie 
Jaunajā Rīgas teātrī
5. Jēkabs Nīmanis – Ziema zem galda Valmieras 
Drāmas teātrī

 17. gada sasniegums oriģināldramaturģijā 
(pretendenti izvirzīti sadarbībā ar Latvijas 
Dramaturgu ģildi)
1. Jānis Balodis – Pieaugušie Latvijas Nacionā-
lajā teātrī
2. Agnese Rutkēviča – Dukši Jaunajā Rīgas teātrī
3. Ģirts Šolis – Dienas varonis Dirty Deal Teatro
4. Sergejs timofejevs – Mihails un Mihails 
spēlē šahu latvijas nacionālajā operā
5. Regnārs Vaivars – Titāniks Latvijas Nacionāla-
jā teātrī

Spēlmaņu nakts 2013/2014 žūrija: Līga 
Ulberte (priekšsēdētāja), Līvija Dūmiņa, Atis 
Rozentāls, Zane Radzobe, Normunds Akots

sPēlmaņu nakts 2013/2014 nominanti un laureāti
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sveicam!

Spēlmaņu nakts galveno balvu GRAND PRIX saņēma Latvijas Nacionālā teātra izrāde Ezeriņš, režisors Elmārs Seņkovs.  
Attēlā – Madara Saldovere. Foto – Gunārs Janaitis
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